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نقش تحول مثبت نوجوانی در پیشگیری از سوء مصرف مواد و خشونت
محمدصادق

ساریزاده  ،2بهاره ه نری 0

چکیده
امروزه سوءمصرف مواد به یکی از دغدغههای بزرگ جوامع بشری تبدیلشده است .سوءمصرف مواد از
مهمترین آسیبهای اجتماعی است که جامعه و بهطور خاص نسل جوا را بهصورت جدی تهدید میکند.
از سوی دیرر ،پیشریری از خشونت در بین نوجوانا نیز از دیرر اولویتهای سالمت عمومی است .با در
نظر گرفتن سوءمصرف مواد و خشونت به عنوا یک مشکل بهداشتی ،درمانی و اجتماعی و اینکه عوامل
متعددی در آ ها نقش دارند به نظر می رسد طراحی برنامه ای مؤثر در جهت پیشریری از سوءمصرف مواد
و عوامل مرتبو با آ ضروری باشد .برخالف رویکرده ای تحولی گذشته ،رویکرد تحو مثبت نوجوانی،
دوره نوجوانی را به صورتی در نظر میگیرد که میتواند منجر به پیامدهای مطلوب و بهنجار شود و نه صرفاً
بهعنوا دوره ای که باید مدیریت و کنتر شود .در جوامع پیشرفته به طور گسترده مداخالت و برنامههای
رویکرد تحو مثبت نوجوانی با هدف پیشریری از سوءمصرف مواد و خشونت صورت میگیرد .مداخالت
تحو مثبت نوجوانی از طریق راههای مختلفی مانند شناسایی رفتارهای پرخطر از جمله سوء مصرف مواد و
خشونت و با حمایت و ترغیب جوانا به دوری از رفتارهای پرخطر به وسیله جایرزین کرد این رفتارهای
آسیب زا با فعالیتهای مثبت و خدمات بهداشتی بهینه به نوجوانا  ،به دنبا این هستند که بتوانند میزا
سوءمصرف مواد و خشونت را در بین نوجوانا کاهش دهند .بنابراین ،به نظر می رسد برنامه ریزی در جهت
آموزش مولفههای تحو مثبت و پژوهش پیرامو این موضوع میتواند گامی مهم و موثر در پیشریری از
خشونت و سوءمصرف مواد باشد.
کلید واژه ها :سوءمصرف مواد  ،خشونت ،تحو مثبت نوجوانی

 .2دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشکده روا شناسی و علوم تربیتی ،دانشراه سمنا  ،سمنا  ،ایرا
 .0نویسگنده مسگئو  :دانشگجوی دکتری روانشگناسی ،دانشکده روا شناسی و علوم تربیتی ،دانشراه سمنا  ،سمنا ،
ایرا  ،پست الکترونیکHonari.bahareh@gmail.com :
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مقدمه

