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چکـیده
فرسودگی شغلی نوعی خستگی هیجانی میباشد که این خستگی باعث شخصیت زدایی و ایجاد نگرشهای منفی،
بیعاطفه و بدبینانه به مراجعهکنندگان و ماهیت شغل میگردد .از سوی دیگر ،بطالت شغلی یکی از دغدغههای سازمانها
دولتی و خصوصی میباشد .بطالت رفتاری است که ممکن است همه کارکنان سازمان در همه سطوح بهنوعی مرتکب آن
شوند .این پژوهش با هدف بررسی علل و زمینههای به وجود آورنده بطالت ،در میان کارمندان دانشگاه صنعتی شریف،
انجام شده است .روش پژوهش نظریه داده بنیاد میباشد که دادههای مورد نیاز آن از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با
 00نفر از کارمندان انجام شده است .شیوه انتخاب مشارکتکنندگان ،هدفمند و تعیین تعداد آنها با رسیدن به مرحله
اشباع ،مشخص گردید .از مجموع  550دادهی خام 080 ،مفهوم 00 ،خرده مقوله و  91مقوله اصلی از دادههای اولیه
استخراج گردید .در نهایت مفهوم محوری فرسودگی شغلی ،بهعنوان پدیده اصلی که بقیه مقوالت را پوشش میداد،
انتخاب گردید .نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل به وجود آوردن حس بطالت و کمکاری شغلی در
مشارکتکنندگان -9 ،بیاعتمادی ادراک شده - 2،بطالت آموختهشده و  -0بیانگیزگی میباشد .این عوامل در نتیجه -9
نا همنوایی ساختاری در شغل ؛  -2شخصیت زدایی شغلی و  -0نهادینهشدگی بطالت به وجود میآید که پیامدهایی مانند؛
 -9بطالت ناشی از اثر مدیران؛ - 2ناهمنوایی اهداف و  -0عملکرد ضعیف را در پی دارد.

واژگـان کلـیدی :فرسودگی شغلی ،بطالت شغلی ،کارمندان ،نظریه داده بنیاد ،بیانگیزگی

 -9دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران (نویسنده مسئول) abron3766@gmail.com

 -2استاد دانشگاه الزهرا
 -0عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن
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فردریک تایلور اعتقاد داشت ویژگی اساسی کارگران اتالف وقت است که خود به دو نوع طبیعی و سازمانیافته تقسیمبندی
می شود .اتالف وقت طبیعی که ناشی از عوامل شخصی است ،بر اثر تمایل فرد به راحتطلبی و جلوگیری از خستگی شکل
میگیرد ،اما اتالف وقت سازمانیافته ناشی از عوامل سازمانی و اجتماعی است و طی آن سرپرست نسبت به مقدار کاری که
میتواند انجام گیرد ،در جهالت نگه داشته میشود؛ بهطوریکه انتظار او برای کار بیشتر افزایش نمییابد .از نظر تایلور ،راهحل این
است که مدیریت کارگران را از نیاز به برنامهریزی برای وظایف خود آسوده سازد و با پرداخت دستمزدهای بیشتر ،کوشش آنها را
بیشتر کند(توسلی .)1 :9018 ،با توجه به نظریه تایلور می توان اذعان نمود که منابع انسانی از مهمترین و با ارزشترین دالیل
موفقیت سازمانهاست .مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی با چالشهای فراوانی روبروست و از جمله مهمترین این چالشها
رفتارهای انحرافی کارکنان از جمله بطالت است .موضوع جلوگیری از اتالف وقت و بطالت در ادارات و سازمانها جزو مباحث
بنیادی و اساسی در چارچوب نظام اداری و سازمانی است .این در حالی است که پیشرفت فردی و اجتماعی مستلزم توجه به زمان
است .زیرا جوامع بشری براساس برنامه زمان بندی شده به سمت اهداف استراتژیک حرکت می کنند ،در زمان مشخص به اهداف
برنامه رسیده و در نتیجه کشوری ثروتمند و مترقی همراه با رفاه اجتماعی می سازند .موضوع مدیریت زمان و جلوگیری از اتالق
وقت و بطالت در ادارت و سازمانها جزء مباحث بنیادی و اساسی در چارچوب نظام اداری و سازمانی است .به کارگیری مدیریت
زمان در جهت صحیح و مدیریت سیستم ها ضروری است .باید توجه داشت که زمان در حال گذر و از میان رفتنی است و باید به
روشهای مختلف آن را به بهرهوری رساند .همچنین زمان ارزشمندترین سرمایه هر فرد ،گروه و سازمان میباشد که برگشتناپذیر،
غیر قابل خریداری ،غیر قابل بازیافت و غیر قابل ارزشگذاری است(تقی زاده ماهانی .)9011 ،زمان مهمترین منبع برای رهبران
است .منابع مانند پرسنل ،سرمایه و امکانات برای رهبران بسیار مهم هستند ،اما زمان ضروری است .بهرهوری مردم و به همین
ترتیب عملکرد سازمانها به شدت با استفاده از زمان آنها مرتبط است(رئونان ترو.)2390 ،9
فرسودگی شغلی و فقدان انگیزه و نشاط در هر شغلی ،فرد را به سمت بطالت و روزمرگی شغلی می کشاند .بطالت و اتالف
وقت نوعی«رفتار ضد بهرهوری» است که به میل باطنی کارکنان به انجام دادن فعالیتهای غیر از کار در طول زمان کار تعبیر
میشود و فرض بر این است که تا حدی در کارکنان سازمانها قابل قبول باشد .بطالت کارمندان می تواند فردی و یا اجتماعی
باشد .بطالت اجتماعی کاهش انگیزه و تالش افراد در کار گروهی و راحت طلبی کارکنان است که می تواند مزیت های کار گروهی
را کاهش دهد و بطالت فردی کاهش انگیزه فرد در انجام وظایف محوله و اتالف وقت است .بطالت از جمله مواردی است که
مستقیماً به کاهش عملکرد کارکنان و بازدهی آنها منجر میشود .یک کارمند با روشهای متعدد میتواند بطالت داشته باشد و
اینچنین است که بر روی عملکرد سازمان تأثیر می گذارد .یک کارمند ممکن است در بازگشت به کار خود بعد از ساعت ناهار تعلل
کند و کارمند دیگر برای امور شخصی خود از اینترنت استفاده کرده و زمان را هدر دهد .بطالت در سازمان یک رفتار عامدانه و
نوعی تقلب شایع است که ممکن است همه کارکنان سازمان در همه سطوح به نوعی مرتکب آن شوند .ساعت کار به مدت زمانی
گفته میشود که فرد مشغول کار است و در ازای آن حقوق میگیرد .هرچه میزان کار مفید افزایش یابد بهرهوری مجموعه و نیروی
کار به همان نسبت باال میرود .در کشورهایی چون ژاپن ،کره و چین سرانه کار مفید باالیی را شاهدیم ،در ایران متوسط سرانه کار
مفید به دالیل مختلفی پایین است.مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ناکارآمدی نیروی کار در بخشهای دولتی را بیش از
بخشهای خصوصی دانست و اعالم کرد در خوشبینانهترین حالت ،ساعت کار مفید در ایران روزانه حدود دو ساعت است که در
طول هفته به  99ساعت نمیرسد و متوسط ساعات کار روزانه مفید در بخش دولتی تنها  22دقیقه .2هدف این پژوهش ،بررسی
وضعیت بطالت کارمندان و ارتباط آن با میزان نشاط یا فرسودگی شغلی ،دالیل بطالت ،فهم و درک کارمندان از بطالت و تحلیل آن
است.

 -2پیشنیه تجربی تحقیق
بمپوری و همکاران( ،)9018در پژوهشی با عنوان ،تأثیر آموزش مدیریت زمان بر استرس و فرسودگی شغلی ،پرستاران
بیمارستانهای آموزشی ،به این نتایج دست یافتند که نحوه ی استفاده بهینه از زمان می تواند در پیشگیری از استرس شغلی و
فرسودگی شغلی پرستاران نقش اساسی داشته باشد .قراخانی و زعفرانچی( )9018در مطالعه ای ذیل عنوان ،تاثیر فرسودگی شغلی
بر قصد ترک خدمت کارکنان با در نظرگرفتن نقش میانجی رضایت شغلی به این نتایج رسیدند که ،سازماندهی اقداماتی در جهت
کاهش استرس کارکنان باعث کاهش خستگی عاطفی گردیـده و مـانع ایجـاد فاصله هیجانی و شناختی کارکنانمیگردد .اقداماتی

1- Reunanen, Tero
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جهت کاهش فاصله میان فرد شاغل و دریافت کنندگان خـدمات او از بروز بدبینی در کارمندان می کاهد و شفاف سازی نقش
کارمندان در پیشرفتهای سـازمان و افـزایش حـس کارآمـدی آنان ،در کاهش حس بی کفایتی آنها سهیم میباشد.
یافته های پژوهش موسوی و همکاران( )9018با عنوان ،میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با تنبیهات و تشویقات سازمانی در
بین پایوران دریایی ،حاکی از این بود که ،فرسودگی شغلی اکثر پایوران دریایی مورد مطالعه در سطح متوسط میباشد .بنابراین می
طلبد که مسؤالن توجه بیشتر به علل فرسودگی شغلی و رفع آن داشته باشند .کاهش تنبیهات و افزایش تشویقات (عوامل سازمانی)
می تواند نقش موثری در جهت کاهش فرسودگی شغلی و توجه بیشتر به علل فرسودگی شغلی و رفع آن داشته باشند .مالمیر و
همکاران( ،)9018در پژوهشی با عنوان ،بررسی تاثیر فرسودگی شغلی کارکنان بر رفتار ضدشهروندی سازمانی ،به این نتایج دست
یافتند که ،بین خستگی ،خودبیگانگی و فقدان موفقیت فردی کارکنان با رفتار ضدشهروندی سازمانی راهنمایی رانندگی شهر
همدان تأثیر مثبت وجود دارد .آبی حسن پور و همکاران( )9011در تحقیقی با عنوان ،تبیین نقش خودکارآمدی در رابطه بین
فرسودگی شغلی و توانمندسازی روانشناختی ،نشان دادند که ،بین توانمندسازی روانشناختی و خودکارآمدی ،رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد؛ همچنین بین توانمندسازی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار و بین خودکارآمدی و
فرسودگی شغلی نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد .مهدیه تقی زاده ماهانی ( )9011در پژوهش خود با عنوان ،اهمیت کاهش
اتالف وقت در سازمان های امروزی به این نتایج رسید :عوامل تأثیرگذار در مدیریت زمان عوامل فرهنگی ،رسوم ،عوامل سازمانی،
کار بد تعریف شده ،عوامل اجتماعی و تکنولوژی میباشد .زرگر باالی جمع و همکاران( )9011در پژوهشی ذیل عنوان ،بررسی
رابطه فرسودگی شغلی و ابعاد آن با استرس شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  ،9011به این نتایج رسیدند که ،هر
چه میزان استرس بین کارکنان بیشتر باشد میزان فرسودگی در بین کارکنان نیز بیشتر است .در نتیجه مداخالتی در جهت کم
کردن استرس شغلی و تقویت منابع مقابله با آن می تواند به کاهش فرسودگی شغلی در کارکنان کمک نماید.
گاندوگانگ 9و همکاران( ،)2391در پژوهشی با عنوان ،نقش استرس  ،فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی در مدیران پروژه
ساخت و ساز ،به این نتایج رسیدند که فراخوانی شغلی می تواند نقش مثبت در تعارض نقش و فرسودگی شغلی داشته باشد .وان 2و
همکاران( )2391در پژوهشی با عنوان ،نقش فرسودگی شغلی در سطح شغلی  ،رضایت شغلی و عملکرد عملکرد ،نشان دادند که،
نقش فرسودگی شغلی در روابط بین سطح شغلی  ،رضایت شغلی و عملکرد وظیفه به ویژه در بستر سازمانی کره جنوبی را مؤثر
میباشد .عالوه بر نقش فرسودگی شغلی ،در بهبود رضایت شغلی و عملکرد وظیفه مؤثر میباشد .پژوهش های تام لینسون و
وینوستون ،)2391( 0نشان داد که هفت عامل انگیزشی تأثیر معناداری بر رضایت شغلی و سازگاری شغلی دارد .ولی هیچ رابطه
معناداری از نظر جنسیت یا دوره تصدی با رضایت شغلی دیده نشد .نتایج تحقیقات مارتین الئورا 1و همکاران ( ،)2331حاکی از این
بود که ،دسیسهگری زمانی یکی از زیر مجموعههای رفتاری ضد تولید است .با درک سرقت زمان ،مداخالت سازمان برای کاهش
وقوع آن در محل کار می تواند توسعه پیدا کند .مدیران و محققان قادر خواهند بود از دانش انتخاب کارکنان با ویژگی های فردی
استفاده کنند که باعث میشود آنها کمتر در سرقت زمان که در اکثر سازمانها اتفاق میافتد شرکت کنند.
مریاک 0و همکاران ( )2331در پژوهشی به بررسی تفاوتهای زنان و مردان در وجدان کاری در آمریکا پرداختند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد برخالف آنچه پیش از این تصور میشد که زنان دارای وجدان کاری قویتر نسبت به مردان هستند ،هیچ
تفاوت معناداری بین زنان و مردان به لحاظ وجدان کاری وجود ندارد .آکروید و آدامز )2338( 5در پژوهشی با عنوان واکنش
کارکنان اتحادیه نسبت به معرفی سیستم ارزیابی عملکرد هدفمند ،دلیل انجام نشدن درست کار را نداشتن وجدان کاری برخی از
کارکنان می دانند .وجدان کار عاملی اساسی در افزایش کار و تالش مسئولیت پذیری افراد است .کریستین )2338( 1پژوهشی در
رابطه با سالمت و بهره وری مدیریت انجام داد .نتایج آن نشان داد که سبک زندگی کاری به عنوان یک عامل روانشناختی در
محیط کار میتواند بهرهوری کارکنان را افزایش دهد .بالو )2331( 8تحقیقی به منظور بررسی کیفیت زندگی و رضایت شغلی کاری
انجام داد .نتایج نشا ن داد که کارکنان راضی در محیط کار با عالقه بیشتری به کار میپردازند و نسبت به سازمان وفاداتر هستند و
منجر به افزایش بهرهوری و سرمایه در سازمان میشوند.

1 Guangdong
2 Won
3 Tomlinson & Winston
4 Martin, Laura
5 Meriac
6 Akroyd & &Adams
7 Kirsten
8 Baloo
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 -3مبانی نظری

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1911

جکسون و ویلیامز در نظریه انگیزشی بیان نموده اند ،عوامل درونی ،توان بیشتری برای تشریح بطالت اجتماعی دارند .به عقیده
آنان اشتراکاتی میان بطالت اجتماعی و تسهیل اجتماعی ،که به آن بهبود عملکرد افراد به دلیل حضور دیگران بر میگردد و شامل
تأثیرات حضار و همکاران میباشد(زاجونس و سلز )9155 ،9وجود دارد و آن بررسی کار گروهی بر عملکرد است .بطالت اجتماعی
پیش بینی می کند ،عملکرد در مسئولیت های آسان و در حضور دیگران کاهش می یابد ،در حالی که نظریه کاهش انگیزشی
خالف این مسئله را معتقد است و بیان می کند ،عملکرد افراد در مسئولیت های آسان و در حضور دیگران بهبود می یابد .این دو
نظریه از جهت سختی مسئولیت با هم در تضادند(.جکسون و ویلیامز .)9180 ،2فرسودگی شغلی سندرم خستگی هیجانی ،شخصیت
زدایی و کاهش عملکرد شخصی است .خستگی عاطفی به فقدان یا افول منابع هیجانی به علت خواسته های بین فردی اطالق می
شود .شخصیت زدایی به ایجاد نگرشهای منفی ،بیعاطفه و بدبینانه به مراجعهکنندگان اشاره دارد .شاغلین فرسوده تصور می کنند
که اهداف غیر قابل دستیابی اند ،که با احساس بی کفایتی و تضعیف عزت نفس همراه است(صالحیان .)01 :9019 ،منظور از
فرسودگی شغلی ،ایجاد رخوت و بطالت ناشی از آن رخوت در کارکنان میباشد .علل و عوامل بسیاری در ایجاد این فرسودگی می
تواند دخالت داشت باشد باشد که ریشه های فردی ،اجتماعی ،و اقتصادی دارد.
فردریک تایلور 3اعتقاد داشت ویژگی اساسی کارگران اتالف وقت است که خود به دو نوع طبیعی و سازمانیافته تقسیمبندی
می شود .اتالف وقت طبیعی که ناشی از عوامل شخصی است ،بر اثر تمایل فرد به راحتطلبی و جلوگیری از خستگی شکل می-
گیرد ،اما اتالف وقت سازمانیافته ناشی از عوامل سازمانی و اجتماعی است و طی آن سرپرست نسبت به مقدار کاری که میتواند
انجام گیرد ،در جهالت نگه داشته میشود؛ بهطوریکه انتظار او برای کار بیشتر افزایش نمییابد .از نظر تایلور ،راهحل این است که
مدیریت کارگران را از نیاز به برنامهریزی برای وظایف خود آسوده سازد و با پرداخت دستمزدهای بیشتر ،کوشش آنها را بیشتر
کند(توسلی .) 1 :9018 ،بنابراین بر اساس نظریه تایلور ،کارگران(یا کارمندان) ،به صورت طبیعی و عادت وار ،اقدام به بطالت می
نمایند و تنها راه بطالت زدایی از آنها افزایش دستمزدهای مادی میباشد.
نظریه فردگرایانه و عمومی کلمن درباره نظامهای اجتماعی تالش وی برای حل این مسئله اصلی جامعهشناسی است که
تبیین پدیده اجتماعی با توجه به خود افراد و نه دیگر شیوههای موجود میباشد .عناصر پایه و اصلی نظریه کلمن درباره نظامهای
اجتماعی ،کنشگران و منابع و وقایعاند .کنشگران در این منابع و وقایع ،منافعی داشته و بر برخی از آنها تسلط دارند .اصلی ترین
ایدههای نظری عبارتند از:
 )9اینکه افراد به دنبال نفع فردی بوده و به گونهای عمل میکنند که گویی میخواهند سود حاصل از منابع و وقایع را به
حداکثر برسانند.
 ) 2اینکه به منظور به حداکثر رسانیدن این سود ،تسلط بر این منابع و وقایع را با یکدیگر مبادله مینمایند(جوادی یگانه و
همکاران .) 9013 ،بر اساس نظریه فردگرایانه کلمن ،می توان رقابت در محیط کار را تبیین نمود .بدین گونه که افراد در محیط
کاری برای افزایش نفع فردی خود ،هر عملی را مجاز می شمارند .با این رویکرد می توان پدیده هایی مثل خودشیرینی کارکنان به
مدیران یا زیر آب زنی همکاران هم طبقه خود را توجیه نمود.
افراد در کار گروهی تالش خود را با سایر اعضای گروه هماهنگ می کنند و زمانی که افراد احساس می کنند ،اعضای گروه
کمتر تالش می کنند ،آنها نیز از میزان تالش خود را کم می کنند تا به این وسیله توازنی ایجاد کنند و «اثرهمکار »1را به عنوان
عاملی مهم در اندازه تالش افراد مطرح کردند .آنان در آزمایشات شرایطی را به وجود می آوردند که در آن انتظارات شرکت
کنندگان از تالش همکاران خود تغییر کند و نتیجه گرفتند که تالش افراد هماهنگ با انتظاراتی است که از همکاران خود داشتند.
البته این اشکال هم به آزمایشات ها وارد است که عالقه به وظیفه (آزمایش) با انتظار از همکاران به هم آمیخته است ،چرا که
بعضی از افراد به آزمایش عالقه مند بودند و برخی دیگر آزمایش را کار کسل کننده ای می دانستند(جکسون و هارکینز.)9180 ،0
اعتقاد گروه درباره توانایی های مشترک برای سازماندهی امور و دستیابی به اهداف مورد نظر ،کارآمدی دسته جمعی خوانده
می شود(قلعه آقابابایی ،)21: 9010 ،کارایی گروهی را به عنوان عقیده گروه در مورد انجام موفقیت آمیز کار تعریف کرده اند.
کارآمدی دسته جمعی دو مؤلفه اساسی دارد )9:مجموع ارزیابیهای افراد از توانمندیهای شخصی ،که البته اعتقاد به توانمندی
شخصی جدا از گروه محسوب نمی شود .حتی میتوان ادعا کرد در موقعیت های گروهی ،افراد جدا از توانایی های گروه به عنوان
1 Zajonc & Sales
2 Jakson & Williams
3 Taylor
4 CO-Workers efforts
5 Jakson & Harkins

4

یک کل واحد است .تفاوت عمده این نظریه با سایر نظریه های انگیزشی در این است که«خصوصیات وظیفه» را به عنوان عامل
مهمی که کارآمدی فرد و گروه را به هم مرتبط می سازد ،مطرح کرده است(میلر.)2339 ،9

 -4روش شناسی(نظریه زمینه بنیاد)
نظریه زمینه بنیاد یا زمینه ای که گاهی به آن نظریهی مبنایی نیز گفته شده است برعکس آنچه که از عنوانش برمیآید یک
نظریه یا نحله نیست ،بلکه ی روش پژوهشی نظاممند در علوم اجتماعی و حتی سایر حوزهها جهت کشف و تدوین نظریه یا فرضیه
از طریق دادههایی است که از میدان طبیعی به دست میآیند .پس ،نظریه زمینه بنیاد یک روش پژوهشی است که تقریباً متضاد با
پژوهش های قیاسی فرضیه آزما عمل می کند و کار خود را با فرضیه یا چارچوب نظری از پیش تعیین شده شروع نمیکند ،بلکه در
اولین گام سراغ جمعآوری دادهها میرود و از طریق فرآیند پیوستة تحلیل مقایسهای در رابطه با یک رخداد ،موقعیت ،یا پدیدههای
معین فرضیه یا نظریهسازی می کند و نه فرضیه یا نظریه آزمایی؛ اما وقتی در مرحله کدگذاری گزینشی مفهوم و رابطة آنها با هم
مشخص شوند ،به نوعی مورد آزمون قرار میگیرند تا نظریه به دست آید و بعد آن نیز با توجه به ادبیات بررسی شود(میرزایی،
.)200: 9010

 -1-4جامعه مشارکت کننده در تحقیق

جدول  -1مشخصات مشارکتکنندگان
شماره

نام

9
2
0
1
0
5
1
8
1
93
99
92
90
91
90
95
91
98
91
23
29
22

نیلوفر
زهره
ناهید
ریحانه
منصوره
حمید
رضا
رحمتی
مرجان
علی عزیزی
مهرداد
علیرضا
صفورا
سعیده
زهرا
حسین
فریبا
سیدشهاب
زهره
الهام
مصطفی
مریم

جنس
یت
زن
زن
زن
زن
زن
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
زن
زن
زن
مرد
زن
مرد
زن
زن
مرد
زن

سمت اداری

سن

تحصیالت

کارگزین
مسئول امور دفتری
کارشناس آموزش
کارشناس بیمه و بازنشستگی
مسئول دفتر
مدیر پشتیبانی و نظارت آموزش
کارشناس مسئول امور ورزشی
کارشناس اداره امور خوابگاهها
رئیس اداره آموزش
سرپرست مجتمع خدمات
کارشناس امور رفاهی
کارشناس مسئول همکاری با صنایع
کارگزین
کارشناس شبکه
کارگزین
سرپرست اداره کارگزینی
سرپرست اداره رفاه
کارشناس امور اداری
معاون امور اداری
معاون اداره رفاه
پست نگهبان(شاغل در امور اداری)
رئیس اداره امور آموزشی

11
11
10
05
10
02
15
03
15
01
09
19
11
05
00
11
10
08
01
15
19
10

دکترا
کاردانی
فوق لیسانس
فوق لیسانس
کاردانی
لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
لیسانس
لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
قوق لیسانس
لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
کاردانی
لیسانس

ساعت مفید کاری در
روز
0
0
بستگی دارد
1
بیش از  8ساعت
بیش از  8ساعت
بیش از  8ساعت
بیش از  8ساعت
بیش از  8ساعت
بیش از  8ساعت
حدود  8ساعت
حداکثر  1ساعت
 5ساعت
بستگی به فصل دارد
 5ساعت
 1ساعت
بیش از  8ساعت
 5ساعت
بیش از  8ساعت
 5ساعت
بستگی دارد
حدود  8ساعت

سابقه
91
23
91
92
91
21
91
28
21
98
91
98
91
91
0
90
90
9
21
95
5
95
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جامعه مورد مطالعه این پژوهش ،شامل  00نفر از کارمندان دانشگاه صنعتی شریف می باشند که با روش انتخاب هدفمند از
بین واجدین شرایط مطلع و آگاه از موضوع پژوهش ،انتخاب گردیدند .تعداد مشارکتکنندگان را رسیدن به مرحله اشباع دادههای
نظری و تا حدودی ،مفهومی ،تعیین نمود .قابل ذکر است که در مرحله کدگذاری باز در پژوهش  ،بعد از مصاحبه هفدهم ،دادههای
شروع به تکرار نمودند و بعد از مصاحبه نفر سی و پنجم ،اشباع به طور قطعی صورت گرفت.

1 Miller

5

شماره

نام

20
21
20
25
21
28
21
03
09
02
00
01
00

ملیحه
مینا
مریم
شهربانو
رویا
سارا
زهره
سهیال
پوپک
ملیحه
مریم
معصومه
هما

جنس
یت
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن

سمت اداری

سن

تحصیالت

ماشین نویس و متصدی امور دفتری
کارشناس خدمات آموزشی
کارگزین
کارشناس امور پژوهشی
کارگزین
حسابدار امور بانکی
کارشناس امور پژوهشی
بایگان
کارشناس آزمایشگاه
حسابدار
امور مالی
رئیس اداره
کارشناس اتوماسیون اداری

02
01
13
00
03
12
13
11
12
13
01
03
01

دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دیپلم
فوق لیسانس
لیسانس
کاردانی
لیسانس
لیسانس

ساعت مفید کاری در
روز
بستگی دارد
تا  5ساعت
 0ساعت
 1ساعت
 0ساعت
 5ساعت
 1ساعت
 0ساعت
 1ساعت
 1ساعت
 5ساعت
 1ساعت
بیش از  8ساعت

سابقه
90
23
95
22
28
91
99
98
92
92
2
95
0
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در پژوهش حاضر مرور ادبیات نظری(برخی نظریه های مربوطه ،مقاالت و کتب در ارتباط با موضوع بطالت و فرسودگی شغلی)
صرفاً جهت آشنایی با برخی مفاهیم و مقوالت متناسب با موضوع صورت گرفت .حساسیت نظری ایجاد شده در این تحقیق با
مطالعه کتاب ها و مقاالت مربوط موضوع پژوهش و نیز نظریات جامعه شناسی و مدیریت منابع انسانی که در زمینه بطالت و تنبلی
شغلی یا فرسودگی شغلی و نیز با استفاده از بیانات و پاسخ های مشارکتکنندگان در تحقیق و همچنین با نظر و راهنمایی اساتید
این فن و کارشناسان آشنا با این روش ،بدست آمده است .برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد ( 9معادل پایایی 2و روایی 0در
تحقیقات کمی) از سه تکنیک متعارف و مرسوم (سیلورمن .)90 :2390 ،1زیر استفاده گردید:
-9کنترل یا اعتبار یابی توسط اعضا  :در این پژوهش با استفاده از تشکیل روش فوکوس گروپ ( 95نفر) از مشارکتکنندگان
خواسته شد تا یافته های کلی دست آمده را ارزیابی کرده و در مورد آن نظر دهند .مشارکتکنندگان در روش فوکوس گروپ،
صحت یافته های به دست آمده را تأیید نمودند.
 -2مقایسه های تحلیلی :در این روش به دادههای خام رجوع گردید تا ساخت بندی نظریه با دادههای خام مقایسه و ارزیابی
گردد.
 -0استفاده از تکنیک ممیزی :در این زمینه چهار متخصص در حوزه گراندد تئوری ،بر مراحل مختلف کدگذاری ،مفهوم سازی
و استخراج مقوالت نظارت داشتند.
مراحل کدگذاری در این پژوهش به این صورت بود که در وهله اول محقق هر مصاحبه را به محض رسیدن به منزل ،تایپ و
سپس تمام نکات مهم آن را وارد جدول می نمود .در مرحله دوم تمام مفاهیم مشترک را پشت سر هم مرتب و مفهومی که مشتمل
بر همه دادههای مشترک باشد را استخراج می نمود .سپس مفاهیم را در چتر بزرگتری به نام خرده مقوالت قرار داده و در نهایت از
خرده مقوالت به مقوالت اصلی دست پیدا کردیم .تمام این مراحل در طول انجام گردآوری داده ها ،به صورت رفت و برگشت و
رسیدن به مفاهیم جدید ،مورد بازبینی قرار می گرفت .جهت اعتبار بخشی به کتاب های و منابع تخصصی جامعه شناسی و مدیریت
منابع انسانی در مرحله اول استفاده گردید .در مرحله دوم از همفکری اساتید جامعه شناسی(استاد راهنما و مشاور) و نیز دو نفر
ازکارشناسانی که با این روش آشنا بودند و نیز همفکری با خود اعضاء ،بهره گیری شده است .برای تشریح جریان کار تبدیل
دادههای خام به مفاهیم ،یک نمونه از مصاحبه ها و نیز نحوه رسیدن از دادههای خام ،به مفاهیم بدست آمده اشاره می کنیم .در
جریان تحلیل خط به خط مصاحبه های صورت گرفته شده پاسخ گویان ،جمالت زیر را بیان کرده اند:

1 Trustworthiness
2 Reliability
3 Validity
4 Silverman
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جدول -2نمونه جدول نموه کدگذاری باز
دادههای خام
چون کار مالی است باید حواسم باشد.
قبل از اینجا ،من جایی بودم که چون فکر میکردند االن من رئیس می شوم چون قبلش رئیس
اداره تربیت بدنی بودم و مدرک تحصیلی ام هم فوق لیسانس
 5ماه به من میز و صندلی ندادند .در حالی که من برای اونجا دندان تیز نکرده بودم.
ما االن توی دانشگاه از نظر حقوقی نسبت به دانشگاه های دیگر پایین ترین حقوق را داریم
می گیریم
شما یا هیأت علمی هستید یا غیر هیأت علمی هستید.

مفاهیم
حساس بودن شغل به دلیل مالی بودن
حسادت و کارشکنی همکاران
تحت فشار قرار دادن
نارضایتی از میزان درآمد
تبعیض بین هیأت علمی و بقیه کارمندان

مثال جدول فوق نحوه وارد کردن دادههای خام به جدول بعد از مرتب کردن مفاهیم هم معنی یا مشترک میباشد .دادههایی
که مفهوم یا مفاهیم مشترک داشتند؛ یک مفهوم به خود اختصاص می داند .در جدول ذیر ،به نمونه ای از مفاهیم مشترک از
دادههای خام مشارکتکنندگان اشاره می کنیم.
جدول -3سِیر از داده ها به مفاهیم
کد

( )02کد 9
( )21کد 0
( )91کد 0

نارضایتی از میزان درآمد

کدهای بدست آمده ( مفاهیم و مقوالت) بر حسب موضوع تحقیق و پرسش های پژوهشی و نوع داده ها ،دو حالت دارند .یا
مفهومی در بدنه متن هستند که به آن ها کدهای «متصل به متن» 9می گوییم و آن ها را نشانه گذاری و جدا می کنیم یا سازه
های مفهومی و مقوله ای استنباط شده ما از متن و البته ضمن وفاداری کامل به آن ها «کدهای برساخته از متن» 2تعبیر می کنیم.
در زیر به مراحل کدگذاری دادههای خام و انتخاب مفاهیم و سپس گرد کردن مفاهیم مشترک در زیر مجموعه خرده مقوالت را
میبینیم.
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( )01کد 1

داده خام
ما اال ن توی دانشگاه از نظر حقوقی نسبت به دانشگاه های دیگر پایین ترین حقوق را داریم
می گیریم
از آنجایی که دانشگاه ها حقوق و مزایای بسیار کمی نسبت به سایر ارگان ها و حتی نسبت
به وزارت علوم دارند من از دریافت حقوق و مزایا راضی نیستم.
به نظرم میزان پرداختی های حقوق و مزایا ناعادالنه است
ولی خب در کل مثالً اگر بخواهی بگی در کل دانشگاه نه راضی نیستم.

مفاهیم

جدول  -4سِیر از داده ها به مفاهیم و خرده مقوله

( )20-29کد 0

کد

داده خام
ولی فکر می کنم که حاال اگر من راضی نباشم چه کارش می توان کرد
اون چیزی و اون قانونی که هست که گذاشته اند چه جوری من می تونم
راضی نباشم
همه معموالً نسبت به حقوقی که می گیرند راضی نیستند.
کالً حقوق های ما چون در دانشگاه هستیم کم است.

( )02-28کد 5

مطمئناً مثل خیلی از کارمندای دیگه سر این چیزها گالیه فراوانی دارم
این رو مثل هر کارمندی عقیده دارم که دریافتی هایمان بسیار بسیار پایینه
برای همین هم سالیان سال به عنوان هیأت مؤسس شورای صنفی
کارکنان فعالیت کردم و در شورای صنفی کارکنان بودم
حتی جایی تهدید به اخراج شدم برای این فعالیت.
بحث اضافه کارمون ،بحث پرداختی ها که دانشگاه می تونه بهتر از این
برای کارمندان انجام بده .بسیار شِکوه دارم ،بسیار گالیه دارم

خرده مقوالت

مفاهیم
احساس انفعال در برابر نارضایتی
احساس انفعال در برابر قوانین
گالیه مثل کارمندان
دیگر(عمومیت نارضایتی)
گالیه مثل کارمندان
دیگر(عمومیت نارضایتی)
نارضایتی از میزان درآمد
فعالیت در شورای صنفی برای
رسیدن به مطالبات
تهدید به اخراج شدن(عدم امنیت
شغلی)
نارضایتی از سیستم ترفیع و مزایا

نارضایتی شغلی
ادراک شده

1 In vivo code
2 Constructed code
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کد

( )20-29کد 1

داده خام
از صبح که میام تا آخروقت ،وقت ما را می گیرد.
تقریباً از  8شروع میشه تا  1یا  93شب هم زنگ می زنند که کارها رو
انجام بدم
کارمندهای دیگه تعطیالت دارند ،ما تعطیالت هم نداریم .پنجشنبه ،جمعه
و مسافرت هم کارو انجام میدم
حالتی هست که ساعت براش تعریف نشده .اینقدر کار زیاده کل هفته را
پوشش میده.
تخفیف هم که می گیرم می نویسم.

خرده مقوالت

مفاهیم
زمانبر بودن وظایف
استمرار وظایف به ساعت 93
شب(بعد از اداره)
استمرار وظایف به روزهای
تعطیل
استمرار کار در کل هفته(به دلیل
تعریف نشدگی وظایف)

جدول  -5سِیر از مفاهیم به خرده مقوله و مقوالت
کد

خرده مقوالت

مفاهیم
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( )15-51کد1

اصالح از خود و فرهنگ سازی
لزوم خانه تکانی اساسی مدیریتی
بی لیاقتی مدیران
کم کردن حواشی(راهکار)
تالش مدیران برای از بین بردن مشکالت کارکنان
حسادت و کارشکنی همکاران
استفاده ابزاری سازمان از کارکنان برای ایجاد اهرم فشار

اصالحات فردی و
ساختاری(راهکار)

فرسودگی ساختاری شغل

پیامدهای بطالت(خیانت ،تورم
پرسنلی ،در جا زدن)

در جدولهای مختلف ،مقوله هایی نشان داده شدند که حاصل دادههای خام و طیف های مفهومی برآمده از آن داده ها هستند
و حاوی معانی انتزاعی شده ی نهایی و مرتب شده اند؛ از مقوله های فرعی تا مقوله های اصلی(خرده مقوالت تا مقوالت) .بعد
تحلیل و تفسیر داده ها و مفاهیم و مقوالت بدست آمده از تحقیق ،مدل محوری "فرسودگی شغلی" ،بعنوان ،مقوله های اصلی که
میتوانند ،بقیه مقوالت و مفاهیم را تحت پوشش خود درآورند ،انتخاب گردیدند.

 -5پدیده فرسودگی شغلی
همان گونه که در فصل دوم آمده است ،نظریه فرسودگی شغلی ،که این مفهوم از آن نظریه اقتباس گریده است ،عبارت است
از" ،سندرم خستگی هیجانی ،شخصیت زدایی و کاهش عملکرد شخصی است .خستگی عاطفی به فقدان یا افول منابع هیجانی به
علت خواسته های بین فردی اطالق می شود .شخصیت زدایی به ایجاد نگرشهای منفی ،بیعاطفه و بدبینانه به مراجعهکنندگان
اشاره دارد(صالحیان .")01 :9019 ،بنابر تعریف فوق ،فرسودگی شغلی یکی از پدیدههایی است که منجر به بطالت فردی و سازمانی
میگردد .از جمله شرایط علّی بوجود آورنده این پدیده عبارت اند از -9 :بی اعتمادی ادراک شده؛  -2بطالت آموخته شده؛ -0
بیانگیزگی.

شکل  -1مدل پارادایمی فرسودگی شغلی
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مقوله

شرایط مداخله گری که خارج از کنترل مشارکتکنندگان بر آنها تحمیل میگردد و مربوط به ساختارهای سازمان میباشد،
عبارت اند از -9 :ناهمنوایی ساختاری در شغل؛  -2شخصیت زدایی شغلی؛  -0نهادینه شدگی بطالت.
راهبردهای بکار گرفته شده ،یا پشنهاد شده توسط مشارکتکنندگان ،جهت فایق آمدن بر این پدیده شامل موارد زیر میباشد:
-9وجدان کاری؛ -2همنوایی ساختاری در شغل؛ -0تسهیگری انگیزشی توسط مدیران؛ -1همفکری مدیران با کارشناسان.
پیامدهای پدیده فرسودگی شغلی ،در تحقیق حاضر ،شامل موارد زیر میباشد:
 -9بطالت ناشی از اثر مدیران؛  -2ناهمنوایی اهداف؛  -0عملکرد ضعیف .در مدل پارادیمی زیر ،به صورت مجمل به علل و
شرایط مداخله گر ،زمینه و استراتژی و پیامدهای این پدیده نشان داده شده است.

