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"تقدیم به مردم ایران زمین"
به پاس محبتهای بی دریغی که خداوند به من ارزانی داشته است
از هیچ خدمتی به ایران بزرگ و بشریت کوتاهی نخواهم کرد .
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«تشکر و سپاس»
سپاس از خداوند رحمان و رحیم ،خدایی که به من این باور را داد :
بنده من! روح من در تو دمیده است و تو با من یکی میشوی ،پس برای انسان کامل
شدن ،تالش کن و من تالش کردم و یکی از راههای رسیدن به کمال را راه کسب علم
ودانش یافتم ،بعد از بزرگتر شدن فرزندانم تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم .دانشجوی
سال دوم کارشناسی بودم که همسرم را از دست دادم و با بحران روحی شدید به راهم
ادامه دادم .هر روز که گذشت ،من بیشتر و بیشتر عاشق خدای عاشقتر از خودم شدم،
همان خدایی که از مادر عاشقتر است و این باور بود که از مشگالت شکایت نکردم و
به نقش مادر و سازندگی وجود پر برکتش پی بردم ،اندیشیدم ،تحقیق کردم و به
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تجربه مادر بودنم توجه کردم .کارهایی که انجام دادهام ،دو فرزند موفق و دارای سالمت
روان که به خودم ،به جامعهام و به هستی هدیه دادهام .فکر کردم و نگارش کتاب "رابطه
ایده آل من و نوجوانم" را آغاز کردم .در نهایت این کتاب را به زنان سرزمینم هدیه
میکنم ،زنانی که اگر خود را باور کنند ،صاحب همه چیز خواهند شد.
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پیشگفتار
تابآوری یکی از مؤلفههای اصلی سرمایه روانشناختی میباشد .وقتی سخن از
سرمایه به میان می آید ،چهار نوع سرمایه در نظر ما مجسم میگردد :سرمایه مادی ،
سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی .ما برای نیک زیستن نیاز به
سرمایه مادی داریم ،سرمایه انسانی نیز همان مهارتها و دانشهایی هستند که ما
می توانیم آنها را بکار بگیریم و از طریق آنها امرار معاش بکنیم .منظور از سرمایه
اجتماعی ،تعامالت غنی اجتماعی است ،بشر از سی سال گذشته از این سه سرمایه
اطالع داشته و بدنبال بدست آوردن آنها بوده است .مفهومی که در حدود  ۴0سال
گذشته وارد حوزه ی روانشناسی شده است ،مفهوم سرمایه روانشناختی است .سرمایه
روانشناختی یعنی هنگامی که شما با یک مشگل روبرو میشوید و یا یک فاجعه یا تروما
در زندگی شما رخ می دهد ،شما بتوانید بعد از آن اتفاق مجددا به حالت اولیه خود
برگردید .در تروما ،آنهایی میتوانند خود را بازسازی بکنند که دارای سرمایه روانشناختی
بهتری باشند .در غیر این صورت ،اگر یک فاجعهای رخ بدهد ،برای انسان دارای یک
محاقی میشود که میتواند از یک طرف منجر به افسردگی ،ناامیدی ،بدبینی و حتی
کارآمدی و تابآوری .در اکثر مواقع ،تابآوری ،به عنوان یک عنصر سالمت روان دیده
نشده است در حالی که اگر این عنصر در ما کم باشد ،بسیار آسیبپذیر خواهیم بود.
گرایش به معنویت تا حد بسیار زیادی میتواند به احساس و عملکرد ما کمک بکند.
گرایش به معنویت میتواند این عنصر ،یعنی سرمایه روانی را در ما افزایش بدهد .عوامل
متعددی در ایجاد تاب آوری دخیل هستند .از جمله این عوامل میتوان به این موارد
اشاره داشت -۱ :داشتن رابطههای عمیق و حمایتگرانه در درون و بیرون حلقه اصلی
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تا خودکشی هم پیش برود  .سرمایه روانشناختی ،چهار مؤلفه دارد ،امید ،خوشبینی،
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خانواده باعث بیشتر شدن تابآوری میشود -2 .داشتن روابط اجتماعی که در آن
تبادل عشق و محبت و اعتماد فروان باشد -۳ .اعتماد به خود و دیگران میتواند به فرد
کمک شایانی برساند -۴ .ظرفیت کمک گرایانه و گام عملی برای اجرای برنامهها ،می-
تواند تابآوری افراد را باال ببرد -۵ .مهارتهای ارتباطی مؤثر و فرایند حل مسئله که
میتواند به افراد در حل مسئله کمک کند -۶ .داشتن مهارت مدیریت هیجان (غم –
ترس -خشم) ،یعنی بتوانیم هیجانهای بزرگ را مدیریت کنیم  -۷داشتن معنی و
مقصود از زندگی ،افرادی که در زندگی خود معنا و مقصود دارند ،تابآوری باالتری
دارند ،به قول نیچه ،آنهایی که چراغی دارند ،در زندگی با هر چگونگی خواهند ساخت
و این یعنی تابآوریشان باالتر است -8 .راه امیدوارانه به سرنوشت بشر ،یعنی به
سرنوشت خود و بشر امیدوار است -۹ .نگرش مبتنی بر تغییر در من و در جهان و این
که همه چیز بر این منوال نیست ،همه چیز بگذرد ،چه سختی و چه آسانی .تابآوران،
دیدگاه نسبی گرایانه به سرنوشت خود و شرایطشان دارند -۱0 .از خودشان به خوبی
مراقبت میکنند و خودشان را خیلی زیاد خسته نمیکنند ،به موقع به بدنشان غذا
صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

میدهند ،به موقع استراحت و به موقع تفریح میکنند .تابآوری باالیی دارند . .بنابر
این باید بگوییم ،تابآوری یعنی توانایی رسیدن به وضعیت اولیه بعد از تجربه کردن
شرایطی که فرد در آن شرایط احساس ناراحتی دارد و خود را تحت فشار و تنش
میبیند.
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مقدمه:
امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوههای زندگی ،بسیاری
از افراد در رویاروی با مسائل زندگی ،فاقد توانایی الزم و اساسی هستند ،همین امر آنان
را در مواجهه با مسائل زندگی آسیبپذیرتر کرده است .ممکن است در جریان زندگی
هر انسانی ،مشکالتی بروز کند و میتوان گفت ،هیچ انسانی از این امر مستثنی نیست.
با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی و بروز ناهنجارهای روانی و رفتاری در بین نوجوانان
لزوم پرداختن به آموزش مهارتهای تابآوری به مادران و ارائه راهبردهای صحیح برای
کنترل پرخاشگری نوجوانان بیش از پیش احساس میشود .یکی از عناصر اساسی و با
اهمیت رشد و تقویت تابآو ری در مادران به منظور کاهش و کنترل پرخاشگری در
نوجوانان میباشد .نتایج پژوهشها حاکی از آن است که ارتباط بین تابآوری با
متغیرهای مختلفی بررسی شده است ،از جمله مواردی که به نظر میرسد کمتر مورد
پژوهش قرار گرفته است ،آموزش مهارت تابآوری به مادران در کاهش پرخاشگری
نوجوانان است .در نگارش این کتاب ،سعی بر آن است که اثر بخشی آموزش مهارت
صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

تابآوری مادران بر کاهش پرخاشگری رابطهای و افزایش خودکارآمدی در نوجوان مورد
بررسی قرار بگیرد .نوجوانی به دورهای از رشد یا تحول اطالق میشود که بین کودکی
وبزرگسالی است .به همین دلیل ،نوجوانی غالب ًا یک دوره انتقال تلقی میشود .این دوره
همراه با تغییرات عمدهی جسمانی ،شناختی ،اخالقی واجتماعی است که غالباً از حدود
 ۱2-۱۱سالگی شروع میشود و در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان ،در سن 20
سالگی یا حتی دیرتر خاتمه مییابد .شاید در حوزهی روانشناسی ،برجستهترین مفهوم
نوجوانی طبق نظریه هال« ،توفان وفشار»۱باشد .به اعتقاد او ،افراد در این دوران
دستخوش دگرگونیهای چشمگیری میشوندکه غالب ًا با نوسانات پرشور عاطفی همراه
1-Storm &Stress
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است .دوران نوجوانی با احساس وهیجان ،عواطف متناقض ،تحریکات فیزیولوژی
واحساسهای پرتنش همراه می شود .این نوع نگرش نسبت به ماهیت نوجوانی ،وجه
تشابه قابل مالحظهای با افکار مردم عادی در مورد نوجوان و خلق و خوی او دارد .چنین
اعتقادی ،حتی از زمانهای قدیم در نوشتههای فالسفهی بزرگی چون اسطو و

افالطون2

نیز دیده شده است .استانلی هال ،دوره نوجوانی را «تولدی دوباوه »۳نامیده است. .سال-
های نوجوانی ،مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل احتماعی و روانی فرد به شمار
میرود .از ویژگیهای این دوره ،نیاز به تعادل اجتماعی و روانی فرد ،نیاز به تعادل
هیجانی و عاطفی به ویژه تعادل بین عواطف و عقل ،درک ارزش وجود خویشتن،
خودآگاهی۴و انتخاب هدفهای واقعی در زندگی از مهمترین نیازهای نوجوان است.
بنابراین کمک به نوجوان ،برای گذشتن به بهترین نحو ،از این شرایط حساس و برای
حفظ رابطه بین نوجوان و والدینش ،ایجاد افزایش اعتماد بنفس در برخورد با مشکالت
و حل آنها و همچنین کمک به رشد در تکامل مهارتهای اجتماعی در جامعه بسیار
ضروری به نظر میرسد.
خشم و پرخاشگری هیجانهای جهان شمولی هستندکه در همه فرهنگها دیده
میشوند و یکی از شایعترین مشکالت رفتاری دوره نوجوانی هستند که میتوانند موجب
اگرچه تعریف واحدی از پرخاشگری در دست نیست ،اما در این مورد این اتفاق نظر
وجود دارد که پرخاشگری به افراد آسیب میرساند .در ابتدا ،پژوهشگران ،به بعد
جسمانی۵پرخاشگری تاکید داشتند ،اما به تدریج بر ابعاد دیگر آن نیز متمرکز شدند.
پرخاشگری یکی از مسائل مهم زندگی میباشد .مشکالت برخاسته از پرخاشگری ،یکی
2-Aristotle & Plato
3
- Rebirth
4-consciousness
5-physical
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ناراحتی و پریشانی نوجوان و اطرافیان وی شده و بهداشت روانی او را مختل سازد.
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از دالیل مهم ارجاع کودکان و نوجوانان برای دریافت کمک روانشناختی۶محسوب می-
شود .این اصطالح برای توصیف بسیاری از انواع رفتارها از جمله بدخلقی ۷ ،بحث و
مشاجره ،زورگویی ،تخریب لوازم شخصی ،نزاع و بیرحمی مورد استفاده میگیرد .عقیده
برآن است که خشونت8و پرخاشگری جسمانی نوجوانان ،پیش درآمد رفتارهای
ضداجتماعی۹دیگر است .در ارتباط با رفتارهای پرخاشگرانه ،خشم به عنوان یک پاسخ
هیجانی شدید و ارضا کننده است که فرد را در رویایی با خطرهای بالقوه پیرامون آماده
میسازد و میتواند مشکالتی درکار ،تحصیل ،روابط بین فردی و کیفیت کلی زندگی
 ، ۱0متخصصان ،صاحب نظران معلمان و
پدید آورند .امروزه در عرصه آموزش و پرورش
مربیانی که با نوجوانان ارتباط دارند ،با اختالف رفتاری و هیجانی بسیاری مواجهه
 ۱۱تا حد زیادی وضعیت تحصیلی و رشد اجتماعی نوجوانان
میشوند .اختالالت رفتاری
را تحت الشعاع قرار میدهد ،تا آنجا که فرد نوجوان نمیتواند به درستی مسیر سالم و
تکامل رشد را طی کند و به این دلیل باید چارهای اندیشید .امید میرود با شناخت و
درک عمیق این مسأله بتوان به راهکارهای مطمئن مقابله با این معضل اجتماعی
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بپردازیم و از این طریق نه تنها به نوجوانان چه بسا به والدین و در نهایت به جامعه خود
در این امر خطیر یاری برسانیم.
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6-psychological
7-moodiness
8-violence
9-antisocial
10
-Education traning
11
-Bhavior disorder
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منظور از تاب آوری چیست؟
علیرغم ازدیاد پژوهشها در مورد تابآوری ،اما هنوز هم توافق کاملی در مورد
تعریف این سازه حاصل نشده و تالشهای به عمل آمده برای تعریف این مفهوم کلیدی،
به دالیل مختلف روششناسی ،هم چنان مبهم باقی مانده است .گوناگونی تعاریف تاب
آوری ،این مشکل را در زمینه تابآوری منعکس میکند که علت آن عدم وجود یک
نظریه واحد از تابآوری است .نظریه و یا تعریفی که قادر باشد به دیدگاههای مختلف
ساختار داده و پژوهشهای آزمایشی(تجربی)برای رشد این سازه را هدایت کند .لذا ،به
نظر می رسد که به یک نظریه متفاوت و قابل آزمون برای تابآوری نیاز است .محققان
بطور مشترک تابآوری را پیش بین سالمت روانی و پیامد ظرفیت کارکردی و کفایت
اجتماعی تعریف کردهاند.
ورنر ،از جمله اولین دانشمندانی بود که در دهه  ،۱۹۷0از اصطالح تابآوری استفاده
کرد .او گروهی از بچههای منطقه کایوایی در هاوایی که در فقر بسر میبرند ،مورد
مطالعه قرار داد و حتی با والدین بیمار روانی یا الکلیک و یا اخراج شده از کار ،زندگی
حای که یک سوم از آنها هیچگونه رفتار مخربی از خود نشان ندادند .ورنر گروه اخیر را
تابآور نامید .اولین تحقیقات تابآوری بر کشف عوامل محافظتی در برابر بد رفتاری،
افراد محله های فقیر نشین و وقایع فاجعه بار زندگی تمرکز داشتند ،تمرکز کارهای
آزمایشی بر فهم فرآیندهای مثبت با تابآوری بود .محققان تالش کردند تا آشکار سازند،
چگونه برخی عوامل(مانند خانواده) در ایجاد پیامدهای مثبت مشارکت دارند.
پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که برخی افراد تاب آور ،پس از رویارویی
با موقعیتهای دشوار زندگی ،دوباره به سطح معمولی عملکرد خود باز میگردند ،حال
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کرد .از این تعداد دو سوم در سنین باالتر ،رفتارهای ویرانگر از خود نشان دادند ،در
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آنکه عملکرد برخی دیگر از این افراد ،پس از رویارویی با ناکامیها ،مصیبتها و دشواری-
ها نسبت به گذشته ارتقا پیدا میکند.
در مجموع ،افراد تابآور ،دارای این ویژگیها هستند:
 ) 1واقعیتهای زندگی را به سهولت میپذیرند.
 ) 2ایمان دارند که زندگی پرمعنا است.
 ) 3دارای تواناییهای چشمگیر برای وفق دادن سریع خود با تغییرات
بزرگ هستند.
برای دستیابی به تابآوری ،گروهی از مهارتها و نگرشها مورد نیاز است که در
اصطالح به آنها سخترویی۱2گفته میشود .سخترویی به افراد کمک میکند تا در
رویارویی با تغییرات تنش زا ،دشواریها را به فرصتهای پر منفعت تبدیل کنند.
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نگرشهای مورد نظر در سخترویی ،عبارتند از :تعهد ،کنترل و چالشطلبی .مقصود از
تعهد آن است که فرد در رویارویی با شرایط دشوار ،به جای ترک صحنه ،ترجیح دهد
حضور خود را در صحنه حفظ کرده ،به افراد درگیر در آن موقعیت ،در برطرف کردن
دشواری کمک کند .مقصود از کنترل ،آن است که فرد به تواناییهای خود برای اثر
گذاری بر نتایج رویدادها باور داشته باشد و مقصود از چالشطلبی ،آن است که فرد در
رویارویی با چالشها به جای مقصر قلمداد کردن سرنوشت ،درصدد ایجاد فرصتهایی
برای رشد خود و دیگران باشد.