رفتگارهگای پرخطر بر تحو و بهزیسگگگتی نوجوانگا اثرات نگامطلوب میگگذارند و از رشگگگد،
موفقیگت و پیشگگگرفگت نوجوانا جلوگیری می کنند .این رفتارهای پرخطر میتوان ند منجر به
آسگگیبهای فیزیکی مانند خشگگونت  2و درگیری و سگگوءمصگگرف مواد  0شگگوند .عالوه بر این،
رفتارهای پرخطر می توانند از رشگد بهنجار نوجوا و شگرکت آ ها در تجربههای مخصگوص
نوجوانی جلوگیری کننگد .به عنوا مثا فعالیت جنسگگگی پرخطر که به حاملری منجر شگگگود
می تواند نوجوا را از تجربه رویدادهای مخصگگوص این دوره مانند فاراالتحصگگیل شگگد از
مدرسگگگه و ایجاد دوسگگگتیهای نزدیک با همسگگگاال  ،جلوگیری کند .ازآنجاییکه رفتارهای
پرخطر می تواننگد بگهطور قگابگل توجهی بر زنگدگی نوجوانگا و کسگگگانی کگه در اطراف آ هگگا
هسگگتند تاثیر برذارند ضگگروری اسگگت که والدین ،معلما و دیرر بزرگسگگاال به شگگیوع این
رفتگارهگا ،عوامگل بروز آ و رهکگاهگای جلوگیری از این رفتگارهگا بگهطورجدی توجه کنند.
سگگگوءمصگگگرف مواد به عنوا یک رفتار پرخطر و یا پیامد رفتارهای پرخطر می تواند م نجر به
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آسیبهای جسمی و روانی کوتاهمدت و بلندمدت شود (دی گزما و بوش .)0223 ،3
امروزه سگگگوءمصگگگرف مواد و اعتیاد به یکی از دغدغههای بهداشگگگتی ،درمانی و اجتماعی
تبدیل شگگده اسگگت.کشگگور ایرا نیز به دلیل همسگگایری با بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر
جها یعنی کشگگور افغانسگگگتا و هم چنین به دالیل دیرر تاریخی و اجتماعی یکی از قربانیا
سگگوءمصگگرف مواد در جها به شگگمار میرود .در حا حاضگگر مطالعات نشگگگا میدهند که
سگگوءمصگگگرف مواد در بین نوجوانا و جوانا افزایش چشگگگمریری یافته اسگگگت بهطوریکه
مصگرف مواد در بسگگیاری از افراد از سگگنین دبیرسگگتا آغاز می شگگود .بنابراین ،به نظر میرسگگد
یکی از مهم ترین راههگای کاهش سگگگوءمصگگگرف مواد در سگگگنین بزرگسگگگالی کنتر آ در
نوجوانی اسگت .همچنین پیشگگریری اولیه نیز بهترین راه حل برای جلوگیری از سگگوءمصگگرف
مواد و افزایش شگگگیوع آ در جامعه اسگگگت .هدف نهایی پیشگگگریری از سگگگوءمصگگگرف مواد
اطمینگا از عگدم مواجهگه بگه وسگگگیله نوجوانا در موقعیتهای پرخطر اسگگگت (طاووسگگگی،
3. DeGuzman & Bosch

1. violence
2. substance abuse
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منتظری ،طارمیا  ،حاجیزاده و حیدرنیا.)2392 ،
دوره نوجوانی ،دورانی توأم با خطر و فرصگگتهای بسگگیار اسگگت .یکی از موضگگوعاتی که
در این دوره از تحو  ،کمتر موردتوجگه قرارگرفتگگه اسگگگگت ،مطگگالعگگه اثرات مولفگگههگگای
روا شگگناسگگی مثبت  2بر رفتارهای پرخطر ازجمله خشگگونت اسگگت .توجه و پژوهش در این
زمینگه می توانگد خشگگگونگت جوانگا را کاهش دهد و یا عوامل مربوط به خشگگگونت جوانا را
پیشبینی کنگد .رضگگگایگت از زنگدگی نگه تنها رسگگگید به اهداف مثبت اسگگگت بلکه آگاهی و
توانمنگد شگگگد در جهگت پیشگگگریری از پیامدهای منفی و یا حداقل کاهش آ ها در زندگی
اسگت .زمانی که روا شگناسگگی مث بت با پیامدهای ناخوشگگایند و منفی سگروکار دارد ،می تواند
دو مزیت عمده داشگته باشگد .او اینکه روا شناسی مثبت که با پیامدهای ناخوشایند و منفی
سگروکار دارد ،می تواند مسگیر را از نتیجه ناخوشگایند به یک نوع بهزیسگتی و موفقیت هدایت
کند بهطوریکه مشگگکل نیز انکار و نادیده گرفته نمیشگگود (وانگ  .)0223 ،0وانگ ()0223
اسگگتدال میکند که روا شگگناسگگی مثبت تنها مربوط به افرادی نیسگگت که در صگگلو ،رفاه و
اجتماعی سگگروکار داشگگته باشگگد می تواند راهی برای اجتناب از پیامدهای ناخوشگگایند فراهم
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کند (سگلیرمن و گالیکسگو  .) 2993 ،3مرور ادبیات پژوهشگی نشا میدهد که مکانیسمهایی
کگه رویکرد تحو مثبت نوجوانی  9از طریق آ سگگگوءمصگگگرف مواد و خشگگگونت را کاهش
میدهگد آشگگگکگارا معلوم نیسگگگتند و مداخالت ارزیابی شگگگده کمی در این زمینه وجود دارد.
بگااین وجود ،بگه نظر می رسگگگد کگه مداخالت و برنامه های تحو مثبت نوجوانی بهعنوا یک
"رویکرد مبتنی بر توانمنگدی" می تواننگد بگا هگدف ارتقگاء عمومی ،تحو مثبگت (نگه صگگگرفگاً
پیشگگگریری) و ایجگاد فرصگگگت مشگگگارکت در برنامههای اجتماع مدار به پیامدهای بهتری در
رفتارهای پرخطر ازجمله سگوء مصگرف مواد و خشونت منجر شوند .بنابراین ،هدف از مطالعه
مروری حاضگگر ،بررسگگی پژوهشهای انجامگرفته درزمینه سگگوءمصگگرف مواد و خشگگونت و
هم چنین معرفی رویکرد تحو مثبگگت نوجوانی و نقش آ در کگاهش و یگگا پیشگگگریری از
4. Positive Youth Development
)(PYD