 -1-5شرایط علّی پدیده فرسودگی شغلی
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شرایط علّی بوجودآورنده پدیده فرسودگی شغلی ،عبارت اند از -9 :بی اعتمادی ادراک شده؛  -2بطالت آموخته شده؛ -0
بیانگیزگی ،که در ذیل به شرح آنها می پردازیم.
 -1بی اعتمادی ادراک شده :بی اعتمادی ارداک شده ،یک مفهوم محقق ساخته میباشد که به مفاهیمی از قبیل عدم
اعتماد به نظام شایسته ساالری یا پیشنهادات و انتقادات یا شفافیت سازمان با کارکنانش و مواردی اینچنینی ،اطالق گردیده است.
این مفهوم در کدگذاری بازی به عنوان پیش مقوله یا خرده مقوله 92 ،بار تکرار شده است که نشان از اهمیت و تکرر باالی آن
دارد .بی اعتمادی ادراک شده ،مربوط به درک و تجربه زیسته مشارکتکنندگان از سازمان در مورد میزان شایسته ساالری یا
رسیدگی و اهمیت به وضعیت کارکنان دارد .مثال هایی از مصاحبه های انجام شده به درک بهتر این پدیده کمک خواهد نمود.
رحمتی :در سطح اداره به راحتی انتقاد منتقل می شه و شرایط برای خود من کامالً فراهم است که بتوانم چه کتباً و چه شفاهاً
این مسئله را عنوان بکنم .ولی بازخوردش ،بازخوردی که باید نیست .یک انگیزه هایی در من به وجود آمده برای بطالت ،بعضاً وقتی
همکاری در یک اداره( ،در مورد هم این صادقه ،در مورد همکار هم صادقه) ،وقتی شما توی یک شرایط ویژه ای یک کاری رو
قراره انجام بدی ،خودتون تمام تالشتون رو می کنید.
مرجان :اما واقعیت اینه من خیلی دانشکده ها دیگه رو دیدم که می دونم مثالً دانشجو می گه ما  1بار رفتیم آموزشش بسته
بود و واقعاً هم بوده .چون خود استادان هم می گویند و ظاهراً هیچ اتفاقی نمی افتد .شاید اونها خیلی هوای کارمندانشون رو دارند.
این بحث واقعاً سخته برای اینکه شما مثالً اگر بخواهید خیلی هم سخت بگیرید که مثالً چک کنی تو باید تا  92سرکار باشی و
حاال شده  0دقیقه به  92و رفتی ،اون حس لجاجت هم اگر برانگیخته بشه عواقب بدتری داره .شاید با مشورت و صحبت کردن
شاید بشه بگیم با توجه به شرایط ،کار شما حساسه و مراجعه کننده داری و بهتر است تا  92باشید یا تا رأس  9باشید ،بعد کارهاتون
رو منظم تر و منعطف تر کنید هر چند که شاید جواب هم ندهد.
 -2بطالت آموخته شده :سابقه کار و خدمت در سازمان ،کارمندانِ مشارکت کننده در تحقیق را با تجاربی آشنا نموده بود
که هر کدام از آنها درک نسبتاً یکسانی از انواع بطالت هایی که در سازمان جاری و ساری بود ،داشتند .این آموخته ها ،اگر چه به
گفته خود آنها  ،توسط خودشان انجام نمیشد و فقط شاهد این نوع از بطالت ها بودند ،اما همین همجواری و مشاهده انواع بطالت
ها ،باعث ایجاد فرسودگی شغلی و پایین آمدن انگیزه و کشش شغلی در آنها گشته بود.
نیلوفر :یا حتی دیده ام که می گویند فالنی کار چندانی ندارد ولی یک نیروی کمکی برایش فرستاده اند و پول خوب هم می
گیرد ،من هم می خواهم مثل اون باشم کار نکنم پول بگیرم و اینگونه است که در رسیدگی به نامه ها تعلل کرده و کار ارباب
رجوع را راه نمی اندازند.
زهره( :در حالت بطالت) مکاتباتی که به دبیرخانه ارسال میگردد می تواند ساعتها روی میز بماند و ثبت و اسکن آنها در آخر
وقت انجام گردد .همکار سابق بنده که االن من جای ایشان هستم و بازنشسته شدند گاهی از این کارها می کردند.
 -3بیانگیزگی :بیانگیزگی در این پژوهش ،به افت یا از دست رفتن انگیزه های مشارکتکنندگان در پژوهش ،به نحوی
که باعث زوال شادابی و نشاط شغلی از یک طرف و فرسودگی شغلی از جانب دیگر میگردد.
منصوره :من اصالً در کارکردنم واقعاً به سازمان نگاه نمی کنم .چون اوالً با این حقوق های پایین ،با این تورم وبا این
مشکالت با این ضد و نقیض ها اگر بخواهی این جوری نگاه کنی که اصالً صبح بخوای از جات بلند بشی بیایی سرِ کار ،هیچ
انگیزه ای برای سرِ کار آمدن نداری.
ناهید :به نظرم میزان عملکرد موثر است همان مطلب که باال گفتم ،نوع رفتار متفاوت با کارمندان باعث بطالت می شود .به
یک کارمند حتی اگر حضور هم نداشته باشند توجه می کنند و به کارمندانی که واقعا تالش می کنند توجهی نمی شود و این باعث
بیانگیزگی و بالطبع بطالت می شود.
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 -2-5شرایط مداخله گر پدیده فرسودگی شغلی
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محقق در بررسی شرایط تحمیلی و ساختاری که بر مشارکتکنندگان تحقیق ،وارد و در ایجاد پدیده فرسودگی شغلی در آنها،
مؤثر واقع می شد ،به سه عامل زیر دست یافت .این عوامل عبارت بودند از -9 :ناهمنوایی ساختاری در شغل؛  -2شخصیت زدایی
شغلی؛  -0نهادینه شدگی بطالت.
 -1ناهمنوایی ساختاری در شغل :منظور محقق از ناهمنوایی ساختاری در شغل ،احساس ناهمنوایی بین بین اهداف
سازمان با اهداف کارمندان ،احساس ناهمنوایی بین تخصص و رشته دانشگاهی با وظیفه و مسؤلیت فعلی؛ احساس عدم هماهنگی
و به روز بودن بین برنامه ها و آیین نامه های سازمان با شرایط فعلی و نیز احساس عدم توازن بین حجم وظایف برای همه
کارمندان که باعث بیکاری و بطالت برخی و پرمشغله گی برخی دیگر از کارمندان میگردد و در نهایت الگوبرداری نامتوازن از
قوانین ارتش که برای سازمانهای اداری بسیار خشک و غیر قابل انعطاف است؛ میباشد .این مقوله در بین مشارکتکنندگان 1 ،بار
تکرار گردیده است.
رضا :کارشناس مسئولِ امور ورزشی .کار من االن کارپردازی است .کار من اینه اغلب درخواست هایی که میاد مسئول قسمت
تأیید می کنه و می یاد برای من و من بودجه اش را می-گیرم و خرید می کنم و تسویه و...
کربالیی :بطالت در محیط کار  :راستش گاهی اوقات در محیط اینقدر ساعت اضافه تر می آید و نبود محدودیت ساعتی برای
کاری باعث می شود که من جاهایی که می خواهم می روم ،کارهایی را که می خواهم انجام می دهم .بطالت یعنی پِرت زمانی در
محیط کاری .از طرفی من اگر بتوانم در زمینه تخصصی خودم کار کنم و پتانسیل من در سیستم استفاده شود کمتر دچار بطالت می
شود.
 -2شخصیت زدایی شغلی :همانگونه که در فصل دوم ،به تفاوت شخصیت زدایی در تعاریف روانپزشکی با آنچه مد نظر
مسلش و جکسون بود ،پرداختیم .در نظر مسلش و جکسون ،شخصیت زدایی عبارت است از ،ادراک غیر انسانی و سرد مراجعان
میباشد که در نهایت منجر میگردد که عملکرد شخصی کاهش یافته ،و حتی باعث تمایل فرد مواجهه سرد و منفی وی با
مراجعان میگردد  .محقق این اصطالح را از نظریه مسلش و جکسون اقتباس نموده است .منظور از مفهوم شخصیت زدایی شغلی،
احساس استغراق در انبوه وظایف و مسؤلیت ها ،داشتن چندین مسؤلیت و وظیفه نامرتب با هم و خارج از تعریف مسؤلیت های
شغلی مشارکت کننده میباشد .این اصطالح در کدگذاری های باز 1 ،مرتبه تکرار گردیده است .در زیر به مثال هایی از مصاحبه
های مربوط به این مقوله ،اشاره گردیده است.
رحمتی :سمت اداری من کارشناس اداره امور خوابگاه هاست .قبالً در مرکز کارگاه ها کاردان آموزشی مکانیک خودرو بودم .و
در بدو استخدام نیز کاردان فنی انبارهای تخصصی بودم .از خوابگاه های مجردی تا خوابگاه های متأهلی ،از اسکان خوابگاه ،نام
نویسی ،حل و فصل مسائلی که در حین اسکان دانشجو در خوابگاه به وجود می آید .تا زمان تسویه حساب ،بحث مالی اش ،بحث
اداری اش ،مسائل و هماهنگی هایی که باید با آموزش انجام بشود و از این قبیل امور که در این قالب می گنجد.
مرجان :رئیس اداره آموزش دانشکده برق .برنامه را از گروه بگیری ،وارد سیستم کنی ،برای دانشجوها بفرستی ،نهایی اش
کنی ،دوباره این کارها را انجام بدی .در مورد حق التدریس ها ،استادها ،محل کالسها ،در مورد محل امتحانات هم همینه .در
کنارش ارتباط با دانشجو و استادان که همیشه هست ،سواالت استادان همیشه هست .بخاطر همین این چیزی نیست که تمام
بشود یعنی هر روز ما ارتباط داریم با این دو قشر .هر ترم اینها به ترتیب انجام میشه یعنی چیزی نیست که بگیم االن انجام میشه
خُب خدا رو شکر رفتیم تا یکسال بعد ،همچنین چیزی نیست واقعاً.
 -3نهادینه شدگی بطالت :این مقوله ،به داده ها و مفایمی اطالق گردیده است که مشارکت کننده احساس می کند یک
نوع همک اری و همدستی پنهانی بین کارمندان و سازمان ،جهت بوجود آمدن بطالت و فرسودگی شغلی وجود دارد .تجربه زیسته
برخی از مشارکتکنندگان بر این است که افراد ساعی و باانگیزه ،با انحاء مختلف توسط مدیران و رؤسای سازمان و حنی توسط
همکاران منزوی و طرد می گردند و در عوض افر ادی که راه های بطالت و رابط مداری را به کار می بندند ،در پیمودن پله های
ترقی ،پیشرفت چشمگیری به دست می آورند .یا اینکه هیچ اراده جدی از طرف مدیران برای اصالح نسبتاً ساختاری که باعث
کاهش بطالت و افزایش کارآیی گردد ،مشاهده نمی کنند و حتی سیاست های کالن سازمان را در راستای سوق دادن کارمندان به
بطالت ،قلمداد می نمایند .به گوشه ای مصاحبه های مرتبط با مقوله نهادینه شدگی بطالت اشاره می کنیم.
عزیزی :همین باعث می شود که اون کاری که انجام نداده محول میشه به کس دیگه .همین باعث می شه یک سری توی
یک مجموعه فسیل بشن به خاطر اینکه کار خوب انجام میدن و با وجدان هستند و دلسوز هستند کار بقیه رو هم انجام میدهند.
همه در ادارات می دونند و مدیران هم می دونند.
ریحانه :کارمندای ما هم معموالً (چون ما معموالً از زیر کار می خوایم فرار کنیم) هیچ پیشنهادی ندارند .برای همین از اون
بیکاری بیشتر استقبال می کنند در صورتی که توی همه دنیا بر عکسه چرا؟یک کدام از این دو تا گروه باید بتونند به قول معروف

یک مبارزه ایی با این بیکاری داشته باشند ولی نه مدیران انگیزه ای دارند (چون ما عمدتاً رتق و فتق امور هستیم) ولی خود کارمند
انگیزه ندارند.
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راهبردهای بکار برده شده یا پیشنهاد شده برای حل معضل فرسودگی شغلی توسط مشارکتکنندگان این پژوهش عبارت بود
از -9 :وجدان کاری؛  -2تسهیگری انگیزشی توسط مدیران؛  -0همفکری مدیران با کارشناسان.
 -1وجدان کاری :در فرهنگ کاری هر جامعه یا سازمان اصطالح وجدان کاری مطرح میشود .وجدان کاری عاملی است
که باعث ایجاد نظم در کار و احساس انجام وظیفه در افراد میشود و در سازمانها اصالح رفتار و طرز برخورد با کارکنان آن
سازمان میباشد تا تمایل آنها را به رعایت قوانین ،مقررات و استانداردهای سازمان بسنجد(ابطحی .)9081 ،وجدان کاری قبل از
هر چیز تحتتأثیر نظام اعتقادی حاکم بر فرد است .به صورت مشروحتر میتوان وجدان کاری را برآیند سه عامل ،شامل نوع
مدیریت ،ماهیت سازمانی کار و شخصیت فرد و نظامهای انگیزشی دانست .لذا پیداست که در یک نگرش نظاممند عامل مؤثر و
تعیینکننده در میزان وجدان کاری (منهای جنبههای عقیدتی) روابط متقابل بین عوامل یا متغیرهای بازدهی ،میانجی و محلی است
(بالنچارد.)9082 ،
این مقوله 98 ،بار در طی مصاحبه ها و خرده مقوالت تکرار گردیده است که نشان از اهمیت باال و عمومیت آن در بین
مشارکتکنندگان ،به عنوان راکاری برای حل معضل بطالت ،عنوان گشته است.
نیلوفر :اما هیچگاه به خاطر اینکه همکاری کار خود را انجام نمی دهد من بطالت نمی کنم و کارم را کم یا زیاد نمی کنم .در
صورتی که اینکار را انجام بدهم دچار عذاب وجدان می شوم .ولی وقتی می بینم که ممکن است این بطالت و کم کاری من کار
فردی (حتی هیات علمی) را با اختالل مواجه کند سعی می کنم که بر دلسردی خود فائق آمده و کارم را انجام دهم .من نسبت به
کارم مسئولیت دارم و تمام تالشم را می کنم که کارتابل ام روز به روز بررسی شده و به نامه ها و امور پاسخ داده شود.
زهره :هرگز خود را با دیگران مقایسه نمی کنم .در انجام امور محوله توانایی خود را مد نظر قرار می دهم نه کارکرد افراد دیگر
را .تنها چیزی که کارمند خوب را وادار می کند که از بطالت اجتناب کند حس درونی خود فرد است( منظور از حس درونی؛ احساس
مسؤلیت میباشد).
 -2تسهیگری انگیزشی توسط مدیران :تسهیلگری انگیزشی در این تحقیق اشاره به راهکارهایی دارد که مدیران
میانی و رده باالی سازمان ،با به کار بستن آنها برای کارمندان خلق انگیزه و همدلی با اهداف سازمان ،می نمایند .این تسهیگری
هم شامل ابعاد مادی و هم ابعاد همدالنه و عاطفی بین روابط کارمندان با هم یا با سازمان ،میباشد .این مقوله 8 ،بار در طول
کدگذاری های باز تکرار گردیده است.
امیرآبادی :سابقه و مهارت مدیران تأثیر بسزایی در این موضوع دارد .مدیران بی تجربه انرژی زیادی نیاز دارند تا آموزش ببینند
و مهارت کسب کنند و پس از آن به تو صیه های کارشناسی اعتماد نمایند .مخالفت و اصرار بر موضوعات خالف قانون یا مغایر با
استانداردهای مدیریتی ایجاد سرخوردگی در بدنه کارشناسی می نماید .عدم توجه و اهمیت قائل نشدن برای سابقه و تجربه
کارشناسان عامل اصلی بیانگیزگی است .نظام جبران خدمت نیز متناسب با سطح توقعات مدیران از کارشناسان نیست.
زهره :اگر مدیران بتوانند به کارمندان خود ثابت کنند که انجام به موقع کارهای آنها را می بینند و آنها را مورد تشویق
قراردهند .کارمندان برای افزایش راندمان کاری بیشتر تالش خواهند کرد.
 -3همفکری مدیران با کارشناسان :این راهکار توسط یکی از مشارکتکنندگان ،برای جبران ضعف و عدم آشنایی
مدیران با اصول و فنون مدیریت منابع انسانی ،ارائه نموده است .به نظر این مشارکت کننده ،استفاده از راهنمایی و مشورت با
کارمندانی که ارتباط مستقیم با مشکالت دارند ،و به گونه ای دستی بر آتش مشکالت و تنگناهای موجود در سازمان که موجب
افت کارآیی و افزایش بطالت میگردد ،دارند ،می تواند استراتژی و راهکاری مناسب باشد.
معینی :دخیل کردن افراد در تصمیم سازی ها و استفاده از پیشنهادات و نظرات اصالحی آنها نیز در کاهش یا افزایش رضایت
شغلی و مصصم بودن افراد در کار مو ثر است( .البته ویژگیهای فردی مثل پایبندی اخالقی ،وجدان کاری ،اهمال کار نبودن فرد هم
از عوامل موثر و مهم است که شاید مدیران بتوانند با آموزش های ضمن خدمت یا تأثیرگذاری عملی آن ها را کنترل کنند.
رحمتی :سعی کنند از کارشناسان استفاده کنند .بعضاً می بینیم که مدیران منصوب شده تخصص مدیریت هم دارند و عموماً
ندارند .بنابراین منی که تخصص یک کاری را ندارم ،حداقل یک مشاور در این مورد بیاورم و استفاده بکنم توی تصمیم گیری هام.
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همان گونه که قبالً هم اشاره کردیم ،در این پژوهش ،سه پیامد ،بطالت ناشی از اثر مدیران؛ ناهمنوایی اهداف و عملکرد
ضعیف ،از عمده ترین نتایج فرسودگی شغلی تشخیص داده شده است.
 -1بطالت ناشی از اثر مدیران :این مفهوم انتزاعی ،در  90مورد از کدگذاری های مربوط به بخش خرده مقوالت ،تکرار
گردیده است .بطالت ناشی از اثر مدیران ،اشاره به درک و تجربه زیسته مشارکتکنندگان از فراگیری بطالتی است که مؤثر از
رفتارهای مدیران در برخورد با مشارکتکنندگان یا سایر کارمندان دارد .در نظر مشارکتکنندگان پژوهش ،شرایط بوجود آمده
حاضر ،مدیران را به افرادی بدون انگیزه و خالقیت و مهارت های مدیریتی ،تبدیل نموده است .اگر چه این مورد می تواند از علل
بطالت محسوب گردد ،اما به نوعی می توان بطالت ناشی از اثر مدیران را ،پیامد و نتیجه فرسودگی شغلی ،در فرسایش و بطالت
زدگی در سطوح مختلف سازمان ،قلمداد نمود.
حمید :ولی خیلی از همکارهای من این شکلی نیستند .می بینم اگر باالی سرشون نباشی و کارشون رصد نشه به اصطالح
دقت روی عملکردشون نباشه کارزیردرویی انجام میدن و سعی می کنند به یک شکلی به اصطالح شخصی پاسخگو باشند .خیلی
اعمال مقررات براشون مهم جلوه نمی کنه و مسائلی رو باز در این زمینه می بینم که بعضی از همکاران دست به گریبان هستند.
یک بخش عمده ای در سازمان بخاطر اینکه یک کار روتینی رو سپرده به یک عده ای و موظفشون کرده از صبح بیان اون کار را
از صبح انجام بدن .من مشکل دارم با این قضیه که از صبح بیام وتعریف بکنم یک کاری رو برای فرد یا افرادی و پایان کار روز
اونها رو فقط مطالبه بکنیم .بدون هیچ انگیزش خاصی .بدون اینکه از ایده¬های خوب خیلی از همکارانی که واقعاً ایده پردازند
استفاده بشه و به نظر من هیچ کوشش مسئولین جهت رفع این معضالت و مشکالت نداشتند.
رحمتی :صد در صد .مدیر در واقع همه نقش ها را دارد .نقش برنامه ریزی ،سازماندهی ،نظارت و ارزیابی ،رهبری ووو و همه
اینها اگر از اونجا اشکال پیدا کنه ما می رسیم به حالت منفی (بطالت) که فرمودید .برخورد مدیر .برخورد مدیر اگر مناسب نباشد این
احساس بطالت به من دست می دهد و عمالً واردش می شم .رفتار مدیر با کارمندش مهمترین عامل اینه که کارمند از فرصت
های خودش بهترین استفاده رو بکند یا انگیزه اش را از دست بدهد و کار رو ناقص انجام بده یا اصالً انجام نده و از این جور موارد.
 -2ناهمنوایی اهداف :ناهمنوایی اهداف ،همان گونه که از نامش پیداست ،اشاره به احساس عدم همنوایی و همراستایی
اهداف سازمان با اهداف کارمندا ن دارد .کارمندان مشارکت کننده در تحقیق ،احساس می کردند به نا بر دالیلی ،اهداف سازمان با
اهداف کارمندان ،همنوا و هم راستا نیست .عالوه بر این ،مشارکتکنندگان معتقد بودند ،سازمان فقط به اهداف مادی خود نائل
گشته و اهداف آموزشی یا پیشرفت های مرتبط با استاندارهای پژوهشی یا کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان ،محقق نگشته
است .آنها هیأت علمی و مدیران را تنها متنفع شدگان از اهداف سازمان می دانند و معتقدند کارمندان و تالش های آنها در
رساندن سازمان به اهدافش ،نادیده انگاشته می شود با اینکه اصلی ترین و مهم ترین نقش را کارمندان به عهده دارند ،اما در
برخورداری از مزایای مالی یا معنوی آن کامال مورد چشم پوشی قرار می گیرند .این مقوله ،در طول جریان کدگذاری های باز 8 ،بار
تکرار گردیده است.
ناهید :هدف های سازمان مشخص میباشد همیشه بهترین کار با کمترین امکانات خواسته می شود .هدف های بنده با
سازمان یکی میباشد اما موانعی هم موجود میباشد که باعث دلسردی از این وضعیت می شود .سازمان مطمئناً هدفش را به نتیجه
می رساند اما رضایت بنده و امثال من اصالً در جایی منظور نمیگردد.
منصوره :اوالً که من فکر نمی کنم که سازمان به اهدافش برسد .نه نمی رسد .به نظرم اینجوری میاد .ولی خب شاید اگر اون
هم به هدفهاش برسه کارمندان آخرین اولویت ها باشند که بخواهند به اهدافشون برسند ،اولویت تهش هست که بخواد یعنی
آخرین اولویت است .در کل خیلی سخته اگه اهداف بخواد با اهداف سازمان یکی بشه ،یک راه صد ساله است .اصالً به نظر من
امکانش نیست .نمی دوم اگر پیشنهاد هم باشه هیچ فایده ای داشته باشه یا نداشته باشه.
 -3عملکرد ضعیف :آخرین پیامد پدیده فرسودگی شغلی در تحقیق حاضر ،عملکرد ضعیف میباشد .عملکرد ضعیف به
ارزیابی اقدامات و کارهایی که سازمان در طول سال ها انجام داده است ،اشاره دارد.
رحمتی :قطعاً اون کارمند احساس تعلق خاطر بیشتری به سازمان می کنه و از همه فرصت هاش استفاده می کنه که خدمت
رسانی بیشتری داشته باشه .نتیجة این کار توی این  00سال نشان می دهد که بخشی از زمانها به بطالت گذشته در این اداره.
بنابراین ما االن با کمبود ظرفیت مواجه هستیم .خوابگاههای ما درجات شون یک نیست بیشتر در طبقه  0دسته بندی می شوند و
اینها همان طور که گفتم نشانگر این است که به بطالت گذشته و اگر به بطالت نمی گذشت االن کامالً به روز بودیم از همه نظر.

بحث و نتیجه گیری

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1911

یافته های این پژوهش ،با نتایج پژوهش بمپوری و همکاران( ،)9018مبنی بر این که نحوه ی استفاده بهینه از زمان می تواند
در پیشگیری از استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران نقش اساسی داشته باشد و نتایج پژوهش های قراخانی و
زعفرانچی( )9018که نشان دادند ،سازماندهی اقداماتی در جهت کاهش استرس کارکنان باعث کاهش خستگی عاطفی گردیـده و
مـانع ایجـاد فاصله هیجانی و شناختی کارکنانمیگردد؛ مورد تأیید و همسو میباشد .همچنین
همچنین یافته های پژوهش های مالمیر و همکاران(،)9018مبنی بر این که ،بین خستگی ،خودبیگانگی و فقدان موفقیت
فردی کارکنان با رفتار ضدشهروندی سازمانی راهنمایی رانندگی شهر همدان تأثیر مثبت وجود دارد ،هم راستا با یافته های پژوهش
حاضر میباشد .محقق در این پژوهش ،صحت یافته های پژوهش آبی حسن پور و همکاران( )9011که نشان دادند ،بین
توانمندسازی روانشناختی و خودکارآمدی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین توانمندسازی روانشناختی و فرسودگی
شغلی رابطه منفی و معنادار و بین خودکارآمدی و فرسودگی شغلی نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ تأیید می نماید.
یافته های پژوهش های مهدیه تقی زاده ماهانی ( )9011و زرگر باالی جمع و همکاران( )9011مبنی بر نقش عوامل
فرهنگی ،رسوم ،عوامل سازمانی ،کار و نقش میزان استرس بین کارکنان بر میزان فرسودگی در بین کارکنان مورد تأیید یافته های
پژوهش حاضر میباشد.
محقق در این پژوهش با بررسی داده ها و نتایج بدست آمده از آنها ،نظریه انگیزشی جکسون و ویلیامز را مبنی بر این که،
عوامل درونی ،توان بیشتری برای تشریح بطالت اجتماعی دارند و اشتراکاتی میان بطالت اجتماعی و تسهیل اجتماعی ،که به بهبود
عملکرد افراد به دلیل حضور دیگران بر میگردد و شامل تأثیرات حضار و همکاران میباشد ،مورد تأیید قرار داده و بر طبق مصاحبه
های انجام شده ،لزوم دیده شدن و تشویق کارکنان ساعی ،عاملی برای نشاط کاری و عدم دیده شدن و عدم وجود سیستم پاداش
و ترفیع شفاف و عادالنه را عاملی برای فرسودگی و بیانگیزگی شغلی میباشد.
بر اساس نظریه فرسودگی شغلی عبارت بود از سندرم خستگی هیجانی ،شخصیت زدایی و کاهش عملکرد که به خستگی
عاطفی به فقدان یا افول منابع هیجانی به علت خواسته های بین فردی اطالق می شود .ناهمنوایی ساختاری در شغل و شخصیت
زدایی شغلی دو مورد از شرایط مداخله گر ،در این پژوهش برای پدیده فرسودگی شغلی بودند که با این نظریه هم راستا می باشند.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که بی اعتمادی ادراک شده ،بطالت آموخته شده و بیانگیزگی ،از جمله شرایط علّی تأثیرگذار
در بوجود آمدن فرسودگی شغلی در کارمندان میباشد .این عوامل باعث ایجاد پیامدهایی میگردد که در کوتاه مدت و به ویژه در
دراز مدت ،سبب بطالت زدگی و ضعف میریا و ناهمنوایی اهداف سازمان با اهداف کارمندان میگردد.
محقق بر اساس مصاحبه های انجام شده و بر طبق راهبردهای پاسخ گویان ،پیشنهادات زیر را برای بهبود و افزایش بهره
وری شغلی و کاهش فرسودگی شغلی در ادرات و به ویژه در ادرات دولتی ،ارائه می نماید.
 -9ارتقاء و برانگیختن وجدان کاری در کرمندان بر اساس برنامه ها و اقداماتی که کارمندان و پرسنل ادارات دولتی و غیر
دولتی ،خود را از بدنه و پیکره سازمان قلمداد نموده ،سود و زیان یا پیشرفت و پسرفت آن را ،پیشرفت و پسرفت خود تلقی نمایند.
 -2مدیران و مسؤلین میانی و باالیی ادارات دولتی و غیردولتی ،از توان و انگیزه باالیی برای ایجاد تسهیلگری انگیزشی(چه
مادی و چه معموی) برخوردار باشند که انجام ایم امر خطیر ،مستلزم بازآموزی یا توجیه عملی و تئوریکی مدیران در جهت مقابله با
بطالت و فرسودگی شغلی کارمندان میباشد.
 -0راه اندازی ،اقدام و تداوم امر مشورت گیری و همفکری بین کارمندان با مدیران میانی و مدیران باالیی برای هم افزایی
عملی و علمی جهت شفاف سازی اهداف سازمان ،ارتباط بی واسطه با پرسنل و حل مشکالت و دغدغههای آنها و در نهایت هم
راستا و همنوا نمودن اهداف سازمانی با اهداف فردی.
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رابطه بین رضایت زناشویی زنان متأهل و عناصر سبکهای عشقورزی

بهمن ملکی ،*1احمد علی

جدیدیان2

تاریخ دریافت99/00/01 :
تاریخ پذیرش99/00/31 :
کد مقاله00108 :

چکـیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رضایت زناشویی زنان متأهل و عناصر سبکهای عشقورزی بود .این تحقیق از
لحاظ ماهیت ،کاربردی و به لحاظ زمانی ،مقطعی و از لحاظ روش توصیفی و همبستگی بود .جامعه آماری شامل تمامی
زنان متأهل شهرستان بیجار در سال  1390بودند که تعداد نمونه با توجه به جامعه آماری به روش رگرسیون به تعداد 000
نفر برآورد شد و با روش نمونهگیری غیرتصادفی سهمیهای انتخاب شد .رضایت زناشویی با پرسشنامه  84سوالی انریچ و
سبکهای عشقورزی با پرسشنامه  80سوالی استرنبرگ مورد سنجش قرار گرفتند .یافته ها نشان دادند که میانگین
متغیرهای رضایت زناشویی و عشقورزی در نزد زنان متأهل شهرستان بیجار بیشتر از نقطه برش آنان بود .نتایج حاصل از
همبستگی پیرسون و رگرسیون با نرمافزار  SPSSنسخه  00حاکی از آن بود که با افزایش سطح عشقورزی و ابعاد آن در
نزد زنان متأهل ،میزان رضایت زناشویی آنان بیشتر شد .همچنین انواع سبکهای عشقورزی از جمله عنصر صمیمیت،
عنصر شهوت و عنصر تعهد ارتباط مثبت و معنی داری با رضایت زناشویی داشتند و از طرفی توانستند رضایت زناشویی را
پیش بینی نمایند.

واژگـان کلـیدی :صمیمیت سبکهای عشقورزی ،شهوت سبکهای عشقورزی ،تعهد سبکهای عشقورزی
رضایت زناشویی

 -5کارشناسی ارشد مشاوره ،گرایش مشاوره خانواده ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان (نویسنده مسئول)
Malaki.t9195@gmail.com

 -2استادیار ،عضو هیئت علمی روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان
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خانواده زیربنای رشد فرهنگ و تمدن انسان یا انحطاط و سقوط آن است .خانواده موفق ،خانوادهای است که اعضای آن افزون
بر گفتگوی صمیمانه و همدلی به یکدیگر مهر میورزند ،هر کدام در اندیشه سالمت و سعادت دیگری هستند و برای رشد و تعالی
یکدیگر در تالش اند .رضایت از زندگی زناشویی هر یک از همسران به منزله رضایت آنها از خانواده قلمداد شده و رضایت از
خانواده تسهیلگر رضایت از زندگی است که پیامد آن رشد و تعالی و پیشرفتهای مادی و معنوی جامعه خواهد بود .رضایت
زناشویی 1حالتی است که همسران در آن از ازدواج با یکدیگر احساس شادی و کامیابی میکنند .این حالت متأثر از درک متقابل زن
و شوهر از رفتار و ویژگیهای یکدیگر ،نگرش آنها به نقش مراودات در زندگی زناشویی ،نحوه حل تعارضها و رویارویی با کشاکش
ها ،میزان رضایت از اداره مالی خانواده ،اوقات فراغت ،روابط جنسی و عاطفی ،اعتقادات مذهبی ،توافق درباره داشتن فرزند و درک
واقع گرایانه از تأثیر فرزندان در روابط زناشویی ایجاد میگردد (ایمانی.)1390 ،
از سویی سطح کیفیت زندگی نیز با توجه به ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جوامع مختلف متفاوت میباشد ،به
گونهای که شرایط ساختاری مذکور ممکن است در یک جامعه سبب دوام و در جامعهای دیگر سبب از هم پاشیدگی زندگی مشترک
بین زوجین شود .در نظر گرفتن همه عوامل مختلف در تحقیقات کاربردی و بنیادی کاری بس سنگین و تا حد زیادی ممکن است
به نتیجهگیری هم نینجامد .از این حیث در تحقیق حاضر متناسب با بررسیهای قبلی که در این زمینه صورت گرفته است؛ از بین
عوامل اثرگذار بر رضایت زناشویی ،سبکهای عشقورزی 0و کمالگرایی 3به عنوان عواملی که میتوانند پویایی زندگی و رضایت
زناشویی افراد را تعیین نمایند مدنظر قرار داده شدهاند .از این حیث شناخت سبکهای عشقورزی افراد ،این امکان را فراهم میآورد
تا افراد با شناخت و آگاهی ،مسایل را با عالیق و صالحیتهای خود تطبیق داده و از نظر روحی و روانی محیط زندگی خود را بهتر
و در آن محیط ،تواناییها و مهارتهای خویش را بکار گیرند (نصری و خورشید.)1391 ،
سبکهای عشقورزی اشاره به این امر دارد که چگونه افراد عشق را تعریف میکنند یا عشقورزی میکنند (صادقی و
همکاران .)1391 ،توجه به سبکهای عشقورزی که سبب احساس نزدیکی دو نفر به یکدیگر میشوند؛ از اهمیت بسزایی در
بررسی کیفیت زندگی و رضایت زناشویی برخوردار هستند .زیرا روی هم رفته ،شواهد نشان میدهد سبکهای عشق ورزی،
پیشبینی کننده مؤثری برای تعیین رضایت زناشویی میباشد (یوسفی و همکاران.)1390 ،
سبک عشقورزی در میزان رضایت زناشویی در افراد متأهل قابل اهمیت و تأثیرگذار میباشد .البته سبک عشقورزی کامل و
آرمانی ،سبکی است که در آن هر سه مؤلفه ی صمیمیت ،شه وت و تعهد را با هم دارد و این خود رابطه عشق طوالنی مدت و
رضایت زوجین را فراهم میکند.
بنابراین با توجه به این مباحث و همچنین خالءهای تحقیقاتی گسترده در این خصوص که به ندرت رابطه بین رضایت
زناشویی زنان متأهل و عناصر سبکهای عشقورزی را مورد بررسی قرار دادهاند ،در این تحقیق برآن برآمده ایم تا این مهم را
مورد بررسی و مداخله علمی قرار دهیم و پاسخگوی این سوال باشیم که آیا ،بین رضایت زناشویی زنان متأهل و عناصر سبکهای
عشقورزی رابطه وجود دارد؟

 -2مبانی نظری
 -1-2رضایت زناشویی
مهمترین مسئله برای همسران ،پایداری خانواده و رضایت زناشویی است .خانوادة موّفق ،خانوادهای است که با ثبات و به دور
از تزلزل باشد .نبود پایداری ،آینده ای نامطمئن را درپی دارد و دل گرمی و دلبستگی خانواده را ناممکن میسازد .فراتر از ثبات و
پایداری ،خانوادهای موفّق است که از زندگی خود خرسند و راضی باشد .احساس خرسندی و رضامندی ،شوق و اشتیاق به زندگی را
افزایش میدهد ،کانون را گرم میکند و خانواده را کارآمد ،پویا و موفّق میسازد (شهبازی و عمرانی.)1398 ،
بی گمان ،این مهم ،نیازمند مهارت است و دست یافتن به آن ،در گرو رعایت اموری است که احادیث به آن پرداختهاند .به
دیگر سخن ،برای ساختن خانوادهای پایدار ،آیندهای مطمئن و ایجاد احساس رضامندی باید راه کارهای آن را شناخت و به کار
بست.
حال این سؤال به ذهن می رسد که برای موفّقیت خانواده از کجا باید شروع کرد؟ شاید بتوان ادّعا کرد که این پرسش ،از
مسائلی است که کمتر بدان توجّه شده است .از عوامل موفّقیت ،یافتن نقطة آغاز موفّقیت است .انتخاب نادرست نقطة آغاز میتواند
موجب ناکامی گردد .به راستی ،نقطة آغاز کجاست؟ برخی آن را پس از شروع رسمی زندگی مشترک میدانند و بر این باورند که
1. Marital Satisfaction
2. love style
3. perfectionism
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برخورداری از مهارت همسر داری ،عامل اساسی موفّقیت است؛ امّا واقعیت این است که برخوردار بودن از آئین همسرداری ،نقطة
آغاز نیست .انتخاب نادرست نقطة آغاز میتواند خود ،نقطة آغاز ناکامی و شکست باشد (جنتیجهرمی ،معین و یزدانی.)1309 ،

 -2-2سبکهای عشق ورزی
1

سبکهای عشقورزی اشاره به این امر دارد که چگونه افراد عشق را تعریف میکنند یا عشقورزی میکنند (هندریک و
هندریک .)1900 ،لی )1943( 0برای عشق سه سبک اصلی و سه سبک ثانویه در نظرمیگیرد .سه سبک اصلی عبارتند از  -1عشق
به یک فرد ایدهآل  -0عشق به عنوان یک بازی  -3عشق به عنوان دوستی و سه سبک ثانویه عبارتند از  -1عشق شیدایی-
وسواسی (ترکیب  1و  0اصلی)  -0عشق واقعگرایانه و عملی (ترکیب  0و  3اصلی)  -3عشق فداکارانه (ترکیب  1و  3اصلی).

 -3-2ابعاد عشق ورزی
3

 -4-2نقش عشق در رضایت زناشویی

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)55 :تابستان 5911

عشق یک حالت روان شناختی است که دارای سه جزء است :شوریدگی ،صمیمیت ،تصمیم-تعهد (رایس .)1994 ،
 -1شوریدگی :عبارت است از احساس جذابیت فیزیکی همراه با کنش فیزیولوژی ،جذابیت جنسی و اشتغال ذهنی مثبت نسبت
به معشوق .این بعد جنبة انگیزشی دارد و میل شدید همراه با برانگیختگی فیویولوژی تؤام با میل به رابطة جنسی عطوفت ورزانه در
فرد ایجاد میکند.
 -0صمیمیت :عبارت است از احساس محبت و اظهار آن ،عالقه ،مراقبت و مسئولیت ،همدلی و غمخواری نسبت به فردی که
او را دوست دارد .صمیمیت جنبة هیجانی و عاطفی دارد و نوعی احساس گرمی ،محبت ،نزدیکی ،مرتبط بودن و در قید و بند طرف
مقابل بودن در فرد ایجاد میکند.
 -3تصمیم-تعهد :شامل تصمیمهای خودآگاهانه و غیرخودآگاهانهای میشود که فرد برای دوست
داشتن دیگری اتخاذ و خود را متعهد به حفظ آن میکند .این حالت جنبة شناختی دارد و دربردارندة تصمیم کوتاه مدت و
ب لندمدت برای دوست داشتن و مراقبت متعهدانه از معشوق است .این بعد تصمیم گرفتن برای تعهد داشتن ،حفظ و نگهداری
معشوق و رابطة طوالنی مدت با او است (رایس1994 ،؛ استرنبرگ .)1901 ،این جزء شامل تصمیمگیری در این باره است که فقط
با یک نفر باشد و شریک دیگری برای خود انتخاب نکند و این ارتباط را مهمتر از ارتباط با هر فرد دیگری تلقی کند (یانگ و
النگ .)1990 ،8این بعد شامل تصمیمگیری کوتاه مدت برای دوست داشتن و عاشق کسی شدن است و یک تصمیمگیری دراز
مدت برای تعهد ،حفظ و نگهداری عشق است (دویر.)0000 ،0

سپرن ) 0011(1خاطر نشان ساخته که در طول دو دهه گذشته و در اوایل ازدواج ،نقش عشق در روابط زناشویی بسیار مهم
است .پژوهشهای دیگری نیز نشان داده اند که رضایت از زندگی زناشویی در آغاز ازدواج باالست و در زمان تولد فرزندان تا بلوغ
آنها کاهش مییابد و سپس دوباره افزایش مییابد .اندرسون ،راسل و چکام ،)1903(4جانسون ،آمولزا و بوت )1990(0اظهار
میدارند که شادمانی زناشویی به مرور که روابط قدیمی میشود ،کاهش مییابد .بوگای و دلوی )0010(9نیز معتقدند که با گذشت
زمان معنی ازدواج از شکل رمانتیک بیشتر به شکل عقلی و منطقی تغییر مییابد .بلسکی و رووین )1990( 10و اسکوم و
بوگائیش )1901(11در پژوهش خود نشان دادهاند که نارضایتی زناشویی زمانی افزایش مییابد که فرزندان به سن مدرسه رسیده
باشند .ویلکوکس و دیو )0010(10نشان دادند که زوجهایی که در آغاز زندگی روابط بسیار دلبرانه دارند علی رغم اینکه از کیفیت
زندگی خود در آن دوره راضی هستند ،بعداً تعارض و حتی طالق در بین آنها زیاد دیده میشود .پیترسون ،کیم و مک کارتی13
( )0011نیز دریافته اند که با گذشت مدت ازدواج ،روابط زناشویی بیشتر حالت اقتدارگرایانه به خود میگیرد و این امر به روابط
عشقی نزدیک لطمه میزند.
1. Hendrick
2. Lee
3 Rice
4 Young & Long
5 Dwyer
6 Siren
7 Anderson, Russell & Schum
8 Johansson, Amoloza & Boot
9 Bugay & Delevi
10 Belsky , Rovuin
11 Schmm. Bugishis
12 Wilcom & Dew
13 Peterson, Kim & McCarthy
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محققان به هنگام مطالعه رضایت زناشویی در طول دوران ازدواج دریافتند که رضایت زناشویی مسیر Uشکل را طی میکند و
در طی مراحل اولیه ازدواج ،رضایت زناشویی افزایش مییابد و در طول  10تا  00سال بعد رو به کاهش میرود و بعد از اینکه
فرزندان خانه را ترک میکنند ،زوجین مجال بیشتری برای تقویت رابطهی زناشویی دارند که میزان رضایت زناشویی Uشکل بودن
این روند را نشان داده اند .این کاهش میزان رضایت زناشویی غالباً با افزایش استرس در طول این دوران (اواسط دوران زناشویی)
مرتبط است (هابر ،ناوارو ،میل و مام )0010 ،1وایالنت و وایالنت 1993(0و  )1990در پژوهش خود با تعدادی از زوجها نشان دادند
که آنها از دوران قبل از بچهداری و بعد از مستقل شدن فرزند در مقایسه با دورههای میانی زندگی احساس رضایت بیشتری از
رضایت زناشویی داشته اند .فرحبخش و علینقیان ( )1300در یک پژوهش بر روی نمونهای از زوجها که در مراحل مختلف زناشویی
به سر میبردند ،مشاهده کردند که میزان رضایت از زندگی زناشویی در زوجهایی که تازه عقد و ازدواج کردهاند باالست و در
زوجهایی که دارای فرزند هستند یا فرزندان آنها در مرحلة بلوغ هستند مقدار آن کاهش مییابد.

 -3پیشینههای پژوهش
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ندیری و خلعت بری ( )1394به بررسی میزان رضایت زناشویی در دانشجویان براساس مولفههای روانی سبک دلبستگی،
کمالگرایی و حل تعارض پرداختند .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل مشغول به تحصیل در سال 1391
دانشگاههای شهر تهران بودند که براساس جدول کوهن ،کرجسی و مورگان تعداد  000نفر محاسبه گردید .یافتههای پژوهش
نشان داد که بین رضایت و تعهد زناشویی و سبکهای دلبستگی و حل تعارض و کمالگرایی رابطه وجود دارد .همچنین نتایج
حاکی از آن ا ست که دلبستگی ایمن در مقایسه با دلبستگی نا ایمن اجتنابی و دوسوگرا با میزان باالتری از رضایت زناشویی ارتباط
دارد .سبکهای دلبستگی ایمن با رضایتمندی زناشویی رابطه ی مثبت و سبکهای دلبستگی نا ایمن اجتنابی و دوسوگرا با رضایت
زناشویی رابطه منفی دارد.
تیزدست ،فرهنگی و الموتی ( )1391به بررسی رابطه میان مولفههای ابعاد عشقورزی با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل
پرداختند .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل زن و مرد دانشگاهآزاد واحد تهران شمال به تعداد  1408نفر بود که
در نیمسال دوم سال تحصیلی  98-90در مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند ،میباشد که 313
نفر با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .نتایج به دست آمده نشان داد که بین ابعاد سه گانه عشقورزی با
رضایت زناشویی رابطه معنادار مثبت وجود دارد و در تحلیل رگرسیون گام به گام این ابعاد سه گانه ،شور و اشتیاق (هوس) و
صمیمیت به ترتیب رضایت زناشویی را پیشبینی میکنند .اما مولفه تعهد به طور مستقل نتوانست پیشبینی کننده ی مناسبی برای
رضایت رناشویی باشد .که این امر میتواند ناشی ازتفاوتهای فرهنگی و اجتماعی مربوط به خانواده و عشق باشد و در این راستا به
نظر میرسد ارایه آموزش هایی به زوجین در ابتدای زندگی بتواند در طول زندگی آنان رضایت مندی را به همراه داشته باشد.
گراوند و میرزایی ( )1391در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و عشقورزی در رضایت زناشویی
دانشویان متأهل تحصیالت ت کمیلی شهر تهران و کرج و دانشگاه اسالمی شهر کرج پرداختند .نتایج آنها نشان داد که عشقورزی
دارای اثر میانجی در رابطه سبکهای دلبستگی ایمن و دل مشغول با رضایت زناشویی است.
رابینسون ،پیرسیچ ،اسجوبلوم-اسچیمیدت و پنزل )0019( 3به بررسی رابطه عاشقی با رضایت زناشویی پرداختند .این مطالعه بر
روی شش دانشجوی کارشناسی ارشد انجام شد و از آنها خواسته شد که در مورد ارتباط بین اعتماد ،عشق و رضایت از زندگی
زناشویی مطالبی بنویسند .یافتهها نشان داد که بین اعتماد ،عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه مثبت و فزاینده وجود دارد.
کارول )0010( 8در پژوهش خود به بررسی درک اهمیت ازدواج و رضایت زناشویی در در  1310نفر از متاهالن پرداخت .نتایج
نشان داد که مادیگرایی ممکن است وقت برای اولویتهای دیگر مانند ارتباطات ،حل منازعات و صمیمیت را با کمبود وقت مواجه
کند .بنابراین عدم توجه به صمیمیت و سبکهای عشقورزی و توجه بیشتر به مادیگرایی باعث میشود که افراد زمان و انرژی
کمتری را برای موفقیت در ازدواج و داشتن یک رابطه خوب صرف کنند.
لین و گرگوری )0014( 0در پژوهش خود به بررسی رضایت زناشویی ،حمایت از خانواده و عوامل انعطافپذیر در سالمت روانی
سرب ازان ارتش ایاالت متحده پرداختند .نتایج آنها نشان داد که رضایت زناشویی در کنار حمایت از خانواده قویترین شواهد برای
ارتقا سالمت روانی افراد میباشد و میتواند زندگی مشترک و روابط را تسهیل تر و بهتر کند.
احمتاقلو ،سوارنی و چامارو-پرموزیس )0018( 1به بررسی رابطه بین سبکهای عشقورزی و تعهد زوجین پرداختند .نتایج
نشان داد که بین مولفههای عشقورزی ،بعد رضایت زناشویی و میل با استمرار رابطه زناشویی با بعد تعهد رابطه مثبت دارد.
1 Huber , Navarro & Womble
2 Valiant & Valiant
3. Robinson, Persich, Sjoblom-Schmidt & Penzel
4. Carroll
5. Lin and Gregory
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 -4روش شناسی پژوهش
این تحقیق از لحاظ ماهیت ،کاربردی و به لحاظ زمانی ،مقطعی و از لحاظ روش توصیفی و همبستگی میباشد .جامعه آماری
پژوهش ،تمامی زنان متأهل شهرستان بیجار در سال  1390میباشند که تعداد نمونه با توجه به جامعه آماری روش رگرسیون 000
نفر برآورد شد و با روش نمونهگیری غیرتصادفی سهمیهای انتخاب شد.