12
-hardness
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در شکلگیری و بروز رفتارهای سخت رویانهی فرد ،مهارت تابآوری در اصطالح
چنین تعریف میشود« :نوعی حالت قابل توسعه در فرد که بر اساس آن قادر است در
رویارویی با ناکامیها ،مصیبتها و تعارضهای زندگی و حتی رویدادهای مثبت ،پیشرفت
ها و مسئولیت بیشتر ،به تالش روز افزونتر ادامه دهد و برای دستیابی به موفقیت
بیشتر ،از پای ننشیند».
در واقع تابآوری پدیده ای است که از پاسخهای انطباقی طبیعی انسان حاصل می
شود و علیرغم رویارویی فرد با تهدیدهای جدی ،وی را در دستیابی به موفقیت و غلبه
بر تهدیدها توانمند میسازد.
سالهاست که تابآوری به عنوان یک استعاره تأثیرگذار از عوامل طبیعی ،وارد
حوزهی روان شناسی شده است .این مفهوم به شیوههای گوناگونی تعریف شده و دارای
ادبیات پیچیده و وسیعی ،بخصوص در روانشناسی رشد بوده و در مددکاری اجتماعی و
جامعهشناسی نیز رو به افزایش است .بدلیل این که تابآوری به روشهای گوناگون و
نیز در موارد متفاوت استفاده میشود ،منتقدان آن را حشو و زائد می دانند .افراد دیگر
معتقدند تابآوری غیر سودمند ،غیر کاربردی و مفهومی زائد است .علیرغم این انتقادات،
محققان از سال  ۱۹80به بعد ،به شکل سرسختانهای به تابآوری ،به عنوان یک مفهوم
نظاممند توجه نشان میدهند و از آن به عنوان یک ایده کاربردی با ارزش عملگرایی
باال حمایت میکنند.
در روان شناسی ،تابآوری را ظرفیت مثبت افراد برای سازگاری با استرس و فجایع
را تعریف کردهاند .در این معنا تابآوری به عنوان عوامل محافظتی و مقاومت در مقابل
عوامل خطر ساز آینده مورد توجه واقع شده است .عبارت خطر و تابآوری در این حوزه
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نیز به خاطر ماهیت غیر خطی و ناتوانی تابآوری در پیشگویی مسیر زندگی بچهها،
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از مطالعات تا حدودی رایج است و معموالً از مفاهیم مشابهی مانند تابآوری ،تابآوری
روانشناختی ،تابآوری هیجانی ،سخترویی و تدبیر نیز نام برده میشود.
تابآوری ،به عنوان فرآیندی پویا ،تعریف شده که طی آن افراد با مالیمات یا ضربه-
های روانی مواجه میشوند و یا از خود رفتارسازگارانه مثبت نشان میدهند .تابآوری
یک ساختار دو بعدی است .ابتدا در ارتباط با بروز نامالیمات و سپس پیامدهای سازگارانه
مثبت در برابر آنها .منظور از نامالیمات ،اشاره به مخاطرات مرتبط با شرایط منفی
زندگی از قبیل ناکامی ،فقر و بحرانهای زندگی دارد.
در فرهنگ مریام – وبستر( )200۱به توانایی بهبودی ،پس از شرایط سخت و یا
تغییر و تطبیق با آن شرایط ،تابآوری گفته میشود .به عبارتی دیگر ،به عنوان یک
توانایی ،تاب آوری متعلق به افرادی است که در معرض عوامل خطر مشخص قرار می-
گیرند و می توانند بر آن خطرات غلبه کنند و از پیامدهای منفی نظیر بزهکاری و
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مشکالت رفتاری اجتناب نمایند.
تابآوری همچنین به عنوان یک فرآیند ،توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز
علیرغم شرایط تهدید کننده تعریف شده است .اصطالح تابآوری ،در موارد گوناگونی،
به عنوان ظرفیت انطباق پذیری موفق با یک تغییر محیطی قلمداد شده است و اخیراً
به عنوان یک فرآیند پویا ،مستلزم تعامل بین جریانات(عوامل)خطرساز و محافظتی و
ویژگیهای درونی و بیرونی فرد که برای تغییر دادن تأثیرات وقایع تلخ زندگی عمل
می کنند ،مفهوم سازی شده است و آن را به عنوان رشد طبیعی تحت شرایط دشوار
توصیف میکنند.
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از دیدگاه ماستن ،بست و گارمزی( )۱۹۹0تابآوری به عنوان:
 .1پیامدهای خوب بدون توجه به وضعیت ریسک باال.
 .2کفایت پایدار تحت شرایط استرس.
 .3بهبودی پس از ضربه روانی توصیف شده است.
تاب آوری که توسط گارمزی توصیف شد ،عبارتست از :کارکردن و ایفای نقش
کردن و کسب تجارب فراوان که اغلب با ویژگیهایی چون منبع کنترل ،عزت نفس،
خود بسندگی و خودمختاری نیز از آن یاد میشود.
گارمزی( )1983عوامل حمایتی را که منجر به تابآوری میشوند ،اینگونه
دسته بندی کرده است:
الف ) عوامل کودکی مانند خلق و خوی مثبت و توانش اجتماعی.
ب) عوامل خانوادگی شامل والدین حمایت کننده و تعیین کننده قواعد به

پ ) عوامل اجتماعی مانند روابط مثبت با افراد بزرگسال مهم و محیطهای
مدرسه حمایت کننده.
میزان تابآوری برای بسیاری از کودکان یکسان نیست ،زیرا آهنگ رشدشان نیز
متفاوت است .به این معنی که ما نمیتوانیم از آنان انتظار داشته باشیم از مدل و
تکنیکهای مشابهی برای شکلدهی تابآوری خود استفاده کنند ،بلکه ما میتوانیم
تابآوری را به کودکان ،مشابه شیوهای که به آنان آموزش میدهیم ،چگونه فوتبال بازی
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صورت همسان.
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کنند یا چگونه از ابزار موسیقی استفاده کنند ،آموزش دهیم .بطور معمول کمک به
پرورش تابآوری در یک کودک ،به منظور چیره شدن موفقیت آمیز بر شرایط و
موقعیتهایی که او در آن بطور فردی ،احساس مالکیت میکند و ما به آنها کمک کنیم
تا به ارزیابی برسند ،انجام میگیرد.
برنارد( ،)۱۹۹۱به این نتیجه رسید که افراد تابآور تجارب زیاد ،معنای زندگی،
اهداف ،انگیزه و عمل شخصی و دارای مهارتهای بین فردی در حل مسأله میباشند.
تعامل همه این موارد با یکدیگر از ضعف رفتارهایی که مرتبط با نا امیدیهای آموخته
شده آنهاست ،پیشگیری میکند .بطور مثال ،کالس درسی که فرصت
پاسخگویی(واکنش نشان دادن) فراهم میکند تا دانش آموزان در آن محیط یادگیری
مشارکتی ،درگیر شوند و در هدف گذاری و انتظارات باال برای پیشرفت خود ،مشارکت
کنند ،این ویژگی را دارد که به دانش آموزان کمک کند تا در آن محیط ،احساس تعلق
و شراکت داشته باشند .این دو خصوصیت کمک میکند تا احساس بیگانگی و کناره
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گیری آنان کاهش یابد .با انواع ارتباطات در مدرسه ،دانشآموزان ،سپر محافظتی
بیشتری در مقابل شرایط زندگیشان ایجاد نخواهند کرد.
کامپفر و سامرهایس( ،)200۶۱۳معتقدند ،در یک دنیای استرس بار و لجام گسیخته
که برای افراد ،حمایتهای خانوادگی و بین فردی اندکی فراهم مینماید ،حوزه
پیشگیری ،پیامدهای رشدی مثبتی فراهم کرده و تابآوری افراد را بهبود میبخشد.
امروزه هیچ فردی فراتر از مخاطره نیست ،هیچ فردی به طور کامل حمایت نمیشود و
یا نمیتواند بشود .در عین حال علیرغم ازدیاد پژوهشها دربارهی تابآوری ،توافق کاملی
در مورد تعریف این سازه هنوز بوجود نیامده است .تالشهای به عمل آمده برای تعریف
13
- Samerhays
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این مفهوم کلیدی ،به دالیل مختلف روش شناسی ،هم چنان مبهم باقی مانده است.
گوناگونی تعاریف تابآوری این مشکل را در زمینه تابآوری منعکس میکند .به علت
عدم وجود یک نظریه واحد از تابآوری است که نمیتوان به دیدگاههای مختلف،
ساختار داد و پژوهش های آزمایشی(تجربی)برای رشد این سازه را هدایت کند .لذا ،به
نظر میرسد که به یک نظریه متفاوت و قابل آزمون برای موضوع و مفهوم تابآوری نیاز
است .محققان بطور مشترک ،تابآوری را پیش بین سالمت روانی و پیامد ظرفیت
کارکردی و کفایت اجتماعی تعریف کردهاند.
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انواع تاب آوری
بنا به نظر هارت و همکاران( ،) 200۷توصیف تاب آوری ،سه روند را شامل میشود:
تابآوری عمومی ،تابآوری حقیقی ،تابآوری تلقیحی

الف  .تابآوری عمومی

14

در زبان عامه منظور از تابآوری عمومی همان غلبه بر موقعیتهای دشواری است
که هرکسی با آن موقعیتها مواجه میشود .با این تعریف ،تابآوری ،همان چیزی است
که تقریبا همه ما از آن برخورداریم و به نظر میرسد که برای نژاد بشر برنامهریزی شده
باشد  .آن دسته افرادی که دوران کودکی خوبی را پشت سر گذاشتهاند با بسیاری از
چالشها و مشکالتی که پیش آمده درگیر میشوند ،اگرچه برخی از این مشکالت ،بدون
هیچگونه اغراقی ،بزرگ و شگفت آور به نظر میآیند .البته همیشه استثنا نیز وجود دارد
و کسانی هستند که به راهنمایی ،مدیریت و حمایت صریح نیاز دارند ،اما بیشتر افراد
صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

دارای یک ذهنیت تابآوری مساعد میباشند .همه ما عاشق میشویم ،زندگی میکنیم،
کار میکنیم ،عمق درد و اندوه را میآزماییم و سپس بر آن چیره میشویم.

ب .تاب آوری حقیقی

15

تابآوری حقیقی یک مفهوم مقایسهای است که میتواند روانشناسان را در درک
این که چه چیزی در پس تفاوتهای افراد و حرکت در مسیر زندگی شخصی شان قرار
دارد ،یاری نماید .این همان چیزی است که ما را برای ایجاد آیندهای بهتر ،برای افرادی
14
- Popular resiliency
15
- Real resiliency
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که میشناسیم ،شگفت زده ،مصمم و امیدوار میسازد .تابآوری حقیقی در جایی آشکار
می شود که افراد با دارایی و منابع بسیار کم و یا افرادی با آسیب پذیری باال ،آیندهای
بهتر از آنچه ما با توجه به شرایطشان و در مقایسه با سایر افراد پیش بینی می کردیم،
نشان میدهند .توصیف روتر از تابآوری به عنوان مقاومت نسبی در برابر تجارب
خطرناک اجتماعی ،این مطلب را به خوبی بیان میکند.

پ  .تاب آوری تلقیحی

16

این قسمت کمی پیچیده است ،تاب آوری تلقیحی ما را به عنوان متخصص گیج و
دستپاچه میکند و انتظارات ما را آشفتهتر و مغشوشتر مینماید .این مقوله حتی
آسیبپذیریها و مکانیزمهای حفاظتی را منبع و منشأ تابآوری میداند و به عنوان
یک مفهوم ،ظرفیت تغییر مصیبت و بدبختی را به موفقیت و یا حداقل توان پیشگیری،
از اثرات بدتر مصیبت و بال را فراهم میکند .در اینجا تقریباً به طور ناخودآگاه ،بال و
مصیبت به نتایج و پیامدهای بهینه در تابآوری تبدیل میشود .به هر حال چنین تلقی،
به ندرت در زندگی افراد مورد نظر ما به چشم میخورد .اثر تلقیحی میتواند با توجه به
و همکاران.) 200۷
با توجه به کارهای گوردون و سانگ( ،)۱۹۹۴تابآوری نه یک سازه ساده ،بلکه یک
ساختار پیچیدهای از جریانهای مرتبطی است که باید به طور جداگانه بررسی شوند و
به عنوان جنبههای مجزا از هم ،در سالمتی مورد مطالعه قرارگیرند.

16
- Inoculated resiliency
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تجارب فرد ،ادامه یابد .البته مادامی که این تجربیات سخت و طاقت فرسا نباشند( هارت
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لوتار در سال( .)۱۹۹۱مطرح کرد که تابآوری در افراد الزاماً نمیتواند عاری از
احساس پریشانی باشد ،اما میتواند بدون توجه به حضور چنین احساسی ،نشان داد که
میشود با موفقیت از عهده اتفاقات پیش آمده ،برآمد .در واقع جوانانی که قادر به حفظ
صالحیت خود ،علیرغم اثرات منفی قابل مالحظه هستند ،ممکن است باالترین شکل
تابآوری را به نمایش بگذارند.

عوامل ارتقای تابآوری
عوامل ارتقای تابآوری ،به طور مشترک در سه سطح مورد بحث قرار گرفتهاند که
عبارتند از :عوامل فردی ،عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی که افراد در آن زندگی
میکنند .چارچوب گستردهتر تاب آوری شامل مکانیزمهای محافظتی است مانند :منابع،
شایستگیها ،استعدادها و مهارتها که در درون فرد قرار دارند ،به عنوان عوامل سطح
فردی ،آن چه در درون خانواده و شبکه همساالن فرد قرار دارند ،به عنوان عوامل سطح
خانواده و آن چه در درون مدرسه ،محیط و اجتماع قرار دارند ،به عنوان عوامل سطح
صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

جامعه نام برده میشوند .لذا ارزیابی ظرفیت سازگاری یک فرد ،ناشی از ارزیابی جامع
هریک از این سطوح است و به همان میزان که نیاز به مداخالت مؤثر برای رشد منابع
و مهارتهای درونی فرد وجود دارد ،برای ارتقا بیشتر تابآوری ،بایستی به تغییر محیط
اجنماعی نیز توجه شود.
 ، )۱۹۹۹۱۷عنصر زمان را نیز به مفهوم تاب آوری میافزایند
فاستر ( ،)۱۹۹۷داویس (
و تفاوت بین کنار آمدن ،سازگاری و تابآوری را شرح میدهند .از نظر آنها کنار آمدن،
به عنوان پاسخ دادن به یک موقعیت خصمانه یا چالش برانگیز و اغلب نوعی حالت
17
- Foster & Dovis
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تدافعی در طبیعت است .از دیدگاه آنها ،سازگاری ،واکنشهایی را شرح میدهد که از
حالت تدافعی و حفاظتی به سوی تطابق و کنار آمدن حرکت میکند ،به نحوی که به
پیشرفت و بهبود موقعیت شخص میانجامد .سرانجام تابآوری ،تغییر مثبت در گذر
زمان است و به حفظ تواناییهای کنار آمدن و سازگاری مرتبط است .بنابراین با کاهش
خطر ،شخص تابآور ،کنار آمدن و سازگار شدن با مصیبت(فالکت)را تمرین کرده و به
مرور زمان از آن بهتر استفاده میکند.
بحثهای نظری فراوانی در زمینه تابآوری وجود دارد ،اما با توجه به طبیعت
پیچیده تابآوری ،شواهد اندکی درباره جریان تابآوری و این که چگونه آن را در
دیگران پرورش دهیم ،به دست آمده است .تابآوری با خصوصیات شخصیتی متفاوتی
در ارتباط است که در هفت ویژگی طبقه بندی شدهاند :شادی ،خردمندی و بینش،
شوخ طبعی ،همدلی ،کفایتهای عقالنی ،هدفمندی زندگی و ثبات قدم .پژوهشها
حاکی از این است که مهمترین مشخصه ارتقاء دهنده تابآوری ،معنای وجودی یا
هدفمندی زندگی است .ساختن معنی برای زندگی از طریق هدفها و رویاها و تمایل
به استفاده از استعدادهای خویشتن برای این که دنیا را مکان خوب و نیکویی بسازیم
شویم .اخیراً روان شناسی مثبت برخی از عوامل شناختی – معنوی تابآوری شامل
شادی ،خوش بینی ،ایمان ،خالقیت ،امید و رویاها ،خرد و فضیلت را مورد مطالعه
بیشتری قرار داده است.
در هر حال در قالب رشد تئوری های قابل آزمایش علمی در مورد تابآوری
مداخالت علمی چندی برای ارتقاء پیامدهای رشدی مثبت نوجوانان انجام گرفته است.
با مرور ادبیات پژوهشی تابآوری ،روشن شده است که بیشترین فعالیتهای پژوهشی
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به ما کمک میکند تا به موجودات تابآور در موقعیتهای خیلی مصیبت بار تبدیل
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بر فرآیندهای محافظتی در سه سطح فردی ،خانوادگی و اجتماعی تأکید دارند .به
عبارتی هر منبع محافظتی در هر سطحی از یک مرجع رشدی یک هدف مداخلهای
برای ارتقاء تابآوری در افراد فراهم میکند .ضمن اینکه ماهیت مداخله در هر سطحی
ممکن است ،تفاوت معناداری داشته باشند ولی هدف سازگاری موفقیت آمیز با تغییرات
پیرامون فرد است و هرجا که افراد از منابع درونی و زمینه های اجتماعی و خانوادگی
مناسبی بهرهمند باشند ،دارای ظرفیت سازگاری سازنده با بدبختی و فالکت هستند که
این امر میتواند ارتقاء دهنده تابآوری باشد.
در سطوح فردی ،ممکن است بر محور پیشگیری و با هدف رشد مهارتها و منابع
سازگاری شخصی ،قبل از مواجهه مشخص با فالکتها و بدبختیهای زندگی واقعی
باشند .به هر حال رایج ترین مهارتها و منابع سازگاری در پاسخ به بحرانها ایجاد
میشود و اغلب در درون بافتی از درمان مواجهای ،اتفاق میافتد .ضمن اینکه شناسایی
منابعی که مورد توجه در مداخالت مؤثر هستند ،اهمیت دارد ،تعیین این که چگونه

صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

این منابع به مراجعان منتقل شود ،به همان اندازه مهم است .در سطح خانوادگی بویژه
در زمانی که نوجوان بیش از خانواده ،تمایل به گروههای همسال دارد نیز ضروری است.
در عین حال مداخالت در سطح خانواده همانند سطح فردی پیشگیرانه یا متمرکز بر
مراقبت در مقابل بحرانها است(روتر.)۱۹۹۹۱8،
نوجوانان بویژه در جهان توسعه یافته ،یک سوم ساعات بیداریشان را در مدرسه
میگذرانند .محیطهای اجتماعی وسیعتر از قبیل همسایگان ،شهرستان و کشور ممکن
است نقش مهمی در رشد روانی اجتماعی فرد بازی کنند .تأثیر محیط اجتماعی میتواند
از دو چشم انداز جسمانی و اجتماعی باشد .مباحث اندکی در مورد عوامل اجتماعی
18
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تابآوری در ادبیات سالمت روانی وجود دارد .البته باید نیاز به پژوهشهای گستردهتر
 ،به منظور مطالعه همهگیر شناسی اجتماعی و اثر محیط اجتماعی بر سالمت و رفاه
بزرگساالن نیز مورد توجه قرار بگیرد.
در حالی که اولین موج پژوهشها درباره تابآوری ،بر کشف کیفیتهای تابآوری
تأکید داشتند ،دومین موج پژوهشها ،بر تابآوری به عنوان یک فرآیند تبادلی(متقابل)
تمرکز میکنند .بسیاری از این مفاهیم پژوهشی یا در روان درمانی به کار برده میشوند
و یا در رشد و تحول کودک ،تحت عنوان اندیشههای مقابله با استرس ،مورد مطالعه
قرار میگیرند .گرینبرگ ،پرسش اساسی مرتبط با مصیبت و تابآوری را اینگونه مطرح
میکند ،فرد چگونه میتواند یک سری پاسخهای مؤثر به استرس بدهد؟
چهار فرآیند مرکزی تبادلی در بین محرکهای استرسآور محیطی عبارتند از:
 .1ادراک و ارزیابی اولیه از عامل ایجاد کننده استرس و معنای هیجانی آن.
 .2توانایی مدیریت هیجانهای خود

 .4تفسیر شناختی عاطفی رویداد
ریچاردسون( ،)2002معتقد است ،موج سوم پژوهشهای تابآوری باید بر یک
همگرایی فرا نظری که مستلزم نیروهای خود اصالحگر در افراد است ،تمرکز کنند .با
فرآیند تابآوری میتوان ابعاد معنوی ،اخالقی و زیست شناختی را در افراد ارتقاء داد و
قوت بخشید .در برخی از پژوهشها ،بین تابآوری و سرسختی با اضطراب و افسردگی
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رابطه منفی معنی داری مالحظه و نشان داده شده است که افراد تابآور میتوانند ،بر
انواع اثرات ناگوار چیره شوند.
تابآوری نیز به عنوان یکی از سازههای اصلی شخصیت برای فهم انگیزش و هیجان
و رفتارمفهوم سازی شده است(بالک  .)200۵ ،بالک معتقد است ،تاب آوری توانایی
منطبق ساختن سطح کنترل بر حسب شرایط محیطی میباشد .در نتیجهی این انعطاف
پذیری انطباقی ،افراد با سطح باالی تابآوری ،با احتمال بیشتری در زندگی خود عواطف
مثبت را تجربه مینمایند ،اعتماد به نفس باالتری دارند و در مقایسه با افرادی که از
سطح پایین تابآوری برخوردارند ،سازگاری روان شناختی بهتری از خود نشان می-
دهند .افراد دارای سطح پایین تابآوری ،در مواجهه با شرایط استرسآمیز ،به شیوه
خشک ،یکنواخت  ،بی نظم و آشفته رفتار مینمایند و در هر موقعیتی ،پیامد رفتاری
آنها احتماالً ناسازگارانه است .افراد تابآور به عنوان افرادی توصیف میشوند که دارای
عالیق وسیع ،سطح اشتیاق باال ،جرأت مندی ،مهارت اجتماعی و بشاشیت هستند .آنان
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فاقد رفتارهای خودشکنانه ،از لحاظ عاطفی آرام ،دارای معنای فردی در زندگی هستند
و قادرند شرایط استرس زا را تعدیل نمایند.
تابآوری ،به طور آشکار ،چیزی بیش از یک برآمد یا فرآیند است .پژوهشها نشان
داده است که نگرش های مثبت و توانمندیهای فرد در تعدیل استرس ،برآمدها و نتایج
تابآوری و نه علت های آن هستند .هسته مرکزی سازه تابآوری این پیش فرض را
تشکیل میدهد که « فطرتی بیولوژیک » برای رشد و کمال در هر انسانی وجود دارد
که به طور طبیعی ،تحت شرایط معین محیطی ،آشکار میشود.
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موجهای پژوهش تابآوری
موج اول – ویژگیهای تابآوری
اولین موج بررسی تابآوری ،بر تغییر الگو از توجه به عوامل خطرزایی که منجر به
مشکالت روانشناختی شده و به شناسایی تواناییهای یک فرد ،متمرکز بوده است.
ویژگی و فرض تابآوری ،انتخاب برای انسجام مجدد ،به صورتی تاب آورانه و برگشت
به تعادل یا با فقدان میگذرد .به موجب این مدل تابآوری ،افراد این فرصت را مییابند
که میان از هم گسیختگی برنامهریزی شده یا واکنش به رخدادهای محیطی ،به صورتی
هوشیارانه یا ناهوشیارانه ،خود پیامدهای از هم گسیختگی را انتخاب کنند .انسجام
مجدد تاب آورانه به انسجام مجدد یا تطابقی گفته میشود که به رشد ،آگاهی ،درک
خود و قدرت افزایش یافته حاالت تابآوری ،منجر میشود .انسجام مجدد تاب آورانه
عبارتست از تجربه بینش و رشد از طریق از هم گسیختگی .این یک فرآیند تجربه درون
نگرانه در شناسایی ،دستیابی و پرورش حاالت تابآوری است .انسجام مجدد تابآورانه،
به شناسایی و تقویت حاالت تابآوری منجر میگردد .در حالی که انسجام مجدد
عهده برآمدن از فوریتهای زندگی ،پناه میبرد.

توصیف تابآوری وقتی شروع میشود که فرد در نقطهای از زمان خود را با
موقعیتش در زندگی تطابق داده است .استفاده از واژهی تعادل زیستی روانی معنوی ،به
منظور توصیف حالت تطابق یافته ذهن ،بدن و روح است .تعادل زیستی روانی معنوی

صدیقه ابراهیمی

ناکارآمد ،زمانی رخ میدهد که فرد به مواد ،رفتارهای تخریبی یا سایر ابزارها برای از
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زمانی است که فرد به صورت جسمی ،روانی و معنوی ،خود را با مجموعهای از شرایط
خوب یا بد تطابق داده است.
تعادل زیستی روانی اجتماعی به طور معمول از سوی عوامل درونی و بیرونی،
فشارزاها ،شرایط ناگوار ،فرصتها و سایر اشکال تغییر ،مورد هجوم قرار میگیرد.
اثرگذاری این عوامل ،به حاالت تابآوری و انسجامهای مجدد تابآورانه قبلی بستگی
دارد .در واقع تعامل بین فوریتهای زندگی و عوامل محافظتی است که تعیین میکند،
از هم گسیختگی رخ خواهد داد یا خیر (مادی.)2008۱۹،
انسجام مجدد میتواند به صورتهای تابآورانه ،تالش برای برگشت به تعادل
زیستی روانی اجتماعی ،انسجام مجدد همراه با خسارت و انسجام مجدد ناکارآمد باشد.
بهبودی همراه با خسارت ،بدین معنی است که افراد به خاطر فشار فوریتهای زندگی،
انگیزه20،امید و کشش خود را از دست میدهند.
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جنبش تابآوری این باور را مطرح میکند ،تابآوری و انسجام مجدد تابآورانه،
بیشتر یک رشد یا تطابق به واسطهای از هم گسیختگی است تا بهبود یافتن یا کارکرد
قبلی را بازیافتن .بدین ترتیب میتوان چنین پنداشت که تابآوری فرا نظریهای است
 2۱کلبرگ را 22دربرمیگیرد.
که نظرات افرادی چون پیاژه و

19
- Madey
20
- Motive
21
- Piagel ,J
22
- Colberg . N
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موج دوم – نظریه تابآوری
انسجام مجدد تابآورانه برای رشد به انرژی نیاز دارد .طبق نظریه تابآوری ،منبع
این انرژی ،یک منبع معنوی و ذاتی است .یکی از عبارات نظریه تابآوری این است که
نیرویی در درون هر فرد وجود دارد که او را به سوی خودشکوفایی2۳،نوع دوستی ،خرد
و هماهنگی سوق میدهد .این نیرو یک منبع معنوی دارد .پرسشی که به موج دوم
بررسی تابآوری منجر گردید ،عبارت بود از این که منبع انرژی یا انگیزشی که به
انسجام مجدد تابآورانه منجر میشود ،چیست و کجاست؟ راهبردهای پرورش تاب
آوری از نظر مفهومی ،کار بر روی تابآوری تببین کننده این موضوع است که ما
نیازمندیم تا اهداف مثبت را در اولویت قرار دهیم .به عنوان یک جامعه ،الزم است تا بر
روی شایستگی کودکانمان سرمایه گذاری کنیم .این بدین معنی است که باید از
چگونگی ایجاد توانایی برای پیشرفت تحصیلی و رفتار تبعیت از قواعد یا شهروندی
خوب ،درک درستی داشته باشیم .مهم است که خطرزاها رابشناسیم و در صورت امکان
از بروز آنها جلوگیری کنیم ،اما شناسایی داراییها و سیستمهای محافظتی و حمایت
از آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است .همه ما با تابآوری ذاتی و با ظرفیتهایی
مانند مهارتهای توانمندی اجتماعی ،شامل تفاهم ،انعطافپذیری فرهنگی ،همدلی،
مهربانی ،مهارتهای ارتباطی و شوخ طبعی ،مهارتهای حل مسئله ،تسلط بر وظایف،
احساس هدفمندی و باور به آیندهای روشن میباشند .تابآوری صرفاً پدیدهای ژنتیکی
نیست که فقط افرادی خاص آن را داشته باشند ،در واقع این پدیده ظرفیتی فطری
است که میتواند به خود اصالحگری و تغییر منجر شود.
23
- Self- actualizatiol
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برای بهبود ویژگیهایی که در افراد تابآور دیده میشود ،زاده میشویم .ویژگیهایی
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پیشآیندها و پسآیندهای تابآوری
پیش آیندها ،معیارهایی میباشند که باید قبل از این که مفهوم تابآوری در فرد
بررسی شود ،مد نظر قرار گیرد .پسآیندها ،شرایطی هستند که از مفهوم تابآوری
منتج میشوند که هم پیشآیندها و هم پسآیندها در اصالح اسنادهای تابآوری به
کار میروند و میتوانند زمینهای که مفهوم تابآوری در آن به کار رفته را روشن نمایند.

انواع پیشآیندها در فرآیند تابآوری :
 مشکل یا آسیبی که نیاز به نوعی پاسخ دارد. موقعیتی که به عنوان شروع آسیب جسمی یا روانشناختی2۴تعبیر میشود. توانایی فکری تفسیر کردن مشکل هم از لحاظ شناختی و هم از لحاظ اجتماعی -یک دید واقعی از جهان به جای خوشبینی کاذب یا نگرش منفی
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انواع پسآیندها در فرآیند تابآوری :
یکپارچگی جسمی و روانشناختی منتج از تابآوری
توسعه و رشد کنترل شخصی2۵منتج از مفهوم تابآوری
سازگاری

روانشناختی2۶

رشد شخصی 2۷
پس از آشفتگی و بحران

24
- Psychological
25
- Self – control
26
- Psychological adjastment
27
- Personal growth
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اسنادهای مفهوم تابآوری:
توجه به مفهوم اصلی تابآوری میتواند در ادراک ساختارهایی که در مفهوم تاب-
آوری مطرح میباشند ،کمک نماید .اسنادهای تابآوری در موارد زیر خالصه شده است:
خود

انطباق۳0
امید2۹،
کفایتی28،

خود کفایتی :
خودکفایتی ،یکی از اسنادهای تابآوری در قلمرو نظریه یادگیری اجتماعی۳۱بندورا
میباشد .خودکفایتی ،به عنوان اعتماد فرد ،به توانایی عملکرد ،در یک موقعیت خاص،
تعریف شده است .در تأکید بر خودکفایتی بندورا ،یک درک کلی از توانایی کنترل فرد
فراتر از فعالیت و یک درک ویژه از توانایی فرد در انجام فعالیت ،بیان شده است.

امید :
امید داشتن به عنوان یکی از اسنادهای تابآوری شناخته شده است .امید بوسیلهی
آیند و عقاید انگیزشی – شناختی ۳2که خط سیر اهداف را مشخص میکنند را خلق
 ۳۳بیان کرد ،امید داشتن در رشد تابآوری ،به عنوان به کار
و ایجاد سازند .اشنایدر

28
- Self - Exploration
29
- Hope
30
- Adaptation
31
- Learning social
32
- Motivation - cognitive
33
- Eshnaider , A

صدیقه ابراهیمی

جهتیابی هدف در آینده تعریف میشود .اعتقاد به این که اهداف میتوانند ،به دست

36
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گیرنده ی افراد در جهت رویارویی بودن و کوشش برای داشتن آیندهای بهتر ،ضروری
میباشد.