1. positive psychology
2. Wong
3. Seligman & Gullickson
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سوءمصرف مواد و خشونت بود.
سوءمصرف مواد
سگگوءمصگگرف مواد در دهه گذشگگته در بین نوجوانا افزایش یافته اسگگت .سگگوءمصگگرف مواد
اثرات مخرب جسگگگمی ،روا شگگگنگاختی و اجتمگاعی زیگادی بگه بار میآورد و به همین دلیل
پیشگگریری از آ بهتر از درما اسگگت .درما فرایندی بسگگیار رنجآور و طوالنیمدت اسگگت و
ممکن اسگگت بهبودی چندین سگگا به طو بیانجامد و علت آ را می توا عدم تواز شگگیمی
مغز و مشگگکالت اجتماعی دانسگگت که به دنبا اعتیاد به وجود میآیند (محمدخانی و نوری،
.)2392
پژوهشها نشگگا میدهند که اکثر نوجوانا در سگگن  20یا  23سگگالری مصگگرف مواد را
شگروع می کنند و از مصگگرف مواد قانونی چو سگگیرار شگروع کرده و سگگپس به سگگمت مواد
غیرقگانونی مگاننگد الکگل ،موادمخدر ،مواد اسگگگتنشگگگاقی و ماریجوانا روی میآورند .در هیچ

Vol. 5, No. 17, Spring 2018

سال  ،5شماره  ،71بهار 7931

310

گروه سگگنی دیرر ،به این میزا سگگرعت افزایش مصگگرف موادمخدر و سگگیرار وجود ندارد.
هرچند سگگیر صگگعودی سگگوءمصگگرف مواد در کشگگورهای صگگنعتی تا حدی کاهش پیداکرده
اسگت اما در حا حاضگر به نظر میرسگد که در کشگور ایرا سگوءمصرف مواد میا نوجوانا
و جوانا سگگیر پیشرونده ای دارد .معموالً سگگوءمصگگرف مواد ابتدا بهصگگورت تفننی اسگگت و
به تدریج پس از مدتی به الروی اجباری برای مصگگرف تبدیل میشگگود .عالوه بر این ،به علل
گوناگو الروی مصگرف نیز در حا تغییر اسگت .امر وزه مهم ترین تهدیدی که کشور ایرا
را با مخاطرات جدید روبرو کرده اسگگت تغییر تدریجی الروی سگگوءمصگگرف مواد از مالیم

2

به سگگنرین  ،0از تدخینی به تزریقی و مهم تر از همه از طبیعی به شگگیمیایی و مصگگنوعی اسگگت
( اله وردی پور ،فرهادی نسب ،بشیریا و محجوب.)2333 ،
ویژگی اصگگگلی اختال مصگگگرف یگک مگاده ،مجموعه ای از عالئم شگگگناختی ،رفتاری و
فیزیولوژیکی اسگت که نشگا دهنده ادامه مصگرف ماده از سگوی فرد علیرغم مشکالت بسیار
مرتبو با ماده اسگت .عالوه بر این ،تغییرات اسگاسگی در مدارهای مغزی نیز ممکن است پس
2. hard