 -1-4ابزار گردآوری دادهها

ب) ابزار اندازهگیری سبکهای عشقورزی :این مقیاس توسط استرنبرگ در سال  1901تهیه شده است و دارای 80
سؤال است که سه سبک عشق صمیمانه ،شهوانی و متعهدانه را میسنجد 10 .عبارت اول ( )10-1عنصر صمیمیت؛  10عبارت
میانی ( )30-11عنصر شهوت و  10عبارت آخر ( )80-31عنصر تعهد را میسنجند .در پاسخ به آن از یک مقیاس  0درجهای کامالً
مخالفم= 1تا گزینه کامالً موافقم= 0استفاده شده است .بازه نمرات این پرسشنامه بین  80الی  000است که نمره  130نقطه برش
پرسشنامه است که نمرات بیشتر از  130نشاندهنده عشقورزی باال و نمرات کمتر از  130نشاندهنده عشقورزی پائین است .پس
از مشخص شدن این که فرد در هر خرده مقیاس نمره ضعیف یا قوی به دست آورده است ،سبک عاشقانه او مشخص میشود.
آلفای کرونباخ 3مقیاس  0/90گزارش شده و برای محاسبه روایی آن از روش تحلیل همبستگی متقابل استفاده شده است .نتایج
برای صمیمانه و تعهد  0/43و برای تعهد و شهوانی  0/41گزارش شد (پاتو .)1301 ،8در نمونه ایرانی محمودی ،گلشنی و نوروزیان
( )1390آلفای کرونباخ برای صمیمانه  ،0/93شهوانی  ،0/90تعهد  0/91و کل پرسشنامه را  0/90گزارش دادهاند.
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الف :ابزار اندازهگیری رضایت زناشویی :ابزار اندازهگیری متغیر رضایت زناشویی پرسشنامه  84سوالی انریچ( 0فرم کوتاه
 84مادهای) میباشد که دارای یازده بعد پاسخ قراردادی (سوالهای  1الی  ،)3موضوعات شخصیتی (سوالهای  31 ،00 ،8و ،)80
ارتباط زناشویی (سوالهای  30 ،03 ،1و  ،)81حل تعارض (سوالهای  33 ،08 ،18 ،13 ،4و  ،)80مدیریت مالی (سوالهای ،10 ،0
 00 ،11و  ،)38فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت (سوالهای  30 ،14 ،9و  ،)83روابط جنسی (سوالهای  31 ،04 ،10 ،10و ،)88
ازدواج (سوالهای  34 ،00 ،19 ،11و  ،)80بستگان (سوالهای  30 ،09 ،01 ،00و  ،)81نقشهای مربوط به برابری مرد و زن
(سوالهای  0و  )10و جهتگیری مذهبی (سوالهای  39 ،30 ،01و  )84است .این پرسشنامه توسط طیف لیکرت از گزینه کامالً
مخالفم= 1تا گزینه کامالً موافقم= 0برای سواالت ( )88-31-38-09-00-04-01-00-14-10-9-4-0-3-0-1نمرهگذاری شده
است .در حالی که برای سواالت (-34-30-33-30-31-30-08-03-00-01-00-19-10-11-10-18-13-10-11-0-1-8
 )84-81-80-83-80-81-80-39-30طریقه نمرهگذاری به صورت کامالً مخالفم= 0تا کامالً موافقم= 1میباشد .در واقع نمره
 84کمترین میزان رضایت زناشویی و نمره  030نشاندهنده بیشترین میزان رضایت زناشویی میباشد .نمره  181نقطه برش
پرسشنامه رضایت زناشویی است ،به طوری که نمره کمتر از  181به معنی رضایت زناشویی پائین و نمره  181به باال بازگو کننده
رضایت زناشویی باال میباشد .پرسشنامه فوق توسط سلیمانیان ( )1343در پژوهشی تحت عنوان بررسی تفکرات غیرمنطقی
براساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی مورد بررسی قرارگرفت که میزان پایایی و روایی آن به ترتیب  0/41و  0/40گزارش
گردید که بیانگر میزان روایی و پایایی مناسب برای پرسشنامه حاضر میباشد.

 -5یافته های پژوهش
 -1-5بررسی نرمال بودن متغیرها
ابتدا قبل از بررسی فرضیههای پژوهش الزم است ،نرمال بودن متغیرهای تحقیق با آزمون کولموگروف-اسمیرنف 0مورد
ارزیابی قرار گیرد .بنابراین جدول شماره ( )1به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق میپردازد.
با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که سطوح معناداری تمامی متغیرها در آزمون کولمووگروف – اسومیرنف کمتور از
 0/00میباشند (مومنی ،)1391 ،لذا توزیع داده های متغیرهای فوق نرمال نیستند .بنابراین نرمال بودن متغیرهوای موذکور اسوتفاده
کردن از آزمونهای ناپارامتریک از جمله همبستگی اسپیرمن را جهت استنباط فرضیههای پژوهش توجیه مینمایند.

1. Ahmetoglu, Swarni & Chamorro-premuzic
2. Enriche
3. Cronbach
4. Pato
)5. Kolmogrov-Smirnov (KS
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جدول شماره  :1بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

متغیرها
رضایت زناشویی
کمالگرایی
عشقورزی
عنصر صمیمیت
عنصر شهوت
عنصر تعهد

آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف
سطح
آماره
معناداری
Z
0/001 0/134
0/001 0/118
0/001 0/193
0/001 0/018
0/001 0/008
0/001 0/008

متغیرها

آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف
سطح
آماره
معناداری
Z
0/001 0/148
0/001 0/014
0/001 0/101
0/001 0/149
0/001 0/134
0/001 0/103
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نشخوار فکری
پاسخ قراردادی
موضوعات شخصیتی
ارتباط زناشویی
حل تعارض
مدیریت مالی
فعالیتهای مربوط به اوقات
فراغت
روابط جنسی

0/10

0/001

0/138

0/001

0/110

0/001

0/100

0/001

0/101

0/001

0/008

0/001

نظم و سازماندهی بیش از حد

0/140

0/001

هدفمندی بیش از اندازه
تالش بیش از اندازه برای عالی
بودن
معیارهای سختگیرانه برای
دیگران

0/191

0/001

0/11

0/001

ازدواج

0/100

0/001

بستگان

نیاز به تأیید از سوی دیگران

0/193

0/001

تمرکز بر اشتباهات
فشار از سوی دیگران

0/100
0/110

0/001
0/001

نقشهای مربوط به برابری مرد
و زن
جهتگیری مذهبی

 -2-5فرضیه اول پژوهش
بین میزان رضایت زناشویی زنان متأهل و عنصر صمیمیت سبکهای عشقورزی رابطه معناداری وجود دارد.
H 0 :   0

 H1 :   0
جهت بررسی فرضیه اول پژوهش از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده میگردد .جدول شوماره ( )0ضوریب همبسوتگی بوین
عنصر صمیمیت سبکهای عشقورزی و رضایت زناشویی در زنان متأهل شهرستان بیجار را نشان میدهد.
جدول شماره  :2بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در فرضیه اول پژوهش

متغیرها

رضایت زناشویی

پاسخ قراردادی

موضوعات شخصیتی

ارتباط زناشویی

حل تعارض

مدیریت مالی

اوقات فراغت

روابط جنسی

ازدواج

بستگان

برابری

جهتگیری مذهبی

عنصر
میمیت

**0/1

**0/41

**0/08

**0/00

**0/00

**0/10

**0/13

**0/44

**0/00

**0/09

**0/14

**0/00

*P<0/00
**P<0/01

از جدول شماره ( )0میتوان نتیجه گرفت که عنصر صمیمیت سبکهوای عشوقورزی بوا سوطح اطمینوان  % 99بوا رضوایت
زناشویی و همچنین ابعاد آن دارای رابطه معنی داری است .همچنین عالمت مثبت ضرایب همبستگی گویای این مطلب است کوه
با افزایش سطح عنصر صمیمیت سبکهای عشقورزی در نزد زنان متأهل ،میزان رضایت زناشویی آنان بیشتر خواهد شد .بنابراین
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میتوان نتیجه گرفت که بین میزان رضایت زناشویی زنان متأهل و عنصر صمیمیت سبکهای عشقورزی رابطه معنواداری وجوود
دارد .لذا فرضیه اول پژوهش تائید و فرضیه صفر رد میگردد.
تبیین مدل و استقالل بین خطاها
جدول شماره  3به بررسی میزان تبیین مدل رگرسیون ،استقالل بین خطاها میپردازد.
جدول شماره  :3بررسی فرضیه اول پژوهش

R

مجذور R

مجذور  Rتنظیم شده

دوربین واتسون

Beta

آماره T

سطح معنی داری

0/10

0/308

0/301

1/190

0/10

11/110

0/001

 -3-5فرضیه دوم پژوهش
بین میزان رضایت زناشویی زنان متأهل و عنصر شهوت سبکهای عشقورزی رابطه معناداری وجود دارد.
H 0 :   0

 H1 :   0

جهت بررسی فرضیه دوم پژوهش از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده میگردد .جدول شوماره ( )8ضوریب همبسوتگی بوین
عنصر شهوت سبکهای عشقورزی و رضایت زناشویی در زنان متأهل شهرستان بیجار را نشان میدهد.
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در جدول شماره ( )3مشاهده میگردد که مجذور  Rتنظیم شده برابر  0/301میباشد ،به طوری که حدود  % 30تغییر در متغیر
رضایت زناشویی ناشی از تغییرات در عنصر صمیمیت میباشد .لذا با توجه به این که این ضریب بیشتر از  % 18میباشود (موومنی،
 ،)1391بنابراین مدل مناسب است .همچنین از آنجا که مقدار دوربین واتسون مابین  1/0تا  0/0میباشد (مومنی ،)1391 ،لذا فرض
استقالل بین خطاها پذیرفته می شود و بین خطاهای ایجاد شده در جهت تاثیر متغیر پیش بین بر متغیر موالک ،هوم خطوی وجوود
ندارد.
با توجه به جدول شماره ( )3میتوان گفت که سطح معناداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  0/01بوده ،بنوابراین فورض مسواوی
بودن آلفا برابر صفر رد می گردد و مقدار ثابت بر متغیر مالک تاثیرگذار است .به طوری که میتواند در معادله ضرایب غیراسوتاندارد
شرکت کند .همچنین سطح معناداری عنصر صمیمیت کمتر از  0/01می باشد ،بنوابراین بورای ورود بوه معادلوه ضورایب اسوتاندارد
مناسب است ،یا به عبارتی میتواند بر متغیر مالک اثر بگذارد.

جدول شماره ( :)4بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در فرضیه دوم پژوهش

متغیرها

رضایت زناشویی

پاسخ قراردادی

موضوعات شخصیتی

ارتباط زناشویی

حل تعارض

مدیریت مالی

اوقات فراغت

روابط جنسی

ازدواج

بستگان

برابری

جهتگیری مذهبی

عنصر
شهوت

**0/01

**0/41

**0/81

**0/08

**0/80

**0/14

**0/10

**0/01

**0/88

**0/04

**0/10

**0/03

*P<0/00
**P<0/01
از جدول شماره ( )8میتوان نتیجه گرفت که عنصر شهوت سبکهای عشقورزی با سطح اطمینان  % 99با رضایت زناشویی و
همچنین ابعاد آن دارای رابطه معنی داری است .همچنین عالمت مثبت ضرایب همبستگی گویای این مطلب است که بوا افوزایش
سطح عنصر شهوت سبکهای عشقورزی در نزد زنان متأهل ،میزان رضایت زناشویی آنان بیشتر خواهد شود .بنوابراین مویتووان
نتیجه گرفت که بین میزان رضایت زناشویی زنان متأهل و عنصر شهوت سبکهای عشقورزی رابطوه معنواداری وجوود دارد .لوذا
فرضیه دوم پژوهش تائید و فرضیه صفر رد میگردد.
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تبیین مدل و استقالل بین خطاها
جدول شماره ( )0به بررسی میزان تبیین مدل رگرسیون و استقالل بین خطاها میپردازد.
جدول شماره  :5بررسی فرضیه دوم پژوهش

R
0/101

مجذور
R
0/311

مجذور  Rتنظیم شده

دوربین واتسون

Beta

آماره T

سطح معنی داری

0/300

1/01

0/101

10/001

0/001
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در جدول شماره ( )0مشاهده میگردد که مجذور  Rتنظیم شده برابر  0/300میباشد ،به طوری که حدود  % 31تغییر در متغیر
رضایت زناشویی ناشی از تغییرات در عنصر شهوت میباشد .لذا با توجه به این که این ضریب بیشوتر از  % 18مویباشود (موومنی،
 ،)1391بنابراین مدل مناسب است .همچنین از آنجا که مقدار دوربین واتسون مابین  1/0تا  0/0میباشد (مومنی ،)1391 ،لذا فرض
استقالل بین خطاها پذیرفته می شود و بین خطاهای ایجاد شده در جهت تاثیر متغیر پیش بین بر متغیر موالک ،هوم خطوی وجوود
ندارد.
با توجه به جدول شماره ( )0میتوان گفت که سطح معناداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  0/01بوده ،بنوابراین فورض مسواوی
بودن آلفا برابر صفر رد می گردد و مقدار ثابت بر متغیر مالک تاثیرگذار است .به طوری که میتواند در معادله ضرایب غیراسوتاندارد
شرکت کند .همچنین سطح معناداری عنصر شهوت کمتر از  0/01می باشد ،بنابراین برای ورود به معادله ضرایب استاندارد مناسوب
است ،یا به عبارتی میتواند بر متغیر مالک اثر بگذارد.

 -4-5فرضیه سوم پژوهش
بین میزان رضایت زناشویی زنان متأهل و عنصر تعهد سبکهای عشقورزی رابطه معناداری وجود دارد.

H 0 :   0

 H1 :   0
جهت بررسی فرضیه سوم پژوهش از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده میگردد .جدول شماره ( )1ضوریب همبسوتگی بوین
عنصر تعهد سبکهای عشقورزی و رضایت زناشویی در زنان متأهل شهرستان بیجار را نشان میدهد.
جدول شماره ( :)6بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در فرضیه سوم پژوهش

متغیرها

رضایت زناشویی

پاسخ قراردادی

موضوعات شخصیتی

ارتباط زناشویی

حل تعارض

مدیریت مالی

اوقات فراغت

روابط جنسی

ازدواج

بستگان

برابری

جهتگیری مذهبی

عنصر
تعهد

**0/00

**0/43

**0/83

**0/03

**0/80

**0/11

**0/10

**0/40

**0/83

**0/01

**0/04

**0/00

*P<0/00
**P<0/01
از جدول شماره ( )1میتوان نتیجه گرفت که عنصر تعهد سبکهای عشقورزی با سطح اطمینان  % 99با رضایت زناشوویی و
همچنین ابعاد آن دارای رابطه معنی داری است .همچنین عالمت مثبت ضرایب همبستگی گویای این مطلب است که بوا افوزایش
سطح عنصر تعهد سبکهای عشقورزی در نزد زنان متأهل ،میزان رضایت زناشویی آنان بیشتر خواهد شد .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که بین میزان رضایت زناشویی زنان متأهل و عنصر تعهد سبکهای عشقورزی رابطه معناداری وجود دارد .لذا فرضیه سوم
پژوهش تائید و فرضیه صفر رد میگردد.
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تبیین مدل و استقالل بین خطاها
جدول شماره ( )4به بررسی میزان تبیین مدل رگرسیون و استقالل بین خطاها میپردازد.
جدول شماره  :7بررسی فرضیه سوم پژوهش

R
0/104

مجذور R
0/310

مجذور  Rتنظیم شده
0/310

دوربین واتسون
1/408

Beta
0/104

آماره T
10/430

سطح معنی داری
0/001

 -6بحث و نتیجه گیری
با توجه به این که فرضیه اول پژوهش به بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی زنان متأهل و عنصر صمیمیت سبکهای
عشقورزی میپردازد ،نتایج حاصله در مباحث قبلی گویای این واقعیت میباشد که عنصر صمیمیت سبکهای عشقورزی با سطح
اطمینان  % 99با رضایت زناشویی و همچنین ابعاد آن دارای رابطه معنی داری است .همچنین با افزایش سطح عنصر صمیمیت
سبکهای عشقورزی در نزد زنان متأهل ،میزان رضایت زناشویی آنان بیشتر خواهد شد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین
میزان رضایت زناشویی زنان متأهل و عنصر صمیمیت سبکهای عشقورزی رابطه معناداری وجود دارد .در همین راستا نتایج
پژوهشهای تیزدست و همکاران ( ،)1391خسروی ( ،)1391گراوند و میرزایی ( ،)1391حسینی و لنگرودی ( ،)1391مصطفائی و
پیوسته گر ( ،)1390شکر اهلل زاده و مدنی ( ،)1390ابوالقاسمی و فتوحی ( ،)1390کرمانی مامازندی و محمدرضایی (،)1390
رابینسون و همکاران ( ،)0019کارول ( ،)0010جوزف و توماس ( )0010و احمتاقلو و همکاران ( )0018همسو با نتیجه حاصله
میباشد .زیرا ایشان در تحقیقات خویش به این نتیجه رسیدند که سبکهای عشقورزی از جمله سبک صمیمیت ارتباط مثبت و
معنی داری با رضایت زناشویی و تعهد زوجین دارد.
لذا از قیاس نتیجه حاصله با نتایج پژوهشهای پیشین این گونه نتیجهگیری خواهیم کرد که عنصر صمیمیت از جمله در فکور
راحتی همسر بودن ،ارتباط گرم و دوستانه با همسر خویش ،حساب باز کردن روی همسر خود در مواقع مشکالت ،حمایت عاطفی از
همسر ،ارتباط دوستانه و صمیمی با همسر داشتن ،احساس نزدیکی و راحتی با همسر کردن ،داشتن روابط خوشایند و لذت بخش با
همسر ،درک درست از سوی همسر ،افتخار کردن به همسر خویش و نیز گفتن اسرار خود به همسر با رضایت زناشویی ارتباط مثبت
و معنی داری دارد.
علت این امر آن است که هرچه فرد احساس راحتی و خوبی با همسر خود داشته باشد ،روابط آنها تقویت میشود و این روابوط
مستحکم میتواند از بسیاری از اختالف نظرها جلوگیری کرده و در نهایت منجر به وفاداری و رضایت زناشوویی شوود .فوردی کوه
سبک عشقورزی وی از نوع صمیمیانه است ،در مواقع مشکالت بر روی کمک ها و حمایتهای همسر خود حساب باز مویکنود و
این حمایت از سوی همسر باعث می شود که مشکالت سریع تر و بهتر حل شوند و در نتیجه فرد احساس خوبی از داشوتن همسور
خود داشته باشد که این احساس در نهایت زمینه ساز رضایت زناشویی خواهد شد.
وقتی فرد از لحاظ عاطفی همسر خود را سیراب می کند ،مسائل و مشکالت در نطفه خفه مویشووند و باعوث نموی شوود کوه
مشکالت کوچک به یکباره به مشکالت بزرگی تبدیل شوند که بنیان خانواده را بر هم زنند که در این صوورت اسوت کوه رضوایت
زناشویی به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .درک درست حرف ها و اعمال همسر نوع دیگری از سبک عشقورزی صومیمیانه
است که سبب میگردد که زن و شوهر حرف های هم را به خوبی درک کنند که این امر از بسیاری از تعارضات و دعواها جلوگیری
به عمل میآورد که در نتیجه این امر رضایت زناشویی تقویت خواهد شد.
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در جدول شماره  01-8مشاهده میگردد که مجذور  Rتنظیم شده برابر  0/310میباشد ،به طوری که حودود  % 34تغییور در
متغیر رضایت زناشویی ناشی از تغییرات در عنصر تعهد میباشد .لذا با توجه به این که این ضریب بیشتر از  % 18میباشد (موومنی،
 ،)1391بنابراین مدل مناسب است .همچنین از آنجا که مقدار دوربین واتسون مابین  1/0تا  0/0میباشد (مومنی ،)1391 ،لذا فرض
استقالل بین خطاها پذیرفته می شود و بین خطاهای ایجاد شده در جهت تاثیر متغیر پیش بین بر متغیر موالک ،هوم خطوی وجوود
ندارد.
با توجه به جدول شماره ( )4میتوان گفت که سطح معناداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  0/01بوده ،بنوابراین فورض مسواوی
بودن آلفا برابر صفر رد می گردد و مقدار ثابت بر متغیر مالک تاثیرگذار است .به طوری که میتواند در معادله ضرایب غیراسوتاندارد
شرکت کند .همچنین سطح معناداری عنصر تعهد کمتر از  0/01می باشد ،بنابراین برای ورود به معادله ضورایب اسوتاندارد مناسوب
است ،یا به عبارتی میتواند بر متغیر مالک اثر بگذارد.
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با توجه به این که فرضیه دوم پژوهش به بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی زنان متأهل و عنصر شهوت سبکهای
عشقورزی میپردازد ،نتایج حاصله در مباحث قبلی گویای این واقعیت میباشد که عنصر شهوت سبکهای عشقورزی با سطح
اطمینان  %99با رضایت زناشویی و همچنین ابعاد آن دارای رابطه معنی داری است .همچنین با افزایش سطح عنصر شهوت
سبکهای عشقورزی در نزد زنان متأهل ،میزان رضایت زناشویی آنان بیشتر خواهد شد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین
میزان رضایت زناشویی زنان متأهل و عنصر شهوت سبکهای عشقورزی رابطه معناداری وجود دارد.
لذا این گونه نتیجهگیری خواهیم کرد که عنصر شهوت از جمله عالقه به دیدن همیشه چهره همسر خود ،خواب دیدن همسور
خود در طول روز ،رمانتیک بودن روابط زناشویی ،جذاب دانستن همسر خود ،ایده آل بودن همسر خویش ،عالقوه زیواد بوه داشوتن
روابط جنسی عاشقانه با همسر خود ،عالقه به نوازش کردن همسر خود و تصور نکردن زندگی بودون همسور خوویش بوا رضوایت
زناشویی ارتباط مثبت و معنی داری دارد.
علت این امر آن است که فردی که سبک عشقورزی عنصر شهوت را دارد ،همواره عالقه دارد که با همسر خود باشد و او را
ببیند که این ارتباط نزدیک منجر به تقویت روابط میشود و باعث میشود که زن و شوهر احساس راحتی نسبت به یکدیگر داشته
باشند که این احساس راحتی زمینه ساز رضایت زناشویی خواهد بود .همچنین عنصر شهوت بدان معناست که فرد دارای روابط
رم انتیک و عاشقانه با همسر خود است و بسیاری از مسائل و مشکالت زندگی را با کمک همسر خود از سر راه زندگی خود بر
میدارد و با کمک گرفتن از روابط دوستانه و صمیمیانه میتواند بر مسائل زندگی غلبه کرده و در نهایت رضایت زناشویی خویش را
افزایش دهد.
این افرادی که سبک عشقورزی آنان از نوع عنصر شهوت است ،عالقه زیادی به داشن روابط جنسی با همسر خود دارند و
هیچ گاه به ذهن خود اجازه نمی دهند که با شخص دیگری چنین ارتباطاتی داشته باشند که این امر پیوند زناشویی را تقویت
میکند و نشان دهند تعهد باال به زندگی زناشویی است که در نهایت چنین امری میتواند رضایت از زندگی زناشویی را به شدت
افزایش دهد .این افراد واقعاً همسر خود را دوست دارند و تا حد پرستش همسر خود را قبول دارند که این امر منجر به ایجاد اعتماد
در نزد آنان میشود و این اعتماد زمینه ساز تقویت روابط و رضایت زناشویی خواهد شد.
 با توجه به این که فرضیه سوم پژوهش به بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی زنان متأهل و عنصر تعهد سبکهایعشقورزی میپردازد ،نتایج حاصله در مباحث قبلی گویای این واقعیت میباشد که عنصر تعهد سبکهای عشقورزی با سطح
اطمینان  % 99با رضایت زناشویی و همچنین ابعاد آن دارای رابطه معنی داری است .همچنین با افزایش سطح عنصر تعهد
سبکهای عشقورزی در نزد زنان متأهل ،میزان رضایت زناشویی آنان بیشتر خواهد شد.
لذا ین گونه نتیجهگیری خواهیم کرد که عنصر تعهد از جمله حفظ روابط با همسر حتی در مواقع داشتن رفتار نادرست از سوی
و ی ،عالقه شدید به ادامه رابطه با همسر خود ،دانستن یک تصمیم عاقالنه در خصوص ارتباط با همسر خویش ،نداشوتن تردیود از
بودن با همسر خود ،داشتن تعهد مستحکم با همسر خود ،داشتن احساس مسئولیت نسبت به همسر خود ،باور بوه عودم خدشوه دار
شدن روابط خود با همسر و تالش در جهت تقویت و تداوم روابط زناشویی با رضایت زناشویی ارتباط مثبت و معنی داری دارد.
علت این امر آن است که افراد با سبک عشقورزی متعهدانه همواره در تالش هستند که روابط خود با همسرشان را تقویت
کنند و آن را ادامه دهند که این امر باعث میشود که حتی در مواقع تعارضات و مشکالت در زندگی زناشویی نیز به بودن با همسر
خود فکر کنند و کاری بکنند که شرایط دوباره به حالت عادی خود برگردد که این امر به عنوان نوعی گذشت و ایثار در زندگی
زناشویی خواهد بود و می تواند رضایت را در پی داشته باشد .این افراد خود را در قبال آینده زندگی همسر خویش مسئول میدانند و
بنابراین هر کاری میکنند که زندگی همسرشان مطلوب و راحت شود که در این صورت رضایت زناشویی ایجاد خواهد شد.
نداشتن تردید به عشق به همسر ،نوعی تعهد به زندگی زناشویی است که باعث میشود که فرد دائماً مشکالت زندگی را بزرگ
نکرده و از بودن با همسر خود لذت ببرد که چنین امری میتواند رضایت زناشویی را افزایش دهد .فردی که سبک عشقورزی
متعهدانه دارد ،بر این باور است که هیچ چیز نمی تواند روابط با همسرش را دچار مشکل کند و بنابراین هرگاه با مشکلی در زندگی
زناشویی برمی خورد با چنین تفکری به پیش میرود و سعی به ایجاد تداوم در زندگی زناشویی خود دارد که در نهایت امر رضایت
زناشویی حاصل خواهد شد.

 -7پیشنهادهای کاربردی
با توجه به فرضیه های پژوهش ،به تمامی مسئولین و دست اندرکاران امر در شهرستان بیجار از جمله اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی و سایر ارگانهای مربوطه پیشنهاد میشود که با برگزاری همایش ها و کارگاههای تقویت روابط زناشویی با بهرهگیری از
اساتید و صاحب نظران مجرب در این زمینه و همچنین ب ا تجلیل از زوجین در اعیاد مذهبی ،زمینه رضایت زناشویی را در نزد زنان
متأهل ارتقاء دهند.همینطور به زنان متأهل شهرستان بیجار پیشنهاد میشود که با ایجاد ارتباط گرم و دوستانه با همسر خویش از
22

طریق توجه به صحبت ها و پرسیدن دغدغههای ذهنی وی به صورت مدون و همیشگی و عدم پیشداوری کردن در این زمینه و
نیز حمایت عاطفی کردن از همسر به شیوه همدلی و همدردی کردن با وی به جهت کاهش مشکالت زندگی زناشویی ،زمینه و
بستر رضایت زناشویی را مهیا سازند.
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چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه بینالمللی فرندز بر ارتقاء تابآوری هیجانی و افزایش آرامش روانی کودکان
 8تا  77سال بوده است روش این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون صورت گرفته است.
جامعه آماری آن تمام کودکان پایه اول تا پنجم ابتدایی مدارس اصفهان در سال 7090بودند که از بین آنان به صورت
نمونهگیری تصادفی هدفمند تعداد  02نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .ابزار
پژوهش مقیاس اضطراب اسپنس  SCASفرم کودک و فرم والدین ( )0220کودکان طیف  1تا  70سال بود که قبل از
آموزش بر روی هر دو گروه اجرا شد .سپس آموزش برنامه فرندز در  9جلسه  92دقیقهای به صورت بازی ،هفتهای دو
جلسه صرفاً برای گروه آزمایش اجرا گردید و بعد از آن پسآزمون برای هر دوگروه انجام شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها
از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .یافتهها نشان داد که دورهی برنامهدرمانی فرندز بر روی ترس از فضای باز،
اضطراب جدایی ،ترس از آسیب بدنی ،ترس اجتماعی ،وسواس فکری-عملی و اضطراب فراگیر در سطح P>2/27
اثربخش بوده است .با توجه به شیوع نسبتا باالی اختالالت اضطرابی در کودکان و جذابیت کارتهای بازی و ورزشی و
نیز قابلیت اجرایی برنامه فرندز از سنین کودکی میتوان از این برنامه جهت افزایش آرامش کودکان و کاهش اختالالت
اضطرابی برای کودکان استفاده نمود.

واژگـان کلـیدی :برنامه فرندز ،آرامش کودکان ،اختالالت اضطرابی ،کودکان.
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یکی از اصلیترین اهداف و ارکان سالمت روانی داشتن یا رسیدن به آرامش روانی در هر مقطعی از زندگی است .نقطه مقابل
این آرامش داشتن تنش ،دل شوره ،نگرانی و به اصطالح روانشناسی اضطراب است .اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر،
ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته ،که به فرد دست میدهد و شامل عدم اطمینان ،درماندگی و برانگیختگی
فیزیولوژی است .وقوع مجدد موقعیتهایی که قبالً استرسزا بودهاند یا طی آنها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد
میشود .همه انسانها در زندگی خود دچار اضطراب میشوند ،ولی اضطراب مزمن و شدید غیرعادی و مشکلساز است (انجمن
روانپزشکی آمریکا .)0270،در حقیقت اضطراب عبارت است از واکنش فرد در برابر یک موقعیت تهدیدآمیز؛ یعنی موقعیتی که تحت
تاثیر باال رفتن تحریکات اعم از بیرونی یا درونی واقع شده و فرد در کنترل کردن آنها ناتوان است به عبارت دیگر اضطراب
مستلزم مفهوم نا ایمنی یا تهدیدی است که فرد منبع آن را به وضوح درک نمیکند (لطیفی و امیری .)00 :7092،اضطراب پدیدهای
است که به وفور در مراکز آموزشی و تحصیلی دیده میشود و به میزان زیادی در موفقیت یا عدم موفقیت دانشآموزان نقش دارد.
تحقیقات نشان میدهد که رایجترین شکل اضطراب به طور قابل توجهی با توانایی کودک برای رسیدن به طیف گستردهای از
فعالیتهای روزمره از جمله روابط بین فردی ،شایستگی اجتماعی ،روابط با همساالن و تکالیف مدرسه تداخل میکند که اگر در
دوران کودکی درمان نشود ممکن است در طول زمان تبدیل به اختالل اضطرابی بزرگسالی یا اختالل مزمن افسردگی گردد
(رادجرس و دانسمری.)70 :0270 ،
اختالالت اضطرابی شامل اختالالتی است که در آنها سه وجه مشترک وجود دارد :ترس؛ اضطراب و مشکالت رفتاری .در
طبقهبندی جدید انجمن روانپزشکی آمریکا ( )0270این طبقه  9اختالل را شامل اضطراب جدایی ،اللی انتخابی ،ترسهای
اختصاصی ،اضطراب اجتماعی ،اختالل پانیک ،حمالت هراس ،ترس از فضاهای باز و بسته ،اضطراب فراگیر و اختالالت اضطرابی
ناشی از سوء مصرف مواد را در بر میگیرد .در چاپ جدید انجمن روانپزشکی آمریکا طبقه اختالل وسواسی –اجباری و اختالالت
مرتبط شامل ،اختالل احتکار و اختالل بد شکل هراسی و اختالل کندن مو و پوستکنی به صورت یک طبقه مجزا تعریف شدهاند
(گنجی.)07 :7090،
درمانهایی که تاکنون برای درمان کودکان مضطرب استفاده شده است عبارتند از ،بازیدرمانی؛ دارودرمانی و
رفتاردرمانیشناختی .علیرغم این که اختالالت اضطرابی ،شایعترین اختالالت دوران کودکی هستند ولی مطالعات تجربی نسبتا
کمی در مورد اثر بخشی رویکردهایدرمانی این اختالالت شده است با این حال ،مداخالت رفتاری و شناختی-رفتاری از بیشترین
پشتوانه تجربی برخوردارند(کینسبرگ و همکاران 70 :0228،؛ بارت 8 :0270 ،و هادسون همکاران.) 07 :0270،
مرور ادبیات دارو درمانی اضطراب نشان میدهد جز در مورد تاثیر کلومی پرامین و فلوکستین در درمان اختالل وسواس
فکری -عملی و بنزودیازپینها برای اختالل وحشتزدگی ،هنوز اثر بخشی دارودرمانی اختالالت اضطرابی کودکان محرز نشده
است(کینگ و کرانستون07 :0277،و بیرماهر و دیگران .)78 :0270،فنون رفتاری و شناختی– رفتاری مورد استفاده برای درمان این
اختالالت عبارتند از حساسیتزدایی منظم ،الگو برداری ،مدیریت وابستگی ،درمانشناختی – رفتاری توقف فکر و ترکیب آنها .به
طور کلی هدف درمان این است که کودک ،کنار آمدن با محرک ترسناک یا وضعیت اضطرابآور را یاد بگیرد و بتواند هنگام روبرو
شدن با محرک یا قرار گرفتن در وضعیت مورد نظر نترسد .اگر چه فنون و درمانهای اشاره شده در مورد انواع ترسها واضطرابها
بکار رفتهاند ولی برخی ترس¬ها واضطراب¬ها به برخی روش¬ها بهتر جواب میدهند .به عنوان مثال ،از حساسیتزدایی منظم
بیش ازهر چیز در مورد ترس¬ها واضطراب¬های مرتبط با حیوانات کوچک ،تاریکی وامتحان استفاده شده است .مواجهه طوالنی
نیز عمدتا برای درمان وسواسهای فکری و عملی و ترسها واضطرابهای مربوط به مدرسه ،آسیب دیدن یا آلودگی استفاده شده
است .درمان شناختی – رفتاری هم ترکیبی از روشهای مختلفدرمانی است و از آن برای درمان اضطرابهای مربوط به مدرسه،
روابط اجتماعی وجدایی استفاده شده است .شواهدی هم وجود دارد که نشان میدهند مداخالت مدرسه مدار در رفع اضطراب
اجتماعی از مداخالت درمانگاه مدار موثرتر هستند (ماسیا ،کالین ،استروچ ،کوردا .)08 :0277 ،عالوه بر موارد فوق مداخله مرتبط با
والدین در درمان کودکان مبتال به اختالالت اضطرابی نقش مهمی بازی میکنند چون آنان بهترین موقعیت را دارند تا پاسخهای
انطباقی را به فرزند خود بیاموزند و پاسخهای انطباقی وی را تقویت کنند .پدر و مادر معموالً وقتی روی رفتار فرزند خود تاثیر
میگذارند که ترس و اضطراب او را بهتر بفهمند وراههای موثری را بدانند تا بتوانند به فرزندشان شیوه کنار آمدن با وضعیت ترسناک
را یاد بدهند .پدر ومادر گاهی با تقویت و تنبیه و گاهی با توقعات بیش از حد یا کمتر از حد ،به اضطراب فرزندشان دامن میزنند.
تحقیقات نشان دادهاند آسیب روانی والدین و ناکارایی خانواده ( مثال افسردگی ،خشونت و پارانویا )باعث میشود درمان موثر واقع
نشود (برمن ،ویمس ،سیلورمن و کورتینز.)02 :0228 ،
در این راستا یکی از درمانهای پیشنهادی برنامه فرندز است .این برنامه به عنوان یک برنامه تابآوری هیجانی برای اولین بار
توسط پروفسور پوال بارت در سال  7998طی یک برنامه گروهی به سبک شناختی رفتاری در استرالیا اجراشد (رادجرس و
دانسموری .)72 :0270اصطالح فرندز " FRIENDSسر واژه تعدادی اصطالح است که به اختصار فرندز خوانده میشود .عامل F
(از اصطالح فرندز) از لغت Feelingگرفته شده و به معنای شناسایی و تشخیص احساسات بدنی و روانشناختی خود و دیگران و
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یادگیری همدلی میباشد .عامل (Rاز اصطالح فرندز)از جمله  Remember to relax and have quiet timeگرفته شده
است و به معنای به کارگیری و آموزش تن آرامی و خود آرامی و داشتن تنفس عمیق و صحیح و تجسم ذهنی مثبت است.
تشخیص فعالیتهای آرام و لذت بخش ،ورزش و زمانی برای آرامش نیز در این بخش جا دارد .عامل( Iاز اصطالح فرندز) از جمله
 I can do it ,I can try my bestگرفته شده و به معنای توجه به افکار و خود گوییهای منفی ،تعیین فکر سبز و قرمز توسط
کودک و خودگویی مثبت برای عملکرد بهتر میباشد.عامل ( Eاز اصطالح فرندز) از جمله Explore solution and coping
 step planesگرفته شده و به معنای آموزش حل مسئله و کشف راه حل با شیوه بارش ذهنی در  2گام به کودکان است.عاملN
(از اصطالح فرندز) از جمله  Now reward yourself ,you’ve done your bestگرفته شده و به معنای پاداشدهی به
خود به خاطر تعیین اهداف قابل دسترس و منطقی است .عامل ( Dاز اصطالح فرندز) از جمله to practice Don’t forget
گرفته شده و به معنای تالش منظم برای رسیدن به اهداف است .عامل( Sاز اصطالح فرندز) از جمله Smile ,stay calm for
 lifeگرفته شده و به معنای لبخند زدن؛آرام بودن و استفاده از حمایت اطرافیان در مواقع بروز مشکل یا بحران است .هدف برنامه
فرندز ،کمک به رشد و تکامل مناسب و یادگیری مهارت های مقابله با اضطراب است .این روش منجر به بهبود خلق و افزایش
تابآوری هیجانی پرورش مهارتهای زندگی و حل مسئله در کودکان میشود .در حقیقت این برنامه به کودکان آموزش میدهد تا از
طریق انجام تکالیف در  70کاربرگ؛ انجام تمرینات ورزشی شامل  72کارت و به کارگیری 72کارت که به سبک بازیهای مهیج
کودکانه هستند؛ مهارتهای مهم ازجمله؛ شامل مدیریت هیجانات ،مقاومت ،مواجهه شدن و نیز مهارت حل مسئله را یاد گرفته و
بتوانند در زندگی روزانه آنها را اعمال کنند .عالوه بر این در این برنامه والدین هم به عنوان رکن مهمی از سالمت روان کودکان
مورد آموزش قرار گرفته و به همکاری واداشته میشوند ،این مهارتها در صورتیکه ترکیب شوند میتوانند تابآوری هیجانی را
افزایش دهند تا افراد را در برابر استرس و تغییر محافظت نموده و موجب میشوند فرد قادر شود تا به نحو موثری از عهده مشکالت
و موقعیتهایی که باعث تحریک اضطراب میشود بر آید .محتوای اصلی این برنامه توانمندسازی کودکان و والدین آنها میباشد.
آموزش تکنیکهایی جهت افزایش سطح اعتماد به نفس ،شجاعت و همچنین به رسمیت شناختن احساسات درخود و دیگران،
نشان دادن همدلی برای افراد دیگر و حیوانات؛ آموزش روشهای خود تنظیمی از طریق دعوت کردن خود به آرامش واستراحت،
شناسایی وتقویت افکار مثبت ومفید ،چگونگی دستیابی به اهداف و مواجهه با موقعیتهای دشوار با شکستن آنها در گامهای کوچک،
تنظیم یک تیم پشتیبانی ولیست حمایتی از اطرافیان خود و چگونگی حل مشکل با استفاده از یک طرح  2مرحلهای میباشد .اجرای
این برنامه در ده جلسه میتواند خطر ابتال یک کودک مستعد به اختالل اضطرابی را کاهش داده و سطح انعطافپذیری را در
واکنش به استرسهای عاطفی افزایش دهد .برنامه شناختی -رفتاری فرندز به عنوان یک برنامه پیشگیری جهانی وهمچنین یک
درمان محسوب میشود .این برنامه به  822222کودک و نوجوان در سراسر جهان ارائه شده است و توسعه آن در اوایل  0222در
مدارس وکلینیکهای کشورهایی نظیر استرالیا ،برزیل ،کانادا ،فنالند ،آلمان،هنگ کنگ ،ایرلند ،ژاپن ،مکزیک ،هلند ،نیوزیلند ،نروژ،
پرتغال ،سنگاپور ،آفریقای جنوبی ،سوئد ،انگلستان و ایاالت متحده اجرا شد(رز و همکاران ،79 :0229 ،بریش و همکاران :0272
 .)07تحقیقات زیادی اثر بخشی آن را بر کاهش اضطراب معلمان ،پرستاران و متخصصان سالمت روان نشان داده اند(بارت و
همکاران )07 :0222 ،و سازمان بهداشت جهانی آنرا یک برنامه پیشگیری موثر در کاهش اضطراب و بهبود سالمت روان اعالم
کرده است(سازمان بهداشت جهانی .)77 :0220 ،مرور تحقیقات خارجی در کشورهای مختلف جهان موید اثر بخشی اجرای این
برنامه بوده است .دادس و همکاران 7991و دادس 7999؛بارت و همکاران0227،؛ اللی ،وبستر و بارت  0220و بارت و همکاران،
0220و  0222و بریش و همکاران ( )0272اثر بخشی تاثیر اجرای برنامه فرندز برای زندگی در مدارس را در آمریکا و سایر
کشورهای جهان مورد بررسی قرار داده و آن را در کاهش عالیم اضطراب و افزایش سالمت روان کودکان و والدین موثر گزارش
کرده اند .رادجرس و دانسموری ( )0270به برسی اثر بخشی برنامه فرندز در مورد اضطراب فراگیر ،اضطراب جدایی و سازگاری با
مدرسه پرداختند و گزارش کردند که در پایان مداخله و  0ماه پس از اتمام برنامه بر کاهش اضطراب فراگیر ،اضطراب جدایی و
افزایش سازگاری با مدرسه موثر بوده است .در ایران محققین به تحقیق انجام شدهای در این خصوص دست نیافتند .با توجه به
معرفی برنامه فرندز و شیوع اضطراب و فقدان یک برنامه جذاب و کاربردی در سنین کودکی؛ پژوهش حاضر به دنبال بررسی این
سوال بوده است که آیا اجرای برنامه فرندز بر ارتقاء تابآوری هیجانی و افزایش آرامش کودکان  8تا  77سال ایرانی هم
موثراست؟

 -2روش کار
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیشآزمون ،پسآزمون میباشد.جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه
دانشآموزان دبستانی  8تا 77سال اصفهان در سال تحصیلی  90 -90بودند .انتخاب این آزمودنیها بر اساس مالکهای ورود به
نمونه تحقیق و به صورت تصادفی هدفمند و گمارش آنها به گروههای پژوهش به صورت تصادفی بوده است .بدین صورت که از
بین دانشآموزان 8تا 77سال تعداد  02نفر ( 00دختر و  71پسر)که مالک ورود به پژوهش را داشتند به صورت نمونه هدفمند
انتخاب شده و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 02نفر) قرار گرفتند .سپس مداخله آزمایشی (آموزش برنامه
فرندز) صرفا برای گروه آزمایش اجرا شد .شیوه اجرای پژوهش گروه آزمایش در  9جلسه  92دقیقهای به صورت بازی هفتهای
71
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دوجلسه با برنامه فرندز (شناخت احساسات و هیجانات و تبدیل افکار منفی به افکار مثبت ،ارتقاء تابآوری هیجانی و آموزش حل
مسئله) به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفتند .از جمله مالکهای ورود افراد به گروه ها ،محدوده سنی  8تا  77سال،
عملکرد هوشی باالی  (92بر اساس آزمون سنجش ورودی دانش آموزان آموزش و پرورش ) و عدم وجود اختالالت اضطرابی
شدید و همچنین سالمت جسمانی افراد و تعهد والدین و کودک جهت شرکت در گروه تا پایان برنامه مداخله بود .از مالکهای
خروج افراد نیز غیبت بیش از یک جلسه و عدم مشارکت و عالقمندی به ادامه آموزش بود .تجزیه و تحلیل اطالعات به روش
تحلیل کواریانس انجام شد .اهداف جلسات به اختصار در ذیل آمده است:
جلسه اول -بیان هدف تشکیل گروه و آشنایی گروه با همدیگر (با تکنیکهای یخ شکنی در گروه ،آشنایی با برنامه واهداف
گروه ،تدوین قوانین در گروه ،آشنایی با شباهتها و تفاوتها در افراد با استفاده از کارتهای نقاشی چاپ شده ،بازخورد مثبت،
استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه دوم-
تشخیص و شناسایی احساسات تحت عنوان احساسات ما دوست ماست (با محتوای مرور جلسه قبل( ،شناختن احساسهای مختلف
واقعی و تجسمی توسط بچه ها) ،پر کردن کار برگ شماره ( 7راهنمای تصاویر) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش
و راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل.
جلسه سوم -شناسایی عالئم بدنی احساسات (با محتوای مرور جلسه قبل ،توضیح و تمرین هر احساسی یک عالمت جسمی
دارد ،پر کردن کار برگ ( 0زبان بدن شما ) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و راهنمایی والدین در مورد محتوای
جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه چهارم -شناسایی افکار وتاثیر افکار بر احساسات (با محتوای :مرور جلسه قبل،
توضیح فکرهای سبز و فکرهای قرمز و اثرات آن بر ما ،پر کردن کاربرگ شماره ( 0دکمه فکر را فشار بده) ،پر کردن کار برگ
شماره ( 0خودگویی مثبت) ،پر کردن کار برگ شماره ( 0جنبه خوب قضیه را ببین) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز،
آموزش و راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل.
جلسه پنجم –روشهای مقابله کردن با احساسات ناخوشایند (با محتوای مرور جلسه قبل ،برنامه ریزی برای مقابله ،پر کردن
کار برگ شماره ( 2از پله ترس باال برو) ،پر کردن کاربرگ شماره ( 1انتخاب الگو برای مقابله) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق
جوایز ،آموزش و راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه ششم  -روشهای مقابله
کردن با احساسات ناخوشایند(با محتوای مرور جلسه قبل ،پر کردن کاربرگ شماره ( 8تیم حمایتی بساز) ،پر کردن کاربرگ شماره 9
(برنامهای برای حل مشکل) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و
چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه هفتم  -فرایند تالش مهم است نه نتیجه (با محتوای مرور جلسه قبل ،پر کردن کاربرگ
شماره ( 72به هر مرحله پیشرفت خود در رفتارهای خوب جایزه بدهید) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و
راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه هشتم -تمرین کن تا بهتر یاد بگیری (با
محتوای مرور جلسه قبل ،پر کردن کاربرگ شماره ( 77کمی صبر کنید) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و
راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه نهم  -همیشه شاد وآرام باش (با محتوای
مرور جلسه قبل ،پر کردن کاربرگ شماره ( 70احساسات خود را کنترل کنید) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و
راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل و ادامه برنامه پس از اتمام دوره .الزم به ذکر است
که کتابچه ارائه شده به کودکان شامل همه فرمها و کار برگهای فعالیت و تکالیف خانه بود؛ که در طی همه جلسات  7یا  0کار
برگ به کودک داده میشد .مثال :در دفترچه ورزش شامل  72ورزش تصویری میباشد که کودک با تصور فضای هر کدام از
کارتها اعضاء بدن خود را منقبض و منبسط میکند و با عالئم و روش کنترل نشانههای جسمی هیجانات آشنا میشود و یا
کارتهای بازی که شامل چندین کارت بازی بوده که در طی مراحل مختلفی از برنامه با استفاده از این کارتها کودک آموختههای
خود را در حین بازی تمرین میکند .این بازیها معموال گروهی بوده و میتواند تمامی افراد خانواده را سرگرم نماید و روشهای
کاهش استرس و کنترل هیجانات منفی را با روشی جذاب و سرگرم کننده به کودک و خانوادهها آموزش میدهد .ابزار این تحقیق،
مقیاس اضطراب کودکان اسپنس فرم کودک و فرم والدین است که به منظور اندازهگیری و ارزیابی اضطراب کودکان بر اساس
طبقهبندی تشخیص و آماری DSM- IVطراحی و ساخته شده است فرم اولیه مقیاس در سال  7991در کشور استرالیا در
سال7998 -7991طی دو مطالعه بزرگ ملی ،تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی  2عامل مورد نظر در طیف  8الی  70سال و 1الی 79
سال تایید شده است (اسپنس07 :7991 ،؛اسپنس02 :7998 ،؛ موریس .)70 :0220 ،این مقیاس در مطالعات و پژوهشهای صورت
گرفته از ویژگیهای روانسنجی خوبی برخوردار بوده است .همچنین در کشورهای هلند ،بلژیک ،المان ،ژاپن ،استرالیا ،نیوزیلند و
انگلیس استاندارد شده وروایی و پایایی باالیی برای آن گزارش شده است(اسپنس ،بارت و همکاران .)77 :0220 ،در ایران این
مقیاس توسط موسوی و دیگران ()0222بر روی  002نفر دانشآموز دختر و پسر هنجار و روایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ برای (اضطراب اجتماعی )(2 /21اضطراب جدایی) ( 2/29اضطراب فراگیر)( 2/10اختالل آسیمگی یا بازار هراسی)
(2/10ترس از صدمات جسمانی) (2/20وسواس فکری -عملی) (2/20بطورکلی)2/89گزارش شده است میانگین این آزمون برای
کودکان ایرانی برابر  92محاسبه شده است .عاملهای مورد نظر از نظر نشانگان عبارتند از -7 :هراس و ترس از فضای باز -0
اضطراب جدایی  -0ترس از آسیب فیزیکی -0ترس اجتماعی (فوبی)  -0وسواس فکری -عملی -2اضطراب فراگیر .این مقیاس

شامل  00عبارت است که  08عبارت آن نمرهگذاری شده و  2عبارت دیگر که عبارتهای پرسشی مثبت هستند و جهت بررسی
میزان اعتبار پاسخها طراحی شده است ،محاسبه نمیشوند .همچنین دارای یک سوال باز است که کودک به طور تشریحی به آن
پاسخ میدهد.