انطباق :
نظریه تأکید و انطباق الزاروس و فولکمن ،انطباق را به عنوان نوسان بازگشت تالش-
های شناختی و رفتاری که به وسیله افراد برای مدیریت استرسهای درونی و بیرونی
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به کار میرود ،تعریف شده است.
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فصل 2
مفهوم و
مبانی نظری پرخاشگری
صدیقه ابراهیمی
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مقدمه:
پرخاشگری ،یکی از اختالالت رفتاری شایع در میان نوجوان است .نوجوانان
پرخاشگر نمیتوانند به درستی رفتار خود را پیش بینی کنند .این نوجوانان در محرک-
های اجتماعی ،نشانههای خصمانه فراوانی مشاهده میکنند و درک درستی از سطح
پرخاشگری خود ندارند .آنها همچنین از راهحلهای کالمی اندکی برای اثبات خود در
مسائل اجتماعی بهره میجویند و بیشتر از راه حلهای پرخاشگرانه استفاده میکنند و
به دلیل همین مقبولیت ارزشی ،از پرخاشگری به عنوان راهکار مناسب استفاده میکنند.
،)۳۴گفته است ،نگاهی کوتاه به
همان گونه که یکی از علمای اجتماعی(ارونسون
جهان اطراف به ما نشان خواهد دادکه«عصر ما عصر پرخاشگری است» .آنتونی

استر۳۵،

از دیگر عالمان اجتماعی بیان میکند ،ما رفتارهای خشن انسانها را نسبت به یکدیگر
حیوانی میخوانیم ولی بررسی خشونتهای انسان نسبت به انسان نشان میدهد که به
کار بردن صفت حیوانی در مورد این گونه رفتارها در واقع توهین به حیوانات است .در
صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

جایی دیگر ،تعریف خشم عبارت است از حالتی عاطفی یا هیجانی که از تهییج عالیم
تا خشم وحشیانه یا عصبانیت گسترده است .این حالت اغلب هنگامی متجلی میگردد
که راه نیل به اهداف یا برآوردن نیازهای افراد سد میشود .سرانجام پرخاشگری به
منزله وارد آوردن آسیب آشکار یا رفتارهای تنبیهی مستقیم به سایر افراد یا اشیاء تعریف
میشود(رابینسون ) .۳۶شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است ،در اثر جدال تحریک
شده یا تا حد اعالی شدت آن مسیر را طی

۳۷
میکند(استنگفور).

34
Aronson
35
Antoni Ester
36
Rabinson
37
Estangford
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در طی سالهای گذشته یک مجموعه رو به رشد تحقیقات حول محور پرخاشگری
و مشکالت آن درکودکان و نوجوانان در مدرسه اختصاص یافته است .پرخاشگری در
دوران نوجوانی ،نه تنها به قربانیان اعمال پرخاشگرانه آسیب وارد میسازد ،بلکه رشد
خود نوجوانان پرخاشگر را نیز در معرض خطر قرار میدهد .رفتار پرخاشگرانه میتواند
بر اساس انگیزه و کارکرد به زیرگروههایی تقسیم شود .به این ترتیب ،پرخاشگری تدافعی
به عنوان پرخاشگری واکنش پذیر برچسب میخورد ،درحالی که یک عمل ابزاری و
توهینآمیز به عنوان پرخاشگری واکنش گرایان ،برچسب میخورد.
پرخاشگری به عنوان هر شکلی از رفتار در نظر گرفته میشود که به دیگران صدمه
و آسیب بزند و میتواند به دو صورت آشکار و غیر مستقیم طبقه بندی شود .این نوع
رفتار آشکار ،رفتاری در نظر گرفته میشود که اثر منفی مستقیمی بر بهزیستی قربانی
داشته باشد .پرخاشگری آشکار میتواند به صورت فیزیکی یا کالمی باشد .پرخاشگری
فیزیکی شامل رفتارهایی از قبیل زدن و هل دادن میباشد .در حالی که پرخاشگری
کالمی شامل حمالت کالمی لفظی به شکل متلک یا تهدید است .پرخاشگری
غیرمستقیم ،رفتاری است که باعث صدمه و آسیب به صورت غیرمستقیم و به وسیله
خواستهها و نیازهای افراد ناکام بماند و همچنین در زمانی که افراد موقعیتها را
ناعادالنه و تهدیدی برای ایگوی خود در مییابند ،تجربه میشوند .شخصیتی پایدار است
که شامل مؤلفههای عاطفی(خشم) ،نگرشی(بدبینی و بیاعتمادی به دیگران) و
رفتاری(پرخاشگری آشکار و سرکوب شده) میباشد .به رابطه بین خصومت و رفتار
پرخاشگرانه توجه میکند .خصومت رفتار پرخاشگرانه درونی نیست بلکه بیرونی است.
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آسیب رساندن در ارتباطات بین فردی بوجود میآید .این رفتار زمانی که نقشهها،
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خشم و پرخاشگری هیجانات جهان شمولی هستند که در همه فرهنگها دیده
میشوند و یکی از شایعترین مشکالت رفتاری دوران نوجوانی هستند که موجب ناراحتی
و پریشانی نوجوان و اطرافیان وی شده و بهداشت روانی را مختل میسازند .خشم به
حالتی عاطفی یا هیجانی اطالق میشود که از تهییج عالیم تا خشم وحشیانه یا عصبانیت
گسترده است و اغلب هنگامی متجلی میگردد که راه نیل به اهداف یا برآوردن نیازهای
افراد سد میشود .سر انجام پرخاشگری به منزله وارد آوردن آسیب آشکار یا رفتارهای
تنبیهی مستقیم به سایر افراد یا اشیاء تعریف می شود .بار _آن ( ،)۱۹۹۷پرخاشگری
را چنین تعریف میکند :هر نوع عمل یا رفتاری که به طور مستقیم در جهت هدفی به
منظور آسیب رساندن و آزار و اذیت دیگران ،کسانی که مایل نیستند مورد آزارقرار
گیرند ،به کار میرود.
رفتار زورمند کالمی یا غیر کالمی که معموالً به منظور غلبه بر دیگران است ،از نظر
کاپالن ،پرخاشگری نامیده میشود .پرخاشگری واکنشی است که هدف آن رفع و حذف
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عامل تهدید است .در لغت نامه مریام وبستر( ،)20۱0پرخاشگری به این صورت تعریف
شده است :عمل قدرتمندانه که به قصد غلبه یا تسلط صورت میگیرد و یا حمالت بی
دلیل و یا تجاوز و رفتار خصمانه منتهی به ضرب و جرح و تخریب به خصوص هنگامی
که این اعمال پس از احساس عجز و ناکامی اتفاق افتاده باشد.
در کتاب«روانشناسی اجتماعی» آذربایجانی وهمکاران ،)۱۳8۵( ،ابزار میکنند،
پرخاشگری عبارتست از رفتاری که به قصد آسیب رساندن به کسی با چیزی انجام
میشود .آسیب شامل آزارهای روانی نظیر تحقیر ،توهین و فحاشی نیز میشود .مؤلفه
قصد در مفهوم پرخاشگری اهمیت بسیاری دارد و بدون آن نمیتوان به رفتاری برچسب
پرخاشگری زد.
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زمانی میتوان از واژه پرخاشگری استفاده کرد که چهار شرط رعایت شده باشد:
.1

فردی که رفتارش توأم با پرخاشگری است و آن رفتار را عمداً انجام

دهد.
.2

رفتار پرخاشگرانه در روابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی

باشد ،رخ دهد.
 .3شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است ،قصدش برتری یافتن
برفردی باشد که نسبت به او رفتار پرخاشگرانه دارد.
 .4شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است ،در اثر جدال تحریک شده
یا تا حدی اعالی شدت آن ،مسیر را طی کند (استنگور.)2004،
بار-آن در سال  ۱۹۹۷دو نوع پرخاشگری را عنوان کرده است :پرخاشگری وسیلهای
و پرخاشگری خصمانه .در پرخاشگری وسیلهای ،فرد یک هدف عینی و خارجی را در
خصمانه که بیشتر با آن مواجه میشویم و نسبت به پرخاشگری وسیلهای پر دردسرتر
است ،با تمایل همراه نبوده و نیاز به عنصر آگاهانه ندارد .بر خالف پرخاشگری وسیلهای
که فرد دنبال هدفی است و از پرخاشگری برای رسیدن به آن هدف استفاده میکند،
در نوع خصمانه شخص تمایل دارد که تکانشها را با کوچکترین مسئله بیرون بریزد،
همچنین محققین عقیده دارند ،در سالهای مدرسه ،پرخاشگری از نوع وسیلهای به
نوع خصمانه تبدیل میشود .بنابراین به نظر میرسد ،پرخاشگری مشگل عمده در دوره
نوجوانی است که در صورت عدم مداخله تا بزرگسالی ادامه مییابد.
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در طبقه بندى دیگر از شافر( ،)۱۹۹۶به دو نوع باال انواع کالمی و ارتباطى هم اصافه
شده است .پرخاشگرى ارتباطى به معناى رفتارهاى نامناسبى است که به روابط بین
فردى و روابط فرد با همساالن آسیب مىرساند .پرخاشگرى کالمى شامل استفاده از
واژگان و تن صدا به قصد آسیب عاطفى به دیگران با اقداماتى نظیر فریاد ،فحش ،تهدید

صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

کالمى ،توهین و تحقیر میباشد

(فامروکرنری۳8.)200۳،

38
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نظریههای پرخاشگری:
دیدگاههای نظری درباره ماهیت پرخاشگری متفاوتند و بر مؤلفههای آموخته نشده،
تعیین کنندههای درونی و بیرونی ،فرآیندهای عاطفی یا شناختی تأکید میکنند .نظریه
پردازان مختلف ،هر کدام قسمتی از موضوع پرخاشگری را هدف قرار داده و مورد
بررسی قرار دادهاند تا بتوانند کمکی به حل این معمای پیچیده نمایند .عدهای
پرخاشگری را یک اساس که در ماهیت انسان قرار دارد و بطور غیرقابل اجتنابی بیان
خواهد شد ،میدانند .حامیان این دیدگاه شامل روانکاوان ،کردارشناسان وجامعه
شناسان زیستی هستند و در آن سوی این مقوله ،نظریه پردازانی قرار دارند که دیدگاه-
های فرهنگی ،هنجاری ،یادگیری و اجتماعی شدن را در رفتار پرخاشگرانه قرار می-
دهند(دوو ۳۹
وهمکاران .)۱۹۹۳ ،به طور کلی صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی

پرخاشگری را به دو دسته تقسیم نمودهاند ،گروهی که معتقدند پرخاشگری ذاتی و
فطری است وگروهی آن راحاصل عوامل اجتماعی و در نتیجه ،آموختنی میدانند.

نظریه روانکاوی:
پرخاشگری است .مطابق با این دیدگاه ،انسانها فقط به این دلیل پرخاشگرند که بخشی
از طبیعت آنها پرخاشگری است .از مشهور ترین چهرههای این دیدگاه فروید میباشد.
اندیشههای فروید در این زمینه ،محصول تجارب او با مراجعان بالینی خود اوست .فروید،
بنیانگذار روانکاوی ،مدعی شد که انسانها سوائقی درونی برای نابودی دیگران دارند .او
میگفت ،مرگ به معنای عدم حضور عوامل زیستی حیات در ارگانیزم است .غریزه مرگ
39
Doo

صدیقه ابراهیمی

قدیمیترین ومعروفترین تبیین درباره پرخاشگری انسان دیدگاه ذاتی بودن
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در مقابل غریزه زیست معنا مییابد ،به این معنا که غریزه مرگ به آسیب رسانی به
دیگران و غریزه زندگی به همیاری دیگران منتهی میگردد .افرادی که دیدگاه فرویدی
افراطی اختیار کردهاند ،معموالً میل جنسی را به عنوان یک غریزه قبول دارند اما
پرخاشگری را ناشی از ناکامی میدانند که در اثر سرکوب عالقه ما به میل جنسی خود
انگیخته ایجاد میشود .علیرغم اعتقاد فروید به کنترل تکانههای جنسی و پرخاشگرانه
در انسان ،وی بهترین حالت امیدواری به وضعیت نامناسب برای فرد و جامعه را کنترل-
های پختهتر و واقع بینانه میدانست.
از نظر فروید پرخاشگری در انسان نماینده غریزه مرگ است و در مقابل غریزه
زندگی نماینده فعالیت است ،یعنی در حالی که غریزه زندگی ما را در جهت ارضای
نیازها و حفظ بقا هدایت میکند ،غریزه مرگ به صورت پرخاشگری میکوشد به نابود
کردن و تخریب بپردازد .این غریزه چنان چه بتواند دیگران را هدف پرخاشگری و تخریب
قرار دهد ،به جانب خود متوجه شده و به صورت خودآزاری و خودکشی جلوهگر میشود.

صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

بنابراین از نظر فروید پرخاشگری حالتی مخرب و منفی دارد.

نظریه کردارشناسی:
چهره سرشناس دیگری که به ذاتی بودن پرخاشگری اعتقاد دارد،
)۱۹۶۶(۴0است .وی پرخاشگری را غریزه مبارزه طلبی میداند که بین انسان و
لورنز
بسیاری دیگر از موجودات مشترک است .این غریزه به این دلیل که برای موجود منافع
زیادی را در بر دارد (برای مثال منفعت پراکندگی جمعیت یک گونه در منطقهای
وسیع) ،در طی دوره تحول گسترش یافته است .نظرگاه لورنز ،ناشی از مطالعات او بر
40
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روی حیوانات در محیط طبیعی میباشد .لورنز مدعی است ،بشر ماهیتی معقول از
خشونت را در خود دارد .لورنز بیان میکند که رفتار اصوالً بیش از آن که تابع شرایط
محیطی باشد ،محصول سوابق درونی بوده و صرف ًا در بستر محرکهای محیطی جریان
مییابد ،پرخاشگری نیز از این جنبه تحلیل میشود.
هم فروید و هم لورنز معتقدند ،پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان
دارای حالتی هیدرولیکی است ،یعنی به تدریج در شخص متراکم و فشرده میشود و
ال
نیاز به تخلیه پیدا میکند  .به نظر لورنز ،اگر این انرژی به شکلی مطلوب و صحیح مث ً
از ورزشها و بازیها تخلیه شود ،جنبه سازندگی خواهد داشت در غیر این صورت
مخرب تخلیه میشود .بنابراین لورنز با وجود آن که مانند فروید پرخاشگری را ذاتی
میداند ،بر خالف وی آن را سازنده و مثبت تلقی میکند.

نظریه زیست شناختی :
عدهای از روانشناسان اجتماعی مانند باس و نیسیت( ،)۱۹۹0در مورد بسیاری از
اشکال رفتار اجتماعی ،بر اهمیت عوامل زیستی تأکید میکنند .در مورد عوامل زیست
رفتارهای ضد اجتماعی که در خانواده جریان دارد ،به طور ویژه برگرفته از عوامل ژنتیکی
 .)200۴(۴۱در تحقیقات مشخص شد ،کمبود سروتونین و افزایش بیش
می باشد.آدلسون
از حد تستوسترون باعث رفتارهای پرخاشگرایانه میشود .این محقق نشان داد افرادی
که میزان تستوسترون در آنها زیاد بوده است ،نسبت به کسانی که میزان تستوسترون
در آنها کم بوده است ،از میزان باالتری از رفتارهای برخاشگرانه برخوردار بودند .در
41
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بسیاری از پژوهشها ،دو قلوهای یک تخمکی و دو تخمکی با استفاده از پرسشنامههای
خودسنجی مقایسه شدند .در برخی از این پژوهشها ،عامل ژنتیکی عامل شناخته شده
پرخاشگری است .در تعدادی از این مطالعات نشان داده شد ،افراد متعلق به خانواده-
هایی با سابقه اختالالت روان پزشکی ،در مقایسه با افراد فاقد این سوابق بیشتر از خود
اعمال خشن نشان میدهند .همچنین به نظر میرسد ،کسانی که نمره بهره هوشی
پایینتری دارند ،بیشتر در معرض بزهکاری و دست زدن به پرخاشگری هستند.