1. soft
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از سگگمزدایی باقی بماند .اختال مصگگرف مواد در دامنه گسگگتردهای از شگگگدت ،از خفیف تا
شگگدید بروز می کند .اختالالت روانی ناشگگی از سگگوءمصگگرف مواد ،انواع عالئم و نشگگانههای
شگگدید و معموالً گذرا و گاه پایدار دسگگتراه عصگگبی مرکزی هسگگتند که در اثر مصگگرف و
عوارض مواد مورد مصرف مختلف بروز میکنند.
نوجوانی دورهای اسگگگت کگه در آ نوجوانگا با مسگگگائل ویژهای همچو تحو سگگگریع،
رسگگش جسگگمی ،اجتماعی ،روا شگگناختی و جنسگگی درگیر هسگگتند .اگرچه در دوره نوجوانی
تغییرات اسگگاسگگی در فرایند رشگگد نوجوانا رخ میدهد اما تا بلوا کامل راه زیادی اسگگت و
بررسگگیهای عصگگبشگگناختی نشگگا میدهند که تا اوایل  02سگگالری رشگگد کامل نیسگگت و
مهارتهای تصگگگمیمگیری و تفکر آیندهنررانه هنوز بهطور کامل رشگگگد پیدا نکرده اسگگگت.
آمگاده نبود نوجوانگا ازنظر مهگارت هگای موردنیگاز برای برخورد منگاسگگگب بگا این مسگگگائگل
می توانگد بگاعگث شگگگود کگه در بسگگگیگاری از موارد ،نوجوانگا بگه سگگگوی رفتگارهای پرخطر و
سگگوءمصگگرف مواد گر ایش پیدا کنند .مسگگئله اعتیاد و سگگوءمصگگرف مواد یکی از معضگگالت
سگگگالمت اجتماعی ،سگگگیاسگگگی ،اقتصگگگادی و فرهنری جامعه را نیز تهدید میکند .همچنین
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بسگگگیگاری از نوجوانگانی که مصگگگرف مواد را تجربه میکنند ،ممکن اسگگگت درگیر رفتارهای
پرخطر دیرری مانند رفتارهای ضگگگداجتماعی ،بزهکاری و رفتارهای جنسگگگی پرخطر شگگگوند
(رشگگید .) 2395 ،بنابراین ،در دوره نوجوانی رفتارهای جسگگتجوگری ،پرخطر و سگگوءمصگگرف
مواد افزایش پیگدا می کنگد .از سگگگوی دیرر سگگگوءمصگگگرف مواد نیز می تواند نوجوانا را در
رفتگارهگای پرخطر گرفتگار کنگد .مطالعات نشگگگا میدهند که سگگگوءمصگگگرف مواد می تواند
نوجوانگا و جوانگا را در رفتگارهگای پرخطری ازجملگه راننگدگی پرخطر ،فعگالیگت جنسگگگی
پرخطر ،خشونت و خودکشی گرفتار کند (بسکین سامرز و سامرز .)0223 ،2
سگوءمصگرف مواد در نوجوانی ،تهدیدی برای سگالمت عمومی اسگت و آسیبهای ناشی
از آ می تواند بهصگگورت کوتاهمدت یا بلندمدت باشگگند .بهعنوا مثا نوجوا مصگگرفکننده
حشگیش ممکن اسگت در کوتاه مدت با افزایش رفتارهای جنسگی پرخطر مواجه شگود .شروع
1. Baskin-Sommers & Sommers
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مصگگگرف مواد در طو نوجوانی بعدها منجر به بیماریهای مزمن مانند وابسگگگتری میشگگگود و
هزینگههگای سگگگنرینی برای دسگگگتراههای مراقبت سگگگالمت دارد (ملندز تورز  2و همکارا ،
.)0223
خشونت
خشم را بهعنوا یک هیجا مفید تعریف میکنند که اگر خارج از کنتر باشد و روابو
میا فردی افراد را تحت تأثیر قرار دهد ،می تواند مخرب هم باشگگد .خشگگونت معموالً
بهعنوا پرخاشگگرری  0باهدف آسگگیب شگگدید جسگگمی ،مانند صگگدمه زد  /زخمی کرد یا
مرگ شگگناخته میشگگود .بهعنوا مثا  ،جوانی که درباره همسگگاال خودش شگگایعهپراکنی
میکند ،عمل پرخاشگرری را نشگا میدهد ولی به عنوا خشگونت محسگوب نمیشگگود .بدین
ترتیگب ،تمام اعما خشگگگونتآمیز ،پرخاشگگگررانه هسگگگتند ،اما همه اعما پرخاشگگگررانه
خشگگونتآمیز نیسگگتند و آ هایی که بهمنظور آسگگیب شگگدید جسگگمی صگگورت میگیرند،
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خشونتآمیز هستند (باشمن و هاسمن .)0222،3
از دیدگاه ارونسگو  ،ویلسگو و آکرت  )0223( 9پرخاشگرری رفتار آگاهانهای است که
هدفش اعما درد و رنج جسگگمانی یا روانی باشگگد .به عبارت بهتر عمل آگاهانهای اسگگگت که
بگاهگدف وارد آورد صگگگدمگه و رنج انجگام میگیرد .این عمل ممکن اسگگگت بدنی یا کالمی
باشگد ،خواه در نیل به هدف موفق بشگود یا نشگود ،درهرصگورت پرخاشرری است .اگر انسا
نتواند پرخاشگگرری خود را ابراز کند ،نیروی پرخاشگگرری انباشگگته شگگده و سگگرانجام به ش گکل
خشگونت مفرط ظاهر میشگود .پرخاشگرری ممکن است به اشکا گوناگونی بروز پیدا کند
که شگکل کالمی و جسگگمانی آ معرف مؤلفههای ابزاری یا رفتاری اسگت .خشگگم معرف
جنبه هیجانی و خصگگومت نیز معرف جنبه شگگناختی پرخاشگرری اسگگت (نقدی ،ادیبراد و
نورانی .)0222،بگهطورکلی رفتگار پرخاشگگگر رانه واجد چهار شگگگرط اسگگگت :الف) فردی که
رفتارش توأم با پرخاشگگگرری اسگگگت آ رفتار را عمداً انجام میدهد .ب) آ رفتار در روابو
بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشگگگد رخ میدهد .ج ) شگگگخصگگگی که دارای رفتار
3. Bushman & Huesmann
4. Aronson, Wilson & Akert