 -3یافتههای پژوهش
از بین  02نفر کودکان گروه آزمایش  72پسر ( 02درصد) و  72دختر ( 02درصد) و در گروه کنترل  1پسر ( 00درصد پسر) و
 70دختر ( 20درصد) دختر بوده است .دامنه سنی کودکان گروه آزمایش برابر با  72سال با انحراف استاندارد  0/00سال و میانگین
سنی کودکان گروه کنترل برابر با  72/00سال با  7/80انحراف استاندارد میباشد .همچنین  77نفر از کودکان گروه آزمایش پایه
دوم و سوم و  2نفر در پایههای چهارم و پنجم و  0نفر در پایههای ششم و هفتم مشغول به تحصیل بودهاند و در گروه کنترل  2نفر
پایه دوم و سوم و  70نفر در پایههای چهارم و پنجم و  0نفر در پایههای ششم و هفتم مشغول به تحصیل بوده اند .در جدول
شماره  7میانگین و انحراف استاندارد مقیاسهای ترس از فضای باز ،اضطراب جدایی ،ترس از آسیب بدنی ،ترس اجتماعی ،وسواس
فکری-عملی و اضطراب فراگیر پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروه آزمایش و کنترل آورده شده است.
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جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین و انحراف استاندارد مقیاسهای مورد مطالعه به تفکیک دو گروه
گروه کنترل
گروه آزمایش
مرحله
مقیاس
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
0/00
0/02
0/89
0/00
پیش آزمون
ترس از فضای باز
0/88
0/00
7/28
7/12
پس آزمون
0/00
0/22
0/21
0/20
پیش آزمون
اضطراب جدایی
0/79
0/02
0/00
0/90
پس آزمون
0/27
0/82
0/29
0/12
پیش آزمون
ترس از آسیب بدنی
0/91
0/20
0/20
0/70
پس آزمون
0/22
0/72
0/98
0/10
پیش آزمون
ترس اجتماعی
0/82
0/22
7/09
0/12
پس آزمون
0/02
2/82
0/29
0/10
پیش آزمون
وسواس فکری-عملی
0/70
2/00
7/09
0/00
پس آزمون
0/00
2/72
0/70
0/20
پیش آزمون
اضطراب فراگیر
0/77
2/00
0/07
0/00
پس آزمون

با توجه به جدول شماره  7تمام میانگینهای پسآزمون گروه آزمایش با میانگین پیشآزمون آنها تفاوت دارد و کمتر شده
است .برای بررسی معناداری این تفاوت و اثربخشی اثر برنامهدرمانی فرندز از تحلیل کواریانس مانکوا استفاده شده است .در جدول
شماره  0مشخصههای چهارگانه  Fآزمون تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داده شده است.
جدول  .2مشخصههای چهارگانه  Fآزمون تحلیل کواریانس چند متغیری
اتا
معناداری
ارزش
اثر
F
2/08
2/27
2/02
2/08
اثر پیالیی
2/08
2/27
2/02
2/07
المبدای ویلکز
2/08
2/27
2/02
7/07
اثر هتلینگ
2/08
2/27
2/02
7/07
بزرگترین ریشه روی

توان آزمون
2/99
2/99
2/99
2/99

با توجه به جدول شماره  0و مقادیر به دست آمده در چهار آزمون اثربخشی میتوان بیان داشت که اثربخشی برنامهدرمانی
فرندز حداقل بر یکی از متغیرهای ترس از فضای باز ،اضطراب جدایی ،ترس از آسیب بدنی ،ترس اجتماعی ،وسواس فکری-عملی
و اضطراب فراگیر در سطح  P>2/27معنادار است .مقدار آزمون باکس برای این تحلیل برابر با  F)07،0077(=70/00که در سطح
 P<2/20معنادار نمیباشد و همگنی ماتریسهای واریانس-کواریانس مورد تایید است .مقادیر آزمون لوین برای بررسی همگنی
واریانسها در جدول شماره  0آورده شده است.
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جدول 3.مقادیر آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها
درجه آزادی 0
درجه آزادی 7
مقیاس
F
08
7
0/19
ترس از فضای باز

سطح معناداری
2/21

اضطراب جدایی

2/20

7

08

2/82

ترس از آسیب بدنی

2/28

7

08

2/11

ترس اجتماعی

7/19

7

08

2/78

وسواس فکری-عملی

2/90

7

08

2/00

اضطراب فراگیر

2/28

7

08

2/11

فرضیه صفر آزمون لوین مبتنی بر همگنی بین گروههای همپراش و وابسته تایید شد و تمامی زوج گروههای با یکدیگر
تجانس دارند .در ادامه جدول شماره  0به بررسی اثربخشی برنامهدرمانی فرندز بر مقیاسهای مورد مطالعه پرداخته است.
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جدول 4.تحلیل کواریانس بررسی اثربخشی برنامهدرمانی فرندز بر مقیاسهای مورد مطالعه
سطح
میانگین
مجموع
مقدار اتا توان آزمون
درجه آزادی
مقیاس
F
معناداری
مجذورات
مجذورات
2/00
2/70
2/20
0/09
00/21
7
00/21
ترس از فضای باز
2/90
2/09
2/27
70/71
10/01
7
10/01
گروه
0/02
00
712/09
خطا
2/88
2/00
2/27
72/22
07/72
7
07/72
اضطراب جدایی
2/99
2/02
2/27
07/87
00/00
7
00/00
گروه
7/99
00
20/10
خطا
7/22
2/00
2/27
08/07
02/09
7
02/09
ترس از آسیب بدنی
2/99
2/00
2/27
00/87
01/10
7
01/10
گروه
7/02
00
02/12
خطا
2/92
2/02
2/27
77/78
00/08
7
00/08
ترس اجتماعی
2/88
2/00
2/27
72/20
00/20
7
00/20
گروه
0/21
00
98/01
خطا
2/00
2/20
2/07
7/01
2/12
7
2/12
وسواس فکری-عملی
2/90
2/07
2/27
70/00
22/17
7
22/17
گروه
0/07
00
700/12
خطا
2/89
2/00
2/27
72/90
07/98
7
07/98
اضطراب فراگیر
2/98
2/00
2/27
71/87
00/10
7
00/10
گروه
0/22
00
20/79
خطا

با توجه به جدول شماره  0و سطح معناداری گروهها میتوان بیان داشت که دورهی برنامهدرمانی فرندز بر روی ترس از فضای
باز ،اضطراب جدایی ،ترس از آسیب بدنی ،ترس اجتماعی ،وسواس فکری-عملی و اضطراب فراگیر در سطح  P>2/27اثربخش
بوده است .این بدین معناست که  09درصد از ترس از تغییرات فضای باز 02 ،درصد از تغییرات اضطراب جدایی 00 ،درصد ترس از
تغییرات آسیب بدنی 00 ،درصد از تغییرات ترس اجتماعی 07 ،درصد از تغییرات وسواس فکری-عملی و  00درصد از تغییرات
اضطراب فراگیر ناشی از مداخلهی دورهدرمانی فرندز بوده است.

 -4بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر بخشی برنامه فرندز بر ارتقاء تاب¬آوری هیجانی و کاهش اضطراب و افزایش آرامش
کودکان  8تا  77سال بود .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که برنامه فوق بر روی ترس از فضای باز ،اضطراب جدایی ،ترس از
آسیب بدنی ،ترس اجتماعی ،وسواس فکری-عملی و اضطراب فراگیر در سطح  P>2/27اثربخش بوده است .این نتایج با
یافتههای دادس و همکاران  7911و دادس 7999؛ بارت و همکاران0227،؛ اللی ،وبستر و بارت  0220و بارت و همکاران،
0220و  0222و بریش و همکاران ()0272؛ کینسبرگ و همکاران( )0228بریش و همکاران( )0272و رادجرس و دانسموری
97

 -5محدودیتها و پیشنهادات تحقیق
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر بر روی کودکان  8تا 77سال همکاری ضعیف خانوادهها برای اجرای مرحله پیگیری
به دلیل تعطیلی مدارس بود .عدم تفکیک جنسیتی نیز یکی دیگر از محدودیتهای تحقیق از دیدگاه محققین بوده است .پیشنهاد
میشود که برنامه مدون آموزشی فرندز و ارتقاء تابآوری هیجانی با هدف پیشگیری از مشکالت هیجانی و کاهش سطح اضطراب
با عنوان فکر سالم ،مردم سالم برای کودکان در سطح استانی و در سطح کشوری در نظر گرفته شود و مطالعات مشابهی بر تاثیر
این برنامه بر اختالالت پرخاشگری کودکان انجام گیرد .پیشنهاد میگردد که قسمت الگوی تفکر و حل مسئله این برنامه بر روی
کودکان طالق انجام گیرد و اثر تشکیل تیم حمایتی برای مقابله برای کاهش عوارض طالق بر کودکان مورد بررسی قرار گیرد .از
آنجایی که آموزش کنترل هیجانات منفی و ارتقاء تابآوری هیجانی سبب برخورد بهتر کودک با موقعیتها ،خود و اطرافیان
میشود و افزایش آرامش کودکان میگردد پیشنهاد میشود؛ آموزش برنامه فرندز در کنار سایر آموزشهای رسمی بطور جدی مد
نظر مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش در مدارس قرار گیرد.

سال سوم ،شماره ( 7پیاپی ،)11 :تابستان 1911

()0270همسو میباشد .در تبیین یافتههای فوق شاید بتوان گفت با توجه به محتوای برنامه فرندز که روشهای مقابله با استرس،
حل مسئله و شناخت احساسات و ایجاد مهارتهای تنظیم هیجان و نهایتا تابآوری هیجانی را آموزش میدهد ،کارایی آموزش فوق
باعث تغییر رفتار در کودکان؛ کاهش انواع اضطراب و وسواس فکری –عملی و نهایتا افزایش آرامش آنان شده است .آموزش این
برنامه باعث افزایش آگاهی کودکان از احساسات خود شده و این آگاهی که شامل شناخت عالئم هیجانی و احساسات و تاثیر آن بر
افکار ،بدن و رفتار است به کودکان کمک کرده است که در برخورد با مسائل و مشکالت بهتر بتوانند هیجانات خود را کنترل و
مدیریت نموده و با حفظ خونسردی خود به شیوه علمی و اصولی مثل شناسایی دقیق مشکل و ارائه تمام راه حلها و سپس ارزیابی
این راه حلها و در نهایت انتخاب بهترین راه حل (تکنیک حل مسئله)که در این دوره یاد گرفتهاند اقدام به حل مشکل و کاهش
سطح اضطراب شان نمایند .در خصوص تاثیر برنامه بر زیر مقیاسهای اضطراب میتوان علت اثر بخشی را به طور جداگانه چنین
تبیین نمود که؛ عامل (Fاز اصطالح فرندز) شناسایی و تشخیص احساسات بر کاهش اضطراب اسیب بدنی اثر داشته و تشخیص
نشانههای بدنی موجب شده تا کودک حاالت خود را شناخته و مضطرب نگردد .عامل (Rاز اصطالح فرندز) که مربوط به آموزش
تن آرامی و خود آرامی است به کودک کمک کرده است تا با شناخت نشانههای تنش و اضطراب در موقعیتها و شرایط اضطرابزا
از جمله ترس از فضای باز را کاهش و بر تنش خود غلبه نموده و با استفاده از مهارتهای آموخته شده در جلسات مبنی بر خود
آرامسازی بدنی و خود گویی مثبت مدیریت بر هیجانات خود را افزایش دهد .در تبیین اثر بخشی برنامه فرندز بر کاهش هراس
اجتماعی شاید بتوان گفت که عامل( Iاز اصطالح فرندز) توجه به افکار منفی و تعیین فکر سبز و قرمز توسط کودکان و تالش برای
عملکرد بهتر موجب کاهش هراس اجتماعی و جستجوی نشانههای مثبت و عامل  Eآموزش حل مسئله و کشف راه حل با شیوه
بارش ذهنی در  2گام به کودکان بر کاهش اضطراب فراگیر موثر بوده است .عامل (Nاز اصطالح فرندز) تعیین اهداف قابل
دسترس و منطقی و خود پاداشدهی و عامل (Dاز اصطالح فرندز) به خاطر بودن و حرکت در مسیر ارزشها و فرایند گرا بودن
در کار در مقابل نتیجه گرا بودن که در گروه به کودکان آموزش داده شد و اهمیت را به تالش داده است ،و نه ،نتیجه شاید بر
کاهش اضطراب فراگیر کودکان اثر مثبت داشته است .شاید بتوان گفت؛ عامل (از اصطالح فرندز) Sبه معنای لبخند زدن ،آرام بودن
و استفاده از حمایت اطرافیان در مواقع بروز مشکل یا بحران در مقابل اجتناب و نگرانی از داشتن افکار وسواسی منفی ،در ارام
بخشی و کاهش وسواس موثر بوده است.
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آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
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چکـیده
تعليم و تربيت و معضالت و مشكالت مربوط به آن یكي از بحثانگيزترین مسائل در جوامع مختلف بوده و هست .دالیل
این اهميت را نيز ميتوان به نكاتي چون لزوم تعليم و تربيت صحيح نسل آتي ،حساسيت و شكنندگي کودکان ،نوجوانان و
جوانان در تعامل مسائل مختلف دانست .دانش آموزان مهمترین و حساسترین عناصر در نظام آموزشوپرورش و
سرمایههای ملي این مرزوبوم به شمار ميآیند .مدرسه نيز بهعنوان یكي از مهمترین نهادهای رسمي و آموزشي کشور که
همه کودکان با رسيدن به سن تحصيل وارد آن ميشوند موظف است تا با تمهيدات الزم و مفيد ،با باال بردن سطح دانش
و آگاهي دانش آموزان ،آنها را در برابر رفتارهای پرخطر و ناسالم اجتماعي محفوظ و مصون نگاه دارد .آموزش
مهارتهای زندگي ميتواند گام بسيار مهمي در جهت کاهش آسيبهای اجتماعي باشد .اگر امروزه در جهت پيشگيری،
کنترل و کاهش آسيبهای اجتماعي اقدامات الزم را انجام ندهيم بيشک سرمایههای مادی ،معنوی ،انساني و اجتماعي
ارزشمندی را که همان فرزندانمان هستند از دست خواهيم داد .در این مقاله به نحوه آموزش مهارتهای زندگي با رویكرد
پيشگيری از آسيبهای اجتماعي پرداخته شده است.

واژگـان کلـیدی :آموزشوپرورش ،آسيبهای اجتماعي ،مهارتهای زندگي ،پيشگيری

 -1عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور تهران
 -2دانشجوی دکتری علوم تربيتي گرایش برنامه ریزی درسي دانشگاه ازاد اسالمي واحد اراک و مدرس دانشگاه (نویسنده مسئول)
 -0دانشجوی کارشناسي ارشد مشاوره توانبخشي دانشگاه پيام نور سمنان
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آسيب اجتماعي به هر نوع عمل فردی یا جمعي اطالق ميشود که در چارچوب اصول اخالقي و قواعد عمل جمعي رسمي و
غيررسمي جامعه محل فعاليت کنشگران قرار نميگيرد و در نتيجه با منع قانوني و یا قبح اخالقي و اجتماعي روبهرو ميگردد
(عبداللهي. )1010،
آسيبهای اجتماعي ،مسئلهای نگرانکننده و جزو موضوعاتي است که زیرساختهای جامعـه را هدف قرار داده است،
آسيبهایي چون اعتياد ،حاشيهنشيني ،طالق و  ...همگي ميتوانند اساس جامعـه را دچار اشكاالت و تنش کنند (رحماني
فضلي .)1090،آسيبشناسي اجتماعي مطالعـه و ریشهیابي بينظميها ،ناهنجاریها و آسيبهایي نظير بيكاری ،اعتياد ،فقر،
خودکشي ،طالق و ...همراه با علـل و شيوههای پيشگيری و درمان آنها و نيز مطالعه شرایط بيمارگونه و نابساماني اجتماعي است.
بهعبارتدیگر ،مطالعه خاستگاه اختاللها ،بينظميها و نابسامانيهای اجتماعي ،آسيبشناسي اجتمـاعي اسـت (افالکي و
همكاران .)1090 ،امروزه آسيبهای اجتماعي که بهسرعت در حال گسترش است ،بزرگترین ضربه و خطر بـرای هـر جامعه ای
محسوب مي شود و نمي توان از کنار آنها به راحتي گذشت .آسيبهای اجتماعي پدیده های واقعي ،متغير ،قانونمند و قابل کنتـرل
و پيـشگيری هـستند (جوکـار و همكاران )1091 ،و در اکثر جوامع وجود دارند و تأثير خود را مي گذارند .آسيبهای اجتماعي به
مفهوم رفتاری است که به طریقي با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بيشتر افراد آن را ناپسند و نادرست
مي دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزشها و هنجارها تبعيت کنند اما همواره عده ای در جامعه پيدا ميشوند
که پاره ای از این ارزشهاو هنجارها را رعایت نمي کنند ،جامعه افرادی که هماهنگ و همساز با ارزشها وهنجارها باشند سازگار یا
همنوا و اشخاصي را که بر خالف آنها رفتار مي کنند نا سازگار یا نا همنوا مي خواند از ميان افراد نابهنجار کسي که رفتار
نابهنجارش زودگذر نباشد و دیرگاهي دوام آورد ،کجرو یا منحرف ناميده مي شود و رفتار او را انحراف اجتماعي یا آسيب اجتماعي
مي خوانند .جامعه شناسي و جرم شناسي متوجه آن دسته از نقض هنجارهاست که توسط عده ای زیادی از مردم گناه تلقي مي
گردد از این رو انحراف یا آسيب اجتماعي به رفتا رهایي گفته ميشود که هنجارهای اجتماعي را نقض کرده و در نتيجه از نظرتعداد
بسياری از مردم قابل نكوهش است .گسترش روز افزون آسيبهای اجتماعي (ترک تحصيل ،فرار از مدرسه ،اعتياد ،سرقت ،تشكيل
گروههای م عارض و ونداليسم و )...به ویژه در سالهای اخير در بين دانش آموزان و همچنين شيوع مفسده های آشكار و پنهان،
افزایش قابل توجه بزهكاریها وکجرویهای اجتماعي و آلودگي به مواد مخدر ،به ویژه در ميان جوانان و نوجوانان جامعه مستلزم
تعمق و چاره اندیشي اساسي است.

 -2بیان مسئله
در فرهنگ فارسي معين «پيشگيری» به معنای جلوگيری کردن و پيش از بيماری اقدام کـردن معنـا شده است .در حوزه
آسيبهای اجتماعي پيشگيری عبارت است از :اقداماتي کـه در راسـتای بررسـي افراد جامعه و یا محيط اجتماعي جهت جلوگيری
از برخي مخاطرات و یا پيـش آمدها و آثـار تبعـي آن مورد توجه قرار گرفته و به کار بسته مي شـود (حيـدری .)1090 ،آسيبهای
اجتمـاعي در سـطوح مختلف نمایان شده و در صورت عدم توجه همچون سيلي ویرانگر دامان تمـام آحـاد جامعـه را دربـر خواهد
گرفت و تبعات ناگوار اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي بر جای خواهد گذاشت .کـشور ما نيز از بروز آسيبهای اجتماعي و
جرائم مستثنا نبوده و نخواهد بود و از گذشـته بـا آن روبـرو بـوده است و مداخالتي نيز برای کنترل و کاهش آن صورت گرفته
است اما رشد این پدیـده معلـول عوامـل مختلفي مي باشد .امروزه کشور در این زمينه با شرایطي مواجه است که توجه به برنامه
ریزی مناسـب در خصوص کنترل و کاهش آسيبهای اجتماعي را ضرورتي اجتناب ناپـذیر مـي کنـد کـه برخـي از آنها عبارتند
از:
 افزایش آمار آسيبهای اجتماعي
 کاهش سن آسيب دیدگان اجتماعي
 مهاجرت بي رویه و گسترش مناطق حاشيه نشين
 شيوع و بروز مشكالت اجتماعي به دليل جمعيت جوان.
لذا در جامعه کنوني با توجه به تشدید و گسترش روزافزون آسيبهای اجتماعي ،پرداختن به این معضل ضرورتي انكارناپذیر
است ،بخصوص با افزایش آسـيبهـا و انحرافـات مختلـف و گونـاگون اجتماعي مانند اعتياد به انواع مـواد مخـدر ،مـسكرات،
افـزایش طـالق ،افـزایش انحرافـات جنـسي ،واقعيتهای تلخ و ناگواری است که امروزه شاهد آن هستيم ...براین اساس و با توجه
به تأکيد سند چشم انداز توسعه کشور در زمينه آسيبهای اجتماعي ،تأکيد مقام معظم رهبری برای کاهش آسيبهای اجتماعي،
عدم توجه کافي به نقش و جایگاه تربيتي نظام آموزشي در زمينه پيشگيری از آسيبهـا و مـشكالت اجتماعي و درگير شدن اکثر
خانواده ها با مشكالت اقتصادی و معيـشتي و کـم تـوجهي بـه مـسائل تربيتي فرزندان ،ساختار جوان جامعه و شكاف بين نسلي و
افزایش جمعيت بيكار و افزایش روزافـزون آسيبهای اجتماعي ،آموزش وپرورش و ساختار مدرسه در برنامه های وسيع پيشگيری

سهم بسزایي دارد و نقش تعليم و تربيت رسـمي بهعنوان راهي برای پيشگيری از آسيبهای اجتماعي بي بدیل است .در این
پژوهش به نقش آموزشوپرورش و آموزش مهارتهای زندگي در پيشگيری ازآسيبهای اجتماعي پرداخته شده است.
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آموزش وپرورش گسترده ترین دستگاه فرهنگي کشور است که به طور مستقيم جمعيتي بزرگ را تحت پوشش قرار داده است.
ضمن آنكه این مجموعه ابزارهای الزم برای تنظيم و یا کنترل آسيبهای اجتماعي را دارد و مي تواند از ساعاتي که دانش آموزان
در مدرسه حضور دارند استفاده کرده و برای مقابله با آسيبها برنامه ریزی کند .وزارت آموزش وپرورش ،در جهت مدیریت آسيبهای
اجتماعي ،برنامه های مختلفي را در سطح مدارس اجرا مي کند که محور و رویكرد آنها ،پيشگيری اوليه است که در قالبهای
متنوع آموزشي ،فرهنگي و ترویجي ،از قبيل کارگاههای آموزشي ،جشنواره ها ،نمایشگاه ها ،محصوالت فرهنگي -آموزشي ،طراحي
و به اجرا درمي آید (حاضری .)1091 ،پيشگيری اوليه به این معناست که تالش کنيم مهارتها و توانمندیهای کودکان و نوجوانان را
برای مراقبت از خود در برابر رفتارهای پرخطر و آسيبهای اجتماعي ارتقاء بدهيم .یكي از ضرورتهای مهم برای تكميل رویكرد
پيشگيری اوليه برای محافظت و مراقبت از کودکان و نوجوانان ،استقرار نظام مراقبت اجتماعي از کودکان و نوجوانان به ویژه
نوجوانان در معرض خطرو پرخطر است و برای تحقق این موضوع همكاری دستگاههای فرهنگي و اجتماعي ،خانواده ها و رسانه ها
با وزارت آموزشوپرورش در جهت گسترش خدمات پيشگيرانه و مراقبتي در سطح مدارس دارای اهميت زیادی است (پژوهشگاه
مطالعات وزارت آموزشوپرورش ،ضرورت و راهكارهای پيشگيری از آسيبهای اجتماعي در مراکز آموزشي .)1010،مدرسه بهعنوان
یک محيط آموزشي اگر نتواند وظایف تربيتي خود را به نحو مطلوب انجام دهد و فاقد توجه به وظایف علمي و اجتماعي خود و بي
عالقگي نسبت به درک نيازهای روحي نوجوان ،فقط به آموزش کليشه ای صرف بپردازد قطعاً به پایگاهي برای کجروی و انحراف
دانش آموزان تبدیل خواهد شد .از این رو مسئوالن آموزشي باید به نوجوان آموزش دهند که چگونه با واقعيتها روبرو شوند .به
همين دليل باید از همكاری و همفكری اوليای کودکان ،خود بچه ها و مسئوالن مدارس به صورت مشترک استفاده شود و در هر
واحد آموزشي یک شورا و یا انجمن برای بررسي و برنامه ریزی مسائل تربيتي و فكری دانش آموزان آن مدرسه تشكيل شود تا به
موقع و به جا پيشگيریهای الزم به عمل آید .دانش آموزان با موضوعات مختلفي همچون گروههای خالفكار ،خشونت ،مصرف
الكل ،دارو و مواد مخدر ،مشكالت جنسي و دیگر رفتارهای پرخطر و بالقوه آسيب زا درگير هستند .عالوه بر این دانش آموزان در
زندگي روزمره باعوامل استرس زای محيطي مانند از دست دادن والدین در اثر طالق ،خشونت خانواده ،مصرف یا سوء مصرف الكل
و مواد مخدر توسط والدین یا یكي از اعضای خانواده ،آزار جسمي و جنسي و طردشدگي مواجه هستند .هدف عمده مداخله های
مبتني برمدرسه فراهم آوردن موقعيت و تجاربي است که در بسترآن توانایيها و شایستگي های مقابله ای و مدیریتي کودکان در
مواجهه با پيچيدگيهای محيط و شرایط نامساعد زندگي روزمره افزایش یابد .برنامه های نوین بهداشت روان و مداخالت پيشگيرانه
مدرسه محور به نتایج متنوعي از قبيل افزایش حضور در مدرسه ،بهبود عملكرد تحصيلي ،کاهش ترک تحصيل و کاهش رفتارهای
ضد اجتماعي ومصرف دارو ،الكل و مواد منجرميشوند (باقری )1091 ،در واقع مي توان چنين استنباط نمود که ریشه اغلب آسيب
پذیریهای اجتماعي دانش آموزان را باید در عدم آشنایي کافي آنها با مهارتهای اجتماعي دانست؛ به طوری که نقطه کوری در رشد
شخصيت دلخواه و اجتماعي جوانان وجود دارد و آن این است که متاسفانه جوانان امروز خود را نشناخته اند و به توان و قدرت
فراوان خود باور ندارند ،به عالوه از شرایط و موقعيت اجتماعي خود آگاهي ندارند .بنابراین بررسي نقش آموزش مهارتهای رندگي در
کاهش آسيبهای اجتماعي در مدارس ضروری است .توجه به مهارتهای زندگي در برنامه ریزی درسي ،مهارت تصميم گيری ،حل
مسأله ،تفكر خالق ،تفكر انتقادی ،توانایي برقراری ارتباط مؤثر ،ایجاد و حفظ روابط بين فردی ،خودآگاهي ،همدلي ،مقابله با هيجا
نها و مقابله با تنش جزو مواردی هستند که باید به دانش آموزان آموزش داده شوند (نوابي نژاد.)1010 ،
به طور کلي دو نوع نگرش نسبت به آسيبهای اجتماعي وجود دارد :یک نگرش که عمدتا متوجه چگونگي جرایم و نفس بزه
های اجتماعي ،شيوع ،گستردگي ،عمق ،شدت و آثار ناصواب آن است .صاحبان چنين نگرشي ،بيشترین هم خود را در جهت وضع
قوانين گوناگون ،ساخت زندان ،مبارزه با کجرویها و بالطبع مبارزات مجرمان ،به خصوص از طریق زندان صرف مي کنند .نگرش
دیگر معطوف به خصيصه ها و توانایي های اجتماعي فرد بزهكار است که مرتكب جرم مي شود .درواقع در این نوع نگرش محور
توجه ،انسان هایي اند که به رغم مشابهت فراوان با بسياری از همساالن خود ا ز نظر شرایط اقتصادی –اجتماعي ،به علل خاصي
(عدم آشنایي کافي با مهارتهای اجتماعي) دچار آسيب پذیری اجتماعي مي گردند؛ صاحبان چنين نگرشي دوست دارند تمام اندیشه
وتالش خود را متوج ه شناخت عوا مل پدید آیي رفتارهای آسيب زا نمایند و راه حل مسئله را در آموزش و ارتقای سطح آگاهي
مهارتها و انطباق پذیری اجتماعي فرد مي دانند (افروز.)1011 ،

 -4راههای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس
بر اساس دو نوع نگرش فوق الذکر مي توان دو راه حل برای مسئله (کاهش آسيبهای اجتماعي) مطرح نمود :راه حل اول که
اصطالحا مي توان آن را حل کوتاه مدت ،سطحي و سخت افزاری ناميد ،به مواردی چون ساخت زندان ،استخدام پليس بيشتر،
تشدید مجازات مجرمان و ...به منظور مبارزه با مجرمان تاکيد دارد در حالي که راه حل دوم در مقابل راه حل اول قرار دارد و
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اصطالحا راه حل دراز مدت ،ریشها ی و نرم افزاری ناميده مي شود به عواملي چون فرهنگ سازی ،اجتماعي کردن ،دروني نمودن
ارزشها و هنجارهای جامعه از طریق آموزش مهارتهای اجتماعي تاکيد دارد .در واقع مي توان چنين استنباط نمود که ریشه ی اغلب
آسيب پذیریهای اجتماعي دانش آموزان را باید در عدم آشنایي کافي آنها با مهارتهای اجتماعي دانست؛ به طوری که نقطه ی
کوری در رشد شخصيت دلخواه و اجتماعي جوانان وجود دارد وآن این است که متاسفانه جوانان امروز خود را نشناخته اند و به توان
وقدرت فراوان خود باور ندارند ،به عالوه از شرایط و موقعيت اجتماعي خود آگاهي ندارند .مع الوصف بررسي نقش آموزش
مهارتهای اجتماعي در کاهش آسيبهای اجتماعي در مدارس ضروری است (صفری .)1011 ،با توجه به ضرورت نيازهای امروز،
تغييرات سریع اجتماعي  -فرهنگي ،تغيير ساختار خانواده ،شبكه گسترده و پيچيده ارتباطات انساني ،تنوع و گستردگي و هجوم منابع
اطالعاتي ،انسان ها را با چالش ،استرس و فشارهای متعددی روبرو کرده است که مقابله مؤثر با آنها نيازمند توانمندیهای رواني-
اجتماعي است .فقدان مهارت ها ،توانایي های عاطفي ،رواني و اجتماعي افراد را در مواجهه با مسائل و مشكالت ریسک پذیر مي
کندو آن رادر معرض انواع اختالالت رواني ،اجتماعي و رفتاری قرار ميدهد(قرباني و جمعه نيا )1090،بنابراین ،آموزش مهارت های
زندگي ميتواند تا حدودی از آسيبهای اجتماعي گریبا نگير جامعه پيشگيری نماید.

 -5مهارتهای زندگی
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مهارتهاى زندگﻰ براى بهتر زیســـتن به ما کمک مﻰکنند که با مشــكالت زندگﻰ به شــيوه مثبت برخورد کنيم تا به
موفقيتهاى بيشــترى دســت پيدا کنيم .چرا کـه بـه قول نيچـه ”انســـان چرایﻰ اســـت کـه مﻰتوانـد با هر چگونهاى
بســـازد ولﻰ اگر بخواهـد” (خنيفر و پورحســـينﻰ .)1091 ،مهـارتهـاى زندگﻰ به گروه بزرگﻰ از مهارتهاى روانﻰ -اجتمـاعﻰ
و ميــان فردى گفتـه مﻰشـــود کــه مﻰتواننـد بــه افراد کمـک کننــد تــا تصـــميمـاتشـــان را بـا آگـاهﻰ اتخـاذ کننـد،
بـه طور مؤثر ارتبـاط برقرار کننـد ،مهارتهاى مقابلهاى و مدیریت شــخصــﻰ خود را گســترش دهند و زندگﻰ ســالم و بارور
داشــته باشــند .مهارتهاى زندگﻰ مﻰتوانند اعمال شـــخصـــﻰ و اعمال مربوط به دیگران و نيز اعمال مربوط به محيط اطراف
را طورى هدایتکنند که به سـالمت بيشـتر منجر شود و سالمت بيشتر یعنﻰ آســایش جســمانﻰ ،روانﻰ و اجتماعﻰ .برای افراد
در جریان دشــوارىهایﻰ که در محيط اجتماعﻰ بـا آنهـا مواجـهانـد ،در اختيـار داشـــتن منـابع و مهارتهایﻰ که به افراد کمک
مﻰکند تا به بهترین شـــكل ممكن از عهده حل مشـــكالت خود برآیند ،تســـلﻰ بخش اســـت (خالدیان.)1092 ،
مهارتهاى زندگﻰ شـامل مجموعهاى از توانایﻰها اســت که قدرت ســازگارى و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش مﻰدهد .در
نتيجه شــخﺺ قادر مﻰشــود بدون اینکه به خود یا دیگران صــدمه بزند مســئوليتهاى مربوط به نقش اجتماعﻰ خود را
بپذیرد و با چالشها و مشــكالت روزانـه زنـدگﻰ به شـــكل مؤثر روبرو شـــود (خالدیان .)1092 ،آموزش مهارتهاى زندگﻰ،
توانایﻰ الزم براى کســـب مهارت باال را از طریق فنونﻰ از قبيل خودآگاهﻰ ،مثبت اندیشـــﻰ ،ابراز وجود ،رشــد و افزایش عزت
نفس ،مهار و پایش خشــم ،حل مســأله و تصــميمگيرى ،مدیریت اســترس ،ایجاد محيطﻰ مثبت و انعطافپذیرى در اختيار
افراد قرار مﻰدهد .توانایﻰ در کســـب مهارتهاى زندگﻰ در برابر مشـــكالت و رضـــایتمندى از زندگﻰ به فرد کمک مﻰکنـد
تـا از عهـده مشـــكالت بـه خوبﻰ برآید .به این معنا که در بســـترى ســـالم و مثبت ،بســيارى از مشــكالت کوچک به
خودى خود برطرف مﻰشـــوند و به تعارضها نيز به عنوان یـک مســـأله نگاه مﻰشـــود که افراد مﻰتوانند این مشـــكالت و
ناراحتﻰها را با توانایﻰهاى کســـب شـــده برطرف کننـد (درکـه و همكاران .)1092 ،عالوه بر این ،آموزش مهارتهاى زنـدگﻰ
فرد را توانمنـد مﻰکنـد تا دانش ،نگرشها و ارزشهایش را به فعليت برســـاند و فرد را قـادر مﻰســـازد تا انگيزه و رفتار ســـالم
داشـــته باشـــد .آموزش مهارتهاى زندگﻰ براى پيشــگيرى از ســوءمصــرف مواد بر این فرض اســتوار اســت که افرادى
که دچار آسيب مي شوند نقایصــﻰ در کارکردهاى درون فردى و بين فردى دارند .نقایﺺ درون فردى شــامل نداشـتن مهارت
حل مسـأله و تصميمگيرى و تفكر انتقادى و نقایﺺ بينفردى شامل نداشتن مهارتهاى زندگي اجتماعﻰ است (باقرى و بهرامﻰ
احسان.)1012 ،
یونيســـف مهـارتهاى زندگﻰ را تغيير یا شـــكلدهﻰ رفتار با تاکيد بر دانش ،نگرش و مهـارتها در نظر گرفته اســـت.
برنامه مهارتهاى زندگﻰ یک رویكرد تغيير رفتار کامل اســـت که بر توســـعه مهارتهاى مورد نياز براى زندگﻰ از قبيل ارتباط،
حل مســـأله ،تفكر ،مدیریت ،احســاســات ،جرأت ورزى ،ایجاد اعتماد به نفس و مقابله با فشــار همســاالن تمرکز مﻰکنـد.
این مهـارتهـا بـه فرد امكـان مﻰدهنـد با مشـــكالت روانﻰ و اســـترسها و فشـارهاى روانﻰ مقابله و مواجههاى مؤثر داشـته
باشـد .با افزایش سطح بهداشت روان ،انگيزه فرد در مراقبت از خود و دیگران افزایش مي یابد .از این رو مهارت های زندگي به
ابزاری کارآمد در جهت پردازش بهتر مسائل و مشكالت پيرامون زندگي تبدیل و موجب مي شوند تا تصميمات آگاهانه اتخاذ شوند
(محمدی پور و فالحتي.)1090،
آگاهي کافي از مهارتهای زندگي و به کار بردن در پيشگيری اوليه ازآسيبهای اجتماعي تاثيرگذار است .استمرار آموزش به
خصوص با تاکيد بر ایجاد تغيير در سه حيطه از یادگيری (آگاهي ،نگرش و عملكرد) در افراد در معرض خطر دارای بيشترین
اثربخشي است .طبق تعریف سازمان بهداشت جهاني ،مهارت های زندگي به مجموعه ای از توانش ها گفته ميشود که کاربرد آن
ها در تنظيم و بهبود روابط بين فردی ،پذیرش مسئوليتهای اجتماعي ،تصميم گيریهای صـــحيح و حل تعارضها تاثير فراوان
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دارد .دســـتيابﻰ به این اهدافعمالً امكانپذیر نيســت ،مگر آنکه افراد از مهارتهاى اســاســﻰ به اندازه کافﻰ آگاه بـاشـــنـد
و در این مورد بـه آنهـا آموزش داده شـــود .اغلـب پژوهشهـایﻰ که بر مداخالت پيشـــگيرانـه مبتنﻰ هســـتنـد ،نشـــان
داده انـد کـه آموزش مهـارتهـاى اجتماعﻰ و رفتارى و مهارتهاى زندگﻰ مفيد اسـت و مدیریت خویشــتن و مهارتهاى
عمومﻰ افرادرا افزایش مﻰدهد (به نقل از نجفﻰ ،بيگدلﻰ ،دهشيرى و رحيميان بوگر.)1092 ،
بـا آگـاهﻰ کـافﻰ از مهـارتهـاى زنـدگﻰ و درنتيجه بهکار بردن آنها در زندگﻰ روزمره افراد قادر مﻰشـــوند تا تعارضهاى
خود را به نحو ســـازنده اى حل نمایند و بر هيجانات منفﻰ و اســترس غلبه کنند که این امر بهداشــت روانﻰ بهتر را به دنبال
دارد .آگاهﻰ و به کارگيرى مهـارتهـاى زنـدگﻰ در ابعـاد مختلف زنـدگﻰ فرد تـاثير مﻰگـذارد و تغييرات شـــناختﻰ و رفتـارى را
بـه دنبـال دارد کـه این امر خود بـه خود مقاومت فرد را در برابر فشـــارهاى درونﻰ بيشـــتر مﻰکنـد .مهـارتهـاى زنـدگﻰ
انســـان را آماده مقابله با مشـــكالت مﻰکند و موجب مقاومتر شــدن شـــخصــيت افراد ،افزایش بينش نســـبت به زندگﻰ،
افزایش مهارت در اداره زنـدگﻰ و برقرارى ارتبــاط مؤثر بــا محيط و اطرافيـان مﻰشـــود .در نتيجـه فرد بـا آگــاهﻰ
همـهجـانبـه بـه مقابله مؤثر با مشـــكالت غيرقابل اجتناب زندگﻰ مﻰپردازد و زمينه الزم براى حفظ و تـامين ســـالمـت روانﻰ
وى فراهم مﻰشـــود .آگـاهﻰ از مهـارتهـاى زنـدگﻰ باعث مﻰشــود که فرد با روش تصــميمگيرى صــحيح و حل مســأله
آشــنا شــود و درنتيجه این امر موجب مﻰشـــود که تردید در تصـــميمگيرى کمتر شـــود و بتواند اســـترس را مهار و روش
کارآمدى را براى مقابله با آن به کار ببرد .فرد ســـعﻰ مﻰکند که بر عامل اســـترس زا تســـلط یابد و از شــيوه مســألهمدار
بيشــتر اســتفاده کند .آگاهﻰ از مهارتهاى زندگﻰ باعث مﻰشــود که مهارتهاى اجتماعﻰ ،منبع کنترل درونﻰ و خودپنداره فرد
در جهت مثبت تقویت شـــود و فرد در مهار واکنشهاى هيجانﻰ ،راهبرد متناســب و مطلوبﻰ را با عامل اســترس زا در پيش
گيرد (نجفﻰ ،بيگدلﻰ ،دهشـــيرى ،رحيميان بوگر و طباطبایﻰ .)1091 ،با آموزش مهارتهاى زنـدگﻰ مﻰتوان بـه افراد آموخـت
کـه هر تجربـهاى آموزنـده نيســـت و بدون درنظر گرفتن عواقـب هر کـار نبـایـد بـه انجام آن کار اقدام کرد .بنابراین ،با آموزش
مهارتهاى زندگﻰ و کـاهش هيجــانخواهﻰ نوجوانـان در معرض خطر مﻰتوان از اثرات خطرزاى رفتــارهــاى پرخطر جلوگيرى
کرد (احمدى طهور ســـلطانﻰ ،عســـگرى و توقيرى.)1092 ،
ســازمان بهداشـــت جهانﻰ در ســـال  1990مهارتهاى زندگﻰ را به عنوان توانایﻰهایﻰ براى رفتـار مثبـت و
ســـازگـارانـه کـه افراد را قـادر مﻰســـازد تـا بـه طور مؤثرى با خواســـتهها و چـالشهاى زندگﻰ روزمره برخورد نمایند تعریف
کرده اســـت .آموزش چنين مهارتهایﻰ مﻰتواند افراد را قادر سـازد تا انتخاب هاى ســالم و رفتار مناسـبﻰ را در طول زندگي
شان انجام دهنـد (گـازوگلو و کـانلـب2010 ،0؛ خـالـدیـان .)1092 ،این ســـازمان در برنامه مهارتهاى زندگﻰ در ســال ،1990
ده مهارت تصـــميمگيرى ،حل مســـأله ،تفكر خالق ،تفكر انتقادى ،توانـایﻰ برقرارى ارتبـاط مؤثر ،ایجـاد و حفظ روابط
بينفردى ،خودآگـاهﻰ ،همـدلﻰ ،مقابله بـا هيجـانهـا و مقـابله با تنش را به عنوان مهارتهاى زندگﻰ معرفﻰ نموده اســـت
(ســـازمان بهداشت جهانﻰ1990 ،؛ به نقل از درکه و همكاران.)1092 ،
الف -ﺗﺼــﻤیﻢگیﺮی :بدون شــک تصــميمگيرى یكﻰ از مهمترین مهارتهاى زندگﻰ اســـت ،چرا کـه افراد همواره
بـاید یک راه را از ميان راههاى گوناگون انتخاب کنند ،اما اگر براى اخذ تصــميم مهارت کافﻰ نداشــته باشــند قادر به
تصــميمگيرى نخواهند بود و در نتيجه ،یا تعارضــات و تنشهاى ناشــﻰ از آن را تحمل خواهد کرد یا با تصــميمگيرى
غيرمنطقﻰ و نادرسـت به افسـردگﻰ ،اضـطراب و سـایر ناراحتﻰها دچار خواهند شد .اهم موارد تصـميمگيرى در جامعه محدود به
انتخاب شـغل ،انتخاب رشـته تحصيلﻰ ،انتخاب همسـر و چند اتفاق عمومﻰ دیگر اسـت .این مهارت بسـيار وسـيع است و از
جزئﻰترین رفتـارهـا تـا کلﻰترین و مهمترین آنهـا را شـــامـل مﻰ شـــود .بـه همين دليــل مهــارت تصــميمگيرى در تامين
بهداشــت روان بســيار اســاســﻰ اســت .در زندگﻰ موقعيتهاى فراوانﻰ پيش مﻰآید که نيازمند تصـــميمگيرى منطقﻰ و
انتخابﻰ عاقالنه اســـت .براى آن که تصـــميمگيرى و انتخاب به بهترین نحو و با کمترین احتمال خطا انجام شـــود نيازمند
طﻰ کردن گـامهـایﻰ اســـت که عبارتند از:
 -1تهيه فهرســـتﻰ از انتخابهاى پيش رو ونوشـــتن معایب و محاســـن هر یک از انتخابها ،جمعبندى امتياز انتخابها
و مقایســـه آنها با هم،
 -2مشــورت با افرادى که در گذشــته انتخابهاى موفقﻰداشــتهاند .همچنين مشـورت با افرادى که در انتخاب شـكسـت
خورده اند نيز ارزشـمند اســت،
 -0جمعبندىنتایجﻰ حاصـل از مشـورت با افراد موفق و ناموفق و بازنگرى دوباره در معایب و محاسن انتخابهایمان و در
نهایت تصــميمنهایﻰ (خنيفر و پورحســينﻰ1091 ،؛ پورجعفر.)1011 ،
ب -ﺣﻞ ﻣﺴـﺄلﻪ :زندگﻰ یک فرصـت بزرگ و یا شـاید یک مسـأله بزرگ اسـت که روزانه مســـائل کوچک را براى ما به
ارمغان مﻰآورد که ما آنها را مشـــكالت مﻰناميم .حـل مشـــكالت پيش روى انســـان ،تاثير ســـازنده اى در ایجاد اعتماد به
نفس و کســـب آرامش آدمﻰ دارد و به انســان نيرویﻰ ویژه و انگيزهاى مناســب براى مواجهه ســازنده با مشـكالت هدیه
مﻰنماید .حل مسـأله از نظر اندیشمندان در باالترین سطح از فعاليتهاى شـناختﻰ انسـان قرار دارد و به یک ســرى فعاليتهاى
تخصـصـﻰ و دارا بودن بســيارى از توانمندىهاى شـخصـيتﻰ نياز دارد .برخﻰ از مسـائل پيش روى انسان ،راهحلهاى واضح و