نظریه ناکامی پرخاشگری:
در این دیدگاه دو نکته مهم مطرح است ،یکی این که علت پرخاشگری معموالً
ناکامی است و دیگری این که این نوع ناکامی از ویژگیهای سائق برخوردار است یعنی
نیروی است که تا رسیدن به هدف پایدار میماند و نیز واکنشی فطری است مانند
گرسنگی و میل جنسی .بر این اساس عوامل خارجی مانند ناکامی باعث بر انگیخته
شدن میل قوی برای آسیب رساندن به دیگران میشود و این کشاننده نیز به نوبه خود
صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

 ۴2وهمکارانش( ،)۱۹۹۳مطرح
به اعمال پرخاشگرانه آشکار میانجامد .این نظریه را دالر
کردند .این گروه پرخاشگری را ناشی از کشاننده هایی میدانند که بر اثر عوامل بیرونی
برانگیخته میشوند .به گفته جان داالر( ،)۱۹۹۳ناکامی یعنی مصدود شدن راههای
دستیابی به اهداف و همین امر سبب حمله قوی به موانع تحقق اهداف میشود.
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دو زمینه اصلی در این نظریه جلب توجه میکند:
الف -هر ناکامی میتواند محرک پرخاشگری باشد.
ب -هر پرخاشگری میتواند به ناکامی جدیدی منتهی شود .هیچ چیزی به
ا ندازه پرخاشگری بر اساس نارحتی جسمانی ،خلق منفی ،مورد بی اعتنایی
قرار گرفتن و یا ناسزا شنیدن برانگیخته نمیشود ،پس عاطفه منفی که اساس
رویدادهایی که فرد آنها را ناخوشایند ادراک میکند ،بوجود میآید ،همین
میتواند منبعاصلی پرخاشگریها باشد.

نظریه یادگیری اجتماعی :
گروه مقابل ذاتی بودن پرخاشگری ،گروه دیگری هستند که به نظر آنان ،عقیده
ذاتی بودن سبب میشود ،پرخاشگری مانند میل به غذا ،یک واکنش اجتناب ناپذیر
تلقی شود .بنابراین دست ما را در کنترل یا کاهش دادن آن میبندد .این گروه بر خالف
نظر غریزین معتقدند ،دالیل فراوانی میتوان ارائه داد که پرخاشگری منبع غریزی و

این نظریه تأکید میکند که پرخاشگری نیز مانند دیگر اشکال پیچیده رفتار
اجتماعی آموختنی است .مطابق این دیدگاه انسانها با مجموعهای عظیم از پاسخهای
پرخاشگرانه به دنیا نمیآیند ،بلکه باید این پاسخها را از طریق تجربه مستقیم یا مشاهده
رفتار دیگران بیاموزند.

صدیقه ابراهیمی

ذاتی ندارد و به همین دالیل از نظر اجتماعی هم قابل آموزش است و هم قابل کنترل.
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از نظر بندورا برای درک پرخاشگری باید به سه جنبه اصلی توجه شود:
الف) رفتار پرخاشگرانه،
ب)سطح تحریک پذیری،
ج)شرایط حفظ حالت پرخاشگرانه(بندورا.) 1973،
هواداران این دیدگاه(بندورا ،۱۹۷۳بارون  ،)۱۹8۷،به این واقعیت تدکید کردهاند که
پرخاشگری پدیدهای خطرناک و بیثبات است که می بایست به عنوان یک رفتار
اجتماعی یاد گرفته شود .در برابر نظریه غریزه ،انسانها با مجمو عهای از انگیزههای
پرخاشگری و پاسخهای خشن پا به عرصه حیات نمیگذارند ،بلکه هم چنان که اشکال
پیچیده دیگر رفتار را یاد میگیرند ،رفتار پرخاشگرانه ر نیزا باید یاد بگیرند .این دیگاه
پیشنهاد میکند که برای تبیین پرخاشگری آگاهی از روشی که بر اساس آن چنین
رفتارهایی شکل میگیرند ،پاداشها و تنییههایی که روی این نوع رفتار اثر میگذارند و
صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

همچنین آگاهی از عوامل اجتماعی و محیطی که زمینه را برای رویداد چنین رفتارهایی
فراهم می سازند ،مورد نیاز است .بارون ()۱۹8۷میگوید :در تبیین پرخاشگری به یک
یا چند عامل جزیی اکتفا نمیشود ،بلکه آن را در حوزه گستردهای از عوامل مانند تجربه
گذشته پرخاشگران ،ناکامیها و دیگر متغیرهای اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد.

نظریه شناختی:
بیشتر روانشناسان بر نقش عمده شناخت در بروز رفتار پرخاشگرانه تأکید ورزیدهاند
 .در این دیدگاه عوامل شناختی نقش مهمی در تعیین واکنش ما به یک موقعیت دارند.
بنابر این دیدگاه ،پرخاشگری ناشی از کنش متقابل پیچیدهای بین حاالت و تجارب
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فعلی ،افکار ،خاطرهها و الگوهای شناختی ما در باره موقعیت فعلی است .از معروفترین
درمانگران شناختی الیس ،بک وکلی میباشد.
برخی نکات اساسی که از این دیدگاه استنباط میشوند عبارتند از:
.1

حادثه ناخوشایند حتی در صورت ابهام آسیب رسانی آن ،موجب

پرخاشگری میشود.
 .2قربانیان حادثه ناخوشایند غالباً پرخاشگری را بر حسب نتایج اعمال
دیگران تفسیر میکنند .به عبارت دیگر تفکر سبب میشود قربانیان مزبور
بین مسئولین ایجاد ناخوشایندی و آسیب رسانی با سایرین تمایز قائل شوند
و به همین جهت از پرخاشگری ابا کنند.
 .3در نهایت تصور سوء نیت ومسئولیت دیگران در آسیب رسانی روحی
و جسمانی به تحریک پرخاشگری مختوم میگردد.

تحریک پرخاشگری مختوم میگردد .چنین چارچوبی برای فهم ریشههای پرخاشگری
صحیحتر و مفیدتر از چارچوبی است که توسط فروید و لورنز و حتی از چارچوبی که
داالر و همکارانش در فرضیه ناکامی-پرخاشگریارائه کردهاند ،پیشنهاد شده است .به
نظر می رسد که در سرشتی بودن پرخاشگری نمیتوان تردید کرد .البته از سوی دیگر
تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی و شخصیتی بر کیفیت ،شکل وشدت بروز آن نیز انکار
ناپذیر است .دو نتیجه از ذاتی بودن یا آموختنی بودن پرخاشگری میتوان گرفت ،یکی
اینکه پرخاشگری درآدمی نتیجه تعامل پیچیدهای بین تعامالت و پاسخهای آموخته

صدیقه ابراهیمی

درنهایت تصور سوءنیت ومسئولیت دیگران در آسیب رسانی روحی وجسمانی به

50

رابطه ایده آل من و نوجوانم

شده است و دیگری پرخاشگری در انسان حتی اگر ذاتی هم باشد قویاً تحت تأثیرعوامل
اجتماعی قرار دارد.

خشم از دیدگاه اسالم:
در اسالم خشونت و پرخاشگری از ابعاد و جنبههای مختلفی مورد توجه قرار گرفته
و درباره آثار و شیوههای مهار آن بسیار سخن گفته شده است .در مقام بین منشاء
پرخاشگری وخشونت و یا در مقام بر شمردن مصادیق و آثار آن و یا در مقام ارزشیابی
و توصیه به اجتناب از پرخاشگری و یا مقدمات و علل بوجود آورنده آن در اسالم ،مطالب
زیادی بیان شده است .از همین جا میتوان به اهتمام اسالم در این امر پی برد .از آن
جا که این رفتار دارای آثار گسترده و مهمی در زندگی و سرنوشت انسانها و جوامع
است و از آن مهمتر در ارتباط کامل با سعادت اخروی و جنبههای مربوط به کمال
انسانی قرار دارد ،دلیل این اهتمام بخوبی آشکار است.
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خشم یکی از عواطف مهم انفعالی است که که کار با اهمیتی برای انسان انجام
میدهد ،یعنی به او در حفظ و نگهداری خویش کمک میکند .وقتی انسان خشمگین
میشود ،نیرویش برای انجام کارهای سخت عضالنی افزایش مییابد .این حالت ،او را
برای دفاع از خود یا غلبه بر مشکالتی که مانع تحقق اهداف مهمش میشوند ،قادر
میسازد .از آن جا که هنگام برانگیخته شدن خشم و به طور کلی عواطف شدید انفعالی،
انسان قدرت تفکر درست را از دست میدهد ،شایسته است که در چنین حالتی از دست
زدن به کارهایی که بعداً از انجام آنها پشیمان خواهد شد ،بپرهیزد .عالوه بر این الزم
است ،چگونگی تسلط بر نیروی غضب را بیاموزد .از همین جا ،علت این که خداوند مردم
را به حاکم شدن و تسلط بر انتقال خشم و فرو خوردن آن سفارش میکند ،روشن
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میشود اسالم نیز در صدد تربیت و به اعتدال رساندن این قوه در انسان است .بدین
لحاظ از یک سو اثر سوء رها کردن این نیرو و اعمال پرخاشگرانه را بر میشمارد و از
سوی دیگر بر ارزشهای مثبت و فضائل اخالقی مانند عفو و بخشش تأکید میورزد.
خداوند به افرادی که بر خشم خود غالب شوند ،وعده ثوابی اعظیم داده است« :بشتابید
به سوی مغفرت پروردگار خود و به سوی بهشتی که پهنای آن آسمانها و زمین را فرا
گرفته و برای پرهیزکاران مهیا است .آنانی که از مال خود به فقرا در حال وسعت و
تنگدستی انفاق میکنند و خشم و غضب خود را فرو نشانند و از بدی مردم در گذرند
(چنین مردمی نیکوکارند) و خدا دوستدار نیکوکاران است»(آل عمران.)۱۳۳-۱۳۴
برخی از شناختها و نگرشهایی که منابع اسالمی در مورد خشم وغضب و آثار مثبت
و منفی مهار و عدم مهار آن در اختیار ما میگذارند عبارتند از:
خشم موجب تباهی ایمان میشود .پیامبر اکرم (ص) (بهارالنوار ،جلد،73
باب  ،132حدیث.)15
خشم کلید هر بدی و بدترین چیز است .امام صادق (ع) (بحار انوار ،جلد

خشم نوعی جنون است .امام علی (ع)(بحاراالنوار ،جلد ،73باب ،132
حدیث .)16
به همین دلیل است که در اسالم پیش از هرتوصیه و تشویقی سعی میشود ،نخست
زمینههای شناختی مناسب به وجود آید .در مرحله اول افراد طوری دعوت میشوند که
بتوانند ،درک کنند فالن امر و تشویق در جهت حفظ مصالح آنها است .سوره مائده
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آیه  ۶به این نکته اشاره دارد « :مَا یُرید اَهلل لیَجِعلْ مَنْ حَرجْ وَلکَن یُریدُ لَیْطَهرکُم» با
چنین تربیتی افراد از درون آمادگی پذیرش این اوامر و نواهی را پیدا میکنند.
مهار خشم موجب میشود که زشتیهای انسان پوشیده بماند .پیامبراکرم (ص)(بحار
االنوار ،جلد  ،۷۳باب  ،۱۳2حدیث  .)2۱در حدیث دیگری امام حسن عسگری(ع) می-
فرمایند :خشم و غضب کلید هر گونه شرارت و تباهی است .هرکس خشم خود را فرو
نشاند با وجود اینکه میتواند آن را اعمال کند ،خداوند قلب او را از آرامش و ایمان
انباشته میسازد .در جای دیگر حضرت میفرماید :هرکس خشم غضب خود را مهار
سازد ،خداوند اسرار بد او را میپوشاند.

خشونت وپرخاشگری در نوجوانان:
همانطور که میدانیم بیشترین ظهور پرخاشگری در نوجوانی است و عدم کنترل
 ،)۱۹۷۵(۴۳معتقدند که
آن باعث بروز مشکالت متعددی میشود .آنافروید واریکسون

صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

نوجوانی به علت طغیانهای جسمی و روانی دورهای پرکشمکش است .هرچه نوجوانان
به دورههای بعدی تحولی گام بر میدارد ،رفتارهای پرخاشگرانه او کمتر میشود و بیشتر
متوجه درون میگردد ،به همین خاطر رفتارهای پرخاشگرانه در سنین ابتدایی و
 .)200۵، ۴۴رفتارهای
نوجوانی بیشتر از دورههای بعدی زندگی به چشم میخورد (پری
پرخاشگرایانه در نوجوانان ممکن است به اشکال مختلفی جلوهگر شود ،از قبیل آزار و
اذیت دیگران ،کتک زدن ،پرتاب کردن ،شکستن وسایل ،دشنام دادن به دیگران،
تمسخر ،تحقیر کردن دیگران و فریادزدن.
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انواع پرخاشگری و خشو نت در نوجوانان به صورت زیر طبقه
بندی شده است:
خشونت معطوف به خود:
در این نوع پرخاشگری رفتارهای خطرناک و آسیب رسان به سمت خود فرد نشانه
رفته است ،مانند خودکشی .البته الزم به ذکر است ،اقداماتی که آسیب رسان به خود
هستند ولی کشنده نیستند از جمله خود زنی یا قطع عضو نیز در این گروه قرار دارند.

خشونت میان فردی:
رفتار پرخاشگرانه که توسط نوجوان در سطح مدرسه و خانواده به شکل پرخاشگری
کالمی و حمله فیزیکی به دیگران رخ میدهد که میتواند به طرف مقابل نیز آسیب
.)200۶۴۵
رسان باشد (یونسکو

پرخاشگری فیزیکی:
اسلحه و آسیب عاملی مانند افرادی که تحریک میشوند ،است.

45
Unesko

صدیقه ابراهیمی

شامل پرخاشگری یدی مانند مشت و لگد ،آسیب ابزاری مانند چماق ،کمربند،
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پرخاشگری کالمی:
شامل استفاده از واژگان ،تن صدا به قصد آسیب عاطفی به دیگران با اقداماتی نظیر
.) ۴۶
فریاد ،فحش ،تهدید ،توهین و تحقیر میباشد (فارمزو کارنیز

پرخاشگری مستقیم:
ترکیبی از پرخاشگری کالمی و فیزیکی است که شامل مواجهه مستقیم قربانی و
مرتکب پرخاشگری است.

پرخاشگری غیرمستقیم:
شامل اعمالی است که باعث آسیب رسانی به روابط بین فردی و موقعیت اجتماعی
دیگران میشود .این نوع را معادل پرخاشگری اجتماعی در نظر گرفتهاند .در پرخاشگری
اجتماعی فرد پرخاشگر از طریق صدمه زدن به عزت نفس و موقعیت اجتماعی افراد در
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صدد آسیب رساندن بر میآید .شکل ابزار آن به صورت پنهان است و ممکن است به
شکل شایعه پراکنی ،تهمت و افترا بستن ابراز شود.