1. Melendez-Torres
2. aggression

محمدصادق ساريزاده و بهاره هنری

پرخاشگگررانه اسگگت قصگگدش برتری یافتن بر فردی اسگگت که در مقابل او رفتار پرخاشگگررانه
داشگته اسگت .د ) شگخصگی که چنین رفتاری از او سر میزند یا در جهت جدا تحریکشده
یا حد اعالی شگگدت ،آ مسگگیر را پیموده اسگگت (ایزدی طامه ،برجعلی ،دالور و اسگگکندری،
.)2339
در یک تقسگگیمبندی می توا خشگگونت را به انواع زیر تقسگگیمبندی نمود )2( :خشگگگونت
جسگگمانی :شگگامل صگگدمه واردکرد به فرد از طریق ضگگربه زد  ،برید  ،لردزد  ،سگگیلی زد
و موارد مشگگابه اسگگت .این صگگدمات می تواند درنتیجه اسگگتفاده از اشگگیایی نظیر کمربند ،ترکه
چوب و چمگاق بگه وجود آیگد )0( .خشگگگونگت عاطفی :خشگگگونت عاطفی یا بدرفتاری روانی
بهعنوا لفظی که در آ یک فرد بزرگسگگا به خود پنداره شگگایسگگتریهای اجتماعی کودک
حملگه میکنگد ،تعریفشگگگده اسگگگت کگه در الفگاظی مگاننگد اهگانگت ،تهدید یا تحقیر کرد
بهکاربرده میشگگگود )3.خشگگگونت جنسگگگی :عبارت از این اسگگگت که بزرگسگگگاال یا بچههای
بزرگ تر از یک کودک برای ارضگای جنسگی اسگتفاده کنند که ممکن است همراه با تماس
یا بدو تماس باشد (علمی و تیغز .)2333 ،
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خشگونت جوانا به نظر میرسگد بیش از آسگیب فیزیکی است و اثرات آ فراتر از قربانیا و
قربانی کنندگا اسگگت .زندگی افراد در محیوهای تهدیدکننده در مدرسگگه ،خانه و یا در
محله ،میزا شگگیوع افسگگگردگی را افزایش میدهد ( فیتزپاتریک ،پیکو ،رایت و الگوری ،2
 .)0225کودکانی که شگگاهد خشگگونت هسگگتند ،بیشگگتر در معرض خطر ابتال به نشگگانههای
اضطراب و خشونت هستند ( فارور ،زو ،اپ ،فرناندز و شوارتز .)0225 ،0
خانواده بهعنوا مهم ترین عامل جامعهپذیری نقش حسگگاسگگی را در این دوره ایفا میکند؛
زیرا این دوره زما تعارض شگگدید نوجوانا با والدین و اسگگتقال جویی آ هاسگگگت .در این
دوره اسگگگت کگه نوجوانگا بگه دلیگل بگدبینی بگه والگدین از آ ها فاصگگگله میگیرند و به گروه
& 2. Farver, Xu, Eppe, Fernandez
Schwartz