51

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1511
04

روشـــنﻰ دارند و بعضـــﻰ راهحلهاى زیاد روشـــنﻰ ندارند .راهحلهاى ســـاده متاثر از دانســتهها و تجربيات قبلﻰ ماســت،
اما آن دســته از مســائل که به راحتﻰ و ســهولت قابل حـل نيســـتنـد ،بيانگر این امر هســـتند که پيدا کردن راهحل در حوزه
دانش و تجربه فرد نيسـت و باید اطالعات جدید کسـب شـود ،مفهوم درسـت و صـحيح مشكل ارائه شود و به حل مشــكل به
صــورت عميق و دقيق نگریســته شــود و یا اینكه از اطالعات پيشــين در ترکيبﻰ جدید و متناسـب با موقعيت بهره گرفته شـود
(خنيفر و پورحسينﻰ .)1091 ،حل مســـألـه فراینـدى اســـت کـه خود فرد آن را هـدایـت مﻰکنـد و در آن ســـعﻰ مﻰکند
راهحـلهـاى مؤثر و ســـازگـارانـهاى براى مســـائل زندگﻰ روزمره خود پيدا کند .به این ترتيب حل مســأله یک فرایند آگاهانه،
منطقﻰ و هدفمند اســـت .برخوردارى از توانایﻰ الزم براى حل موفقيتآميز مسـائل موجب مﻰشــود تا اعتماد به نفس افراد
بيشـتر شــده و احسـاس ارزشـمندى بيشـترى پيدا کنند ولﻰ اگر فاقد مهارتهاى الزم براى حل مشــكل باشـــند از روشهاى
نامناســـب و معيوب براى حل مســـائل خود اســـتفاده مﻰکنند و در سـازگارى با محيط اطراف دچار مشـكل شـده و بهداشت
روانﻰ آنها تهدید خواهد شد .افراد فاقد توان حل مســأله در مواجهه با مشــكالت و موقعيتهاى نيازمند تصــميمگيرى
احســـاس درمـانـدگﻰونااميدى مﻰکنند ،نمﻰتوانند پيامد تصـــميمات خود را پيشبينﻰ کننـد و بـه جـاى مواجهـه با
مشـــكالت ،مرتب خود و دیگران را ســـرزنش مﻰکنند .در مقابل افراد با توان حل مســأله باال در مواجهه با روزهاى ســخت
زندگﻰ و مشـــكالت به جاى ســردرگمﻰ و نااميدى ســعﻰ مﻰکنند به گونهاى منطقﻰ با مشــكالت برخورد کنند به همين دليل
براى حل مشـكالتشـان کمتر به موارد آسيب زا و آرام کردن لحظهاى خود مﻰرونـد (گازگلو و کانلب2010 ،1؛ قربانﻰ و جمعه نيا،
1090؛ ســـاویز و همكاران.)1019 ،
ج -ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق :تفكر عملﻰ ذهنﻰ اسـت و زمانﻰ مطرح مﻰشـود که انسـان با مسألهاى مواجه اســـت و مﻰخواهد آن را
حل کند .در این هنگام در ذهن تالش براى حل مســـأله آغاز مﻰگردد که این تالش ذهنﻰ را تفكر مﻰنامند .تفكر خالق شــيوه
اى از تفكر اســت کـه بـه کمـک آن براى حـل مســـألـه راهحلهاى متنوع به دســـت مﻰآید .بدین ترتيب احتمال دســـتيابﻰ
به مناســـبترین راه حل باال مﻰرود .تفكر خالق مهارت پایه براى حل مسـأله و تصـميمگيرى اسـت و باعث مﻰشـود افراد به
ماوراء تجارب شان بنگرند (گازگلو و کـانلـب2010 ،؛ ســـاویز و همكـاران .)1019 ،قـدرت تفكر آفریننده و خالق ،فرد را قادر
مﻰســـازد تا انتخابهاى گوناگون خود را کشـــف کند و در نتيجه از بنبســـتهاى زندگﻰ خارج شــود .در واقع نااميدى و
افســردگﻰ در برخﻰ بيماران روانﻰ ناشــﻰ از نقﺺ نظـام شـــناختﻰ و در پﻰ آن مواجه شـــدن با بنبســـتها و گم کردن راه
خروج از آنها اســت ،چرا که بيماران روانﻰ تفكر خالق خویش را از دســت مﻰدهند .مفهوم بصــيرت در روان درمـانﻰ نيز
عبارت اســـت از بازگرداندن روشـــنبينﻰ به بيمار با هدف هدایت او براى یافتن معبرهاى گذر از گردنههاى دشــوار زندگﻰ .در
این چشــمانداز بيمارانﻰ که با خودکشـــﻰ بـه زنـدگﻰ خود پایان مﻰدهند و یا به فكر خودکشـــﻰ مﻰافتند ،تفكر خالق خویش
را بـه کلﻰ از دســـت داده انـد .قـدرت تفكر خالق بـه شـــخﺺ امكان مﻰدهد از دایره بســـتـه تجربيات محدود خویش خارج
گردد ،بدینســـان زندگﻰ فرد انعطافپذیر مﻰشود و از تمام جوانب به پدیدهها مﻰنگرد (خنيفر و پورحسينﻰ.)1091 ،
د -ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـادی :تفكر طریقﻰ براى معنــادار کردن رابطـههــاى ميــان رخــدادهــا ،مفاهيم ،اصــول و اشــيا اســت
و تفكر انتقادى بر خالف تصــور عامه (که در آن صـــرفاً ایرادگيرى از امور مﻰدانند) اندیشــيدن درباره شـــيوه تفكر خود
اســـت .به تعبيرى تفكر انتقـادى را مهـارت تحليـل عينﻰ اطالعـات و تجـارب معرفﻰ کرده انـد .در تفكر انتقادى ابتدا عوامل
مؤثر بر رفتارها و نگرشها مشـخﺺ مﻰشـود و مورد ارزشيابﻰ قرار مﻰگيرد ،به عبارتﻰ اطالعات مناسـب از تجربيات تحليل
مﻰشـوند سپس سعﻰ مﻰشود مهارتهاى تفكر بـه بهترین شـــكـل بـه کـار گرفتـه شـــود و ارزشهـاى اجتمـاعﻰ اثرگذار بر
رفتار شـناســایﻰ شــوند .به کمک تفكر انتقادى فشـار ناشــﻰ از تعارضــات باورهاى خام کاهش مﻰیابد ،تفكر پخته و رشـد
یافتهاى شـكل مﻰگيرد و بهداشت روانﻰ شخﺺ کمتر تحت آســـيب جدى قرار مﻰگيرد (گازگلو و کانلب2010 ،؛ ســـاویز و
همكاران .)1019 ،در مجموع این نوع تفكر ،بهرهگيرى از راهبردها و مهارتهاى شـــناختﻰ به منظور باال بردن بازده مطلوب
رفتارها اســت .واجدین این نوع تفكر داراى شــفافيت مواضــع ،تصــحيح نگرشها و کاهش فشـــار ناشـــﻰ از تعارضـــات و
باورهاى تحميلﻰ هســـتند .افراد داراى تفكر انتقـادى حتﻰ فضـــاى البهالى کلمات را مﻰفهمند و فضـــاى خالﻰ بين خطوط
نيز براى آنها تعریف و مفهوم خاصﻰ دارد (خنيفر و پورحسينﻰ.)1091 ،
ه -ﺗﻮاﻧـاﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒـاط ﻣﺆﺛﺮ :ارتبـاط ميان دو یا چند نفر اتفاق مﻰافتد و ما همه در طول روز با افراد مختلف
ارتباط بر قرار مﻰکنيم .اما مســأله قابل توجه این اســت کـه هر ارتباطﻰ منجر به احســـاس رضـــایتمندى و موفقيت
نمﻰشـــود .ارتباط بينفردى فرایندى اسـت که به وسـيله آن ،اطالعات و احسـاسـات خود را از طریق پيامهاى کالمﻰ و
غيرکالمﻰ بـا دیگران در ميـان مﻰگـذاریم و طﻰ آن افرادى مﻰتواننـد عقـایـد ،نيـازها ،خواســتهها و هيجانهاى خود را ابراز
کنند و به نوعﻰ احســاس رضــایت دســت یابند .به عبـارت دیگر این مهـارت بـه معنـاى ابراز احســـاســـات ،نيـازها و نقطه
نظرهاى فردى به صـــورت کالمﻰ و غير کالمﻰ اســـت (ســـاویز و همكاران .)1019 ،یكﻰ از عوامل مهم ارتباط ،توانایﻰ یا
ناتوانﻰ شـــخﺺ در ابراز وجود اســـت و ابراز وجود باعث گرفتن حق خود و ابراز عقاید و احســاســات و افكار خویش به طور
مســتقيم و صــادقانه اســت ،به نحوى که در این حقخواهﻰ و تكاپو براىرســيدن به خواســتههاى خود ،حقوق دیگران نيز
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محترم شـمرده شــود .نقش صــحيح فرد در این مهارت و در این موقعيت از آن جهت مهم تلقﻰ مﻰشود که با شناخت صحيح
خویش و لزوم روابط مؤثر اجتماعﻰ:
 شخﺺ قادر به تشخيﺺ حقوق و منافع خود مﻰشود تا بر اساس آن عمل کند- .بدون ترس و واهمه و بدون اضطراب برحق خود پا مﻰفشارد.
 بتواند احساسات و عواطف واقعﻰ خود را بيان کند؛ و در همـه حـال بـدون فراموش کردن حق دیگران بـه مطـالبـه حقخود اقـدام نماید (خنيفر و پورحسينﻰ.)1091 ،
و -اﻳﺠـاد و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺑیﻦﻓﺮدی :توانـایﻰ ایجـاد روابط بينفردى به طورى که از نظر جـامعـه ارزشـــمند و منطبق
بر عرف جامعه و در عين حال ســـودمند براى خود و دیگران باشـــد ،یک مهارت اســـاســـﻰ اســـت .کيفيت روابط بين
فردى به شـــكلهاى گونـاگون مﻰتوانـد تاثيرگذار باشـــد که عبارتند از:
 -1روابط خـانوادگﻰ نـابهنجـار :زنـدگﻰ در خـانواده اى کـه بـه نيـازهـاى روانﻰ فرزنـد خود بﻰاعتنا هســـتنـد یـا
رفتـارهـاى پرخـاشـــگرانـه دارنـد ،مﻰتوانـد زمينـه را براى گرایش فرزند به رفتارهاى ضــد اجتماعﻰ فراهم کند .از طرف دیگر
خانواده هایيبا شــيوه فرزندپرورى ســـهلگير نيز ناخواســـته فرد را به سوی آسيب مﻰکشـــانند.
 -2همســـاالن بزهكـار :در دوران نوجوانﻰ ،ارتباط با همســـاالن اهميت ویژه ا ى پيدا مﻰکند .عضـــویت در گروهﻰ از
همســـاالن و ضـــعف ابراز وجود نوجوان و عدم توانایﻰ نه گفتن و مخالفت کردن با گروه مﻰتواند منجر به آسيب شـــود.
 -0ازدواج و ارتبــاط بــا همســـر :ازدواج مﻰتوانــد تجربــه خوشــایند و شــروع یک زندگﻰ شــاد و ســالم باشــد اما از
ســوى دیگر اگر به شــرایط ازدواج موفق توجـه کـافﻰ نشـــود ممكن اســـت منجر بـه بروز آســـيـبهاى فراوانﻰ در زوجين
و فرزنـدانشـــان شـــود و حتﻰ زمينهســـاز بروز بســـيارى از اختالالت و آسيبهای اجتماعي شود (پورجعفر1011 ،؛ قربانﻰ و
جمعهنيا.)1090 ،
مهـارت به ما کمک مﻰکند تا بتوانيم خصـــوصـــيات ،نيازها ،خواســـتهها ،اهداف ،نقاط ضعف وقوت ،احساسات ،ارزش
وهویت خودرا بيشتر بشناسيم (خنيفر،پورحسينﻰ1091 ،؛ ساویز و همكاران)1019،
ز -ﻫﻤـدلﻲ :تالش براى فهم موقعيـت زندگﻰ دیگران و زمينهســـازى براى پذیرش خود در ميـان دیگران ،یكﻰ از
مهـارتهـاى زنـدگﻰ اســـت .هر جـا کـه بــه هميـارى ومشـــارکت افراد نياز باشـــد ،همدلﻰ موتور محرکه این حرکات
خواهد شـــد و کارآیﻰرفتـارهـا را مضـــاعف خواهد نمود .افراد تنها در زمانﻰ مﻰتوانند به یكدیگر کمک کنندکه عواطف و
تجربههاى دیگران را دریابند (خنيفر و پورحســـينﻰ .)1091 ،توانایﻰ درک احســاســات و عواطف دیگران و ارائه واکنشهاى
مناســب در برابر آنها همدلﻰ ناميدهمﻰشــود .به عبارتﻰ همدلﻰ توانایﻰ درک این نكته اســت که آگاه باشــيم که دیگران
درشـــرایطکـامالً متفـاوتﻰ بـا مـا زنـدگﻰ مﻰکننـد و درک این نكتـه بـاعث مﻰشـــود کهتفاوتها را بپذیریم و با افراد متفاوت
رابطه داشـــته باشـــيم .ابراز همدلﻰ در بهبود روابطافراد تـاثير به ســـزایﻰ دارد و کمبود یا فقدان آن یكﻰ از مهمترین علل بروز
اختالفات ومشـكالت در روابط افراد اسـت .به منظور درک دقيق احسـاسات دیگران توجه به گفتار ،رفتـار ،زبان بدن و حاالت
چهره به صـــورت همزمان ضـــرورت دارد (گازگلو و کانلب2010،؛ پورجعفر .)1011 ،متـاســـفـانـه نـداشـــتن مهـارت در
همـدلﻰ و توجـه نكردن بــهمجموعه فضــاى شــناختﻰ و عاطفﻰ دیگران ،ســرچشــمه بدفهمﻰهاى فردى و بدتر از آن
خصـــومتهاى فردى و نژادى اســـت .فقدان همدلﻰ به خصـــوص در نوجوانان و جوانان باعث متوســل شــدن به روشهاى
انحرافﻰ بيان خویشــتن مﻰشــود ،به گونهاى که گاهﻰ در تضاد با ارزشهاى اجتماعﻰ و فرهنگﻰ قرار مﻰگيرد (خنيفر و
پورحسينﻰ.)1091 ،
ح -ﻣﻘاﺑلﻪ ﺑا ﻫیﺠانﻫا :شـــناخت هيجانها و تاثير آنها بر رفتار و همچنين فراگيرى نحوه اداره هيجانهاى شــدید و
مشــكلآفرین نظير خشــم ،مهارت مقابله با هيجان ناميده مﻰشــود (گازگلو و کانلب .)2010 ،کنترل هيجان شــامل چگونگﻰ
ادراک شــخﺺ از رونـد هيجـان در روابط وى بـا دیگران و محيط اطراف اســـت .این روابط مﻰتواند قابل پيشبينﻰ بـاشـــد،
لـذا کنترل هيجـان به بررســـﻰ گذرگاههاى متفاوت هيجانﻰ و انتخاب درسـت یكﻰ از آنها مﻰپردازد .کنترل هيجانات به شـيوه
اى مناسـب مهارتﻰ است که به دنبـال خودآگـاهﻰ ایجـاد مﻰشـــود .اشـــخـاص کـارآمـد در این حيطه بهتر مﻰتوانند از
هيجـانهـاى منفﻰ نظير نـااميـدى ،اضـــطراب و تحریـکپذیرى رهایﻰ یابند و در فراز و نشـــيبهاى زندگﻰ کمتر با
مشـــكل مواجه مﻰشـــوند و یا در صـــورت بروز مشـــكل به ســرعت مﻰتوانند از موقعيت مشــكلزا و ناراحت کننده به
شــرایط مطلوب بازگردند (به نقل از نجفﻰ و همكاران.)1092 ،
ط -ﻣﻘاﺑلﻪ ﺑا اﺳـﺘﺮس :زندگﻰ ما همواره با تغييرات و دگرگونﻰهایﻰ همراه است که توانایﻰ ما را براى رویارویﻰ و
ســازش به چالش مﻰکشــد و در عين حال تعادل حياتﻰ ما را بـه هم مﻰزننـد و قبل از اینكه که خود را با آن تغييرات ســـازگار
و متعادل نمایيم ،در حـالت برانگيختگﻰ و تنش قرار مﻰگيریم ،این حالت را اســـترس مﻰنامند .بنابراین ،هر فرد در طول زنـدگﻰ
خود همواره نيـاز دارد تـا خود را با تغييرات و شـــرایطﻰ که برایش به وجود مﻰآید ســازگار ســازد .به عبارتﻰ دیگر وقتﻰ که
تعادل حياتﻰ شــخﺺ با وقوع تغييراتﻰ به هم مﻰخورد فرد باید تالش کند تا دوباره با شــرایط جدید ســازگار شــود و تعادل
خود را به دســت آورد .به دســت آوردن چنين تعادلﻰ به جســم و روان فشــار وارد مﻰکند و در صــورتﻰ که فرد نتواند با
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اســترسهاى زندگﻰ خود به درســتﻰ برخورد کند ممكن اســـت دچار بيمارىهاى مختلف جســـمﻰ و روانﻰ شـــده و با
مشـــكالت عدیده دیگرى نيز روبرو شـــود .از نظر علمﻰ راهبردهـاى مقـابلهاى ،فعاليتهاى درونﻰ و روانﻰ و رفتارى هســتند
که فرد براى از بين بردن اســترس یا به حداقل رســاندن و کنار آمدن با آن به کار مﻰگيرد .افراد مقاوم در برابر اســـترس،
احســـاس کنترل بر زندگﻰ دارند و در مواجهه با مشــكالت به جاى دليلتراشـــﻰ و روى آوردن به روشهاى مخرب ،براى رفع
اســـترس به دنبال چارهجویﻰ براى رفع مشـــكل بر مﻰآیند (ســـاویز و همكاران .)1019 ،رابطه راهبردهاى مقابله با اســـترس
و گرایش به رفتارهای پرخطریک تعامل دو طرفه اسـت .یعنﻰ افرادى که در مقابله با مشــكالت ،راهبردهاى مقابلهاى
مســألهمدار را انتخاب مﻰکنند به حل مشــكل نائل مﻰشــوند و این موفقيت به عزت نفس باال منجر مﻰشــود و ســـالمـت
روانﻰ را در پﻰ دارد .افرادى کـه در مقـابله با مشـــكالت ،راهبردهاى مقابلهاى هيجـانمـدار را انتخـاب مﻰکننـد بـه حل
مشـــكل نائل نمﻰشـــوند و این عدم موفقيت به عزت نفس پایين منجر مﻰشــود و آســيبهاى روانشــناختﻰ را به دنبال
دارد .افرادى که در موقعيـتهـاى تنيـدگﻰزا از راهبرد مقـابلـهاى مســـألـهمدار ســـود مﻰجویند ،در واقع فعاليتهایﻰ منظم و
دســتهبندى شــده را براى بازســازى دوباره مســأله از نظر شــناختﻰ و ذهنﻰ به کار مﻰگيرند و در نتيجه به نوعﻰ راهبرد و
راهكار براى حل مســأله خود دســت مﻰیـابنـد .همين امر موجـب کاهش فشـــار روانﻰ ،افزایش ســـالمت روان و اجتناب از
آسيب در آنها مﻰشود (بهادرى خسروشاهﻰ و خانجانﻰ.)1092 ،

 -6پیشنهادها (راههای ارتقای مهارتهای زندگی اجتماعی دانش آموزان):
سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1511

-

توجه به آموزش مهارتهای زندگي اجتماعي در برنامه ریزی درسي؛
نشان دادن تاثيرات مخرب دوستان ناالیق و ناشایست و چگونگي قطع ارتباط با آنان؛
آموزش مهارتهای زندگي نظير دوست یابي و خود شناسي و کشف خود درمحتوای آموزشي؛
اجازه ی ابراز وجود به دانش آموزان از طریق دادن مسئوليت و استفاده از دیدگاههای آنان در مدرسه؛
تقویت عزت نفس و احترام دانش آموزان توسط معلم؛
تقویت ارزشهای دیني دانش آموزان توسط معلمان؛
تقویت ارزشهای دیني در خانواده؛
آموزش نه گفتن از کودکي در خانواده ها از طریق اهميت دادن به اظهار نظر وی و شروع از موارد کوچک
وغيرمهم.
آموزش کهارتهای ضروری زندگي اجتماعي

 -7بحﺚ و نتیجهگیری
در مجموع مي توان گفت که آسيبهای اجتماعي در جامعه ،ناشي از شرایط ساختاری و الگوهای کنشي هستند که در مسير
تحوالت اجتماعي بر سر راه توسعه جامعه قرار مي گيرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزش ها و کمال مطلوب مي شوند.
آسيبهای اجتماعي پدیده های واقعي ،متغير ،نسبي و قابل کنترل هستندکه طرح و شناسایي علمي و عملي آن ها مستلزم وجود
برنامه های مناسب ،تعامل صحيح و مناسب بين سازمان های متعدد و باالخره وجود فضای فكری و اجتماعي مناسب است.
آموزش وپرورش ومدرسه ميتوانند نقش مهمي در سازندگي شخصيت کودکان و نوجوانان و پيشگيری از آسيب های اجتماعي
داشته باشد به ویژه هنگامي که والدین در برخورد با فرزندان با شكست مواجهه شده باشند مدارس مسئوليت سنگين تری را به
عهده دارند .دوران نوجواني دوراني پر کشمكش و اغلب دشوار در زندگي هر فردی است وجود شرایط مناسب بهداشتي و تربيتي و
فرهنگي و اجتماعي برای گذر از چنين مرحله حساسي ،باعث به وجود آمدن آسيب و بزه اجتماعي مي شود .مهارتهاى زندگﻰ از
آن جهـت مؤثر و مفيـد تلقﻰ مﻰشـــونـد که فرد را قادر مﻰســـازد تا دانش ،نگرش و ارزشهاى وجودى خود را بـه
توانـایﻰهـاى واقعﻰ و عينﻰ تبـدیـل کنـد و بتواند از نيروهاى وجودى در جهت شــادابﻰ و شــادکامﻰ و ایجاد زندگﻰ مثبت براى
خود و دیگران بهره گيرد و این یعنﻰ احسـاس بودن و گام برداشـتن به سـمت شـدن .شخصﻰ که از مهارتهاى زندگﻰ بهره
کامل دارد به احراز موفقيتهایﻰ نائل مﻰشـــود و در جهت کاهش آســـيبهاى فردى و اجتماعﻰ توانمند خواهد بود (خنيفر و
پورحســينﻰ .)1091 ،مهارتهاى زندگﻰ به انســـان مﻰآموزد که چگونه شــكنندگﻰ را از خودشـــان دور ســـاخته و به
مســـائل زندگﻰ به عنوان معماهاى قابل حـل نگـاه کننـد .در واقع مهارتهاى زندگﻰ به افراد مﻰآموزد که چگونه با محيط
اجتماعﻰ خود ســـازگـار شـــونـد .تســـلط بر مهارتهاى زندگﻰ باعث مﻰشـــود که فرد خود را دقيق بشـــنـاســـد ،بتوانـد
دیگران را درک کرده و روابط مؤثرى بـا آنها ایجاد نماید .مهارتهاى زندگﻰ باعث مﻰشـــود که فرد هيجانهاى منفﻰ و
اســـترسهاى روزمره خود را شـــناســـایﻰ کرده و آن ها را تحت کنترل درآورد ،به شيوه ای مؤثر مشكالت خود را حل کرده و
تصميمهای مناسبي را اتخاذ نماید و همچنين کليشه ای فكر نكند و اطالعات را بدون پردازش نپذیرد (خالدیا ن .)1092 ،نوجوانان
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به خاطر خصوصيات نوجواني آسيب پذیری زیادی دارند .نقش مدارس درارایه آموزش مهارتهای زندگي در پيشگيری ازآسيبهای
اجتماعي بسيار تاثيرگذاراست.
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Life Skills Training with Social harms Prevention Approach

Education and its related problems have been and are one of the most controversial
issues in different societies. The reasons for this importance can be attributed to the
necessity of proper education of the next generation, the sensitivity and fragility of
children, adolescents and youth in dealing with various issues. Students are the most
important and sensitive elements in the education system and national capitals of this
region. The school, as one of the most important formal educational institutions in the
country, where all children reach adulthood, is obliged to provide them with necessary
and useful measures to raise their knowledge and awareness of high-risk behaviors.
Keeping the social unhealthy and safe. Learning life skills can be a very important step
in reducing social harm. If we do not take the necessary steps today to prevent, control
and reduce social harm, we will undoubtedly lose the valuable material, spiritual,
human and social assets that are our children. Been paid.
Keywords: Education, Social Injuries, Life Skills, Prevention
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1911

واکاوی مشارکت والدین درباره آگاهی از وضعیت تحصیلی
دانشآموزان (دختر) در پایه اول ابتدایی
عنایت کریمزاده ،*1مهدیه نوروزی ،2حسینعلی خیرینیا ،3
عادل

ظفرینژاد4

تاریخ دریافت99/40/23 :
تاریخ پذیرش99/40/28 :
کد مقاله90409 :

چکـیده
این پژوهش به منظور واکاوی مشارکت والدین درباره آگاهی از وضعیت تحصیلی دانشآموزان (دختر) در پایه اول ابتدایی
شهر (یاسوج) ،با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید .جامعه آماری پژوهش را والدین دانشآموزان دختر
مشغول به تحصیل در پایهی اول ابتدایی شهر یاسوج که داری مدرک تحصیلی فوق دیپلم و باالتر بودند که طبق آمار
اداره آموزش و پرورش شهر یاسوج تعداد آنها ( )344نفر بود ،و از این جامعه آماری تعداد ( )999نفر با استفاده از جدول
نمونهگیری کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده
های مورد نیاز جمعآوری گردید .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مشارکت والدین توسط متخصصان و اساتید مورد
تأیید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر مجموع متغیرها  4/69به دست آمد .دادهها با استفاده از روشهای
آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگوروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن) ،تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج به دست آمده نشان داد بین مشارکت والدین در آگاهی از پیشرفت تحصیلی فرزندانشان در مؤلفههای (نظارت والدین
و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،همکاری والدین در فعالتهای مدرسه ،ارتیاط بین والدین و معلمان در رفتار و عملکرد
دانشآموزان) ،رابطه معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :والدین ،معلمان ،مدارس ،مشارکت ،آموزش و پرورش.

 -1کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی (نویسنده مسئول) karimzadehenayat@yahoo.com

 -2کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
 -9کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی -فرهنگی (معلم)
 5دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی -استاد دانشگاه فرهنگیان
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 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1911

آموزش و پرورش امری است که از دیرباز جزء مهمترین و اساسیترین ارکان هر جامعهای بوده است .یکی از عوامل مهم
پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته ،آموزش و پرورش کارآمد و توانمند آن جوامع میباشد .در دنیای امروز که رشد و توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جوامع در گرو گسترش جهان شمول و سریع علم و فناوریهای نوین است ،نظامهای آموزش و پرورش از
اهمیت فراوانی برخوردار گردیدهاند (گوهری ،جمشیدی ،امین بیدختی؛  .)9393نظام آموزش و پرورش به عنوان مهمترین و
حساسترین زیر نظام اجتماعی نیازمند مشارکت فعال اعضای جامعه به ویژه اولیاء میباشد .تافلر آموزش و پرورش قرن بیست و
یکم را آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی و قوه تفکر می داند .گفتنی است که وی بر ضرورت مشارکت در امر آموزش و پرورش در
آینده تأکید دارد و می گوید ،هر گز در طول تاریخ مثل امروز و آینده موضوع ارتباط و مشارکت در امر آموزش و پرورش دارای
اهمیت نبوده است .بر همین اساس است که بسیاری از پژوهشگرام متوجه این حوزه خطیر و گسترده شدهاند و در جهت رشد و
اعتالی امر مهم آموزش و پرورش به بررسی عوامل مؤثر بر آن پرداختهاند .یکی از این عوامل مهم و اثرگذار ،مشارکت است.
موضوع مشارکت و چگونگی تحقق آن ،همواره مورد بحث بسیاری از اندیشمندان به ویژه در زمینه مدیریت و آموزش و پرورش
قرار گرفته است (جهانیان.)9388 ،
آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی هر جامعه است .بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی جوامع
پیشرفته نشان میدهد که همه کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار بودهاند .به تعبیر دیگر آموزش و پرورش را
میتوان یکی از نهادهای تعیین کننده بنیادهای فرهنگی و اخالقی یک جامعه دانست .این نهاد از یک سو با کودکان ،نوجوانان و
جوانان خالق ،مبتکر و مستعد و از طرف دیگر با طیف گستردهای از مردم به عنوان خانوادهها یا اولیای دانشآموزان در ارتباط است.
بنابراین توجه بیشتر به تعلیم و تربیت ،مهمترین عامل پیشرفت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه و خانواده خواهد شد.
از آنجایی که امر تعلیم و تربیت و پرورش نیروی انسانی فعال و کارآمد تنها وظیفه مدرسه نمیباشد ،پس مدرسه یکی از نهادهای
تربیتی و آموزشی مهم است که نیازمند مشارکت اولیای دانشآموزان و دیگر سازمانها است .خانواده اولین و مهمترین نهاد
اجتماعی است که در جامعهپذیری و تربیت اجتماعی فرزندان نقش اساسی میکند .و درباره اهمیت و ضرورت نهاد خانواده در
جوامع ،متفکران و اندیشمندان ،مباحث و موضوعات گوناگونی را مطرح کرده و هر کدام از زاویهای خاص به آن نگریستهاند و در
میان همه سازمان ها و نهادهای اجتماعی ،خانواده از جایگاه و مرتبه خاصی برخوردار است و به عنوان عامل اصلی القای ارزشها و
هنجارها شناخته شده که در رشد و تکامل شخصیت فرزندان تأثیرات عمدهای دارند (مدرسه هوشمند9390 ،؛ .)08
بدون شک همه جوامع بشری برای دستیابی به اهداف اجتماعی خویش نیازمند مشارکت همه اعضای آن هستند .مشارکت را
فرآیندی توانمندساز خواندهاند که موجب تحرک بخشی منابع محلی ،به کارگیری گروههای متنوع اجتماعی در تصمیمگیری،
درگیری مردم محلی در تعریف مشکالت ،جمعآوری و تحلیل اطالعات و اجرای پروژهها میشود (افضلخانی ،پاکروان.)9392 ،
مشارکت یک فراگرد سهیم کردن و سهیم شدن در کارهاست ،کاری که میتواند به صورتهای مختلف تجلی یابد .پژوهشها
نشان میدهند مشارکت والدین در امور مدرسه موجب نگرش مثبت والدین نسبت به خود ،مدرسه و نقش کادر آموزشی در رشد و
تربیت فرزندشان میشود (البرزی .)9382 ،به نظر ویلیام و چاوکین )9989( 9چنانچه والدین در سطوح متفاوت مشارکت ،مانند
تصمیمگیری ،کار داوطلبانه ،کار با کودک در خانه و  ...دخالت داشته باشند ،پیشرفت فرزندشان بیشتر است .یکی از ویژگیهای
مهم جوامع انسانی برتر ،وجود پدیده مشارکت در بین افراد ،نهادها و سازمانهای آن است .مشارکت نوعی احساس همبستگی و
تعلق و تالش میان افراد یک جامعه به منظور نیل به نظام عادالنه اجتماعی است (گوهری و همکاران .)9393 ،بیشتر والدین بدون
توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگیشان به آموزش فرزندان خود عالقمندند و در این آرزو مشترکاند که بچههایشان در فعالیت-
های آموزشی و کسب مدارج علمی عملکرد خوبی داشته باشند (شیربیگی ،عزیزی ،امیری؛  .)9390در این میان مشارکت والدین در
آموزش و پرورش ،اهمیت ویژهای پیدا میکند .شرکت دادن اولیاء در تصمیمگیریهای مرتبط با آموزش و پرورش ،خصوصاً جنبه-
هایی که به کار یا سرنوشت فرزندان آنان مربوط است ،سبب ایجاد انگیزه آنان به اداره امور مدارس شده و تعهد آنان را نسبت به
آن افزایش میدهد (یزدخواستی ،پاکروان.)9389 ،
مدارس یکی از نهادهای مهم تربیتی و آموزشی جامعه هستند که نیازمند مشارکت فعال همه به خصوص خانوادهها میباشند.
مشارکت جدی خانواده و مدرسه همواره مورد توجه متخصصان امر آموزش و پرورش و خانوادهها بوده است ،اما گاهی مواقع عدم
شناخت اولیاء از اهداف و کارکردهای مدرسه باعث میگردد ارتباط و همکاری بین خانواده و مدرسه به درستی صورت نپذیرد.
پژوهشها نشان داده است هر قدر والدین در مسائل مدرسه فرزندانشان بیشتر مشارکت کنند ،پیشرفت تحصیلی کودکان افزایش
مییا بد .بنابراین تقویت مشارکت خانواده و مدرسه از پیش نیازهای یک برنامه مؤثر است که باید مورد توجه قرار گیرد .به نظر
دسیمون (  ) 9992اگر خانوادهها متوجه شوند چگونه ارتباطات خانواده بر یادگیری فرزندان اثرگذار است ،آن وقت به برنامههایی
برای رشد بهتر فرزندان خویش میاندیشند و راهکارهایی را برمیگزینند تا از طریق ارتباط خانواده با مدرسه ،آموزگار درک بهتری
از شاگرد پیدا کند و در نتیجه احساس مسئولیت بیشتری در قبال او داشته باشد .از طرفی دیگر دانشآموز هم انگیزه بیشتری برای
مدرسه رفتن پیدا میکند که این امر خود میتواند منجر به افزایش یادگیری شود (میرکیزاده ،ستاری؛ .)9399
1. wiliams & shavkin