پرخاشگری رابطهای (عاطفی):
این نوع پرخاشگری یک واکنش به تهدید است که این تهدید میتواند توسط یک
فرد یا اجتماع صورت پذیرد و هدف آن دفاع است .در این نوع پرخاشگری یک نوع
برانگیختگی عاطفی صورت میگیرد (ایفل من.)۱۹8۶ ،
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پرخاشگری منفعالنه:
گاهی پرخاشگری به شکل فعاالنه اعمال نمیشود ،بلکه فرد با روشهای منفعالنه
مانند کارشکنی ،اهمال کاری و امثال آن مانع انجام کاری که مورد نظر فرد است،
میشود .به این نوع پرخاشگری ،منفعالنه میگویند.
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فصل 3
مفهوم و
مبانی نظری خودکارآمدی
صدیقه ابراهیمی
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تاریخچه خودکارآمدی:
 ،)۱۹۷۷( ۴۷آغاز گرد-
خودکارآمدی تاریخچه کو تاهی دارد که با فعالیتهای بندورا
ید .وی در نوشتههای تحت عنوان «به سوی یکپارچه کردن تئوری های تغیرات رفتار»
به این موضوع اشاره کرد .خود کارآمدی تحت عنوان قضاوتهای افراد در مورد توانایی-
هایشان روی تالش و پشتکار آنها اثر میگذارد .به عبارتی خودکارآمدی عبارتست از
باور فرد ،در این خصوص که توانایی انجام تکلیف را دارد یا خیر .خودکارآمدی با توجه
به احساس و تفکر و عمل انسانها ،متفاوت است .خودکارآمدی یک حوزهی اختصاصی
در نظر گرفته میشود ،بدین معنا که فرد میتواند خود باوری نسبتاً محکمی در حیطهها
و دامنههای مختلف یا موقعیتهای عملکردی خاص داشته باشد .اما برخی از محققان
یک مفهوم عمومی از خودکارآمدی متصور شدهاند .این مفهوم به اعتماد کلی فرد به
توانایی گذر از دامنه وسیعی از خواستها یا موقعیتهای جدید برمیگردد .خودکارآمدی
عمومی بر پایه و اساس روشن شدن لیاقت و قابلیت فرد برای کنار آمدن مؤثر با بسیاری
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از موقعیتهای تنش زا بنا شده است.
به اعتقاد بندورا( ،)200۱خودکارآمدی مفهومی است که به واسطه آن تجربیات،
توانایی و تفکر افراد در یک مسیر ادغام میشود .خودکارآمدی ادراک قابلیتهای فردی
به منظور دستیابی به عملکردها و نتایج موقعیت دیگر از پیش تعیین شده میباشد،
بنابر این خودکارآمدی از بابت باورهای انتظاری متفاوت است .خودکارآمدی یا ادراک
خودکارآمدی در بر گیرنده احساس خوشایند فرد در انجام تکالیف و در تمامی انسانها
مرتبط است.
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باور خودکارآمدی پایه اصلی و محور انگیزه انسان محسوب میشود و به میزان
بهرهمندی افراد از این باورها ،احتمال موقعیت آنها را در انجام کارها باال میرود .بندورا،
خودکارآمدی را به عنوان قضاوت افراد درباره تواناییهایشان در سازمان دهی و اعمال
دورههای عمل مورد نیاز برای حصول انواع طراحی شدهی عملکرد ،تعریف کرده است.
این بدان معناست که خود کارآمدی یک پیش بین قوی عملکرد وظیفهای متعاقب
است .تعاریف این سازه در نهایت اشاره دارد بر آنچه که یک شخص با توجه به یک
وظیفه خاص ،از تواناییهای خود ادراک میکند .خود کارآمدی به معنای توانایی ادراک
شدهی فرد در انطباق با موقعیتهای مشخص است و به قضاوت افراد در باره تواناییها یا
انطباق با یک موقعیت خاص مربوط است .باورهای شخص در مورد توانایی برای کنار
آمدن با موقعیتهای متفاوت را خود کارآمدی مینامند.
خودکارآمدی مربوط به یک تکنیک خاص به ارزیابی افراد از توانایی خاصی برای
انجام موفقیت آمیز آن برای تکلیف اشاره دارد .به عقیدهی بندورا خودکارآمدی از مهم-
ترین عو امل در رشد ارتباطات سالم و مطلوب اجتماعی است که رضایت از زندگی فرد
را در پی دارد  .خودکارآمدی با ارتباطات مثبت با همساالن مانند عواطف مثبت در
همکاران ،)20۱0(.نیز نشان دادند ،سطوح باالی خودکارآمدی در ارتباطات اجتماعی
میتواند ،سازگاری شناختی ـ عاطفی در کودکان و نوجوانان را حفظ کند .همچنین،
خودکارآمدی باال با توان بیشتر مقابله با رفتارهای پرخطر برای سالمت همراه است ..به
دلیل ترشح هورمونهای جنسی درسن نوجوانی ،شرایط فیزیکی و روانی ،نوجوانان را
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موقعیتهای اجتماعی و مدیریت عواطف و هیجانات منفی مرتبط است.

کاپاراو۴8
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به سمت پرخاشگری هدایت کرده و اگر قادر نباشیم شرایط جدید را هدایت کنیم،
سبب ایجاد شکافی بزرگ بین نوجوانان و خانواده او میشود.
خودکارآمدی شالوده پرورش سایر مهارتهای مدیریتی است .در حقیقت یک
تناقض جالب در رفتار انسان وجود دارد و آن این است که با شناخت خویش میتوانیم
دیگران را بشناسیم و با شناخت دیگران نیز میتوانیم خود را بشناسیم .موفقیت انسان
در دستیابی بر زندگی بهتر فردی و اجتماعی و عملکرد مطلوب سازمانی به شناخت و
برداشت او از زندگی به نقاط ضعف و قوت و تواناییها و قابلیتهای مدریتی او بستگی
دارد .خودکارآمدی از متغیرهای کلیدی در نظریههای شناختی ـ اجتماعی بندورا است.
خودکارآ مدی احساسی پایدار و روشن از لیاقت و قابلیت فرد برای کنار آمدن مؤثر با
بسیاری از موقعیت های تنش زا است .خودکارآمدی به احساس عزت نفس و ارزش
خود ،احساس کفایت و کارایی در برخورد با زندگی اطالق میشود .خودکارآمدی
اطمینان به توانایی خود در کنترل افکار ،احساسات و فعالیتها است و بنابراین روی
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پیامد اعمال مؤثر است .انتظارات خودکارامدی بر عملکرد واقعی افراد ،هیجانات ،انتخاب
رفتار و سرانجام میزان تالش و کوشش که صرف یک فعالیت میشود ،مؤثر است.
همچنین خودکارآمدی مشخص میکند که افراد چگونه موانع را بررسی میکنند .افرادی
که خودکارآمدی پایینی دارند به آسانی در روبرو شدن با مشکالت متقاعد میشوند،
رفتارشان بیفایده است و سریع ًا دست از چالش بر میدارند .در حالی که افرادی که
خودکارآمدی کاملی دارند ،موانع را به وسیله بهبود و اصالح مهارتهای خود از سر راه
بر میدارند و عدم اطمینان کمتری را تجربه میکنند.
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نظریه خود کار آمدی:
اگرچه نظریه شناختی-اجتماعی شامل موضوعات بسیاری از قبیل قضاوتهای
اخالقی و برانگیختگی فیزیولوژیک است اما در درجه اول ،تمرکزش بر خودکارآمدی و
باورهای فردی در مورد تواناییاش برای انجام موفقیتآمیز وظایف و اهداف میباشد.
نظریه اجتماعی شناختی بندورا ،ماهیت انعکاس از خود است .بندورا از این ویژگی به
عنوان خود کارآمدی نام میبرد و خودکار آمدی را به عنوان اعتقادات افراد به توانایی-
های خود برای انجام وظایف به گونهای که نتیجه مورد نظر را کسب کنند ،تعریف
میکند .انگیزش احساسات و فعالیتها ،پایه بسیاری از عقاید برای اقدام در جهت هدف
میباشند .این مفهوم خودکارآمدی به عنوان مبنای نظریه شناختی –اجتماعی بندورا،
مطرح شده و طی چندین سال بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته و مداوم ًا
نشان دهنده رابطه قوی بین رفتار انسان و ساختار خودکارآمدی بوده است.

انواع خودکارآمدی

الف-خودکارآمدی عمومی:
خودکارآمدی عمومی به ارزیابی افراد از کارایی خود به انجام موفقیت آمیز اشاره
دارد.
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ب-خودکارآمدی مربوط به یک تکنیک خاص
خودکارآمدی مربوط به یک تکنیک خاص ،به ارزیابی افراد از توانایی خاصی برای
 .)۱۹۹8 ،۴۹یوک
انجام موفقیت آمیز آن تکنیک اشاره دارد (.ااستویکویچ ،الت هنس
الک.دورهیم( ،)۱۹۹۷۵0مفهوم خودکارآمدی عمومی را به عنوان اعتماد افراد به توانایی
های خودشان در فراخواندن انگیزش ،منابع شناختی و اعمال الزم برای حفظ کنترل
روی وقایع زندگی معرفی نمودند .شوارزر۵۱و همکاران( ،)200۵خودکارآمدی به معنی
باور به صالحیت مشخصی برای این که از پس کارهای تازه و همچنین از عهده طیف
گستردهای از موقعیتهای چالش بر انگیز یا پرفشاری برآید را از خود کارآمدی
خاص(مقید بودن به انجام کار خاص) متفاوت میدانند .آنها ثابت کردند که چگونه
خودکارآمدی عمومی به عزت نفس ،خودکار آمدی تحصیلی و این که چگونه این ارتباط
در تمام فرهنگها و نمونهها قویا حفظ میشود ،مربوط است.
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ابعاد خودکارآمدی
مطابق گفتههای بندورا ( ،)۱۹۹۷باورهای خود کارآمدی در سه بعد ،سطح،
عمومیت و نیرومندی (قدرت) با هم تفاوت دارند .همچنین ثابت شده است که ابعاد
چندگانه که نتایج عملکردی مهمی هسنند ،موجب تغییر کار آمدی شخص میشوند.

49
Esgoitovich & Lothenc
50
Uglag & Dorhim
51
Shoarz
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سطح  :کارآمدی یک فرد در یک قلمرو ،ممکن است در حد کارهای ساده ،متوسط
و یا شامل سطوح سخت گردد .در واقع سطح به دشواری مشکالتی که شخص آمادگی
مقابله با آن را دارد ،اشاره میکند.
عمومیت :دومین تفاوت باورهای خودکارآمدی در بعد تعمیمپذیری است .افراد
ممکن است در یک قلمرو یا بخش کوچکی ازآن خود را کارآمد بدانند .عمومیت
خودکارآمدی از چند عامل تأثیر میپذیرد .شباهت فعالیتها ،کیفیت شرایط و
خصوصیات اشخاصی که آن رفتار یا فعالیت را انجام میدهد .به بیانی عمومیت ،میزان
احساس اطمینان شخص به خود برای انجام آن رفتار خاص در شرایط و موقعیتهای
مختلف اشاره دارد .عمومیت خودکارآمدی به توانایی فرد برای دادن مناسبترین پاسخ
در تمام موقعیتها اشاره دارد.
نیرومندی :باورهای خودکارآمدی ضعیف در اثر تجارب ناموفق به آسانی بیاعتبار
میشوند.کسانی که اعتقاد محکمی به تواناییها و قابلیتهای خود دارند در برابر موانع
آن را حفظ میکنند .باورهای خودکارآمدی هر چقدر نیرومندتر باشند ،دوام بیشتری

دیدگاههای خود کارآمدی
در بارهی خودکارآمدی ،دیدگاههای مختلف مطرح شده که دو نظریه مهم آن به
قرار زیرند:
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دیدگاه شناختی اجتماعی
یکی از نظریههای مهم روانشناسی یادگیری که هم جنبه رفتاری دارد و هم جنبه
شناختیف نظریه شناختی اجتماعی است .واضع این نظریه آلبرت بندورا میباشد .این
نظریه بر این باور است که رفتار انسان را میتوان از طریق تعامل انسان و محیط تبیین
کرد ،فرایندی که بندورا موجبیت دو جانبه می نامد و بر نظام خود استوار است .بر پایه
نظریه شناختی -اجتماعی(بندورا ،)200۱،خوداندیشی میانجی دانش و کنش است و
افراد با خوداندیشی ،تجربهها و فرایندهای تجربه ،خود را ارزیابی میکنند .این خود
ارزیابیها در بر گیرنده دریافتهای خود کارآمدی است ،یعنی باورها و تواناییهای فرد
برای سازماندهی به موقعیتهای آینده به آنها نیازمند است.
از نظر بندورا ،،عواطف ،تفکر و رفتار فرد در هر موقعیت به احساس توانمندی او
وابسته است .در موقعیتهایی که انسان نسبت به تواناییهای خود احساس اطمینان
ال متفاوت از موقعیتهایی است که فرد در
میکند ،رف تار ،شناخت و احساسات او کام ً
صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

آن احساس ناتوانی ،ناامنی یا فقدان صالحیت مینماید .درک انسان از کارآمدی خود،
نه تنها بر الگوی رفتاری و تفکر ،بلکه بر انگیزش و بر انگیختگی هیجانی او نیز تأثیر
میگذارد و بر اسای باورهایی که نسبت به تواناییهای خود و نتایج مورد انتظار اعمال
خود دارد ،رفتار میکند .به طور خالصه ،باورهای خودکارآمدی بر چهار فرآیند شناختی،
انگیزشی ،عاطفی و گزینشی تأثیر گذارند .خود کارآمدی بر انگیزش ،عملکرد و واکنش-
های عاطفی تأثیر میگذارند.
روانشناسان رفتارگرا بیشتر به محرکهای بیرون از فرد ،به عنوان عوامل کنترل
کننده رفتار تأکید میکردند .در مقابل ،روانشناسان شناختی برای فرآیند های شناختی
اهمیت قائل میشوند .نظریه شناختی -اجتماعی هم عوامل بیرون از انسان(محیطی) و
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هم عوامل شناختی درون انسان را در کنترل رفتار مؤثر میداند .بر اساس این دیدگاه
انسان به وسیله نیروهای درونی و نه محرکهای محیطی رانده میشود و به سوی عمل
سوق دااده میشود .بلکه کارکردهای روانشناختی بر حسب یک تعامل دو جانبه بین
فرد و عوامل محیطی تبیین میگردد .طبق نظر بندورا ،محیط به خودی خود بر رفتار
اثر نمیگذارد و تأثیر محیط بر رفتارهای مختلف یکسان نیست ،بلکه نحوهی عمل فرد
بر یک محیط تعیین میکند که چه جنبههایی از آن محیط بر فرد تأثیر خواهد گذاشت.
در دیدگاه شناختی  -اجتماعی به منظور فهم ساختار شخصیت باید به فرآیندهای
شناختی توجه نمود .در این دو دیدگاه ،دو مفهوم ساختاری(خویشتن واهداف) ،اهمیت
زیادی دارند.خویشتن ،مجموعهای از فرآیند های شناختی است و انسانها ساختار واحد
و مشخصی به نام خویشتن ندارند .در این دیدگاه ،انسان دارای چندین خودپنداره است
که در زمانها و موقعیتهای مختلف تغییر میکنند.
مفهوم خودکارآمدی یکی از ابعاد خویشتن است که توانایی ادراک شده افراد یا
قضاوت افراد درباره تواناییهایشان در انجام یک وظیفه یا انطباق با یک موقعیت خاص
میباشد .برداشت انسان از کارآمدی خود از طریق انتخاب فعالیتها ،میزان تالشی که
انجام یک فعالیت بر عملکرد فرد تأثیر دارد .برداشت انسان از کارآمدی خود بر الگو های
فکری ،انگیزشی ،عملکرد و بر انگیختگی هیجانی فرد تأثیر میگذارد .پژوهشها نشان
داده است ،افرادی که خود را کامالً کارآمد میدانند ،تفکر و احساساتی دارند که از تفکر
و احساسات افرادی که خود را ناتوان میبینند ،متفاوت است .این افراد به جای این که
آینده خود را فقط پیشگویی کنند ،آن را شخصاً میسازند.
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نظریه یادگیری اجتماعی راتر
راتر ،صاحب نظریه شخصیت بر اساس مفاهیم واصول یادگیری است .پیش فرض
اساسی در نظریه او این است که بیشتر رفتارهای ما اکتسابی است و از طریق تجربه
رفتاری با انسانهای دیگر بدست میآید .فرض راتر ،هدف دار بودن رفتار است .این
هدفداری از شرایط تقویت کنندگی استنتاج میشود .رویکرد یادگیری اجتماعی بر
چهار مفهوم اصلی پتانسیل رفتار ،انتظار ،ارزش تقویت و موقعیت روانی استوار است.
پتانسیل رفتار :عبارت است از پتانسیل و وقوع هر رفتار در موقعیتهای مختلف
با مجموعهای از تقویت کنندهها.
انتظار :راتر انتظار را به عنوان ابزار شناخت و ویژگیهای موضوع یا پدیده میداند.
انتظارات میتوانند از صفر تا صددرصد تغییر کنند که این امر بستگی به تجارب فرد
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دارد.
ارزش تقویت :راتر ارزش تقویت را به عنوان درجه ترجیح بندی برای هر یک از
گروههای تقویت کننده که احتمال اتفاق آنها برابر است ،در نظر میگیرد .به بیان
سادهتر ،ارزش تقویت به اهمیت فعالیتهای مختلف بستگی دارد.
موقعیت روانی :چهارمین مفهوم اصلی در پیش بینی رفتار ،موقعیت روانی است.
به عبارت دیگر موقعیت بر اساس دیدگاه فرد تعریف میشود .در دیدگاه راتر ،این مفهوم
در تعیین رفتار اهمیت بسزایی دارد.
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عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی
در چارچوب نظریه یادگیری شناختی-اجتماعی بندورا و در رابطه با رشد وتحول،
سازگاری و دگرگونی انسان سه عامل اثر گذار تشخیص داده میشود که عبارتند از:
عامل اثرگذاری شخصی که تابع رفتار است.
اثر گذاری از طریق انتخاب نماینده است .در این صورت فرد برای نیل به اهداف
خود ،نخست محیط انسانی مجاز خود را تحت تأثیر قرار میدهد.
اثرگذاری جمعی نوعی اثرگذاری است که طی آن افراد ،به طور کلی برای شکل
دادن به آینده خود اقدام میکنند .در رابطه با تأثیر عوامل سه گانه فوق ،خودکارآمدی
عامل مؤثر در نیل به اهداف رشد و تحول و سازگاری انسان توصیف میشود .طبق
نظریه بندورا ،خودکارآمدی تحت تأثیر عوامل زیر قرار میگیرد.
 .1تجربه شخصی که منجر به موفقیت یا عدم موفقیت میشود.

 .3ترغیب کالمی (اظهار نظر وتشویق دیگران )
 .4شرایط فیزیولوژیک
درنظام بندورا ،منظور از خودکارآمدی شخصی ،احساسهای شایستگی ،کفایت و
قابلیت در کنار آمدن با زندگی است .برآورد وحفظ برآورد و حفظ معیارهای عملکردمان،
خودکارآمدی شخصی را افزایش میدهد .ناکامی در برآوردن حفظ آن معیارها ،آن را
کاهش میدهد .راه دیگری که بندورا ،خودکار آمدی را شرح داد ،بر حسب ادراک ما
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از درجه کنترلی که بر زندگیمان داریم ،بود .مردم میکوشند بر رویدادهایی که زندگی
آنها تحت تأثیر قرار میدهند ،اعمال کنترل کنند .با اعمال نفوذ در موقعیتهایی که
آنها میتوانند مقداری کنترل به کار ببرند ،بهتر میتوانند آینده مطلوب را تحقق
بخشند و از آینده نامطلوب جلوگیری کنند .تالش برای کنترل بر شرایط زندگی تقریب ًا
بر هر فردی حکمفرماست ،زیرا این کار میتواند منافع شخصی و جمعی بیشماری را
برای آنها تأمین کند .توانایی تأثیرگذاری بر پیامدهای آن را پیشبینی پذیر میکند و
پیشبینی پذیری ،آمادگی انطباق را پرورش میدهد .ناتوانی در اعمال نفوذ بر اعمالی
که به صورت نامطلوب بر زندگی فرد تأثیر میگذارند ،نگرانی ،دلسردی یا ناامیدی را
پرورش میدهد.
افرادی که خودکار آمدی شخصی کمی دارند ،احساس میکنند که در اعمال کنترل
بر رویدادهای زندگی درمانده و ناتوان هستند .آنها معتقد هستند که هر تالشی که
میکنند ،بیهوده است .هنگامی که آنها با موانع روبرو میشوند ،اگر تالشهای اولیه در
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برخورد با مشکالت بینتیجه بوده باشد ،سریع ًا قطع امید میکنند .افرادی که
خودکارآمدی شخصی زیادی دارند ،معتقدند که میتوانند به طور مؤثر با رویدادها و
شرایطی که مواجه می شوند ،برخورد کنند.
از آنجایی که آنها در غلبه بر مشکالت انتظار موفقیت دارند ،در تکلیفها استقامت
نموده و اغلب در سطح باالیی عمل میکنند .این افراد از اشخاصی که خودکارآمدی
شخصی کمی دارند ،به تواناییهای خود اطمینان بیشتری داشته و تردید کمی نسبت
به خود دارند .آنها مشکالت را چالش می بینند ،نه تهدید و فعاالنه موقعیت جدید را
جستجو میکنند .خودکار آمدی شخصی زیاد ،ترس از شکست را کاهش میدهد ،سطح
آرزوها را باال میبرد و توانایی مسئله گشایی و تفکر تحلیلی را بهبود میبخشد.
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خودکارآمدی ،قضاوت شخصی فرد درباره تواناییهای خود برای آغازگری و عملکرد
موفق در تکالیف میباشد که نیازمند گسترده شدن تالش فرد و حفظ آن در شکل
رویارویی با موانع است.
طبق نظریه شناختی -اجتما عی بندورا( ،)1994خودکارآمدی تحت تأثیر
عوامل زیر قرار میگیرد:

-1تجربه موفقیت
تجربه موفقیت مهمترین عامل مؤثر در احساس خودکارآمدی است.
تجربه موفقیت مؤثرترین مالک تواناییهای فردی وجمعی است.
تجربه موفقیت به انسان احساس خودکارآمدی بودن میدهد و عدم
موفقیت و مانع از آن میشود.
به عقیده بندورا ،اندازه گیری احساس خودکارآمدی ،فرایندی استنتاجی است که
هفتگانه زیر قرار میگیرد:
 توانمندیهای موجود
 ادراک درجه دشواری تکلیف
 میزان تالش
 میزان نیاز به کمک بیرونی
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 شرایطی که تکلیف باید در آن انجام شود.
 الگوهای زمانی موفقیت وعدم موفقیت
 چکونگی سازماندهی وبازسازی تجربه

-2انتخاب الگو یا سرمشق
مشاهده یا تجسم افراد مشابه و موفق در انجام تکالیف احساس خودکارآمدی را
افزایش میدهد .انتخاب الگو یا سرمشق پنج اثر زیر را در دسترس مشاهدهگر میگذارد:


مقایسه اجتماعی :الگو یا سرمشق مآخذی ،برای تشخیص این که

کدام کار ممکن است وکدام ممکن نیست.


کسب اطمینان :مشاهدهی افراد مشابه که موفقیت کسب میکنند به
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مشاهدهگر اطمینان میدهد.


کسب دانش :یک الگو میتواند راهبردهای مؤثربرای انجام تکلیف را

در دسترس بگذارد.


قابلیت پیش بینی موفقیت :مشاهده موفقیت الگو ،آمادگی برای اقدام

را افزایش و فشار روانی را کاهش میدهد.


قابلیت کنترل بودن:یک الگو میتواند راهبردهای مؤثری رابرای

کسب موفقیت در شرایط دشوار به نمایش بگذارد.
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-3ترغیب کالمی:
در انجام تکالیف مشکل و هنگام درگیری با سختیها ،اگر اطرافیان به فرد اعتماد
داشته باشند ،خودکارآمدی تقویت میشود .ترغیب کالمی تحت تأثیر عوامل زیر
قرار میگیرد:
 پسخوراندی که چهار چوب مثبت داشته باشد(انجام )%۷۵در مقایسه با آنکه منفیباشد (انجام.)%2۵
 ترغیب کالمی هنگامی مؤثر واقع میشود که فاصله بین ارزیابی خود فرد وارزیابیترغیب کننده کم باشد.

-4شرایط هیجانی /فیزیولوژیک
حالتهای فیزیولوژیکی و هیجانی فرد نیز میتوانند ،خودکارآمدی فرد راتحت تأثیر
قرار دهند .معموالً هیجان شدید ،عملکرد فرد را پایین میآورد .زمانی که فرد دچار
استرس و اضطراب میشود و به سطوح باالی استرس میرسد ،انتظارات کارایی آنها

ویژگیهای افراد خودکارآمد
به طور کلی افراد خودکارآمد ،تکالیفی که چالش انگیزی بیشتری دارند را انتخاب
می کنند ،اهداف بزرگتری را برای خود بر میگزینند و پایداری بیشتری نسبت به آن
اهداف از خود نشان میدهند .افراد با خودکار آمدی باالحتی با وجود موانع و پیامدهای
منفی پشتکار زیادی خواهند داشت .آنها کمبود را شکست نمیدانند ،بلکه به عنوان
عقبنشینی موقتی میدانند .افراد دارای باورهای خودکارآمدی باال به تواناییهایشان در
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هر عملکرد اعتقاد دارند و به احتمال زیاد با تمام تالش جهت موفقیت خود تالش می
کنند .افراد با خودکارآمدی باال ،دارای سالمت روان هستند ،در مواجهه با مشکالت
وتکالیف مشکل به جای اجتناب از آنها با تکالیف و مشکالت چالش میکنند ،تعهد
باالیی برای رسیدن به اهداف خود دارند و شکست را به تالش نابسنده و نقص مهارتها
اما جبران پذیر نسبت می دهند .افراد خودکارآمد از نقاط ضعف خود مطلعند ،آنان
اهداف واقع بینانه را انتخاب و از خود انتظارات معقولی دارند .از مزایای استفاده از مقابله
متمرکز بر مشکل در مقابل با مواجهه متمرکز بر هیجان آگاه هستند .افراد با
خودکارآمدی باال بسیار جرأتمند و اجتماعی هستند ،عزت نفس باال و کنترل بیشتری
بر زندگی دارند.

مراحل رشد خودکارآمدی
تغییرات رشد خودکار آمدی در مسیر زندگی ،از مباحثی است که در نظریه بندورا
به آن اشاره شده است .او معتقد است که کارآمدی ابتدا وقتی ایجاد می شود که نوزادان
صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

به تدریج شروع به اعمال نفوذ بر محیط فیزیکی و اجتماعی خود میکنند .نخستین
تجربههای سازنده کارآمدی در والدین متمرکز است و این تمرکز همراه با گسترش
یافتن جهان کودک و تحت تأثیر قرار گرفتن وی به وسیله خواهران و برادران و همساالن
تغییر مییابند ،مدارس نیز در رشد خود کار آمدی تأثیر میگذارند.
تجربههای انتقالی نوجوان ،شامل کنار آمدن با تضادها وفشارهای جدید از آگاه
شدن جنسیت گرفته تا انتخاب شغل بالقوه شخصی است .بندورا اشاره میکند که
موفقیت این مراحل انتقالی بین دوران کودکی وب زرگسالی بستگی به اعتمادهای
اولیه نسبت به تواناییهای شخص دارد.
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دوره جوانی غالب ًا شامل سازگاری های دیگر از قبیل شکل دادن رابطه زناشویی،
آغاز پدر و مادر شدن و تسلط و چیرگی بر شغل است .خودکارآمدی برای همه این
تکالیف حیاتی است.
سالهای میانسالی با منابع تازهای از فشار روانی همراه است ،چرا که افراد زندگی
خود را دوباره ارزیابی کرده و با محدودیتهای خود مواجه میشود که هر دوی اینها
بر خودکارآمدی تأثیر دارند.
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فصل 4
نتایج پژوهشها

و
صدیقه ابراهیمی

چگونگی کنترل پرخاشگری در نوجوان
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پرخاشگری و رفتار پرخاشگرایانه در بین دانشآموزان آثار نامطلوبی بر حالت درون
افراد و پیرو آن بر روابط بین فردی میگذارد .خودکارآمدی ضعیف نیز در بین نوجوانان
منجر به ناکارآمد بودن آنها در محیط مدرسه و خانواده و جامعه شده و از طرفی باعث
رشد نامطلوب وشکوفا نشدن شخصیت نوجوانان میشود .بنابراین اساسیترین مسئله
این است که آیا تابآوری مادر بر پرخاشگری رابطهای وخودکارآمدی نوجوانان تأثیر
دارد؟ بی تردید ،شیوع پرخاشگری و خودکارآمدی پایین در بین نوجوانان ،موجب نگرانی
بسیاری از خانوادهها ،اولیاء و مربیان و مسئوالن کشور است .گسترش روزافزون این
ناهنجاریهای رفتاری در شکلهای گوناگون ،بر زندگی فردی و اجتماعی افراد تأثیر
منفی گذاشته و آرامش و احساس ایمنی را مورد تهدید قرار میدهد .بحث پرخاشگری
و خودکارآمدی از موضوعات مهم جامعه محسوب میشود و اثرات آن از دیر باز مورد
توجه محققان بوده است .شاید اکنون زمان آن رسیده باشد تا متغیر تابآوری و پایگاه
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عاطفی و اجتماعی خانواده به عنوان یک عامل اساسی در پرخاشگری رابطهای و زیر
مقیاسهای آن مورد بررسی قرار بگیرد .به دلیل با اهمیت بودن تابآوری ،الزم است تا
این متغیر در تمامی نمونههای سنی مورد اهمیت قرار بگیرد و اجرا شود .بررسی رابطه
متغیرهایی چون پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری کالمی ،خشم ،کینهورزی و غیره بر
تابآوری نیز از اهمیت ویژهای برای رسیدن به یک جامعه سالم و پویا برخوردار است.
امید میرود این مهم بیش از پیش جایگاه خود را در بین گزینههای رسیدن به یک
جامعه سالم مورد توجه قرار بگیرد..
تحقیقات نشان داده است ،کسانی که طرحوارههای مناسبی دارند ،افرادی با اندیشه
و افکار پختهای هستند و مسائل را با دید بهتری حل میکنند ،همچنین این افراد از
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تاب آوری بیشتری برخوردارند .از مباحث مهم در روانشناسی مثبتگرا که بسیار
موردتوجه قرار گرفته است ،تابآوری است .اصطالح تابآوری در مورد افرادی به کار
برده میشود که در برابر تنیدگی مقاومتر هستند ،نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد
بیماری هستند و طول عمر بیشتری دارند .افرادی که دارای این ویژگی هستند معمو ًال
بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس میکنند ،نسبت به آن چه انجام میدهند ،تعلق
خاطر بیشتری دارند و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند .تابآوری بهعنوان
یکی از سازههای اصلی شخصیت برای فهم انگیزش ،هیجان و رفتار مفهومسازی شده
است .تابآوری مفهومی روانشناختی است که به شیوه خاص و به ثبات فرد در واکنش
به رویدادهای زندگی اشاره دارد .معلوم شده است افرادی که از خود تابآوری نشان
میدهند نسبت به افرادی که اینگونه نیستند ،در مقابل ابتالء به بیماری به سبب
شرایط تنیدگی زای زندگی کمتر آسیبپذیرند .تابآوری متشکل از مجموعه
ویژگیهای شخصیتی است که در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی بهعنوان منبعی از
مقاومت و سپری محافظ عمل میکند .این مجموعه ویژگیهای شخصیتی بروز
واکنشهای افراد به شرایط یا رویدادهای بالقوه فشارزا را بازمیدارد .تابآوری ترکیبی
تشکیل شده است.
بدلیل با اهمیت بودن تابآوری مادر تاکنون در پژوهشهای مختلفی به بررسی
تأثیر سایر متغیرها بر متغیر تابآوری مادر پرداخته شده است ،با توجه به پژوهشهای
داخلی و خارجی صورت گرفته میتوان نتیجهگیری کرد که تابآوری مادر با پرخاشگری
نوجوانان رابطه دارد .نتایج این تحقیقات همچنین نشان داده است که باال بردن سطح
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تابآوری مادران در برابر پرخاشگری نوجوانان در پایین آمدن سطح پرخاشگری فرزندان
و باال بردن خودکارآمدی آنان بسیار تأثیرگذار است.
لذا در این فصل سعی شده است ،خالصهای از یافتههای به دست آمده از پژوهش-
های انجام شده توسط مؤلف و نیز دیگر تحقیقات در این زمینه ارائه شود .اگر چه الزم
است در اینجا به پیشنهادات کاربردی در مورد بهتر شدن وضعیت مادرانی که از تاب-
آوری کمتری برخوردارند و همچنین با همسو یا نا همسو بودن نتایج تحقیق با تحقیقات
داخلی وخارجی نیز اشاره گردد.
مؤلف در پژوهش خود با روش تحقیق توصیفی  -همبستگی به بررسی تابآوری
مادران درمقابل پرخاشگری دختران نوجوان پرداخت .براساس دادههای به دست آمده،
تاب آوری مادران با پرخاشگری رابطهای ،رابطهای منفی دارد ،یعنی هر قدر میزان تاب
آوری مادران باالتر میرود ،میزان پرخاشگری رابطهای در دختران نوجوان کاهش می
یابد .تاب آوری مادران با خودکارآمدی همبستگی مثبت معنی دار دارند .یعنی هر قدر
صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