54

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1911

یکی از مشخصه های مدارس موفق استفاده حداکثری از مشارکت والدین است .به همین دلیل است که در کشورهای توسعه-
یافته ،همکاری میان خانه و مدرسه به صورتی منسجم درآمده و این دو نهاد ،مسؤلیت مشترک خویش ،یعنی تربیت فرزندان جامعه
را با همفکری ،هماهنگی انجام میدهند .بطور کلی سهیم کردن خانوادهها در آموزش و پرورش موجب افزایش اطالعات و آگاهی
افراد ،گسترش مشارکت در سایر زمینههای اجتماعی ،افزایش احساس همبستگی با سایر والدین ،احساس یگانگی بیشتر با سازمان،
افزایش اعتماد افراد به سازمانها ،کاهش هزینههای فردی و سازمانی و افزایش اثربخشی خواهد شد .مشارکت جمعی کلیه افراد در
امور مدرسه نوعی گسترش دموکراسی و مردم ساالری را نیز موجب میگردد و هنگامی که والدین در آموزش فرزندانشان شرکت
کنند ،نگرشها ،رفتارها و وضعیت تحصیلی دانشآموزان تقویت میشود (زنجانیزاده ،دانایی ،سلیمینژاد؛  .)9399در نظام آموزشی
ایران ،اغلب نقش خانواده کمتر از آن است که انتظار میرود و بنا به دالیلی ،در کوششهای والدین ،آن تالش عمده که به اهداف
تربیتی متوجه باشد تقریباً جایی ندارد .بعضی از اولیاء تصور میکنند که کار تعلیم و تربیت را باید به مدارس واگذار نمود و در هنگام
مشاهده رفتار نابهنجار فرزندانشان ،معلمان و عوامل مدرسه را مقصر میپندارند .واقعیت آن است که در بیشتر نقاط کشور وقتی
موضوع دعوت اولیاء به مدرسه پیش میآید برداشت آنان این است که مدرسه به کمک مالی نیاز دارد (شیربیگی و همکاران،
 .)9390مشارکت والدین در امر آموزش و پرورش از اهمیت ویژهای برخوردار است .بنابراین از مدتها پیش مورد توجه اندیشمندان
و پژوهشگران زیادی قرار گرفته است .نتایج مطالعات نشان میدهد که دو مفهوم مشارکت والدین و موفقیت تحصیلی دانشآموزان
با هم رابطه مثبت دارند .زنگ و کاراس گوایلو در سال  9990طی انجام پژوهشهایی به این نتیجه رسیدند ،زمانی که کودکان از
توجه والدینی شایسته برخوردار میگردند و از رقابت طبیعی و معتدل در محیط خاانواده لذت میبرند ،یادگیری آنها در مراحل
ببعدی رشد تسهیل میگردد (گوهری و همکاران.)9393 ،
مشارکت جدی خانواده و مدرسه همیشه مورد توجه متخصصان امر آموزش و پرورش و خانوادهها بوده است .اما گاهی مواقع
عدم شناخت اولیاء از اهداف کارکردهای مدرسه باعث میشود ارتباط و همکاری بین خانه و مدرسه به درستی انجام نشود در حای
که مشارکت واقعی زمانی صورت می گیرد که خانواده در امور مدرسه درگیر شود و مدرسه نیز خانواده را همراه و همیار خود ببیند.
در مجموع ارتباط خانواده با مدرسه موجب می شود آموزگار درک بهتری از شاگرد از شاگرد پیدا کند و در نتیجه احساس مسئولیت
بیشتری در قبال او داشته باشد از طرف دیگر دانشآموز با توجه به ارتباط والدینش با مدرسه ،انگیزه بیشتری برای مدرسه رفتن پیدا
نموده و این امر خود میتواند منجر به افزایش یادگیری شود (احمدی .)9380 ،همین طور میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
تفاوتهای قابل توجهی با یکدیگر دارد .این تفاوتها به عواملی نظیر رفتارهای ورودی شناختی ،ویژگیهای عاطفی ،کیفیت
آموزش ،حجم کالس ،میزان مشارکت یادگیرنده در یادگیری و انگیزه پیشرفت بستگی دارد (احمدنژاد .)9369 ،پیشرفت تحصیلی
نتیجه تأثیرعواملی چون ویژگیهای فردی دانشآموز ،سالمت جسمی و روانی ،انگیزش و توانایی فرد ،محیط خانه ،مدرسه ،گروه
همساالن و انتظارات معلم و والدین ،خاستگاه اجتماعی دانشآموز ،ساختار آموزشی و ارتباط والدین با مدارس است (گلشنی فومنی،
9380؛  .)999پیشرفت تحصیلی همچون بسیاری از پدیده ها از ترکیب عواملی چون خانه ،مدرسه و جامعه به وجود میآید
(کیامنش ،سیف درخشنده .)9389 ،مدرسه به عنوان نهاد آموزشی و تربیتی ،نیازمند مشارکت اولیاء دانشآموزان میباشد .کارل
پاتمن مطرح می کند ،تمامی دستاوردهای بشری ،حاصل مشارکت شهروندان در امور مختلف اجتماعی بوده است (بولز و دونووان:
.)363 ،2442
پژوهشهای متعدد نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی از جمله عوامل و متغیرهاست که وجود آن به نوع و شدت عوامل دیگر
چون مشارکت والدین وابسته است .پژوهش بهبودی ( )9386نشان داد که هر قدر والدین در مسائل مدرسه فرزندنشان بیشتر
مشارکت کنند پیشرفت تحصیلی کودکان افزایش مییابد .لواسانی و همکاران ( )9389در تحقیق خود نشان دادند که درگیری
والدین در امر تحصیلی ضرایب معناداری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارند .تحقیق شماعیزاده و احمدی
( )9386نشان داد که آموزش منظم به والدین بر روابط متقابل و خرده مقیاسهای روابط خانوادگی ،انطباقپذیری و همبستگی
خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر مثبت داشته است .یزد خواستی و عباسزاده ( )9389در تحقیق خود نشان دادند که هر
چه اولیا بیشتر احساس کنند که مشارکتشان در مدرسه تأثیر مثبت دارد ،بیشتر مشارکت میکنند .همچنین آنها به این نتیجه
دست یافتند که دغدغه روانی اولیا در خصوص پیشرفت تحصیلی فرزندان بر میزان مشارکت آنها تأثیر دارد .و نیز پژوهش اکبری
( )9380و کیامنش و سیف درخشنده ( )9389نشان داد بین نظارت والدین با پیشرفت تحصیلی رابطهای معنادار وجود دارد.
سیندر و همکاران )2440( 9در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که نگرش والدین نسبت به معلم ،مدرسه و دوستان در
عملکرد تحصیلی کودکان تأثیر دارد .نتایج تحقیق دهقانپور و همکاران ( ،)9390نشان میدهد از بین مژلفههای فرهنگ مدرسه
فقط تأثیر مؤلفههای مشارکت والدین بر پیشرفت تحصیلی معنادار است .اندازهی مدرسه و فرهنگ مدرسه روی هم قادر به تبیین
 99درصد از پیشرفت تحصیلی دانشآموزان هستند .در همین رابطه مایلز و همکاران )2443( 2به این نتیجه دست یافتند که رابطه-
ای بین درآمد خانواده و مشارکت در آموزش و پرورش وجود دارد و هر چه خانواده از درآمد بیشتری برخوردار باشد مشارکت مالی و
وسایل علمی – آموزشی آنها به مدرسه فرزندانشان زیاد است و این تأثیر بسزایی در فرآیند علمی – آموزشی و تفریحی دانش-
آموزان میگذارد .کریستنسون و جان )2443( 3به این نتیجه دست یافتند که انتظارات والدین از فرزندان تأثیر بیشتری بر پیشرفت
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تحصیلی آنها دارد و همچنین یون و کاسوم )2448( 9در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مشارکت والدین نقش عمدهای در
آموزش و پرورش فرزندان دارد و والدین میتوانند سطح تعامل ،عملکرد تحصیلی و آینده اجتماعی کودکان خود را تحت تأثیر قرار
دهند.
چانگ کونگ و مینگ لی)2448( 2؛ در پژوهشی به بررسی نوع و میزان مشارکت والدین در امور مدارس پرداختهاند و دریافتند
که والدین میتوانند به چند روش مشارکت داشته باشند؛ همچنین در این پژوهش یافتهها از آن حکایت دارند که نمرات دروس
دانشآموزان به طور مستقیم با رفتار مادر و پدر پیشبینی میشوند؛ به عبارت دیگر ،میزان مشارکت والدین ،پیش بینی کننده
موفقیت دانشآموزان است.
سان و همکاران )2449( 3معتقد هستند عواملی چون فرهنگپذیری خانواده ،مشارکت والدین در امور مدرسه و دلبستگی
فرزندان به خانواده ،آموزش مذهبی والدین به فرزندان ،آموزش خانوادگی ،نظارت و کنترل موقعیت اجتماعی و اقتصادی و تعارض
خانواده با عملکرد تحصیلی دانشآموزان مرتبط است .فرند و کوک )2494( 0گزارش کردند که مشارکت والدین برای آمادهسازی
والدین و مدیران نیز اهمیت زیادی دارد و یک موضوع کلیدی است و مشارکت والدین باعث بهبود عملکرد مدرسه نیز خواهد شد.
مارگارت )2499( 0در تحقیق خود به این نتیجه رسید ،که مشارکت والدین در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر است.
نتایج پژوهش قلی زارعی و همکاران ( )2496که با هدف اثربخشی مشارکت والدین ،معلم و دانشآموزان بر عملکرد تحصیلی
دانش آموزان سال سوم متوسطه به روش آزمایشی انجام گردیده ،نشان داد مشارکت والدین و معلمان باعث بهبود عملکرد تحصیلی
دانشآموزان شده است .همچنین ،اجرای این برنامه باعث بهبود عملکرد دانشآموزان پسر گردید ،اما در مورد دختران تفاوتی
معنادار مشاهده نشد.
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که در حال حاضر مشارکت دانش آموزان در امور مدارس بسیار محدود است و این امر
مشکالتی را بر سر راه مدارس جهت تحقق اهدافشان ایجاد نموده است .در پژوهشی با عنوان مشارکت والدین در فعالیتهای
مرتبط با مدارس که توسط دهینگرا ،منهاس و سیتی 9در سال ( )2446انجام شد این نتیجه به دست آمد که مشارکت والدین در
مدارس محدود بوده و فقط تعداد خیلی کمی از آنها عضو انجمن اولیاء و مربیان بودند (گوهری و همکاران.)9393 ،
در کل امروزه مشارکت جدی خانوادهها بیش از پیش احساس میشود ،زیرا بدون همکاری و توجه الزم والدین پیشرفت
کودک با مشکل روبرو میشود .آموزش مؤثر در مدارس بدون مشارکت جدی والدین نمیتواند به نحو شایستهای صورت پذیرد و
ضروری است آموزگاران و مسئوالن مدرسه از محیط زندگی ،فرهنگ و ارزشهای حاکم بر آن محیط آگاهی یابند تا بتوانند برنامه-
های آموزشی را با استفاده از تجارب زندگی دانشآموزان و با همکاری والدین وی بارور نمایند .لذا با توجه به اهمیت موضوع،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤاالت میباشد که:
الف -اهداف تحقیق:
 .9تعیین رابطه بین نظارت والدین و پیشرفت فرزندانشان.
 .2تعیین رابطه بین همکاری والدین دانشاموزان و فعالیتهای مدرسه.
 .3تعیین رابطه بین ارتباط معلمان و آگاهی والدین از رفتار و عملکرد فرزندانشان.
ب -فرضیههای پژوهشي عبارتند از:
 .9بین نظارت والدین و پیشرفت فرزندانشان رابطه وجود دارد؟
 .2بین همکاری والدین دانشآموزان و فعالیتهای مدرسه رابطه وجود دارد؟
 .3بین ارتباط معلمان و آگاهی والدین از رفتار و عملکرد فرزندانشان رابطه وجود دارد؟

 -2روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش گردآوری دادههای تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی؛ و در طبقه بندی تحقیقات بر اساس هدف به
دلیل کاربردی بودن ،از نوع پژوهشهای کاربردی میباشد .جامعه آماری پژوهش ،والدین دانشآموزان دختر مشغول به تحصیل در
پایهی اول ابتدایی شهر یاسوج که داری مدرک تحصیلی فوق دیپلم و باالتر بود که تعداد آنها ( )344نفر بودند ،و بر اساس جدول
نمونهگیری گرجسی و مورگان تعداد ( )999نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای به عنوان نمونه آماری انتخاب و
دادههای مورد نیاز جمعآوری گردید .ابزار جمعآوری اطالعات در این تحقیق برای سنجش مشارکت والدین از پرسشنامه استفاده
شد .برای گردآوری و تدوین مبانی نظری موضوع و بررسی سوابق پژوهش ،از روش کتابخانهای و در مرحله میدانی نیز پرسشنامه
مورد استفاده قرار گرفته شد .در این پژوهش برای تحلیل دادهها و پی بردن به رابطه میان متغیرهای پیشبین و متغیر مالک از
2. Yun & Kusum
3. Cheung Kong & Ming Li
4. Sun & et al
5. Friend & cook
6. Margaret
7. Dhingra, Menhas Sethi

54

روش ضریب همبستگی گشتاوری اسپیرمن و پیرسون استفاده گردید .به منظور بررسی توزیع نرمال بودن موانع مشارکت از آزمون
کولموگوروف اسمیرنوف ( ،)KSاستفاده شد .برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش ،پس از بررسی کتابخانهای ،و براساس مبانی
نظری و آرای اساتید صاحبنظر ،پرسشها طراحی شد.

 -1-2آلفای کرونباخ :روایی و پایایی پرسشنامه
یکی از مهمترین نکات در پژوهش ها اجتماعی برخورداری گویهها از روایی و پایایی است .چرا که این امر نمایانگر مقبولیت
میزان دقت پژوهشهای اجتماعی است.

 -2-2پایایی پرسشنامه
منظور از پایایی ،طرح این سوال است که ابزار اندازهگیری ،تا چه حد دارای دقت است .بنابراین زمانی یک ابزار اندازهگیری پایا
است که در صورت تکرار اندازهگیری همان نتایج بدست آید .بدیهی است که هر چه میزان آلفا باالتر باشد ،پایایی مقیاس بیشتر
خواهد بود.

نظارت والدین
همکاری والدین
آگاهی والدین از رفتار دانشآموزان
فعالیتهای مدرسه
ارتباط والدین و معلمان

9
9
9
9
9

میزان آلفای کرونباخ

4/69
4/60
4/69
4/66
4/83

 -3تفسیر توصیفی
با توجه به آزمون روایی و همانطور که از مقدار آلفای تک تک گویهها و مقدار آلفای کل بر میآید ،سنجش ما از گویههای
مناسب انتخاب شدهاند و با توجه به مقدار آلفای نظارت والدین ( ،)%60همکاری والدین ( ،)%60آگاهی والدین از رفتار دانش آموزان
( ،)%69فعالیتهای مدرسه ( ،)%66ارتباط با معلمان ( ،)%83گویههای تحقیق از روایی باالیی برخوردارند.
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جدول شماره ( :)1میزان آلفای کرونباخ متغیرها
تعداد گویه
متغیرها

جدول شماره ( :)2آمار استنباطي :آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسي نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش
سطح معناداری آزمون
میزان آزمون کولموگروف
متغیرها
کولموگروف اسمیرنف
اسمیرنف

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
نظارت والدین
همکاری والدین
آگاهی والدین از رفتار دانشآموزان
فعالیتهای مدرسه
ارتباط والدین و معلمان

3/09
9/99
9/28
9/29
9/20
9/26

4/4449
4/930
4/469
4/489
4/486
4/484

این آزمون به مقایسه تابع توزیع تجمعی مشاهده شده با تابع توزیع تجمعی نظری (مورد انتظار) در یک متغیر رتبه ای می-
پردازد .به عبارتی در این آزمون ،توزیع یک صفت در یک نمونه با توزیعی که برای آن در جامعه مفروض است مقایسه میشود.
چنانچه سطح معناداری در این آزمون از  4/40بزرگتر باشد میتوان استنباط نمود که توزیع نرمال است .و میتوان در این پژوهش
از آزمونهای پارامتریک استفاده شود .با توجه به آزمون فوق و سطح معناداری همه متغیرها (بجز در پیشرفت تحصیلی دانش-
آموزان که بر اساس معیار رتبهای نامگذاری و نمرهدهی شده است) ،که بیشتر از  4/40است ،میتوان استنباط نمود که :که همه
متغیرها از توزیع نرمال پیروی میکنند .و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان غیر نرمال بوده بنابراین در فرضیه اول از آزمون
همبستگی اسپیرمن و در آزمون فرضیههای بعدی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
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 -4-4آزمون استنباطی فرضیههای پژوهش
فرضیه شماره  :1بین نظارت والدین و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد؟
جدول شماره ( :)3ضریب همبستگي میان نظارت والدین و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان
آماره همبستگي
همبستگي پیرسون
میانگین انحراف معیار
متغیرها

نظارت والدین
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2/99
3/99

ضریب همبستگی
معناداری

4/990
4/938

4/948
4/4449

بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفه نظارت والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
رابطهای معنادار وجود دارد لذا فرضیه فوقالذکر با قوت باال مورد تأیید قرار میگیرد چون ضریب معناداری  4/4449میباشد پس
فرضیه با  %99اطمینان قابل قبول است.
Sig =0/0001

r=0/908

فرضیۀ شماره  :2بین همکاری والدین دانشآموزان و فعالیتهای مدرسه رابطه وجود دارد؟
جدول شماره( :)4ضریب همبستگي میان همکاری والدین دانشآموزان و فعالیتهای مدرسه
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متغیر ها

میانگین

انحراف معیار

همبستگي پیرسون

آماره همبستگي

همکاری والدین

3/39

4/980

ضریب همبستگی

4/692

فعالیتهای مدرسه

3/60

4/649

معناداری

4/4449

بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه همکاری والدین و فعالیتهای مدرسه رابطه معناداری
وجود دارد لذا فرضیه فوقالذکر با قوت باال مورد تأیید قرار میگیرد چون ضریب معناداری  4/4449می باشد پس فرضیه با %99
اطمینان قابل قبول است.
Sig =0/0001

r=0/762

فرضیه شماره  :3بین ارتباط معلمان و آگاهی والدین از رفتار و عملکرد فرزندانشان رابطه وجود دارد؟
جدول شماره ( :)5ضریب همبستگي ارتباط والدین با معلمان در آگاهي از رفتار و عملکرد دانشآموزان
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

همبستگي پیرسون

آماره همبستگي

ارتباط معلمان

2/63

4/989

ضریب همبستگی

4/689

آگاهی والدین از عملکرد فرزندانشان

3/39

4/890

معناداری

4/4449

بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه ارتباط معلمان و آگاهی والدین از فعالیتها و عملکرد
فرزندانشان رابطهای معنادار وجود دارد لذا فرضیه فوقالذکر با قوت باال مورد تأیید قرار میگیرد چون ضریب معناداری  4/4449می
باشد پس فرضیه با  %99اطمینان قابل قبول است.
Sig =0/0001

r=0/781

 -5بحث و نتیجهگیری
از آنجائیکه رابطه خانواده و مدرسه تعاملی و دوطرفه است .هر دو نهاد تربیتی باید به نقش خود عمل کنند تا تعلیم و تربیت
ثمربخش شوند .وجود معلمان با صالحیت در مدارس ،خالء وجود پدر و مادر را پر نمیکند و وجود والدین توانا و قابل نیز نمیتواند
جای مدرسه را بگیرد .همکاری و هماهنگی این دو نهاد مهم در یک برنامه واحد و منسجم میتواند ثمربخش باشد .شکل گیری
شخصیت و چگونگی رشد روانی کودکان بیش از همه در گرو عملکرد خانواده و مدرسه است .این دو نهاد اجتماعی است که
بزرگترین مسئولیت را در رشد و تکامل شخصیت کودکان برعهد دارند .وقتی که رفتار معلمان و اولیای مدرسه و نیز رفتار پدر و
مادر و اولیای خانواده با موازین تعلیم وتربیت و روانشناسی کودک و رشد او مطابقت نداشته باشد ،سالمت روانی و اجتماعی
کودکان به مخاطره میافتد .پس در پرتو همدلی و همسویی این دونهاد مهم آموزشی و تربیتی یعنی خانواده و مدرسه ،بسیاری از
مشکالت و تنگناهای نظام تعلیم وتربیت حل خواهد شد.
در نتیجه پژوهش حاضر با هدف واکاوی اهمیت مشارکت والدین درباره آگاهی از وضعیت تحصیلی فرزندان خود در پایه اول
ابتدایی (پسران) شهر یاسوج انجام شده است .که نتایج به دست آمده نشان داد رابطه مؤلفههای مشارکت والدین (نظارت والدین و
45
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پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،همکاری والدین و فعالتهای مدرسه ،ارتیاط بین والدین و معلمان در رفتار و عملکرد دانشآموزان)،
با وضعیت و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان معنادار میباشد.
یافتههای سؤال اول پژوهش حاکی از آن است که بین نظارت والدین و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطهای معنادار وجود
دارد .این یافته پژوهش با نتایج یافتههای پژوهش کیامنش و سیف درخشنده ( ،)9389و کریستنسون و جان ( ،)2443و مارگارت
( ،)2499و چانگ کونگ و مینگ لی ( ،)2448که در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند بین نظارت و انتظارات والدین با
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطهای معنادار وجود دارد؛ همینطور با تحقیق بهبودی ( ،)9386به این نتیجه دست یافت پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان با نظارت و مشارکت والدین در ارتباط است ،همسو است.
یافتههای سؤال دوم پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفههای همکاری والدین و فعالیتهای مدرسه رابطهای معنادار وجود
دارد .این یافته پژوهش با نتایج یافتههای پژوهش سان و همکاران ( ،)2449و دهینگرا ،منهاس و سیتی در سال ( ،)2446و فرند و
کوک ( ،)2494که در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند بین مشارکت والدین و فعالیتهایی که در مدرسه برای پیشرفت
وضعیت تحصیلی دانشآموزان انجام میگیرد رابطه معناداری وجود دارد.
یافتههای سؤال سوم پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفههای ارتباط بین والدین و معلمان و رفتار و عملکرد دانشآموزان
رابطهای معنادار وجود دارد .این یافته پژوهش با نتایج یافتههای پژوهش زارعی و همکاران ( ،)9399و یون و کاسوم ( ،)2448و
سان و همکاران ( ،)2449دهقانپور و همکاران ( ،)9399که در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند بین ارتباط میان والدین و
معلمان بر رفتار و عملکرد دانشآموزان رابطهای معنادار وجود دارد.
در مجموع در تبیین یافتههای پژوهش می توان گفت که مدرسه یکی از نهادهای تربیتی و آموزشی مهم است که نیازمند
مشارکت اولیای دانش آموزان است .شماری از نطریه پردازان بر این باورند که بیشتر کارهای مردم در سراسر جهان بر محور
مشارکت میگردد و جلب و مشارکت والدین نیز از عوامل مهم و الزم مدیریت آموزشی است .نتایج تحقیقات شیربیگی و همکاران
( ،)9390و آهی و همکاران ( ،)9399نشان میدهد که والدین بر اهمیت و ضرورت و مشارکت در امور مدرسه واقفاند .خانواده با
ارائه بسیاری از اطالعات مربوط به ویژگیهای رفتاری کودکان و نوجوانان میتواند در جهت شناخت مسائل تربیتی و چارهجویی
آنها مدرسه را یاری دهند .شاید بتوان گفت مهمترین عامل مؤثر در شکلگیری نگرش دانشآموزان نسبت به تحصیل خانواده
است .اینکه والدین با دانش آموزان و درس و تحصیلی او چگونه برخورد کنند و در الگوهای تربیتی خود برای چه نوع رفتارهایی
ارزش قایل میشوند ،یکی از اجزای اساسی در شکلگیری نگرش دانشآموزان نسبت به تحصیل است .مشارکت والدین میتواند
فواید زیادی سوق یافتن امکانات معنوی ،علمی ،آموزشی و تربیتی و مالی جامعه به مدرسه گردد که در پرتو چنین رویدادی
نیروهای انسانی خالق ،ماهر و متخصص به نحو مطلوب پرورش مییابند .همچنین موجب شناخت ویژگیهای روانی دانشآموزان،
بررسی نارساییهای آموزشی و کمک به برنامهریزی و اجرای برنامههای آموزشی و کمک به شناخت علل رفتارها و اصالح آنها
شود و یا همانطور که در این پژوهش به دست آمد میتواند موجب بهبود عملکرد تحصیلی شود .نتایج به دست آمده از این پژوهش
پیشنهاد میکند که جهت بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق مشارکت والدین اقدام گردد .ضروری است که نگرش
مدیران و تصمیم گیران آموزش و پرورش از نظام آموزشی متمرکز و عدم اطمینان به همکاری گروهی و محدود شدن تعامل خانه و
مدرسه به مسائل مالی به سمت تالش برای بازآفرینی و بازسازی جو مدارس از راه برنامهریزی برای تغییر نگرش در محیط و
بسترسازی مشارکت همگانی تغییر یابد .بررسی دالیل و زمینههای مؤثر بر مشارکت والدین در مدارس و همچنین دالیل دیگر مؤثر
بر پیشرفت تحصیلی به عنوان موضوعی بر پژوهشهای آینده مفید به نظر میآید.
با توجه به اثرات مهم مشارکت و همکاری اولیاء پیشنهادهای زیر در جهت نزدیکتر شدن خانواده و مدرسه ارائه میگردد :این
پیشنهادها بر اساس تجربیات موفق برخی از کشورها و با توجه به مطالعات و تحقیقاتی است که در ایران در زمینهی همکاری
خانواده و مدرسه انجام گرفته است.
 -1تشکیل جلسات بر اساس نیازها :برای جلب همکاری اولیاء الزم است جلساتی در طی سال برای آنان ترتیب داده شود
که صرفاً به منظور رفع کمبودهای مالی مدرسه طراحی نشده است ،بلکه با توجه به نیازهای خاص اولیاء که میتواند در هر مدرسه
شرکت فعال داشته باشند طراحی شده  -است .چنان چه جو حاکم در این جلسات جو قبول و پذیرش یکایک شرکت کنندگان
باشد ،اولیاء احساس خواهند کرد وجودشان در جلسات الزم است و نقشی مؤثر در آموزش و پرورش فرزندان خود دارند.
 -2تشکیل جلسات توسط معلمان :براساس بررسیهای انجام شده ،اولیاء از جلسات محدودتر و کم جمعیتتر که توسط
معلم کالس ترتیب مییابد استقبال بیشتری مینمایند .پیشنهاد میشود که دعوت کنندهی جلسات لزوماً مدیر مدرسه نباشد ،بلکه
معلمان به مناسبتهای مختلف والدین دانشآموزان کالس خود را به مدرسه دعوت کنند .در این جلسات معلمان فرصتی خواهند
یافت تا ضمن گفتگو با اولیاء در زمینهی مسائل خاص مربوط به کالس با والدینی که کمتر در مدرسه ظاهر میشوند و با توجه به
مشکالت فرزندانشان الزم است همکاری بیشتر با مدرسه داشته باشند ،به طرح مسائل مورد نیاز بپردازند یا برای مالقات خصوصی
و جلب همکاری آنان قرار بگذارند.
 -3آموزش مدیران ومعلمان در زمینهی ارتباط با خانواده :از آن جا که موفقیت جلسات اولیاء و مربیان در گرو مهارتها و
تواناییهای ارتباطی مجریان و ادارهکنندگان این جلسات است پیشنهاد میگردد که مدیران ،معلمان و همهی کسانی که مسؤولیت
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ادارهی این قبیل جلسات را به عهده دارند ،در مورد ارتباط با اولیاء و تفاوتهای فرهنگی اجتماعی آنان و چگونگی ارائهی کمک-
های ضروری به آنان ،آموزش جامع دریافت دارند.
 -4انجام تحقیقات در مورد انجمنهای اولیاء و مربیان :به منظور بررسی اثر بخشی انجمنهای مدارس و تالش برای
بهبود آن ،پیشنهاد میگردد تحقیقات وسیعی از طرف انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش ،دانشگاهها و سایر.
 -5فضای مدرسه :مؤسسات آموزش عالی در زمینهی نحوهی ادارهی جلسات ،محتوای برنامهها ،ارزشیابی آن و آزمایش راه-
ها و روشهای جدید ادارهی جلسات انجام گیرد تا مدیران بتوانند با تکیه بر تجربیات خود و بهرهگیری از این نوع پژوهشها
تحولی در انجمنهای اولیاء و مربیان ایجاد نمایند.
الزمهی از میان برداشتن مرز میان خانواده و مدرسه فراهم نمودن محیطی است که اولیاء بتوانند آزادانه در ساعات مختلف
بدون احساس مزاحمت به مدرسه رفت و آمد داشته باشند .معماری مدرسه و ترتیب فضاهای مختلف داخل ساختمان عامل مهمی
در فراوانی مراجعهی اولیاء به مدرسه است.
پیشنهاد میگردد به هنگام طراحی فضاهای آموزشی و در ترتیب دادن و تقسیم فضا برای فعالیتهای مختلف آموزشی و
پرورشی مدرسه ،فضاها و مکانهای خاصی نیز برای پذیرش اولیاء در نظر گرفته شود تا اولیاء به هنگام مراجعه به مدرسه در
محیطی که خصوصی بودن مراجعهی آنان را تضمین نماید ،بتوانند با معلم ،مشاور یا مدیر مدرسه صحبت کنند یا در ساعاتی از روز
بتوانند با حضور در این مکانها به انجام فعالیتهای برنامهریزی شده در جهت تکمیل و تقویت آموزش و پرورش مدرسه بپردازند.
 -6مسؤول رابطه با خانواده :از تجربیات مفید در زمینهی بهبود رابطه با اولیاءکه میتوان در ایران به خصوص در مدارس پر
جمعیت و پر مسأله اجرا نمود .طرح میانجی یا واسطهی خانه و مدرسه است .میانجیگری ،مجموعه فعالیتهایی است که به وسیله-
ی افرادی با نام میانجی یا مسؤول رابطه با خانواده انجام میگیرد .وظیفه میانجی که الزم است قبل از تصدی این پست آموزش
جامعی دریافت کرده باشد ،این است که از یک طرف با تنظیم فعالیتهای خاص اولیاء را به درک بهتر قوانین و انتظارات مدرسه و
نظارت بیشتر تحصیل و رفتار فرزندانشان تشویق نماید و از طرف دیگر به معلمان در درک بهتر مسائل خانوادگی دانشآموزان و
شناخت عمیقتر خصوصیات فرهنگی خانوادهها کمک کند .از وظایف دیگر میانجی که نقشی به مراتب وسیعتر از یک مشاور به
عهده دارد ،این است که با بررسی مشکالت خاص هر دانشآموز ضمن تماس با معلمان مختلف ،با خانواده و در صورت لزوم با
تماس و جلب حمایت سازمانهای خارج از مدرسه (بنیادهای فرهنگی ،مذهبی ،درمانی ،حقوقی) دانشآموزان را در رفع مشکالت
مختلفی که مانع ادامهی تحصیل ثمر بخش و بهداشت و سالمت روانی آنان میگردد ،یاری نماید.
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Parental Involvement Study on Female Students' Education
Status at First Grade

This study was conducted to investigate the parental participation of students in the first grade of
elementary school (Yasuj) with a descriptive correlational research method. The statistical
population of the study was parents of female students attending primary school in Yasuj who
had postgraduate degrees and higher, according to Yasuj Education Department statistics (300).
This statistical population included 169 people using Krejcie and Morgan sampling table. The
number of people was selected by cluster random sampling method and the required data were
collected. The face and content validity of the Parent Participation Questionnaire was approved
by experts and professors and its reliability was estimated 0.76 using Cronbach's alpha method.
Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test,
Pearson and Spearman correlation coefficient). The results showed that between parents'
participation in awareness of their children's academic achievement in the components (parental
supervision and academic achievement of students, parental involvement and school activities,
parental and teacher involvement in student behavior and performance). There is a significant
relationship.

Keywords: Parents, teachers, schools, participation, education
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بررسی جامعهشناختی نقش روحانیت در انقالب مشروطه

علی بیرقی فرد ،*1فاطمه کارگر ،2صدیقه
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چکـیده
بیش از دو هزار سال بود که استبداد بر جامعه ایران سایه افکنده بود؛ شاه خود را مالک جان ،مال و ناموس مردم
میدانست؛ حرف او که شخص اول مملکت بود قانون محسوب میشد و تمام افرادی که در محدوده حکومتش میزیستند
باید بیچون و چرا دستوراتش را میپذیرفتند و حق نداشتند در اجرای فرامین شاهنشاهی سنگاندازی و عدم تبعیت را
پیش بگیرند .در شرایطی که این خفقان سالها بر سرتاسر جامعه ایران حاکم بود ،در عصر قاجاری تحت تأثیر افکار
استبدادستیزی روحانیون ،تحصیلکردهها و روشنفکران ،جنبشی صورت گرفت که زمینه را برای تبدیل قدرتِ شاه از مطلقه
به مشروطه فراهم ساخت .در پیروزیِ این جنبش ،مراجع عظام و روحانیتِ آگاه نقش بسزایی داشتند؛ اما با دخالتهای
بیگانگان و عمّال داخلی وابسته به آنان ،فرهنگ کهن استبدادی و عدم انسجام میان روحانیون ،این جنبش به اهداف عالی
خود نرسید ،خیلی زود روحانیت ،حمایت خود را از آن قطع نمود و چالشی در استمداد از آن در میان روحانیون هم در داخل
و هم در خارج از کشور بخصوص نجف اشرف که در آن زمان مرکز نفوذ مراجع عظام محسوب میشد پدیدار گشت .در
این مقاله ضمن پرداختن به اوضاع جامعه ایران در آستانه انقالب مشروطه ،تالش میشود به نقش پررنگ علمای دین در
استبدادستیزی ،برقراری عدل و مساوات اسالمی ،بیداری اسالمی ،در جامعه ایرانِ عصر قاجار پرداخته شود .در این میان،
چالشی را که میان روحانیون ایجاد شد؛ در حد توان علمی خود از نگاه جامعهشناختی بررسی میکنیم هرچند که پرداختن
به این موضوع به مطالعات گسترده نیاز است و در این نوشتار مجالی نیست ،اما هدف ما سوق دادن نگاههای متخصصان
این رشته به این مهم است .این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است؛ که روش گردآوری اطالعات در آن بهصورت
کتابخانهای است .ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق ،فیشبرداری از منابع اسنادی دست اول و دست دوم است.

واژگـان کلـیدی :استبداد ،مشروطه ،مشروعه ،ساخت اجتماعی ،تخیل جامعهشناختی ،تحلیل عنصری

 -1کارشناس ارشد جامعه شناسی (نویسنده مسئول) Fard1097A@mihanmail.ir

 -2کارشناس ارشد علوم اقتصادی
 -9کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
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بدون شک ایران دارای تاریخی چند هزارساله است؛ اما عموم مورخان تا دو قرن پیش شناخت و اطالع درستی از سلسلههای
حکومتی در ایرانِ باستان نداشتند .توجه و عالقه مورخان ایرانی و غیرایرانی در قالب تحقیقات مفصل و گستردهای درباره تاریخ
ایرانباستان از دویست سال پیش بهطور چشمگیری افزایشافت .از این توجه ،شناخت و آگاهیهای تازه و مفیدی درباره جامعه و
حکومت در ایران ،بعد از خواندن لوحها و کاوشهای باستانشناسی بر آثار و بقایای تمدن عظیم ایرانی در جاهای مختلف این
سرزمین کهن بدست آمد که به نوبه خود ،نقش بسزایی در معرفی و شناساندن فرهنگ ،هنر ،آیین ،مذهب و زندگی اجتماعی
ایرانیان به جهانیان را داشت.
الجرم ابتدا باید از مادها شروع کنیم؛ چرا که براساس شواهد تاریخی موجود ،این قوم ایرانی که در درههای زاگرس و کردستان
امروزی میزیستند ،با کنار گذاشتن اختالفات داخلی و غلبه بر همسایگانی که گاها بر ایران میتاختند ،توانستند نخستین دولت و
حکومت در سده هشتم پیش از میالد در ایران بوجود آورند.
«مادها که چون دیگر ایرانیان با غرور تمام خود را آریائی میخواندند ،در دره های زاگرس و کردستان امروزی میهن گزیدند و
با بومیان و آشوریان  - Assyriansکه از بین النهرین بر ایران میتاختند  -بزدوخورد پرداختند .آنان اندک اندک بر سرزمینهای
همسایه دست انداختند و دوگانگیها و ستیزه های داخلی را کنار گذاشتند و توانستند در آغاز سده هشتم پیش از میالد پادشاهی ماد
را پدید آورند که رفته رفته بزرگتر و نیرومندتر شد(».شهبازی)22:1259،
«مادها قومی بودند آریایی نژاد که در آغاز سده هفتما پایان قرن هشتم قبل از میالد دولت ماد را تشکیل
دادند(».قدیانی)255:1245،
در شرایطی مادها توانستند حکومت تشکیل دهند که مشکالت زیادی داشتند و در درون دچار اختالف بودند؛ هر از چند گاهی
آشوریان به آنهاورش میبردند .دیااکو کدخدایکی از دهکدهها که به سبب عدالتخواهی مورد توجه عموم مردم بود و مردم برای رفع
اختالفات خود به او رجوع میکردند .از آنجایی که شاید بتوان گفت دیااکو رویای پادشاهی را در سر می پروراند «پس از چندی به
این بهانه که نمی تواند به تمام کارهای مردم برسد از کارش کنارهگیری کرد و بر اثر این کنارهگیری دزدی و راهزنی و چپاول در
میان مردم گسترشافت و سپس مردم گرد آمدند و گفتند شخصی را باید برخود پادشاه کنیم تا امنیت و آسایش ما را تامین کند و
خود به راحتی به کارهایمان بپردازیم و پس از آن مردم در صدد انتخاب شخصی برآمدند و دیااکو را به سال  854ق.م .به پادشاهی
خود برگزیدند(».همان )208:دیااکو توانست مادها را متحد کند و قدرتی ایجاد کند که دیگر آشوریها نمیتوانستند به آنها حمله ور
شوند« .دیوکس به روایت هرودوت نخستین پادشاه ماد است که با متحد کردن قبایل شش گانه عمده ماد که  ،...مدت پنجاه و سه
سال به عنوان پادشاه بر مادها حکومت کرد»(همان .)205،با این اوصاف دیااکو وقتی به تخت شاهی نشست توانست دولت بزرگی
را تشکیل دهد و مردم ماد را فرمانبردار خویش بنماید و بر آنان سلطه بالمنازع و مطلق که از ویژگیهای حکومت استبدادی است،
داشته باشد.
«بنا به فرمان دیااکو روبه رو شدن با شاه و خندیدن و آب دهان افکندن در حضور او قدغن شد و هرکسی عرایض خود را می
بایست شخصا به شاه برساند و او همان جا به عرایض رسیدگی میکرد و فرمان خود را صادر میکرد و در هنگام وقوع جنایت
مقصر را به حضور میطلبید و پس از رسیدگی مجازات مقصر را تعیین میکرد( ».همان)209،
بعد از مدتی«پادشاهان ماد (به روایت هرودوت که 105سال سلطنت کردند)»(همان )208:که حکومتِ سراسر فراز و نشیب
مادها دچار ضعف و انحطاط شد و نارضایتی اقوام ایرانی را در پی داشت؛ پارسها که خراجگزار آنان بودند در این شرایط بر آنان
تاختند و با تصرف هگمتانه توانستند دولت ماد را سرنگون کنند.
بعد از سرنگونی قوم ماد ،قوم دیگری که توانست در ایران حکومت تشکیل دهد و در سراسر تاریخش نمونههای طبقاتی
تخمگی و نژادی مشاهده میشود قوم پارس است .این قوم که خود را آریایی مینامیدند و بر آریایی بودن خودشان میبالیدند در
آغاز هزارهکم پیش از میالد به سرزمین ایران رسیدند و در بختیاری و پارس امروزی سکنی گزیدند.
«در آغاز هزارهکم پیش از میالد باز جنبشی تازه در میان هند و اروپائیان پدید آمد و آنان راههای رفته را پیمودند؛ اما این بار با
همه قبیله و کس و کار و گاو و گردونه خود بسرزمینهای تازه درآمدند و دیها و شهرها راکی پس از دیگری به چنگ آورده ،استوار و
بارودار کردند و فرمانروایان آنان دولتهای پادشاهی کوچکی در اینجا و آنجا درست کردند  .از میان این تازه واردان مادها به
آذربایجان جنوبی و پیرامون همدان و پارسیان بحدود بختیاری و پارس امروزی رسیدند(».شهبازی)21:1259،
برای پی بردن به استبداد و برتریجوییهای قوم پارس بر عموم مردم در عین حال که مدت طوالنی بر این سرزمین حکمرانی
کردند؛ به معرفی هایی که شاهان هخامنشی با عبارتهای برتریجویانه در جاهای مختلف از خود و نژادشان داشتهاند بسنده می
کنیم.
«پارسیان نام هخامنش را همواره با بزرگداشت و کرنش فراواناد میکردند و خاندان شاهنشاهی پارسی بخود میبالیدند که از
تخمه اویند .کورش بزرگ میفرماید" :من کورشم ،شاه جهان ،شاه بزرگ  ...پسر کمبوجیه  kambujiyaشاه بزرگ ،شاه انشان،
پسر کورش ،شاه بزرگ ،شاه انشان ،از تخمه چیش پش  chishpishشاه بزرگ ،شاه انشان ،از خاندانی که همواره فرمانروائی
داشته ...
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داریوش بزرگ که هم از خاندان کورش بود میفرماید ":پدر من ویشتاسپه ( Vishtaspaگشتاسپ) [است و] پدر ویشتاسبه
ارشامه  ،Arshamaپدر ارشامه آریارمنه  Aryaramanaپدر آریامنه چیش پش پدر چیش پش ،هخامنش ازیرا ما را هخامنشی
مینامند ،از دیرباز تخمه ما ،شاهی بوده  ،...هشت تن از خاندان من پیش از این شاه بوده اند ،من نهمی هستم ،نه تن در دو تیره
شاه(».شهبازی)24-25:1259،
با بیان این مقدمه از تشکیل نخستین حکومت و نوع آن در ایران ،الزم به ذکر است در حوزه جامعهشناسی تاریخی ایران،
مفهومپردازیها و نظریهپردازیهای متعددی ارائه شده است که به باور عبدی( )1240عمدۀ این تالشها را میتوان در دو پارادایم
مارکسیستی ارتدوکس(ایران شناسانِ روسی ،فرهاد نعمانی) و شیوه تولید آسیایی(احمد اشرف،رواند آبراهامیان ،محمدعلی همایون
کاتوزیان و  )...قرار داد .پس از این ،تحقیقات و نظریه پردازی ها با رویکردهای متفاوت دیگری انجام شد که برخی از آن ها(عباس
ولی( ،)1245،پرویز پیران )1245،و (حمید عبداللهیان )1292،قابل تامل است .این تحقیقات متاخرتر هم نیز مدعی نوعی نظریه-
پردازی هستند.
«در میان همه این نظریهپردازان ،محمدعلی همایون کاتوزیان،کی از مطرحترین کسانی است که پیرامون جامعه تاریخی ایران
کنکاش های مفهومی و تاریخی بسیاری انجام داده و مدعی نظریه پردازی در این حوزه است .دیدگاه های کاتوزیان در قالب مقاله
ها و کتابهای متعددی  -که معموال با تیراژهای باال به دفعات چاپ شده -معرفی شده است .تالشهای او را در زمره پارادایم
ایران شناسان مارکسیست شیوه تولید آسیایی به شمار آوردهاند(توسلی ،عباداللهی و ولی.)1245،
منابع و مراجع اصلیِ دو گونه کنکاشهای مفهومی و نظری درباره جامعهی ایران (مارکسیست ارتدوکس و شیوه تولید آسیایی)
و حتی کنکاش های متاخرتر که برخی از آن ها مدعی رویکردی پسامدرن(ولی و عبداللهیان) هستند ،متون و آثار مارکس و
مارکسیست هایی همچون ویتفوگل( )1291و پری اندرسون (1244و )1295است(».بیرقیفرد)4:1290،
«درباره چرایی و چگونگی پیدایش ،صورت بندی و تداوم استبداد در سرزمین های شرقی ،ازجمله ایران ،بسیاری از اندیشمندان
ایرانی و غیر ایرانی به نظریه پردازی پرداخته اند .در این بین نظریه «شیوه تولید آسیایی» مارکس و انگلس که بهره مند از اندیشه-
های متفکرانی همچون منتسکیو ،هابز و هگل بوده و همچنین نظریه «پاتریمونیالیسم» ماکسوبر و نیز«استبداد شرقی» کارل-
اگوست ویتفوگل از شهرت بیشتری برخوردارند؛ و بر تدوین نظریههای بعدی تأثیر قابل توجهی داشتهاند .افراد دیگری از صاحب-
نظران غربی از جمله لمبتون ،فردهالیدی ،جک گلدستون ،کدی و کرونین و برخی دیگر در آثار خود مسئله استبداد در ایران را از
نظر دور نداشته اند؛ و اما در میان متفکران ایرانی که به موضوع تاریخ ،جامعه و سیاست ایران عالقه مند بوده اند و به صورتی
روشمند و مستمر مطالعاتی در این باره انجام داده اند و مسئله استبداد را بررسیده اند میتوان از امیرحسین آریان پور ،فرهاد نعمانی،
احسان طبری ،احمد اشرف ،محمدعلی همایون کاتوزیان ،عباس ولی ،پرویز پیران ،احمد سیف ،حسن قاضی مرادی ،کاظم
علمداری ،هوشنگ ماهرویان و شماری دیگر از نویسندگان نام برد(گودرزی.)28:1249،
با محور قرار دادن نظریات بیشتر جامعهشناسانتاریخی علیالخصوص محمدعلی همایون کاتوزیان( ،)1282مهمترین خصیصۀ
این دولت در طول تاریخ ،خودکامه بودن آن است .این خودکامگی و استبداد هزاران سال بود بر جامعه ایران سایه افکنده بود که
مردم با رهبری و هدایت دو روحانیِ آگاه آیتاهلل سیدعبداهلل بهبهانی و آیتاهلل سیدمحمدطباطبایی به همراه گروهی از روحانیون و
طلبه ها ،حرکتی را آغاز کردند؛ «بدین ترتیب در راس جنبش مشروطهخواهی ایران در سالهای  1950-1950روحانیونِ مسلمان
قرار داشتند(».ایوانف )55:1208،که ضمن تقلیل قدرتِ شاه از مطلقه به مشروطه ،تبدیل بهکی از بزرگترین انقالبهای تاریخ
معاصر ایران و حتی جهان شد .این پیروزی از این جهت موجب شگفتیِ عالقهمندان به رویدادهای تاریخی و پرداختن به آن در
قالب مقاله ،کارتحقیقی و کتاب شده است که؛ اوال زمانی اتفاق افتاد که بیش از دوهزار سال بود که استبداد بر این کشور سایه
افکنده بود و شاه خود را مالک جان ،ناموس و مال مردم میدانست و هر حکما فرمانی که صادر میکرد بمثابه قانون بود و باید اجرا
می شد و مردم جرات مخالفت و اعتراض با آن را به طور علنی و گسترده نداشتند .ثانیا دو قدرت استعماری و امپریالیستی آن زمان؛
روسها و انگلیسی ها برای غارت منابع ایران دندان تیز نموده و به شدت باهم رقابت میکردند .در این جنگِ دستیابی بر منابع
ایران و نفوذ در دستگاه حکومتی عصر قاجار ،شاهان بی درایت قاجاری غافل از سوء نیت بیگانگان با اعطای امتیازات سیاسی و
اقتصادی به آنها ،مشغول خوشگذرانی و تدارک سفرهای اروپایی خود و همراهانشان بودند و توده مردم هم نیز در ناآگاهی به سر
می بردند .با مشاهده این خودکامگی و استبدادی که ،شاهان قاجار برعامه مردم روا میداشتند و ضعفی که در جلوگیری از تجاوز
بیگانگان به خاک میهن ،از خود نشان میدادند؛ با هدایت و افشاگری روحانیون بخصوص روحانیونِ پیشرو ،جنبشی صورت گرفت و
نتایجی حاصل شد که چه بسا قابل تامل است .این نوشتار با محور قرار دادن رهبری روحانیت در پیروزی این جنبش به بررسی
جامعهشناختی نقش روحانیت در پیروزی انقالب مشروطه پرداخته است .پس این پژوهش در امتداد این پرسش آغازین که:
روحانیون آگاه و پیشرو چه نقشی در پیروزی انقالب مشروطه داشتند؟ ادامه خواهد داشت.