میزان تاب آوری مادران باالتر میرود ،میزان خودکارآمدی دختران نوجوان هم باالتر
میرود .در نتیجه بین تاب آوری مادران با پرخاشگری رابطهای و خودکارآمدی دختران
نوجوان رابطه وجود دارد .یافتهها همچنین نشان داد ،تابآوری مادران با پرخاشگری
رابطهای همبستگی منفی دارد .تاب آوری مادران با مؤلفههای پرخاشگری رابطهای من
جمله پرخاشگری بدنی ،خشم و خصومت همبستگی منفی دارد .همین امر نیز نشان
میدهد ،هرقدر میزان تاب آوری مادران باال باشد ،میزان پرخاشگری دختران نوجوان
به صورت بدنی ،خشم و خصومت پایین میآید .اما میزان تاب آوری مادران با پرخاشگری
کالمی رابطه ای ندارد .براساس دادهها ،تاب آوری مادران با خودکارآمدی نوجوانان نیز
همبستگی مثبت دارد .تاب آوری مادران با مؤلفه های خودکارآمدی من جمله
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خوداثرمندی اجتماعی و خوداثرمندی هیجانی همبستگی مثبت دارد و این نشان می-
دهد ،هرقدر میزان تاب آوری مادران باال باشد ،میزان خودکارآمدی دختران نوجوان به
صورت خوداثرمندی اجتماعی و خوداثر مندی هیجانی باال میآید( .صدیقه
ابراهیمی) ۱۳۹۶،
در تحقیقی با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر پرخاشگری بدنی ،کالمی،
خشم ،خصومت و اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر  ۱۷تا  ،۱8یافتههای پژوهش نشان
داد که این شیوهی درمانی موجب کاهش پرخاشگری و اضطراب اجتماعی در آزمودنی-
های گروه آزمایش در مقایسه باگروه کنترل شده است.
در پژوهشی دیگر با عنوان مقایسه سبکهای دلبستگی و تابآوری در افراد عادی ،
نشان داده شد که افراد نابینا نسبت به افراد ناشنوا دارای تابآوری بیشتری هستند و
همچنین نتایج بیان میکندکه سبک دلبستگی ناشنوایان ونابینایان و افراد عادی با
یکدیگر تفاوتی ندارد.
تحقیقات در زمینه دلبستگی به خدا و تابآوری در مادران دانش آموزان کم توان
همچنین ،رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سهم هرکدام از متغیرهای دلبستگی
به خدا(ایمن ،اضطرابی ،اجتنابی) ،در تبیین و پیش بینی تاب آوری در مادران دانش
آموزان کم توان ذهنی و عادی نشان داد که اگر چه در هر دو گروه دلبستگی ایمن به
خدا ،تاب آوری را پیشبینی میکند ،اما در شرایط مقایسه ،تفاوت قابل مالحظهای در
حمایت از مادران دانش آموزان عادی دارد .این در حالی است که دلبستگی اجتنابی به
خدا ،تأثیر منفی نسبتاً بیشتری برتابآوری والدین دانش آموزان کم توان ذهنی نشان
داد.
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درمقایسه خودکارآمدی در تعامل با همساالن و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان
پسر با رفتارهای پرخاشگرانه و عادی نتایج تحقیق نشان داد که میزان خودکارآمدی در
تعامل با همساالن در دانش آموزان پرخاشگر کمتر از دانش آموزان عادی بود .این نتیجه
با نتیجه تحقیق ویلمز ،2008(.بررسی رابطه بین خودکارآمدی و پرخاشگری که نشان
داد بین خودکارآمدی و پرخاشگری رابطه منفی معنی داری وجود دارد ،همسو است.
اثربخشی آموزش مهارتهای تا بآوری برمیزان تا بآوری و مؤلفههای آن در
خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون .نتیجه یافتههای پژوهش نشان داد که
آموزش مهارتهای تاب آوری میتواند میزان تابآوری خواهران وبرادران کودکان دارای
نشانگان داون را افزایش دهد.
در پژوهش انجام شده مبنی بر تأثیر آموزش مبتنی بر خودکارآمدی در ارتقای
رفتارهای تغذیه ای و کنترل وزن در دختران نوجوان دارای اضافه وزن و چاقی نشان
داده شد که درک خودکارآمدی باعث نگهداری و ارتقای رفتار میشود و آموزش میتواند
صدیقه ابراهیمی – گیتی همتی راد

بر خودکارآمدی رفتارهای خوردن تأثیرگذارباشد .با توجه به شیوع روز افزون چاقی در
بین نوجوانان می توان نتیجه گرفت که در برنامههای مداخلهای با تأکید بر نقش
خودکارآمدی رفتارها ی تغذیهای ،توجه به نقش والدین ،مدارس و همساالن اهمیت
ویژهای دارد .عالوه بر این ،با توجه به تأثیر بسیج آموزشی رسانههای جمعی بر افزایش
آگاهی جامعه ،به ویژه تلویزیون ،تهیه برنامههای مناسب و مرتبط با موضوع چاقی و
اضافه وزن توصیه میشود.
نتایح بررسی رابطه بین خودکارآمدی نوجوانان با گرایش به رفتارهای پرخطر ،حاکی
از آن بود که بین مؤلفههای خودکارآمدی نوجوانان با گرایش به رفتارهای پرخطر
همبستگی منفی معناداری وجود دارد.
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در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتقای سالمت روان و کیفیت زندگی از طریق برنامه
آموزش تاب آوری برای مادران کودکان دارای اختالل یادگیری به این نتایج رسیدند،
که برنامه آموزش تابآوری بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان دارای اختالل
یادگیری ،اثر گذار است و نیز آموزش تابآوری بر ارتقای سالمت روان مادران کودکان
دارای اختالل یادگیری اثر معنی داری دارد .در تحقیقی دیگر تحت عنوان بررسی رابطه
تنظیم هیجان و تابآوری با بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان به این نتیجه
رسیدند که تنظیم هیجان وتابآوری با بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معناداری
دارند بدین معنی که با افزای تابآوری و تنظیم هیجان ،بهزیستی روان شناختی نیز
افزایش مییابد.
همچنین در بررسی تابآوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی
به این نتیجه رسیدند که بین تابآوری و کیفیت زندگی هم بستگی مثبت و معناداری
وجود دارد و همچنین بین تابآوری و مؤلفههای کیفیت زندگی (سالمت عمومی،
سالمت فیزیکی ،تعامل خانواده ،والد بودن ،حمایت مرتبط با معمول ،زنگی فرهنگی و
معنوی ،اوقات فراغت و آگاهی عمومی) هم بستگی مثبت و معنادار وجود دارد .در
افزایش تابآوری میتواند موجب بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی گردد. .
سالن و موری ( ،)20۱۱در پژوهش خود تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش تاب آوری
بر کیفیت زندگی مردان و زنان  ۳0تا  ۴0سال به این نتیجه رسیدند که آموزش
تابآوری بر کیفیت زندگی اثر بخش است .مقایسه تاب آوری در میزان مدیریت استرس
نشان داد ،افراد تاب آور نسبت به افراد غیر تابآور ،رویدادهای استرسزا را مثبتتر و
قابل کنترلتر ارزیابی میکنند .به همین دلیل  ،سطح برانگیختگی فیزیولوژیکی که در
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اثر رخدادهای منفی باال میرود و ممکن است منجر به بیماری شود ،در افراد تاب آور
کمتر میباشد .جکسون  ،فیردکو و آدن برگ ( ، )200۷در پژوهشی خود تحت عنوان
بررسی رابطه تاب آوری و سالمت روان که در بین پرستاران انجام داده بودند ،نشان
دادند که تابآوری میتواند ،پرستاران را در کاهش آسیب پذیری و بهبود شرایط
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کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی .سالمت و روان شناسی .۱۷۷ .۱
حمیدی زاده؛ سعید؛ احمدی ،فضل اله؛ اصالنی ،یوسف؛ اعتمادی فر ،شهرام؛ صالحی،
کمال؛ کردیزدی ،رحمت اله .)۱۳8۷( .بررسی تأثیر برنامه ورزشی گروهی برکیفیت
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حیدری ،حسین ؛ حسینی ،سید رضا؛رمضانی  ،حمیده ؛ غفاری فام ،صابر؛نیک
بخت،حسین علی؛ محمدزاده،معصومه؛.)۱۹۳2(.بررسی میزان رضایت دانش آموزان
د ختر از برنامه بهداشت بلوغ در در شهرستان بابل.نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده
پرستاری الیگودرز (مندیش) مندیش۱0 ، 8/و2۳-۳۳./۱۱
حیدری،حسین؛حسینی،سیدرضا؛رمضانی ،حمیده؛ غفاری فام،صابر؛نیک بخت،حسین
علی؛ محمدزاده،معصومه؛.)۱۹۳2(.بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر از برنامه
بهداشت بلوغ در در شهرستان بابل.نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز
(مندیش) مندیش۱0 ، 8/و2۳-۳۳./۱۱
ربانی خورسگانی ،علی و کیانپور ،مسعود .)۱۳8۵(.درآمدی بر رویکردهای نظری
وتعاریف عملی مفهوم کیفیت زندگی .نشریه مددکاری اجتماعی ۴،۵و.۴2-۵۷ ،
رحیمی پردنجانی ،سعید؛ غباری ،باقر .)۱۳۹0(.بنابتأثیرمداخله مبتنی بر نظریه گاردنر
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بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی.شهر پژوهش های علوم
شناختی و رفتاری ۱،۱ ،و۱
رحیمی پردنجانی ،سعید؛ غباری ،باقر .)۱۳۹0(.بنابه¬تأثیرمداخله مبتنی بر نظریه
گاردنر بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی.شهر پژوهش های علوم
شناختی و رفتاری ۱،۱ ،و۱
رسولی جزی ،فاطمه ،عارفی ،مژگان ،موسوی ،لیال ،قندهاری ،مهدیس .)۱۳۹۴( .ارتباط
تاب آوری با کیفیت زندگی و شادکامی زنان مبتال به ام اس .کنفرانس بینالمللی
پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
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زرین کلک ،حمیدرضا .)۱۳8۹(.تأثیر آموزش مؤلفههای تابآوری بر کاهش سطح
اعتیادپذیری و تغییر نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه ساکن در حومه تهران نسبت
به مصرف مواد .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی.
سرمد،زهره؛بازرگان ،عباس؛ حجازی ،الهه؛ .)۱۳۹۴(.روشهای تحقیق در علوم رفتار.
تهران نشر آگه
سفیدگری ،سیما.)۱۳۹۵(.رابطه بنیانهای اخالقی وخودکارآمدی با رضایت شغلی
مدیران وکارمندان.پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرج در رشته روانشناسی
عمومی .پزشگی ،شهریار( )۱۳۹۵کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرج در رشته
روانشناسی
سلیمانی ،اسماعیل ،حبیبی ،یعقوب .)۱۳۹۳( .ارتباط تنظیم هیجان و تاب آوری با
بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان .روان شناسی مدرسه .۷2-۵۱ .۴
سلیمی بجستانی ،حسین(.)۱۳88مقایسه اثربخشی یه شیوه آدلری و بازسازی شناختی
عالمه طباطبایی
سلیمی ،حسین؛ محبوبی  ،طاهر؛ حسینی ،سید عدنان؛.)۱۳۹۴(.تأثیر آموزش
خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کالمی دانشجویان دانشگاه پیام نور
دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی 8 ،2 ،۴
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شجاعی  ،ستاره ؛ به پژوه ،احمد؛.)۱۳۹۴(.اثربخشی آموزش مهارت های تا بآوری برمیزان
تا بآوری و مؤلفه های آن در خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون صلنامه
ایرانی کودکان استثنایی.)۱۳۹۴ (.۷ ،۱۵ /
شورجی گلنگدری ،فاطمه .)۱۳۹۱( .بررسی مقایسهای آموزش هوش هیجانی بر ارتقاع
سطح تاب آوری و کاهش پرخاشگری به روش جذب و انطباق در در دانشآموزان
مدارس راهنمایی دختران منطقه یازده.پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه
طباطبایی پردیس آموزشهای نیمه حضوری.
شیخ االسالمی ،علی(.)۱۳8۷بررسی رابطه تاب اوری و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی
دانش آموز ان دختر و پسر سال اول دبیرستانهای شهر شهریار.پایان نامه کارشناسی
ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی.
عالمه ،عاطفه؛سهنی ییالق،منیچه؛هاجی یخچالی ،علیرضا؛ سهرابی ،مهناز؛.)۱۳۹۴( .
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مقایسه خودکارآمدی درتعامل باهمساالن وشایستگی اجتماعی در دانش آموزان
پسربارفتارهای پرخاشگریانه وعادی فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی.
عالمه ،عاطفه؛سهنی ییالق،منیچه؛هاجی یخچالی ،علیرضا؛ سهرابی ،مهناز؛.)۱۳۹۴(.
مقایسه خودکارآمدی درتعامل باهمساالن وشایستگی اجتماعی در دانش آموزان
پسربارفتارهای پرخاشگریانه وعادی فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی.
کربالیی پور ،هنگامه ،پری ناز بنی سی ،پری ناز .)۱۳۹۴( .پیش بینی بهزیستی روان
شناختی بر اساس تاب آوری و خودکارآمدی در دانشجویان .چهارمین همایش علمی
پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی ،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران.
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کیانی،سعید.)۱۳8۹(.رابطه هوش هیجانی ،تاب آوری و سازگاری اجتماعی در
دانشجویان شاهد جهت تبیین مدل سالمت روانی.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه
عالمه طباطبایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
کرد میرزا ،عزت ااهلل.(۱۳88( .الگویابی زیستی /روانی/معنوی در افراد وابسته به مـواد و
تـدووین برنامـه مداخلـه بـرای ارتقاء تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و
روان شناسی مثبت نگر .پایان نامه دکتری .دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
دانشگاه عالمه طباطبایی.
گنجی ارجنگی ،معصومه و فراهانی ،محمد تقی ( .)۱۳88رابطه استرس شغلی و
خودکارآمدی با رضایت از زندگی در امدادگران حوادث گاز استان اصفهان .فصلنامه
علمی -پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی.۱۵-2۴ ،۳ ،2 ،
محمدی ،مسعود(.) ۱۳8۴بررسی عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سو
مصرف مواد.پایان نامه دکتری.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.تهران.

کیفیت زندگی از طریق برنامه آموزش تاب آوری برای مادران کودکان دارای اختالل
یادگیری .فرهنگی  -تربیتی زنان و خانواده .۳۹ .2۶
مومنی ،خدامراد ،شهبازی راد ،افسانه.)۱۳۹۱(.رابطه معنویت ،تابآوری و راهبردهای
مقابله ای با کیفیت زندگی دانشجویان.مجله علوم رفتاری.2-۱ ،2 ،۶ ،
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مومنی ،خدامراد ،ابراهیمی ،پرستو ،حسینیان ،سیمین .)۱۳۹۳(.ارتقای سالمت روان و
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نعمتی،شهروز؛ مهدی پور ماراالنی،فرناز؛ غباری بناب .)۱۳۹۴(.دلبستگی به خدا و تاب
آوری در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی.صلنامه افراد استثنایی، 22 ، ۵
۱۳
واره های ناسازگار اولیه با تاب آوری در دانش آموزان .اندیشه و رفتار روان شناسی
بالینی .۱۶-۷ .۳0
همتی ثابت،وحید؛روحانی شهرستانی،نیکو؛همتی ثابت،اکبر؛پناه،احمد؛.)۱۳۹۵(.اثر بخشی
طرحوارهای درمانی در کاهش پرخاشگری و اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر ۱8-۱۷سال
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