 -2روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است؛ که روش گردآوری اطالعات در آن به صورت کتابخانهای است .ابزار گردآوری
اطالعات در این تحقیق ،فیش برداری از منابع اسنادی است .در این مقاله ،به منظور دستیابی به اطالعات ارزشمند نقش روحانیون
در انقالبِ مشروطه ،با استناد جستن از منابع دست اول و دست دوم موجود که توسط نویسندگان ایرانی و غیرایرانی به چاپ رسیده
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است ،ریشههای فکری این علماءِ آگاه و تاثیرگذار در انقالب را با "مدل تخیّل جامعه شناختی" سیرایت میلز شناسایی کرده و
سپس با مدل مرتن و بلومر "تحلیل عنصری " مینماییم .در این میان برخی از منابع پراهمیت از قبیل «کتاب تنبیه االمه و تنزیه
المله» نوشته آیت اهلل میرزای نائینی که در دسترس نبود با مراجعه به مقاالتی که در این باره به چاپ رسیده بود تالش شد
اطالعات جامعی بدست آوریم.

 -3ریشه شناسی
 -1-3معنا و مفهوم استبداد
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ناگزیر هستیم به منظور تسهیل قرائت این نوشتار برای خوانندگان ،برخی از مفاهیم به کار رفته را با استناد به منابع موثق به
اجمال تشریح و تعریف نماییم.
واژه استبداد در فرهنگ فارسی معین به معنی  -1خودرای بودن ،خودسری  -2.فرمانروایی مطلقک حزب  -2.ظلم و تعدی،
معنی شده است .همین طور این واژه در فرهنگ لغت عمید ،به میل و رای خود کار کردن ،خود رای بودن ،خودرایی ،خودسری،
خودکامگی ،معنی شده است .
«واژه استبداد از ریشه ثالثی مجرد(ب دد) به معنای دور کردن و منع کردن است .ولی در باب استفعالعنی در هیئت استبداد به
قول صاحب المنجد به معنی انفراد و استقالل در انجام کارها است که به خودی خود و در حوزه مسایل شخصی هیچ حسن و
قبحی بر آن متصور نیست؛ اما همین مفهوم در حوزه مسایل اجتماعی و روابط بین آدمیان تبدیل بهکی از بزرگ ترین مسایل در
تاریخ جوامع بشری می شود که طرفداران و مخالفان زیادی در بین فالسفه و جامعه شناسان پیدا می کند و در ادبیات معاصر با
عنوان های حکومت استبدادی ،فردی ،دیکتاتوری ،خودکامه و خودمحور از آناد می شود(».نبوی)05:1241،
«استبداد به معنای خودسری و خودرأیی و نظام استبدادی به عنوان ساخت سیاسی مبتنی بر قدرت نامحدود حاکما
حاکمان.....،تا جایی که برخی محققان و پژوهش گران به دلیل خصلت افسار گسیخته آن در جوامع شرقی ،از آن به «دسپوتیسم
شرقی» تعبیر کردهاند :اقتداری که هیچ حد قانونی و سنتی ندارد و قدرت و زور در آن خودسرانه به کار برده
میشود»(قاسمی.)122:1241،
«ظلم و استبداد بر دو قسم است :اول ،ظلم و استبداد حقیقی و آن ناشی از اعمال حکومتی است که بمردم زور بگوید و اموال
آنها را ضبط کند و مردم را از روی هوا و هوس حبس و زجر و تبعید نماید.
دوم ،استبداد فکریا معنوی و آن عبارت از این است که دولت رسوم و مقرراتی وضع نماید که در نظر مردم عجیب و غریب و
غیر عادی بیاید و با ذوق مردم موافقت نکند»(منتسکیو)548:1202،
«حکومت استبدادی ،حکومتی است که هیچ گونه ضابطه ،قانون و قراردادی مکتوبا نانوشته را بر نمی تابد .به تعبیر دیگر نظام
سیاسی فاقد عقالنیت است شاید از این جهت باشد که حکومت استبدادی حتی با نظامهای دیکتاتوری ،حکومت های مطلقه و
نظام های توتالیتر تفاوت بنیادین دارد .به گفته منتسکیو ،استبداد ،حاکمیت نفع شخصی[حاکم مستبد] است؛ و به بیان دقیق و
عمیق مارکس ،استبداد ،انسان زدایی از انسان است» (گودرزی.)19-14:1249،
«حاکمیت خودکامهعنی شرایطی که درآن هیچ قانون و نظامی برای حمایت از جان و مال افراد ،حتی افراد رده باالی کشور
وجود نداشت .همچنین به معنای آن است که هیچ اریستوکراسی درازمد تا سیستمی که در آن طبقات اجتماعی و عضویت در
آنان{در طبقه}در دراز مدت تداومابد قابل تصور نبود؛ حاکمیت خودکامه به این معنا بود که زندگی و مالکیت شدیدا بی اهمیت و
پیش بینی ناپذیر بود و بر اساس اراده و هوس حاکمان و فرمانروایان محلی ،تصادف و تقدیر و نیز مهارت های فردی در توطئه
های فریبکارانه تعیین می شد» (فتاحی و لیالیی.)152-152:1242،
حال با این وصف نکات اساسی «نظریه استبداد ایرانیا حکومت خودکامه»کاتوزیان که در شمار فزایندهای از آثار او به اشکال
گوناگون آمده است از قرار زیر است:
« -1در ایران فئودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامد ،زیرا که بخش بزرگی از زمین های زراعی مستقیما در مالکیت دولت بود و
بخش دیگر به اراده دولت به زمینداران واگذار می شد.در نتیجه ،دولت می توانست هر لحظه که اراده کند ،ملک زمین داری را به
خود منتقل،ا به شخص دیگری واگذار سازد؛ بنابراین زمین دار حق مالکیت نداشت ،بلکه این امتیازی بود که دولت به او می داد و
هر زمان می خواست پس می گرفت.
 -2این سبب شد که در ایران طبقه اریستوکرات – مالک که در اروپا نسال بعد نسل صاحب ملک خود بود –وجود نیاید؛ و
دولت نماینده و مقید به رضایت و پشتیبانی چنین طبقه ای نباشد.
 -2دولت نماینده هیچک از طبقات نبود و هیچک از طبقات مردم در برابر دولت حقوقی نداشت؛ و در واقع خود دولت به دلیل
انحصار مالکیت زمین ،استثمارگر کل بود.
 -5در اروپا دولت متکی به طبقات بود ،در حالی که در ایران طبقات متکی به دولت بودند.
 -0دولت در فوق طبقات(یعنی در فوق جامعه)قرار داشت ،نه فقط در راس آن.
 -0دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت.
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 -8قانونعنی چارچوبی که تصمیمات دولت را به حدودی – و در نتیجه ،قابل پیش بینی – می کند ،وجود نداشت.
 -4چون همه حقوق اساسا در انحصار دولت بود ،همه وظایف نیز اساسا بر عهده دولت قرار می گرفت؛ و نیز برعکس :چون
مردم اصوال حقی نداشتند وظیفه ای در برابر دولت برای خود قائل نبودند؛ و در هنگام ضعف و تزلزل دولت،ا آن را می کوبیدندا از
آن دفاعی نمی کردند.
 -9در چنین نظامی ،کاپیتالیسم نمی توانست رشد کند و صنعت جدید نمی توانست پدید آید.
 -15مجموعه ویژگی های نظام استبدادی ،تحرک طبقاتی زیاد و غیرقابل پیش بینی را پدید آورد به طوری که در ایران،
هرکس با هر سابقه طبقاتی و اجتماعی ممکن بود وزیر و صدراعظم(و حتی شاه)نه فقط مقام که مال و جانش بکلی نابود گردد.
 -11در نتیجه جامعه ،جامعه ای بود «پیش از قانون»و «پیش از سیاست».
 -12سقوطک دولت استبدادی ،سبب تغییر نظام استبدادی نمی شد ،چون نه بدیلی برای این نظام متصور بود ،نه ضابطه و
مکانیسم مستقری برای انتقال قدرت وجود داشت .بلکه موجب هرج و مرج و قتل و غارت می شد تاکی از مدعیان قدرت دیگران را
حذف کند و دولت استبدادی جدیدی را به وجود آورد.
-12کی از ویژگی های جامعه استبدادی(در کل وجوهش) عدم تداوم و استمرار است»( )4-8 :1282و (.)88-82 :1245
این دولت خود کامه در نظریه کاتوزیان در مقایسه با دولت های مطلقه اروپایی ،مقید به هیچ قانونی نبوده و هیچ حد و حصری
برای اعمال قدرت آن وجود نداشته است .در دولت های مطلقه برخالف دولت های استبدادی حاکم بر تاریخ ایران ،حتی در اوج
دوران حاکمیت هم ،هرچند پادشاه و دولت در قانون گذاری اختیار مطلق داشتند ،ولی در اعمال بی قانونی از قدرت مطلق برخوردار
نبودند.
«وجه تمایز دولت ایران آن است که نه فقط قدرت ،بلکه قدرت خودکامه را در انحصار داشته است؛ نه قدرت مطلق قانونگذاری
که قدرت مطلق اعمال بی قانونی»(کاتوزیان.)02:1282،
ویژگی هایی که برای استبداد ایرانی بر شمرده شد ،به این معنا در دولت های اروپایی استبداد وجود نداشته است.
«سلطنت مطلقه در اروپا استبدادی نبود ،چون با همه معایبش بر مبنای حکومت قانون (ولو قانون نامساوی) قرار داشت......اما
حکومت مطلقه نیز ،چه در وجه رومی آن و چه در شکل خاص آن در اروپای بعد از رنسانس ،بر اساس چارچوب قانونی قرار داشت.
در این حکومت ها حتی اگر قدرت دولت و بویژه امپراتورا پادشاه مطلق می بود،عنی در اخذ تصمیمات اداری و دولتی شور با
دیگران الزام آور نبود ،معنایش این نبود که دولتا شخص پادشاه قادر است هر تصمیمی را بدون شور با دیگران اتخاذ کند ،بلکه
معنای آن این بود که حکومتا حاکم فقط در چارچوب ضوابط کلیا قراردادهای طبقاتی و اجتماعی موجود قادر به اعمال قدرت مطلقه
بود ،نه در خارج از آن چارچوب ،نه در خارج از قانون اساسی غیرمدونی که مبنای همان حکومت مطلقه را نیز تشکیل می داد؛ به
عبارت دیگر در حکومت مطلقه اروپایی ،اگر اعمال قدرت و اخذ تصمیم مطلق نیز می بود ،استبدادی(یعنی براساس خودرایی و
خودکامگی)نبود ـ و نمی توانست باشد؛ زیرا که در این جوامع رویهمرفته دولت و حکومت به نسبت های گوناگون زاده ،نمایندها
متکی به طبقات اجتماعی بود ،نه برعکس .حال آنکه رکن رکین و اساس جامعه استبدادی ایرانی ـ هم در حد اقتصادی و اجتماعی،
هم در وجه سیاسی و اداری ـ این واقعیت بوده و هست که در ایران طبقات به نسبت های گوناگون زاده ،دست نشانده وا متکی به
دولت بوده اند.....در جامعه اروپایی طبقه مستقل است و دولت متکی؛ در جامعه ایرانی دولت مستقل است و طبقه متکی.
در نتیجه ،استبداد ایرانی براساس و مبنای عدمک چارچوب قانونی قرار داشته و دارد،ا به عبارت دیگر «ضابطه»اصلی اجتماعی
همان عدم ضابطه است و به همین ترتیب نیز بوده و هست که فراز و نشیب زندگی فردی ،طبقاتی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
در جامعه ایران به طرز قابل مالحظه ای بیش از جوامع اروپایی بوده است .دموکراسی ،دیکتاتوری و حکومت مطلقه اروپایی همه ـ
و هریک بشکل خاص و متفاوت خود ـ حکومت های قانون بوده اند و هستند؛ اما استبداد ایرانی درست بر اساس نفی هرنوع
حکومت قانونی قرار دارد»(کاتوزیان15:1282،ـ.)21
«در غرب پادشاه طبق قوانین نوشته و نانوشته سلطنت می کند .در کنار قدرت او ارکان دیگر اجتماعی هم موجودند .تاجر و
روحانی و کشاورز تحت انقیاد او نیستند و به نام او عمل نمی کنند .مالیات بر مبنای مقرراتی خاص وصول می شود و بدون ضابطه
و وابسته به شاه نیست»(ماهرویان.)15:1241،
اما در استبداد ایرانی حق و قانون همان اراده پادشاه در هر لحظه ای بوده است .پادشاه هر حکمی را که می-داد ،احکام و
فرامینش باید اجرا می شد ،هیچ کس نمی توانست در برابر احکام پادشاه چون و چرایی بیاورد؛ باید همگی مطیع و فرمانبردار می
بودند .رضایت و نارضایتی هیچ گروه و طبقه ای از مردم برای پادشاه مهم نبود و در این میان فقط رای و حکم او بود که باید اجرا
می شد و ضرورتی هم نداشت که حکمی که پادشاه صادر میکند مبتنی بر قانون نوشتها نانوشته ای باشد ،چه بسا که هیچ ضابطه
ای در این باره موجود نبود.
«در نظام استبدادی «قانون» ـا در واقع مقررات حاکم بر سرنوشت مردم ـ ناشی از ارادهک دولت مقتدر و مستقل است که
ممکن است در هر آن و لحظه ای بدون کوچکترین تشریفات و اشکاالتی تغییرابد»(کاتوزیان.)15:1282،
«در حکومت های استبدادی به قول مونتسکیو«هیچ کس به موجب حقوق مخصوصی سلطنت نمی کند ،بلکه فقط واقعیت
قضیه شرط است ،عنی همین قدر که کسی پادشاه شد ،شده است»(ماهرویان .)12:1241،قانون مدونی که الزاما باید همه تبعیت
کنند وجود نداشت و اگر هم بوده شخص پادشاه خود را ملزم به رعایت و اجرای آن نمیدانست.
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چون در استبداد هیچ ضابطه ،مالک و قانونی وجود نداشت و فقط اراده و تصمیم شاه بود بنابراین هیچ چیز در آن مطمئن و
قابل پیش بینی نبود و هر چیزی ممکن بود در آن اتفاق بیقتد کما این که فردی از پایین-ترین رده و طبقه به اراده شاه به
صدراعظمی و رئیس الوزرایی برسد و فردی همک شبه از رئس الوزرایی چنان سقوط کند که جانش را هم از دست بدهد .پس
استبداد ،حکومت خود کامگی و خود تدبیری است.
این ویژگی استبدادی بودن دولت در تاریخ ایران برآمده از فقر طبیعت بوده و اندیشه و باور«فره ایزدی»نیز این سیستم
خودکامه را تایید و تقویت می کرد .چرا که «طبق نظریه ایرانی پادشاهی و حکومت ،شاه دارای فره ایزدی است و این بدان
معناست که شاه از سایر افراد بشر برتر و نایب و جانشین خدا در روی زمین است (کاتوزیان.)49:1245،
«شاه سایه خداست ،پس احکام و فرامین و سخنانش آسمانی اند .بر فرامین و احکام شاه نمی توان چون و چرا کرد .مونتسکیو
می نویسد«:در ایران وقتی پادشاه کسی را محکوم کرد دیگر نمی توان به او در این باب حرف زدا استدعای عفو نمود ،ولو این که
فرمانش در حال مستی و بدون تعقل صادر شده باشد .باید فورا اجراء شود ،چه در غیر این صورت نقض قول خواهد نمود و قانون را
که امر شاه است نمی توان نقض نمود .این طرز فکر در ایران همیشگی بوده است»(ماهرویان.)15:1241،
«از نظر هگل در شرق فقطک تن آزاد است و او شخص فرمانروا است .در مقابل این فرمانروا که پادشاه و فرعون و سلطان و
غیره نامیده می شود ،دیگران همه اسیر و بنده اند و از خود ارادهی ندارند .اگر درونان بخشی خدایگانند و بخشی بنده ،در شرق
همگی بنده اند و فقطک نفر است که خدایگان است؛ و اینعنی استبداد شرقی،عنی نبود و فقدان آزادی در شرق که عامل شکل
نگرفتن فردیت است .در این جا فرد آن چنان سرکوب شده است که در نظم و نسق جامعه جایی ندارد .شاه سایه خداست و فرمان
فرعون از آسمان-ها آمده است .جایی برای چون و چرا کردن در فرمان این خدایگان های شرقی نیست؛ و جماعت همه بندگانی
هستند سر به فرمان این خدایگان های شرقی»(ماهرویان.)109-104:1241،
از مجموعه ویژگی های استبداد ایرانی چنین برمی آید که ماهیت حکومت در ایران استبدادی بوده و اگر هم در دوره ای به
دلیل ضعف حکومت مرکزی ،فتنه و آشوب های داخلی و تهاجم اقوام و ملل بیگانه ،رژیم استبدادی سقوط می کرد ،چون اوال
قانون و ضابطه ایی مالک نبود ،ثانیا نظام بدیلی متصور نمی شد ،سقوط رژیم گذشته باعث تغییر و تحول در ماهیت حکومت نمی
شد .این چرخه ادامه داشت و نظام استبدادی دوباره تکرار می شد هر چند برای مدت کوتاهی مردمان از رنج و مشقت استبداد
رهایی میافتند ،اما دیری نمی-پایید که ظلم و ستم شاهزادگان ،حکام محلی و جویندگان قدرت امنیت و آرامش را از مردم سلب و
آشفتگی و ناامنی بر جامعه حاکم می شد بنابراین برای بازگشت نظم و امنیت در داخل و جلوگیری از تهاجمات بیگانگان ،مردم
آرزویک حکمران مستبد و پادشاه خودکامه می کردند .این چرخه که به تعبیر کاتوزیان(« )4:1282استبداد ،هرج و مرج ،استبداد»
می باشد ،به گونه ای فرهنگ ذاتی و سرشت ازلی و ابدی ایرانیان شده بود.

 -2-3مشروطه
در فرهنگ های معین و عمید مشروطه چنین معنی شده است؛
در فرهنگ معین:
مشروطه(مَ طِ) [ ع  .مشروطۀ ] (اِمف  ).حکومت دارای پارلمان که نمایندگان ملت در کارهای دولت نظارت داشته باشند،
دارای نظام مشروطیت .
در فرهنگ فارسی عمید:
( .1سیاسی) مملکتی که دارای پارلمان باشد و نمایندگان ملت در کارهای دولت نظارت داشته باشند.
( .2منطق) قضیه ای که در آن شرط به کار رفته باشد.

 -3-3مشروطه خواه
هوادار حکومت مشروطه .

 -4-3مشروعه
در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین نیز مشروعه این چنین معنی شده است:
مشروعۀ [ .م َ ع َ ] (ع ص ) نیزۀ راست کرده شده بسوی کسی .مؤنث مشروع.
حکومت مشروعه؛ حکومتی که منطبق بر قوانین شرع اسالم باشد( .فرهنگ فارسی معین)

 -5-3ساخت اجتماعی

«ساخت اجتماعی،ا معادل آن کنش اجتماعیا کنش پیوسته را این گونه نمود ":روابط متقابل اجتماعی نسبتا پایدار در بستر نظام
تقسیم اجتماعیِ کار نهادینه شده(»".تنهایی)95:1242،
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 -6-3تخیّل جامعه شناختی
«یعنی مطالعه هر موضوعی در بستر تاریخی هر نظام اجتماعی،ا به عبارتی مطالعه پویایی شناسی و ایستایی شناسی هر
پدیده»(همان)09:

 -7-3تحلیل عنصری
«در این شیوه فرض مسلم آن است که در بررسی و توصیف هر گروه ،نهاد ،سازمان ،نظریها واقعیت بایستی نخست عناصر
تشکیل دهنده موضوع مورد مطالعه شناخته شده ،سپس از میان آن ها عناصر مهم را متمایز کرده و پسانگاه روابط میان عناصر
مهم را توصیف ،تحلیل و تبیین نمود(.همان)89:

 -4اوضاع ایران پیش از انقالب مشروطه
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بدون شک عوامل مختلفی از قبیل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و......در رشد و توسعها افولک کشور و نظام سیاسی
موثر هستند که در این میان کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نیست .الجرم برای پی بردن به اوضاع ایران قبل از مشروطه با
مراجعه به منابع و مطالعات مربوط به این رویداد بزرگ و سرنوشت ساز تاریخی باید این عوامل را که خود زمینه و علل انقالب
مشروطه را فراهم نمودند بررسی و واکاوی نماییم.
جنبش اجتماعی مهمی ( )1240که در ایران در دوره معاصر با هدایت و رهبری روحانیونِ آگاه به وقوع پیوست با آرمان و هدف
برقراری آزادی و برابری ،تدوین قانون اساسی ،تقلیل قدرت استبدادی و تشکیل مجلش شورای ملی بود .در عین حال باید گفت
که ،تغییرِ شیوه حکومت و خواستار تغییر آن از خودکامه و استبدادی به مشروطه در چارچوب قانون و تحت نظارت نمایندگان
مجلس شورای ملی ،برای اولین بار بود که در ایران مطرح شده بود و در تحصنها و بستنشینیها خاصا به وسیله علماء بکار می
رفت .هرچند که کسانی هم مانند عینالدوله بودند که نمیخواستند این ندای آزادگی و رهایی از چنگال استبدادِ مردم ایران به
اطالع شخص شاه برسد؛ اما روحانیون و مردم که تعدادشان هم کم نبود برای به کرسی نشاندن خواستههای خود که برگرفته از
موازین شرعی اسالمی بود به اعتراضات خود ادامه دادند .خیل عظیم و گستردهای از طبقات مختلف اجتماعیِ تاثیرگذار و عمدتا
شهری چرا که «شهر چه در دوره باستان و چه در دوره اسالمی از ارکان اساسی زندگانی سیاسی و اقتصادی در جامعه ایرانی بود و
پایگاه قدرت و جایگاه دستگاه اداری نظام شهپدری بشمار میآمد(».اشرف )21:1209،در انقالب مشروطه ،دخیل بودند که از میان
همه آنها میتوان روحانیون ،بازرگانان ،روشنفکران ،اصناف و پیشه وران ،زنان و کارگران را نام برد که رهبری جنبش بیشتر بر
عهده سه گروه نخست بود(.سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)82:1298،
«انقالب مشروطه  ]1245[1950با ائتالف چندگانه نیروهایی آغاز شد که اعضای رادیکال جمعیتهای مخفی ،اصالحطلبان
مذهبی و غیرمذهبی ،علمای سنتگرا ،فراماسونها ،تاجران عمده و جزء ،کسبه ،محصالن و اصناف را در بر می
گرفت(».آفاری)52:1240،
«زنان معترض ایرانی خود همواره در جنبش مشروطیت دخالت موثر داشتهاند ،چندان که اعتصابها را امکان پذیر ساخته و از
لحاظ مالی و اخالقی به مشروطهخواهان امداد رسانیدهاند و از ایشان در برابر نیروهای شاه دفاع کردهاند(».آفاری)15:1288،
باید به خاطر داشته باشیم این جنبش عظیم که در عصر قاجاریه  -عمدتا تحت تأثیر و نفوذ کشورهای اروپایی و تمدن غربی
 در شرایطی شکل گرفت؛ که شاید بتوان گفت در انظار جهانیان به نوعی تمدن بزرگ ایرانی و دستاوردهایش در طول دورانتاریخیاش از هخامنشیان ،اشکانیان ،ساسانیان و صفویه گرفته تا حکومتهای افشاریه و زندیه به دست فراموشی سپرده شده بود.
بعد از پیروزی در انقالب و بدست آمدن نتایج قابل تامل ،با گذشت زمان و حادث شدن برخی شرایط به دلیل این که رهبران
انقالب خاصا بازرگانان و روحانیون از انسجام خاصی برخوردار نبودند؛ دست از حمایت مشروطه خواهان کشیدند و چه بسا عدهای از
روحانیون با بیان ایدههایشان در قالبهای مختلف مخالفت خود را با مشروطیت اعالم کردند .از نگاه جامعه شناختی این تغییر رویه
جای شگفتی نیست ،اما باید به این نکته توجه داشت که چرا چنین باورداشت و عملکردهایی در مورد انقالب مشروطه صورت
گرفت؟

 -5زمینهها و علل انقالب مشروطه
 –1-5زمینههای سیاسی
در آغاز قرن 19میالدی حکومت قاجارها توسط آقامحمدخان پسر بزرگ محمدحسن خان قاجار در ایران در شرایطی تاسیس
شد؛ که همزمان با شکوفایی تمدن غرب(انقالب صنعتی) و اوج گرفتن رقابت دولتهای اروپایی به منظور نفوذ و سلطه سیاسی -
اقتصادی در کشورهای مشرق زمین که مواد اولیها بازار مناسبی داشتند ،بود .ایل قاجار که ترک تبار بودند در دوران صفویه به
همراه شش قبیله ترک و شیعه مذهب دیگر که قزلباش نامیده میشدند و از طرفداران شیخ صفیالدین اردبیلی محسوب میشدند
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در به قدرت رساندن شاه اسماعیل صفوی نقش بسزایی داشتند .قزلباشها از جمله کسانی بودند که با جان و دل از شاه اسماعیل
اطاعت میکردند.
«پادشاهان صفوی اگرچه روسای قاجار را به دربار سلطنتی اصفهان دعوت کردند ،ایالت آنها را با احتیاط پراکنده و متفرق
ساختند .عدهای را برای محافظت از مرزهای شمالی به گرجستان فرستادند؛ عدهای را برای جنگ با تاتارها عازم خراسان کردند و
گروهی را نیز برای دفاع از شهر استرآباد در مقابل ترکمنهای محلی ،به مازندران گسیل داشتند(.آبراهامیان)58:1245،
آقامحمدخان قاجار بنیانگذار سلسله قاجاریه پس ازک سلسله جنگ و گریز و مجازات بیسابقه مردم کرمان که آخرین
فرمانروای زندیه را پناه داده بودند؛ توانست با سرکوب مخالفان ،بر سراسر ایران تسلطابد .تهران را به پایتختی خود -به دلیل داشتن
برج و بارو؛ هوای دلپذیر و دلیل محکمتر دیگر نزدیک شدن به گرگان که سکونتگاه ایل و تبارش بود  -انتخاب کرد .پس از کشته
شدن او در سال 1180ش1212/ق .در لشکرکشی به قفقاز ،توسط عدهای از همراهانش ،فتحعلیشاه برادرزاده او به حکومت رسید.
دوره حکومت فتحعلیشاه از جهاتی نیز قابل تامل است؛ چرا که سرآغازِ نفوذ و دخالت گسترده کشورهای استعمارگر روسیه،
انگلستان و فرانسه در ایران بود« .روابط منظم سیاسی ایران و کشورهای اروپایی از زمان سلطنت فتحعلیشاه شروع می
شود»(امینی.)12:1242،
روس ها در پی اجرای برنامهها و فعالیتهای پِترکبیر و وصیت او  -رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند – که
به کشوری قدرتمند و استعمارگر تبدیل شده بود نیروهای مجهز به سالح جدیدِ خود را به مرزهای ایران گسیل داشتند؛ هرچند که
مقاومت دالورمردانه ایالت مختلف ایران و در شرایطی بسیج نیروهای مردمی به فتوای علماء را در پی داشت پس از ده سال جنگ
نابرابر و تحمیل دو عهدنامه ننگین گلستان و ترکمنچای برای این که از رقبای اروپایی خود عقب نمانند نفوذ و اخذ امتیاز از ایران
را سرلوحه کار خود قرار داده بودند« .سیاستی که پطر کبیر در ایران آغاز کرد و کاترین دوم ادامه داده بود بر طبق وصیت نامه
پطرکبیر که عبارت از تسریع در انقراض ایران و دست اندازی به آبهای گرم خلیج فارس بود .بدین ترتیب دولت روسیه به محض
اینکه سلطنت کاترین دوم قدرت و استحکامافت تصمیم گرفت وصیتنامه پطرکبیر را اجرا و از وضع آشفته ایران به نفع خود استفاده
کند(».همان)21-25،
عالوه بر روسها ،تالشهایی از سوی فرانسویها نیز جهت کسب منافع خود در ایران صورت گرفت .ناپلئون بناپارت ،امپراطور
فرانسه که خود را ناتوان از حمله مستقیم به انگلستان  -بدلیل جزیره ای بودن اش و نیز نیروی دریایی قوی که توان و قدرت دفع
هرگونه حمله و تهاجم دریایی را داشت  -میدید به منظور رقابت و شکست انگلیس قصد داشت هندوستان تنها مستعمره انگلیس
را تصرف کند؛ که در این میان تنها راه دسترسی به آن ،از طریق خاک ایران بود؛ بنابراین برای دستیابی به این منظور ،به ایران
نزدیک شدند و توانستند قرارداد "فین کن اشتاین" را با ایران منعقد کنند.
انگلیسیها هم نیز به دنبال انقالب صنعتی ،نفوذ و رقابتهای استعماری خود را در کشور ما از سرگرفتند و تالش نمودند به
منظور دستیابی به منابع ایران و جلوگیری از حمالت احتمالی کشورهای رقیب از طریق خاک ایران به هندوستان عهدنامههایی با
ایران ببندند و در شرایطی با اشغال تعدادی از جزایر ایرانی خلیج فارس ،شاه قاجار را مجبور به جدایی افغانستان و قسمت شرقی
سیستان و بلوجستان از ایران بنمایند« .طبعا احساس خطر ،جز این نمیتوانست باشد که انگلستان تولیدکننده بزرگ مصنوعاتی شده
بود که مواد خام آن از شبه قاره هند تامین میشد و در واقع هندوستان قلب طپنده اقتصاد انگلیس بود و هرگونه مخاطره به معنی
از دست رفتن مواد خام کارخانجات انگلستان بود و این چیزی نبود که برای امپراطوری بریتانیا قابل تحمل باشد(».همان)4،
«تأثیر و نفوذ غرب از سال 1455م .با فشار نظامی روس و سپس انگلیس آغاز شد .روسها که به سالحهای جدید مجهز بودند
از آسیای مرکزی و قفقاز ،نیروهای متفرق قبیلهای ایران را به آسانی شکست دادند و معاهدههای خفتبار معاهده گلستان
1412/1192و ترکمنچای  1424/1258را به فتحعلیشاه تحمیل کردند .بریتانیا نیز که میخواست از روسها عقب نماند و از
افغانستان ،به عنوان منطقهای حائل در برابر تزارها و پادشاهان قاجار استفاده کند ،نواحی جنوبی ایران را اشغال کرد و قرارداد
پاریس را به شاه قبوالند .شاهان قاجار در نتیجه این قرادادها ،تبریز و نواحی جنوبی را بازپس گرفتند و جامعه بینالملل آنها را
حاکمان قانونی و مشروح ایران شناخت؛ اما در مقابل ،گرجستان ،ارمنستان و حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست
دادند(»،آبراهامیان.)08:1245،

 -2-5زمینههای اقتصادی
در پی شکستهای نظامی ایران و ناتوانی شاهان قاجار در برابر روسها و انگلیسیها  -به دلیل نداشتن ارتش منظم «شاهان
قاجار ،به دلیل همان مشکالت مالی نتوانستند ارتش دائمی قدرتمندی تشکیل دهند(».همان )05:و با تکیه به قدرت دسته های
سواره نظام ،تحت فرماندهی مستقیم خوانین ایالتی -که عباس میرزا به تمسخر آنها را "اراذل" (همان)04:خطاب میکرد مجبور
شدند عالوه بر امتیازات دیپلماتیک ،امتیازات تجاری را به بیگانگان واگذار کنند.
«با این گونه امتیازات ،دو قدرت توانستند هرجا که بخواهند مراکز کنسولی و تجاری دایر کنند و تجار خود را از مشکالتی
مانند پرداختهای زیاد گمرکی ،تعرفههای داخلی ،محدودیتهای مسافرت داخلی و قضاوت دادگاههای شرعی آسوده
کنند(».همان)08:
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دو کشور انگلیس و روس که با سیاست "امپریالیستی" به کشور ایران وارد شده بودند مانند زالو به مکیدن خون ایرانیان با
عناوین مختلف مشغول بودند و در این میان با اخذ امتیازات دیپلماسی ،زمینه را برای اخذ امتیازات و معاهدات اقتصادیِ تجّار خود
بدون در نظر گرفتن به اوضاع و شرایط تولیدکنندگان ایرانی که باعث رکود و تعطیلیشان میشدند ،فراهم نمودند .هر امتیازی که
انگلیسی ها از ایران میگرفتند روس ها ضمن مخالفت با آن ،در صدد برمیآمدند که امتیازی بهتر کسب کنند و بالعکس .روس ها
و انگلیسیها توانستند در این صحنه رقابتِ بر سر غارت منابع ایران ،با عناوینی هم چون معاهده و قرارداد ،امتیازات دیپلماسی و
اقتصادی فراوانی بگیرند که نتیجۀ همۀ آنها برای کشورمان ،عالوه بر کاهش ارزش پول داخلی باعث افزایش بیکاری ،فقر ،رکود
صنایع داخلی و وابستگی شدید اقتصادی به دولت های امپریالیستی را در پی داشت.
«امتیاز خطوط تلگرافی انگلستان ،باب امتیازات خارجی را در ایران افتتاح کرد .بموجب این معاهده اداره انگلیسی تلگراف هند و
اروپا امتیاز گرفت که ساختمان(بحساب دولت ایران) و استفاده از خط تلگرافی خانقین –تهران -بوشهر را بدست آورد .در بوشهر
این خط به کابل تحت البحری انگلیس بنام فائو -جاسک – موسکات – کراچی اتصال میافت.
در ژوئیه سال  1482انگلیسها دولت ایران را وادار ساختند که به بارون رویتر ،تبعه انگلستان ،امتیازی بمدت هفتاد سال واگذار
نماید .رویتر حق انحصاری ساختمان راههای آهن و خطوط تراموای و بهره برداری از نفت و سایر منابع تحت االرضی ،باستثناء
طال و نقره و سایر سنگهای گرانبها و همچنین حق بهره برداری از جنگلها ،احداث کانالها و چاهها و بطور کلی تمام امور مربوط به
آبیاری را بدست آورد.
دولت ایران در مقابل دریافت 25هزار لیره استرلینگ ،حاضر شد که اداره همه گمرکات کشور را تا مدت 25سال به رویتر واگذار
کند و نیز متعهد گردید که در آینده امتیاز تشکیل بانکها و ساختمان راههای شوسه ،خطوط تلگرافی و مانوفاکتور و کارخانه ها و
غیره را در نوبت اول باو بدهد.دولت ایران موافقت کرد که قطعات اراضی مورد نیاز را مجانا در اختیار رویتر بگذارد و نیز کارگران
الزم برای موسسات او را تامین نماید و منافع او را بمیزان تعیین شده تضمین کند.
در سال  1449تحت لفافه جبران خسارت ،در اثر لغو امتیازنامه ،انگلیسها دولت ایران را مجبور ساختند که امتیاز تاسیس بانک
امپریال(شاهنشاهی) ایران را به رویتر واگذار کند .مدت این امتیاز شصت سال بود و حق انحصاری انتشار اسکناس که در سراسر
ایران همه کس موظف بود آنرا بعنوان پول رایج مملکت قبول کند ،به بانک داده شد ...
در سال  1444شرکت انگلیسی "برادران لینچ" توانست امتیاز کشتیرانی درگانه رود قابل کشتیرانی ایرانعنی رود کارون را
بدست آورد.
در سال  1495امتیاز خرید و فروش و تهیه تنباکو و توتون در سراسر ایران به شرکت انگلیسی "تالبوت" واگذار شد.
در سال  1951انگلیسها به کمک شانتاژ ،تهدید و رشوه ،دولت پادشاهی ایران را مجبور ساختند که امتیاز بهره برداری
انحصاری از منابع نفتی سراسر خاک ایران ،باستثناء مناطق شمالی را بهکی از اتباع انگلیس بنام دارسی واگذار نماید.
سرمایه داران روسی کوشش میکردند که مانع فرمانروائی بالمنازع انگلستان در ایران شوند .نفوذ روسیه تزاری قبل از همه در
ارتش ایران قوامافت.
سرمایه داران روسی توانستندکرشته از امتیازات را نیز از دولت ایران بدست آورند.
در سال  1489امتیاز ساختمان خط تلگرافی استرآباد – چگیشلر واقع در شمال ایران را بهک شرکت روسی واگذار نمود.
در سال 1444کی از صاحبان موسسات شیالت روس بنام "لیانازوف" ،امتیاز شیالت بحر خزر را از آستارا تا اترک را بدست
آورد .در سال ،1495کی از سرمایه داران روسی بنام پاالکوف بانک استقراضی(تنزیل و قرضه) روس را در ایران تاسیس کرد .....در
سال  ،1491پاالکوف باز هم موفق گردید که امتیاز تاسیس بیمه و امور حمل ونقل را از دولت ایران دریافت نماید.
«غیر از امتیازاتی که انگلیس و روسیه تزاری در ایران داشتند ،دولت ایران به نمایندگان سایر کشورهای اروپائی نیز امتیازاتی
واگذار نمود .در سال 1494سازمان امور گمرکی و سپس کارهای پستی به دست بلژیکی ها داده شد و آنها نیز بر تمام امور مالی
کشور کنترل برقرار کردند.
درسال 1954ک موسسه(فرم) ونانی توانست امتیاز بهره برداری از جنگلها را بدست آورد(».ایوانف)18-9 :1208،

 -3-5زمینههای فکری و فرهنگی
بدون تردید در پیروزی انقالب مشروطه عوامل فکری و فرهنگی نقش بسزایی داشتند که خود به دو دسته تقسیم میشدند.

 -1-3-5علل داخلی
ایرانیان از زمان ورود اسالم به ایران ،با پذیرش این دین الهی با تاسی به قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السالم،
آموزههای آن را بخصوص قیام تاریخی و عبرت آموز امام حسین(ع) را که نمونه بارز مبارزه با ظلم و استکبار حاکمان غیرالهی است
سرلوحه خود قرار دادهاند .در این برهه تاریخی هم نیز مردم با اعالم و فتوای روحانیون ،مبارزه در برابر ظلم و بیعدالتی شاهان
قاجار را فریضه دانستند و چنانکه در ادامه خواهد آمد مبارزه خود را علیه استبداد شاهان قاجار آغاز کردند .ناظم االسالم کرمانی که
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خودکی اعضا و موسسین انجمن مخفی تهران بود آورده است؛ اعضاء "انجمن مخفی" در آستانه انقالب برای تشریح این اقدام
خود که دعوت خلق و بیداری آنان علیه استبداد بود به سیره ائمه معصومین استناد می جستند.
«چه اول کسیکه انجمن را تاسیس نمود در اسالم و مردم را به امر بدعوت و احقاق حق فرمود مقنن قوانین عدالت و موسس
آزادی و حریت دویمین فرزند پیغمبر و سومین امام ما حسین بن علی (ع) بود(».ناظم االسالم کرمانی)250:1281،

 -2-3-5علل خارجی

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1911
56

یکی دیگر از علل مهمی که در انقالب مشروطه دخیل بود و در خور توجه است؛ این بود که قشری از ایرانیان که اغلب
تحصیلکردههای اروپا و مدرسه دارالفنون بودند به طرق مختلف« از راه مسافرت؛ ترجمه و نهادهای
آموزشی»(ابراهامیان )89:1245،با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا آشنا شدند .این گروهِ آشنا با تحوالت فکری و سیاسی اروپا
که به روشنفکران معروف شدند در پیافتن علل عقبماندگی ایران و پیشرفت اروپاییان به این نتیجه رسیدند که حکومت مشروطه و
قانونی در اروپا است که ،روند پیشرفت و ترقی آنها را فراهم نموده است .ایران ،سرانجام برای رسیدن به قلههای ترقی و پیشرفت
باید از دام استبداد و خودکامگی شاهان رهاییابد «.تاریخ غرب آنان را به این باور رهنمون شد که پیشرفت نه تنها ممکن و مطلوب
است بلکه ،اگر سه زنجیر استبداد سلطنتی ،جزم اندیشیِ مذهبی و امپریالیسم خارجی را پاره کنند ،آسان به دست میآید .آنها
استبداد سلطنتی را دشمن ذاتی آزادی ،برابری و برادری ،جزم اندیشی مذهبی را مخالف طبیعی تفکر عقالنی و علمی و امپریالیسم
خارجی را استثمارگر سیری ناپذیر کشورهای کوچکی مانند ایران میدانستند و از هرسه آنها بیزار بودند(».همان .)89-45:لذا این
گروه تالش میکردند با انتشار کتاب و روزنامه مردم را با استبداد و حکومتِ قانون آشنا سازند .الزم به ذکر است قشر کارگر هم
تحت تأثیر انقالب و تحوالت فکری در روسیه – جنبش روسیه در سال -1950پیامآور تحول و جنبش بود که در انقالب مشروطه،
کارگران هم نقش بسزایی داشتند«.تأثیر مبارزه انقالبی روسیه حتی قبل از آغاز انقالب  1950در ایران آشکار میشد ،عامل ایجاد
این تأثیر قبل از همه کسانی بودند که از ایران به ماوراء قفقاز ،خاصه به باکو ،آمد و رفت میکردند .در سال  1595تعداد کارگران
ایرانی در باکو قریب 8هزار نفر بود و این عده 22درصد مجموع کارگران باکو را تشکیل میداد(» .ایوانف)20:1208،

 -6ایران در آستانه انقالب
همزمان با اعطای امتیازات دیپلماسی و اقتصادی به بیگانگان ،شاهان قاجار بدون توجه به اوضاع کشور همچنان به عیشو-
نوش خود میپرداختند .وضع تودههای وسیع مردم بدتر میشد ،قحطی و گرسنگی در بیشتر شهرهای ایران بیداد میکرد« ،مثال در
سالهای 1445-1489 ،1482-1409 ،1401-1405و سالهای بعد نیز قحطی روی داده است .بخصوص قحطی سالهای -1409
1482بسیار وحشتناک بود ،میگویند که در زمان این قحطی قریب ده درصد تمام سکنه ایران تلف شدند(».ایوانف ،)22:1208،حجم
مالیاتها افزونتر میگشت ،حکومت برای تامین هزینههای خود اقدام به فروش اراضی دولتی مینمود ،ظلم و ستم درباریان و
وابستگانشان در پایتخت ،ایاالت و والیات به بیشترین حد خود رسیده بود.
به دنبال این بیکفایتی شاهان قاجار در اداره کشور ازک سو و از سوی دیگر بیداری مردم و شکسته شدن تابوی قدرت
شکست ناپذیر شاه در پی موفقیت علماء و مردم در لغو امتیاز توتون و تنباکو که به تالبوت انلگیسی واگذار شده بود؛ حتی حکومت
پنجاه ساله ناصرالدین شاه هم نتوانست اوضاع کشور را سروسامان دهد .پس از کشته شدن او توسط میرزا رضا کرمانی ،به زعم
آبراهامیان «گلوله قاتل فقط به زندگی ناصرالدین شاه پایان نداد بلکه این گلوله در واقع پایان نظم کهن بود»( .)45،1249پسر و
جانشین او ،مظفرالدین شاه هم به توان و قدرت کافی برای سروسامان دادن اوضاع دست نیافت .در زمان پادشاهی این مرد نرم خو
و فاقد اقتدار ،اتفاقات و رویدادهایی حادث شد که اوضاع ایران متزلزلتر و مشکالت اقتصادی بیشتر شد .الجرم باید به برخی از
عواملی که روند انقالب و جنبش را تسریع بخشیدند اشاره کرد .ماجرای نوز بلژیکی ،اعتراض شهرهای مختلف از جمله کرمان
بدنبال به فلک شدن و تبعید سه تن از علمای بزرگ کرمان به دلیل مقابله و برخورد با فرقه شیخیه ،اعتراض مردم خراسان به ظلم
و ستم حاکم آن شهر ،آصف الدوله و کمبود نان ،ماجرای بانک استقراضی روس ،به چوب بستن بازرگانان معروف تهران به بهانه
گران شدن قند به دستور عینالدوله ،توسط عالءالدوله ،حاکم تهران که خشم و نفرت همگان را باعث شد.
در پی رخ دادن این حوادث در پایتخت و سایر شهرها ،به نشانه اعتراض به اقدامات حکومت در منزل برخی از علماءِ سرشناس
تجمعاتی صورت گرفت؛ که در این میان مراجع تقلید پیشقدم شدند ،به پیشنهادِ عالم آگاه و مرجع تقلید بزرگ زمان ،آیتاهلل سید
محمد طباطبایی ،علما و مردم به ری مهاجرت کردند و در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن و بست نشستند«.در 15دسامبر سال
 ،1950روحانیون طراز اول تهران در راس پنج هزار نفر پیشه وران ،تجار و طالب مدارس دینی و مالها در صحن شاه عبدالعظیم
که در نزدیکی تهران قرار دارد بست نشستند(».ایوانف)28:1208 ،
بستنشینان که تعدادشان هم کم نبود ،خواستههای خود را که شامل ایجاد عدالتخانه برای رسیدگی به شکایات مردم در تمام
شهرها ،عزل عالءالدوله حاکم تهران و عمل به قوانین اسالمی بود از طریق کاردار سفارت عثمانی به گوش مظفرالدین شاه
رساندند .پس از موافقت شاه با خواستههای مهاجران ،آنها به تهران بازگشتند و مورد استقبال فراوان مردم قرار گرفتند.

با بازگشت بستنشینان به تهران ،شاه به هر بهانهای که بود تالش میکرد به خواستههای متحصنین عمل نکند و در اجرای
خواستههایشان تعلل میورزید .عالوه بر این بدعهدی شاه ،حکومت قاجار اقدام به دستگیری و تبعید برخی از رهبران معترض کرد.
در جواب این بدعهدی و اقدامات خصمانۀ حکومت ،تظاهرات و شورش دوبارۀ مردم در تهران و سایر شهرها از سرگرفته شد .از این
رو شعلههای خشم و نفرت مردم برانگیخته شد .تجمعات عظیمی در بازارها ،مساجد و غیره تشکیل شد .عمّال ِرژیم به معترضان
حملهور شدند تعدادی را مجروح نمودند و در این حملۀ ماموران،کی از طلبههای جوان به نام سید عبدالحمید به شهادت رسید .در
نتیجۀ این اقدامات حکومت ،مردم به همراه دو گروه از رهبران قیام تحصن نمودند .گروهی به رهبری روحانیون علیالخصوص
مجتهد طراز اول تهران شیخ فضل اهلل نوری و جمعی از علماء برجسته راهی قم شدند و در حرم حضرت معصومه (س) به قیام و
اعتراض خود ادامه دادند .گروهی هم نیز که عددشان به چندین هزار میرسید به همراه بازرگانان ،پیشهوران و کسبه که بازار را
تعطیل کرده بودند در سفارت انگلیس در شمال شهر تهران به بست نشستند .مهمترین خواستۀ معترضین بستنشین ،در مهاجرت
کبرا ،تاسیس عدالتخانه ،برکناری عینالدوله  -مستبد دو آتشه که از بستگان شاه بود -و تشکیل مجلس شورای ملی بود .در سایر
شهرهای ایران نیز حرکتهایی هم صورت گرفت ،بازارها بسته شدند .آتشِ کینه و نفرت مردمی شعلهورتر میشد .شاه که بیم
داشت اعتراضات گسترده شود چند هفته بعد پس از بستنشینی معترضان مجبور شد تسلیم شود .صدراعظم مستبد خود را عزل
کرد .سرانجام با صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در 15مرداد 0 /1240اوت سال  1950انقالب به پیروزی رسید.

 -7دستاوردهای انقالب

 -1-7تاسیس مجلس شورای ملی
تاسیس مجلسکی از اقدامات مهم مشروطهخواهان بود .در کمترین زمان ممکن ،مجلس موسسان؛ که شامل نمایندگان
بازرگانان ،اصناف ،روحانیون و روشنفکران بود در تهران تشکیل شد .این مجلس به تدوین نظام نامۀ انتخابات مجلس شورای ملی
پرداخت .براساس این نظامنامه فقط شش گروه(قشر) بودند که می توانستند در انتخابات شرکت کنند و این شش گروه کسانی
نبودند جزء شاهزادگان قاجار ،علما و طالب حوزوی ،اعیان و اشراف ،تجار دارای مکان کسب وکار معین ،زمین دارانِ مالک امالکی
به ارزش 1555تومان و پیشه وران و صنعت کاران دارای دکان و محل کار« ،آبراهامیان)115:1245،
«مجلس اول که در 8اکتبر15[ 1950مهر ]1240افتتاح شد در حیات بیست ماهه خود پارهای وظایف بی سابقه را به انجام
رساند .این مجلس قدرت سلطنه را بسیار کاهش داد و وزیران را در برابر نمایندگان مجلس مسئول و پاسخگو شناخت .از طریق
انتخاب انجمن های ایالتی و والیتی به ایالتها خودمختاری اداری و مالی داد ،به طوری که این انجمنها هم ناظر اتنخابات بودند و
هم بر فعالیت حکام و جریان مالیات گیری نظارت می کردند .مجلس بودجه را موازنه کرد ،حقوق و مقرری شاهزادگان قاجار و شاه
را کاهش داد و واگذاری زمینهای تیول ملغی کرد .قانون اساسی  ]1240[1950چارچوب قانونگذاری غیرمذهبی ،قوانین جزا و
محکمه های استیناف را که از قدرت دربار و مراجع مذهبی می کاست معین کرد و مطبوعات را آزاد شناخت .نمایندگان مجلس حق
تصویب معامله های بزرگ مالی ،ممانعت از استقراض خارجی ،تقاضای عزل وزیران و مقامهای ناالیق و کاهش مقرری درباریان و
شاه را به دست آوردند و این حقوق را اعمال هم کردند(».آفاری)121-91 :1240،
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به دنبال تسیلم شاه و صدور فرمان مشروطیت ،از آنجایی کهکی از خواستههای معترضان فراهم ساختن زمینهای مناسب
جهت بازگشت مهاجران به تهران بود ،هفت روز بعد ،با استقبال بی نظیر مردم ،علماء ،از قم به تهران بازگشتند .این پیروزی
دستاوردهای مهمی در پی داشت که قابل تامل است.

 -2-7تدوین و تصویب قانون اساسی
«موضوعی که در سال  1950در مرکز ثقل توجه مجلس قرار داشت ،تدوین و تنظیم قانون اساسی بود.....در سی ام دسامبر
 ،1950مظفرالدین شاه اولین قسمت قانون اساسی را که فقط حقوق اساسی و وظائف مجلس را تعیین مینمود ،توشیح کرد .سپس
متمم قانون اساسی که قسمت مهمتر قانون اساسی ایران است ،تدوین و در اکتبر سال  1598بتوشیح شاه جدید محمدعلی
رسید(».ایوانف)55:1208،

 -3-7گسترش نشریات
«از شش ماه پس از آغاز انقالب تا ده ماه پس از تشکیل مجلس شورا ،شمار روزنامهها و مجالت از شش به صد عنوان رسیده
بود .اکثر آنها عناوینی خوشبینانه ،ملیگرایانه و تندرو داشتند :ترقی ،بیداری ،وطن ،آدمیت ،اتحاد ،امید و عصر
نو(».آبراهامیان)111:1245،
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 -8علل نافرجامی انقالب

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1911
55

بدون شک عوامل مختلفی دخیل بودند تا انقالبی که صورت گرفته بود به شکست بیانجامد و تمام اهداف و برنامههای آتی
این انقالب  -برقراری حکومت در چارچوب قانون ،تقلیل قدرت شاه ،برابری ،آزادی ،امنیت ،عدالت و رونق اقتصادی  -که مردم و
رهبرانشان خواهان آنها بودند تحقق نیابد و در مدت زمان کوتاهی روالِ گذشته پایدار و مستحکم گردد «.از اهداف جنبشهای
اجتماعی تاسیس نوعی نظم جدید زندگی است .آنها قدرت انگیزش خود را ازک سو از نارضایتی از شکل جاری زندگی و از سوی
دیگر از آرزوها و امیدها برای طرحک نظام جدید زندگی میگیرند(».عبدی )10،1292،بررسی مهمترین عواملِ موثر ،در نافرجامیِ
جنبش اجتماعی و انقالبی که در دوره معاصر اتفاق افتاد و بهکی از بزرگترین انقالب های تاریخ معاصر ایران و حتی جهان تبدیل
شد؛ از منظر جامعه شناختی قابل تامل است.
هربرت بلومر از جملۀ نظریهپردازان علوم اجتماعی است که به فرایند شکلگیری جنبشهای اجتماعی پرداخته و در این باب
نظریه پردازی کرده است.
« بلومر بر آن است که هر جنبش اجتماعی از آغاز تا نهایت فرجام آن باید سازوکارهای پنجگانهای را تجربه کند .این مراحل
پی در پی اند و گامهای تکوین و تکمیل جنبش به شمار میآیند .شکلگیری و پیروزی هر جنبشی منوط به رشد متناسب و به
جای هر کدام از این پنج گام است.
گام اول -انگیزش اجتماعی
گام دوم – روح گروهی
گام سوم – روحیه دلگرمی
گام چهارم – ایدئولوژی شناسیا آرمان شناسی()Ideology
گام پنجم – تاکتیک عملیاتی()Operating tactics
بلومر سه گونه جنبش را ازکدیگر متمایز میکند؛ جنبشهای اجتماعی عام( ،)Generalجنبشهای اجتماعی خاص()Special
و جنبشهای اجتماعی نمایشی( .)Expressiveواژهی عام به این معنا فهمیده میشود که گروها قشری خاص و واحدی که معرف
گروها طبقات اجتماعی ویژهای باشند به طور انحصاری در این گونه از جنبش درگیر نمی شوند ،بلکه این گونه جنبش قادر است تا
گرداگرد مسائل اجتماعی ،گروههای متفاوتی را جمع کند تا پیرامون مسائل اجتماعی نقطه نظرات مشترکی هم فهمی شود و به
صورت مشترک دنبال شوند .جنبشهای اجتماعی خاص در منطقهای خاص اتفاق میافتد وا این که معرف گروها طبقه اجتماعی
خاصی است .در این گونه ،گروههای مشخصی در برابر گروههای مشخص دیگر قرار میگیرند .اینها باهم ترکیب نمیشوند ،ممکن
است ضدیت هم داشته باشند و فرجام برخورد آنها نیز به درگیری بیانجامد .در نوع نمایشی کنش پیوسته عموما با تظاهر و بروز
احساسات و عواطف گروهی همراه است......براساس مدل بلومر انقالبهای شکست خورده در طول تاریخ به دلیل کارکرد نامناسب
عناصر دیالکتیک جنبش و طی نکردن گام های الزم جنبش به فرجام نرسیده اند(».عبدی)0-4 :1292 ،
حال این سوال مطرح است که جنبشهای اجتماعی ایران خاصه جنبش مشروطه طبق مدل پنجگانه بلومر ایجاد شده است؟
اگر براساس مدل بلومر ایجاد شده است چه موانع و مشکالتی باعث نافرجامی آنها شده است؟ برایافتن پاسخ این سواالت به
پژوهش عبدی اکتفا میکنیم .عبدی( )1292در مقاله خود بیان کرده؛ « در پاسخ به این سوال که چرا جنبشهای اجتماعی نتوانسته
منجر به تغییر ساختارهای اجتماعی جامعه ایران شود دو دیدگاه متفاوت ازکدیگر مطرح شده است .....دیدگاه اول که توسط کارل
ویتفوگل در کتاب استبداد شرقی( )1291مطرح شده ،امکان شکلگیری جنبشهای اجتماعی در جوامع آب ساالر ()Hydraulic
استبدادی همچون ایران را نفی می کند........قدرت تام و فراگیر استبدادی است که امکان هرگونه سازماندهی و تشکیلیابی را از
نیروهای اجتماعی سلب کرده است .جان کالم "نظریه استبداد شرقی" در خصوص جنبشهای اجتماعی این است که به دلیل تام
و فراگیر بودن قدرت استبدادی ،دولت در جوامع شرقیی چون ایران قویتر از جامعه بوده و فقدان قانون اساسی به معنای واقعی آن
هیچ حد و حصری را بر این قدرت ایجاد نکرد ،بنابراین امکان شکلگیری انگیزش اجتماعی ،ایدئولوژی ،سازمانیابی و برنامهریزی
برای نیروهای اجتماعی که عمال ضعیف و تحت کنترل قدرت استبدادی هستند وجود نداشت ،اما همواره امکان شورش وجود
داشته و دارد .دیدگاه دوم که امکان شکلگیری جنبشها را رد نمیکند توسط جان فوران ارائه شده است .او دلیل عدم تغییر از
درون و ایستایی تاریخ ایران را شکست جنبشهای اجتماعی به دلیل ماهیت آنها می داند .برآیند نهایی"نظریه مقاومت شکننده"
جان فوران ،این است که برای بررسی تاریخ تحوالت اجتماعی جوامعی چون ایران باید چند مولفه را بطور همزمان در نظر داشت:
موقعیت جامعه مورد بررسی در نظام جهانی ،میزان وابستگی دولت به قدرتهای خارجی ،شیوههای تولید رایج ،ماهیت دولت و
فرهنگ سیاسی مخالف.......... .کنش متقابل میان سه عمل -1 :فشارهای خارجی ناشی از موقعیت ایران در اقتصاد جهانی -2
میزان نفوذ نیروهای خارجی که مسئله وابستگی دولت را تحت الشعاع قرار میدهد و  -2ساختار از پیش موجود و جاری جامعه
ایران – که این نیز متاثر از ماهیت دولت(میزان نوع قدرت) و فرهنگهای سیاسی مخالف است – منجر به بروز تنشهایی می شد
که به صورتک رشته اعتراضها ،شورشها ،انقالبها و جنبشهای جداییخواهانه و کودتاها رخ نموده و سرچشمهی آنها در
مقاومتی است که بخشهای گوناگون جامعه در برابر واقعیتهای سلطه خارجی و خودکامگی دولتی نشان دادهاند .صورتبندی
اجتماعی جامعه ایران در ادوار مختلفی که زمینههای بروز نارضایتی مردم فراهم میشد به گونه ای بوده که چندین شیوهی تولید

رایج بوده و به همین دلیل نیروهای اجتماعی با قرار گرفتن در شیوه های تولید متفاوت چندپاره می شدند .پس اگر جنبش های
اجتماعی میخواهند از توانایی دگرگونی اجتماعی برخوردار شوند ،باید از حداکثر نیروهای اجتماعی تشکیل شده باشند؛ اما چندپاره
شدن آنها در اقشار و طبقات مختلف به دلیل شیوههای تولید متقارن مستلزم ائتالف مجدد این اقشار و طبقات است .در این
شرایط ایجاد تحول اجتماعی پردامنه با دشواری های عظیمی همراه خواهد بود .وقتی ائتالفهای مردمی مخالف به قدرت الزم
برای رویارویی با اراده حاکمیت سیاسی دست میابند ،در معرض از هم پاشیده شدن قرار گرفته و هر لحظه امکان تجزیه به عناصر
اولیه وجود دارد ،زیرا میان گروههای ائتالفی در مراحل مختلف فرایند شکلگیری جنبش بر سر مسائل گوناگون مانند :ایدئولوژی و
آرمان ،روحیه گروهی و نحوه سازماندهی ،رهبری ،تکنیکهای عملیاتی و نحوه مبارزه ،نحوه شکل دادن به نظام جدید و ....
اختالفهای عمیقی پدید میآید .شکنندگی نهایی این جنبش در موارد مختلف متاثر از شالوده های اجتماعی پیچیده ،بینشهای
ایدئولوژیکی متفاوت و فشارهای خارجی نیز است(.ص )12-4

 -1-8مخالفت محمدعلی شاه و طرفداران نظام استبدادی

 -2-8دخالت های بیگانگان
«در دوره ابتدائی جنبش مشروطیت ،انگلیسها به انگیزۀ منافع سودجویانۀ خود ،سعی داشتند که از این جنبش برای تضعیف
مواضع روسیه تزاری که نمایندگان آن در شاه نفوذ زیادی داشتند ،استفاه کنند .انگلیسها فقط برای تقویت موضع خود در ایران در
مقابل روسیۀ تزاری مزورانه خود را طرفدار مشروطیت نشان میدادند .در حقیقت انگلیسها از هر جهت میکوشیدند که عقبماندگی
رژیم اقتصادی و سیاسی ایران را حفظ کرده از اجرای تحوالت دموکراتیک که ممکن بود موجب تقویت ایران شود ،جلوگیری
نمایند(».ایوانف)55:1208،

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1911

محمدعلی میرزا ،ولیعهد ،پس از مرگ پدرش مظفرالدین شاه ،بر تخت سلطنت نشست او نه تنها دوست نداشت مانند پدر
بیمارش نرمخو باشد بلکه دوست داشت مانند پدر بزرگش ،ناصرالدین شاه ،عمل کند .او قبل از نشستن بر تخت سلطنت ،چون
احتمال می داد مشروطهخواهانکی از برادرانش را برای سلطنت انتخاب کنند ،برای جلب حمایت مشروطه خواهان قدم هایی
برداشت؛ اما به محض رسیدن به پادشاهی مخالفت خود را با مشروطه نشان داد .مخالفتهای محمدعلی شاه با مشروطه ازک سو و
فرهنگِ کهن استبدادی حاکم بر کشور که مروج خودبرتر بینی ،عدم پایندی به قانون و  ......بود از جملۀ موانع بزرگ نافرجامی
انقالب محسوب میشدند.
«نخستین اقدام رسمی شاه جدید خصومت او را با مجلس و مشروطه نشان داد .او در مراسم تاجگذاری خود ،بجز روحانیان
عالیرتبه و اعضایی از مجلس که با قاجار خویشاوندی داشتند بقیه نمایندگان را دعوت نکرد .سپس حکّام مستبدی برای ایالتهای
مختلف منصوب کرد(».....آفاری)128:1240،

 -3-8فقدان تشکیالت منظم و منسجم اداری و اقصادی
البته نباید فراموش کرد که برای برقراری نظم جدید ،تشکیالت اداری و اقتصادیِ منظم و منسجمی الزم بود تا بتواند بر
اوضاع آشفته سروسامان دهد؛ که این مهم فراهم نشد هرچند که نمایندگان دوره دوم مجلس چاره را در این دیدند که مستشاران
خارجی را به ایران دعوت کنند تا بتوانند تنگناها و چالشی که در امور اداری و مالی گریبانگیر مشروطه خواهان است رفع نمایند.

 -4-8اختالف و دو دستگی میان مشروطه خواهان
به باور نگارندگان این پژوهش،کی دیگر از عواملی که تأثیر بسزایی در نافرجامی انقالب داشت .تفرقه میان رهبران مشروطه
بود .با توجه به این که رهبران انقالب مشروطه از طیفهای مختلف طبقاتی بودند و هر طبقه و صنفی تا پیروزی انقالب ،اهداف
مشترکی را دنبال میکردند؛ دور از انتظار نبود که بعد از پیروزی ،خواستههای طبقه و صنف خود را در اولویت مطالبهگری قرار
دهند .از طرف دیگر میتوان اذعان داشت که برخی از طبقات تحت تأثیر افکار و سنتهای غالب آن برهه از زمان بودند؛ که این
مهم ،بدون شک اختالف و دو دستگی رهبران را در پی داشت«.نمایندگان تاجران در مجلس به موفقیتهای اولیهای دستافتند.....
بعضی از آنها تحت تأثیر ایدههای سوسیال دموکراسی قفقاز بودند(».آفاری)152:1240،
همین دگرگونی و چرخش در میان روحانیون هم نیز متصور بود«.بسیاری از علما در ابتدا تصور میکردند که تفاوت مرسوم بین
عرف و شریعت در نظم جدید حفظ خواهد شد .آنها انتظار داشتند ...قوانین شخصی و مذهبی در اختیار مقامات مذهبی
بماند(».همان)151،
روشنفکران هم نیز که نقش موثری در پیروزی انقالب داشتند بوی تفرقه در آرمانگرایی شان به وضوح دیده می شد« .تاریخ
غرب آنان را به این باور رهنمون شد که پیشرفت نه تنها ممکن و مطلوب است بلکه ،اگر سه زنجیر استبداد سلطنتی ،جزماندیشیِ
مذهبی و امپریالیسم خارجی را پاره کنند ،آسان به دست میآید .آنها استبداد سلطنتی را دشمن ذاتی آزادی ،برابری و برادری ،جزم
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اندیشی مذهبی را مخالف طبیعی تفکر عقالنی و علمی و امپریالیسم خارجی را استثمارگر سیری ناپذیر کشورهای کوچکی مانند
ایران میدانستند و از هرسه آنها بیزار بودند( ».ابراهامیان)89-45:1245،

 -9نقش علماء و روحانیون در جنبش مشروطیت
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روحانیون و علماء مذهبی که در جامعه ایران از منزلت واالیی برخودار بودند ،معموال نقش بسزایی در برخورد با ظلمستیز ِ
ی
حاکمان در طول تاریخ ایران ،به ویژه در پیروزی انقالب مشروطه داشتند .آفاری در کتاب خود این نقش روحانیت را از قول احمد
کسروی این چنین بیان کرده است«.دو قدرت مدعی در ایران در طول تاریخ عبارت بودند از حکومت و مقامهای مذهبی و هرگونه
رویارویی با حکومت به نفع علما فرض میشد(».آفاری )128:1240،برخی از روحانیون در حمایت از مشروطه تالش نمودند .برخی
هم نیز بعد از پیروزی بنا به دالیلی حمایت خود را از مشروطه ،دریغ کردند .این چرخش و تغییر رویه ،میان خود روحانیون ازک سو،
میان روحانیون و سایر رهبران انقالب از سوی دیگر ،از منظر جامعه شناختی قابل بررسی است .هر پژوهشی در جامعه شناسی در
حوزۀ خاص خود قابل مطالعه و بررسی است؛ چون موضوع پژوهش ما «بررسی جامعه شناختی نقش روحانیت در انقالب مشروطه»
است این پژوهش در حوزۀ جامعهشناسی نظری قابل بحث است.کی از مفاهیم اصلی پژوهش در دست اجرا"،معرفت" است.
ح.ا.تنهایی انواع مختلف معرفت بشری را در آثارش برشمرده( )41:1291کهکی از انواع معرفت بشری ،معرفت علمی است .حال که
ما در این نوشتار بدنبال شناخت ریشههای فکری و نقش روحانیتِ پیشرو در انقالب مشروطه هستیم .برای رسیدن به این مهم،
ضروری است؛ با اهتمام به نظریههای نظریهپردازان مطرح ،نظریه سامان اجتماعی بلومر ،نظریه چارچوب گافمن ،نظریه ملکه و
میدان بوردیو و نظریه نسبیت چشم انداز کارل مانهایم،ادآور شویم که همۀ این نظریهپردازان در نظریههای خود ،جامعه را دارای
"ساخت" میدانند؛ گافمن این ساخت را "چارچوب" ،بوردیو" ،میدان" و بلومر آن را "سامان" نام مینهد .در این میان الزم است
بدانیم مارکس هم در نظریۀ شناختِ خود این ساختِ را "شیوۀ تولید" مینامد و در نظریۀ ساختاربندیِ گیدنز هم این ساخت وجود
دارد .جامعهک ساختا سامان است .این سامان در درون خود عناصری دارد که این عناصر باکدیگر در ارتباط هستند و در ارتباط با
هم شکل میگیرند .مادام که این عناصر باکدیگر همخوانی دارند ،نظم در جامعه برقرار میشود .پس این عناصر در ارتباط باهم و
در ارتباط با خودِ سامان ،مفصلبندی میشوند .حال اگرکی از این عناصرا همۀ این سامان تغییر کند مفصل بندی عناصر جزئی هم
نیز تغییر میکند.کی از این عناصر جزئی در این سامان ،معرفت علمی است .سامانِ اجتماعی ایران در برههای از زمان این گونه
بوده؛ که تحت تأثیر «تاریخ غرب(«....ابراهامیان )89-45:1245،و «ایدههای سوسیال دموکراسی قفقاز(» .....آفاری)152:1240،
ازک طرف؛ تسلط و تقسیم ایران میان دو قدرت برتر زمان ،انگلیس و روسیه ،در قرارداد  ،1958از سوی دیگر ،شرایطِ غالب به
سمت تفکر لیبرالیستی جهان غرب و سوسیالیستی شرق ،از سوی رهبران انقالب ،متصور بود و در این شرایط آنچه که نباید
فراموش شود این است که در ایران ،پس از ورود اسالم به آن ،روحانیون  -طبقۀ محافظهکار و سنتی -هم که بر اقشار مختلف
جامعه و در مواردی از قبیل رفع مرافعههای درباری بر دولت و هیئت حاکمه نیز نفوذ داشتند در صحنه بودند .پس در آن سامان،
نظام فکریی که شکل میگیرد متاثر از فرهنگ اسالمی ،ادبیات مارکسیستی و لیبرالیستی بود .حال این سامان تغییر می کند و در
این سامان،ک نظام سیاسی دیگر با همکاری طیفی از طبقات ناهمگن ایجاد میشود و به طور ناگهانی نظمی که قبال حکفرما بود
از بین می رود .وقتی که این تعادل به هم می خورد و تغییر میکند ،عناصر متعددش نیز تغییر میکنند.کی از این عناصر نیز معرفت
بشری است که معرفت علمی،کی از گونههای آن است .وقتی سامان تغییر میکند معرفتِ علمی هم تحت-الشعاع آن نیز تغییر
میکند  .اکنون میخواهیم بدانیم که این معرفت علمی که در ایران در دوره ای درک سامان اجتماعی شکل گرفته است ،چگونه
شکل گرفته است .سامانی که ،خواست و ارادۀ ایران نبوده است؛ بلکه در کل جهان چنین اندیشه ای حاکم بوده است .در کل
دنیاک اندیشه تکاملی حاکم بوده است که این اندیشه تکاملی را هر نظریه پردازی به شکلی مطرح کرده است .پس بنابراین بر
سامان اجتماعی و نظام فکری کل دنیا این نظام فکریکسان حاکم بوده و در این میان کشور ما ایران نیز مستثنی نبوده و دارایک
نظام فکری منفردی نبوده است؛ بلکه با کل نظام بینالملل و جهان و سامان های دیگر در ارتباط بوده و این ارتباط ،باعث گردیده
عناصر مختلفی از قبیل عناصر معرفتی ،فیزیکی ،ابزار و وسایل به ایران وارد شود و حتی نظام فکری هم از طریق ایرانیانی که در
خارج تحصیل میکردند به ایران وارد شود .حال با این توصیف به نظر میآید مناسبترین چهارچوب که ما میتوانیم موضوع
پژوهش خود را در آن بررسی کنیم قضایای بنیادین بلومر است .در قضایای بنیادین بلومر ،انسان معانی را می گیرد روی معانی کار
میکند سپس بر اساس تحلیل و تفسیر از موقعیت و معانییی که به خویشتن خویش اشاره نموده دست به کنش و نه واکنش می-
زند؛عنی میخواهد بگوید کهک چارچوبا سامان اجتماعی وجود دارد که در این سامان اجتماعی ،کنش متقابلی شکل میگیرد در این
کنش متقابل؛ معانی ،مفاهیم و نظریهها ساخته میشود .نظریهها در ارتباط با آن سامان و ساختار شکل میگیرد .سامان و ساختار
جامعۀ ایران این بود که جامعۀ ایران توسعه نیافته است ( .بیرقی-فرد)04:1290،
.توسعه نیافتگی ،استبداد ،نبود قانون ،نابرابری ،بی عدالتی ،عدم مصونیت مالکیت خصوصی در مورد جامعۀ ایران مطرح بود .در
این میان ،مردم نیز با هدایت و رهبری مستقیم روحانیت و تاسی به معارف غنی اسالم و سیره ائمه معصومین علیهم السالم انقالب
کرده بودند به پیروزیهایی هم دستافته بودند؛ اما کسانی هم بودند که سعی داشتند مزورانه – محمدعلی شاه که نمی خواست در
ابتدا دشمنی خود را با مشروطه آشکار کند و در مواردی پی برده بود که راه مقابله و تضعیف مجلس و مشروطه ،اینست که اعالم

 -11مروری بر ریشه های فکری شیخ فضل اهلل نوری
شیخ فضل اهلل نوری ،مجتهد معروف تهران که همراهی او در مهاجرت کبرا باعث تقویت و استحکام قیام شد .با این امید که
انقالب به سمت مبارزه با استبداد میرود و میتواند حکومت دینی بنیان نهد به نهضت پیوست .مدامی که متوجه شد انقالب از
مسیر خود خارج میشود شیخ فضلاهلل نوری و بسیاری از همراهانش که طالب و روحانیون بودند صف خود را از انقالبیون جدا
کردند و با موارد متعددی از جنبههای انقالب مخالفت نمودند .چرا که نوری ادعا داشت که اصول مشروطه مخالف و مغایر با اصول
اسالمی است و باور داشت که انقالب دچار نوعی انحراف در مواضع اصلی خود شده و ادامه این روند از سوی برخی افرادِ رادیکال
صاحب نفوذ در مجلس و در عین حال مخالف اسالم ،باعث تضعیف ارزشهای اسالمی میشود .از این رو ایشان خواستار
"مشروطه مشروعه" بود.
محور عمده تالش روحانیون ،بعد از پیروزی انقالب ،این بود که اصول و قوانین مشروطه با اصول و قوانین اسالمی مغایرت
نداشته باشد.کی از مهمترین تالشهای شیخ فضل اهلل نوری در راستای این محور ،افزودن این متمم  -نظارت پنج تن از
مجتهدین طراز اول بر مصوبات مجلس شورای ملی – به قانون اساسی بود .در این میان برخی از جنبههای انقالب هم که شیخ
نوری ،مجتهد برجسته تهران ،با آنها مخالفت میکرد بدین شرح بود:
«نوری بسیاری از جنبه های انقالب را محکوم می کرد ،از جمله تشکیل انجمنها ،مدارس جدید زنان ،اخراج میرزا حسن
مجتهد از تبریز و تبعید حاج خمامی از رشت......از همه مهمتر ،نوری با حقوق مدنی نیم بندی که در قانون
اساسی]1240[1950مدوّن شده بود و نیز با تالش نمایندگان آذربایجانی برای بسط این حقوق در متمم ،مخالف بود.....نوری و
هوادارانش ،عالوه بر پیشنهاد ماده ،2چند مادۀ دیگر از پیش نویس متمم قانون اساسی را نفی کردند .مادۀ 19به آموزش اجباری
همگانی مربوط می شد......از این رو اعالم کردند که"آموزش اجباری نافی شریعت است" .مادۀ  25نیز که به آزادی مطبوعات
مربوط می شد غیرقابل قبول اعالم شد .ماده  4که به برابری همۀ شهروندان(مرد) در برابر قانون مربوط می شد ،بیش از بقیۀ
قسمتهای متمم قانون اساسی موضوع بحث و جدل بود .نوری و همتایانش می گفتند که چنین قانونی با شریعت منافات دارد و
اشاره می-کردند که در اسالم مسلمانان و غیرمسلمانان حقوقکسان ندارند .اگر مرد مسلمانیک زردشتیا ارمنیاهودی را به قتل می
رساند مجازاتش اعدام نبود بلکه پرداخت خون بها به خویشاوندان مقتول بود .به نظر آنها ،متمم قانون اساسی نمی بایست با
شریعت منافات داشته باشد(».آفاری)152:1240،

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1911

کند مشروطه با اسالم سازگاری ندارد -وا عده ای با پنهان کردن چهرۀ واقعی خود – برخی از روشنفکران رایکال که از نفوذ
روحانیت مطلع بودند بدون اعالم علنی نظرات خود ،به روحانیون نزدیک میشدند  -در میان روحانیون و اکثریت طبقه عامه رخنه
کنند و نظم جدیدی را که به نفع شان نبود به ورطه شکست و نابودی بکشند.
بنابراین ضروری است ما در این بخش از پژوهش ،بطور اجمال به نقش ،میزان نفوذ و تاثیرگذاری روحانیت ،در هدایت مردم،
پیروزی انقالب در شرایطی که سلطنتطلبان خواهان بازگشت به نظام استبدادی بودند و دو قدرت امپریالیستی ،انگلیس و روسیه
هم از این وضعیت راضی و خوش بین نبودند ،پرداخت.
در ماجرای واگذاری امتیاز بهره برداری از توتون و تنباکوی ایران به "تالبوت" انگلیسی؛ زمانی که نارضایتی و مخالفت علما از
این واگذاری مشهود شد ،طی فتوای"آیتاهلل میرزای شیرازی" چنان حکم تحریم استعمال و خرید و فروش آن در سراسر کشور
اجرایی شد که همه مردم ،قلیانهای خود را شکسته و خرمنهای تنباکو را آتش کشیدند؛ تا جایی که این تحریم به حرمسرای
ناصرالدین شاه هم سرایت کرد و از آماده کردن قلیان به شخص شاه خودداری کردند.
در واگذاری زمینِ موقوفۀ قبرستان نزدیک بازار تهران ،به روسها ،جهت احداث بانک استقراضی ،هرچند که در ابتدا عدم
انسجام میان علماء آگاه را شاهد بودیم -آیتاهلل طباطبایی مخالف فروش و واگذاری به روسها بود اما شیخ فضلاهلل نوری راضی
به فروش و واگذاری به روسها -اما وقتی اعتراض علماءرا برانگیخت؛ مردم با هدایت روحانی آگاه ،آیتاهلل طباطبایی ،دست
شورش زده و ساختمان در حال احداث روسها را ویران کردند.
در جریان انقالب مشروطه ،در دو مهاجرت صغرا و کبرا ،به هدایت روحانیون ،بست نشینی مردم با همۀ مشکالتش در حرم
حضرت عبدالعظیم در شهر ری و حرم حضرت معصومه(س) در قم تا تسلیم شاه به خواستههای معترضین ،ادامه داشت.
با این اوصاف و در شرایط متعدد در طول دوران تاریخی ایران ،نفوذ روحانیت و تبعیت و فرمانبرداریِ مردم از آنها در شرایط
مختلف ،شواهد تاریخی ،گواهی بر این مدعی است؛ اما در عین حال ،در شرایطی هم نیز عدم انسجام روحانیت را شاهد بودیم .در
برخورد و رویارویی روحانیت با مشروطه و مشروطهخواهی خاصه بعد از پیروزی نوعی دوگانگی اندیشه ایجاد شد.

 -11مروری بر ریشههای فکری عالمه محمدحسین نائینی
درک سوی این جبههگیری در مقابله مشروطه ،شیخ فضلاهلل نوری و متحدانش که عدهای از روحانیون سنتی و محافظهکار
تهران و سایر شهرهای بزرگ بودند؛ و همچنین عالم برجسته ،آیتاهلل سیدکاظم طباطباییزدی ،از مراجع بزرگ ساکن نجف ،ایشان
را در رد مشروطه ،برپایی تجمعات اعتراضی و....همراهی میکرد .در سوی دیگر این جریان فکری ،عالوه بر دو عالم برجستۀ زمان
51
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در تهران ،آیتاهلل سید محمد طباطبایی و آیتاهلل سیدعبداهلل بهبانی ،علما و مراجع عظام ایرانی ساکن نجف نیز ،محمدکاظم
خراسانی ،شیخ عبداهلل مازندرانی و میرزا حسن تهرانی ،قرار داشتند که از مشروطه و مجلس حمایت میکردند .در این میانکی از
علمای برجسته شیعه که از انقالب مشروطه و مشروطه خواهان حمایت کرد و در حمایت از آنها رساله معروف خود به "نام تنبیه
االمه و تنزیه المله" را به رشته تحریر درآورد؛ میرزا محمدحسین نائینی ملقب به عالمه نائینی بود که نظریات ایشان در باب اسالم
و ردّ استبداد قابل تامل است.
« نائینی در این رساله با گفتن اینکه اسالم دیانتِ آزادی است ،مخالفت اسالم با کسب دانش را رد کرده و مشروعیت حکومت
در زمان غیبت را منوط به تدوین قانون اساسی ،تشکیل مجلس شورای ملی و نظارت مجتهدین بر قوانین مجلس میداند .برای
این امر ،او در این کتاب نظریه ای را مطرح میکند که بعدا به منطقۀ فراغِ شرع معروف میشود .از این رو نائینی با بسط این
نظریه ،عنی سعی در ایجاد حوزۀ قانونگذاری در خارج از دایره شریعت برای رفع تعارض میان قانونگذاری مجلس و شریعت ،تالش
فراوانی برای نشان دادن عدم ِتعارضِ اسالم با دنیای جدید ،دفاع و تثبیت نظری انقالب مشروطه و همچنین پاسخ به ایرادات
مخالفانِ مشروعه خواهِ مشروطه ،به ویژه شیخ فضل اهلل نوری انجام داد .نائینی در تنبیه االمه و تنزیه المله با نقد غیر مستقیم شیخ
فضل اهلل و طرفداران او ،مشروطه را بیدارباش و تحفه ای که از غرب آمده می داند که حاال بسیاری از روحانیان که درگیر استبداد
دینی شده اند سعی می کنند تا آن را ضد حکومت اسالم و امام زمان جلوه دهند .او اشکال کار را در دور دست های تاریخ می داند
از وقتی بنی امیه و معاویه بنای سلطنت استبدادی را نهادند و علمای درباری به توجیه قصر و کاخ سبز معاویه پرداختند و بعدها با
تداوم سلطنتِ استبدادی و عادت شدن این نوع حکمرانی و همراهی روحانیان ،اینگونه به نظر رسید که اسالم و حکمرانی همین
است و آنچه در دوره کوتاه صدر اسالم مشاهده شد به فراموشی رفت .از نظر او کار به جایی رسید که علمای شیعه ،شاه را با
معصوم اشتباه گرفتند و هر اعتراضی به شاه مستبد را محاربه با امام زمان دانستند .نائینی در اینباره از نامه های برخی آخوندها و
ردیف کردن آیات و روایات برای علمای نجف می گوید و اینکه چگونه آنها میخواستند از مراجع حکم تکفیر مشروطه خواهان را
بگیرند( ».ویکی پدیا)

 -12نتیجهگیری
مهمترین خصیصهی دولت ایران در طول تاریخ ،خودکامه بودن آن بود  .این خودکامگی و استبداد هزاران سال بود بر جامعه
ایران سایه افکنده بود .شاه خود را مالک جان ،مال و ناموس مردم میدانست؛ حرف او که شخص اول مملکت بود ،قانون ،محسوب
میشد .تمام افرادی که در محدوده حکومتش میزیستند باید بیچون و چرا دستوراتش را میپذیرفتند ،حق نداشتند در اجرای
فرامین شاهنشاهی سنگاندازی و عدم تبعیت را پیش بگیرند .در عصر قاجاری در شرایطی که این خفقان سالها بر سرتاسر جامعه
ایران حاکم بود ،با رهبری و هدایت دو روحانیِ آگاه آیتاهلل سیدعبداهلل بهبهانی و آیتاهلل سیدمحمد طباطبایی به همراه گروهی از
روحانیون و طلبه ها ،مردم حرکتی را آغاز کردند؛ که ضمن تقلیل قدرتِ شاه از مطلقه به مشروطه ،تبدیل بهکی از بزرگترین
انقالبهای تاریخ معاصر ایران و حتی جهان شد .هرچند که در این میان نباید فراموش کرد که؛ بازرگانان ،روشنفکران ،اصناف و
پیشه وران ،زنان و کارگران هم نیز نقش موثری در پیروزی انقالب مشروطه ،داشتند.
بدون شک مراجع عظام و روحانیتِ آگاه با توجه به نفوذ و محبوبیتی که در میان اقشار مختلف جامعه داشتند ،در پیروزیِ این
جنبش ،در تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی نقش بسزایی داشتند؛ « در مجلس اول ،نقش رهبری را روحانیون بزرگ بعهده
داشتند .بدون تایید قبلی دو نفر از برجسته ترین مجتهدینعنی محمد طباطبایی و سیدعبداهلل بهبهانی ،هیچیک از مسائل مهم
مجلس حل و فصل نمیشد( ».ایوانف)52:1208،
اما فرهنگِ کهنِ استبدادی ،دخالتهای بیگانگان و عمّال داخلی وابسته به آنان ،تفرقۀ میان رهبران نهضت و عدم انسجام
الزم میان روحانیون ،مانع از آن شد تا این جنبش به اهداف عالی خود نرسد ،خیلی زود روحانیت ،حمایت خود را از آن قطع نماید و
چالشی در استمداد از آن ،در می ان روحانیون ،هم در داخل و هم در خارج از کشور بخصوص نجف اشرف که در آن زمان مرکز نفوذ
مراجع عظام محسوب میشد ،پدیدار گشت .تا زمانی که دو اندیشه فکری متفاوت از سوی روحانیون – شیخ فضلاهلل نوری و
متحدانش درک سو و در سوی دیگر عالوه بر دو مجتهد برجسته تهران ،آیتاهلل سیدعبداهلل بهبهانی و آیتاهلل سیدمحمد
طباطبایی ،علما و مراجع عظام نجف ،محمدکاظم خراسانی ،شیخ عبداهلل مازندارنی و میرزا حسن تهرانی - ،ایجاد نشده بود روحانیت
به اهداف قابل توجهی در تدوین قانون اساسی دستافت .هرچند که این دوگانگی اندیشه ،باعث شد که سلطنتطلبان خود را در
صف روحانیون مخالفِ مشروطه جای دهند؛ و برخی از روشنفکران و روزنامههای رادیکال به خود این اجازه را بدهند که علیه
روحانیت هتاکی کنند؛ «رادیکال های بیرون از مجلس نیز مبارزه در راه اصالحات غیردینی را آغاز کرده بودند .روزنامه صور اسرافیل
با طرح موضوع کنارهگیری روحانیون از سیاست و هجو آنان به عنوان «اخّاذ»هایی که اهداف پلیدشان را با موعظههای عالی پنهان
میکنند ،جنجال بزرگی به پا کرد(».آبراهامیان )114:1245،اما همۀ اینها چیزی از مقام و منزلت روحانیون کم نکرد .انقالب به
دستاوردهایی رسید مرهون تالش و رهبری روحانیتِ آگاه و پیشرو است .در پایانبخش این نوشتار به برخی از این دستاوردها اشاره
میکنیم.
« در برخی مواد نیز بر اهمیت مذهب به ویژه اهمیت رهبران مذهبی صحّه  .قوۀ قضاییه به دادگاههای مدنی و دادگاههای
شرعی با صالحیت گسترده قضایی در رابطه با قوانین شرع ،تقسیم شد .مذهب رسمی ایران شیعۀ اثناعشری اعالم گردید .فقط

مسلمانان میتوانستند وزیر کابینه شوند .قوۀ مجریه وظیفه جلوگیری از سازمانها و نشریات «ضالّه» را به عهده گرفت .هیئتی
متشکل از مجتهدان ،برای بررسی و تطبیق قوانین با اسالم و عدم مغایرت آنها با شریعت به تشکیالت مجلس افزوده شد .اعضای
این هیئت را که می بایست دست کم پنج نفر باشند ،نمایندگان مجلس از میان بیست فرد پیشنهاد شده توسط علما ،انتخاب می-
کردند .هیئت تا زمان «ظهور حضرت مهدی(عج)» باید برقرار میماند؛عنی ،این اعتقاد سنتی شیعه با برداشتی نوین از حکومت( که
از نظریات منتسکیو ناشی می شد) ترکیب شده بود .پس به قول منتسکیو ،روح جامعه به تدوین قوانین مشروطه کمک کرده
بود(».آبراهام)110:1245،
«قوانین جدید ،موسوم به متمم قانون اساسی که شامل 158ماده بود رسما در 8اکتبر 10[1958مهر ،]1240در نخستین سالگرد
مجلس ،به تصویب رسید .در ماده  1اعالم شد که اسالم(آیین جعفری شیعه اثنی عشری) دین رسمی کشور است؛ و شاه موظف
است "مروج این مذهب باشد" .ماده  2میگفت که قوانین مجلس نباید خالف مبانی اسالما اصولی که پیامبر عرضه کرده است
باشد .طبق توافق با مجلس ،علما بیست مجتهد واجد شرایط را معرفی میکنند و مجلس پنج تن از آنها را انتخاب میکند که تایید
جملگی آنها بر مصوبات مجلس ضرورت دارد(».آفاری)150:1240،
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