& 1. Fitzpatrick, Piko, Wright,
LaGory
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موضگگوع خشگگونت با خانواده و عوامل اجتماعی ارتباط دارد .برخی از تأثیرات خشگگونت
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همسگگگاال می پیوندند و این امر موجب اهمیت یافتن این گروه همسگگگاال در شگگگکلدهی به
رفتگار می شگگگود (نجفی ،احگدی و دالور .) 2335 ،نتگایج پژوهش فگاضگگگلی نیگا ،زنگدی پور و
خسگروی ( ) 2332در بررسگی نقش خانواده و همسگاال در آسگیبشگناسی اجتماعی نوجوانا
کانو اصگگال و تربیت نشگگا داد که وضگگعیت اقتصگگادی ،کنتر بیشازحد فرزندا  ،ارائه
آزادی بیش ازحگد ،فقگدا بگاورهگای مگذهبی و گروه همسگگگاال  ،در رفتگارهای آسگگگیب زای
اجتماعی نوجوانا کانو اصال و تربیت مؤثرند.
بهاین ترتیب بررسگگی خشگگونت در بین نوجوانا از اهمیت ویژهای برخوردار اسگگگت زیرا
نوجوانی آسگتانه ورود به جامعه وسگیع تر اسگت و شخصیت در این سنین تحت تأثیر نهادها و
عوامگل اجتمگاعی شگگگکگل می گیرد .بنگابراین ،این امکگا وجود دارد کگه در صگگگورت عگگدم
شگگناخت و کنتر رفتارهای خشگگونت آمیز نوجوانا در این سگگنین ،خشگگونت از طریق فرایند
جامعهپذیری ،تثبیت شگگگود و بهصگگگورت بخشگگگی از ویژگیهای رفتاری در جامعه ادامه پیدا

 09سگگگالری نیز به فعالیتهای خشگگگونتآمیز و جنگ ودعوا پرداخته بودند (به نقل از پارسگگگا
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کند و حتی به خشگگونتهای شگگدیدتر نیز تبدیل شگگود .پژوهش اولویس  )2993( 2نشگگا داد

مهر ،سعیدی مدنی و دیوبند.)2392 ،
مبانی نظری خشونت و پرخاشگری
نظریه یادگیری

اجتماعی :2

بر اسگگگاس این نظریگه ،همگا گونگه که کودکا مهارتهای شگگگناختی و اجتماعی را از طریق
مشگگاهده عملکرد اطرافیا میآموزند ،با تماشگگای اعما پرخاشگگررانه و خشگگونتآمیز نیز یاد
میگیرنگد کگه پرخگاشگگگررانه رفتار کنند (حسگگگینی انجدانی .)2333 ،آلبرت بندورا  ،3معتقد
ازآنجگاکگه بخش اعظم یگادگیری مردم از طریق مشگگگاهگده در محیو پیرامونشگگگا صگگگورت
میگیرد ،می توا نتیجگه گرفگت که فرایندهای مشگگگابهی مانند رسگگگانههای گروهی نیز همین
تأثیر را بر مخاطبا دارند .مطالعات نشگگگا داده اسگگگت که کودکا و نوجوانا آنچه را که از
3. Bandura

1. Olweus
2. social learning theory
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صگگگفحگه تلویزیو میبیننگد تقلیگد میکننگد و بگه ذخیره رفتاری خویش میافزایند .شگگگاخه
دیرری از این نظریه به نقش فرایندهای شگگناختی توجه میکند .اگر رفتارهای خشگگونتآمیز
نشگگا دادهشگگده از تلویزیو موفقیت به دنبا داشگگته باشگگد بهکارگیری آ در زندگی واقعی
نیز می توانگد موفقیگت بگه دنبا داشگگگته باشگگگد .درنتیجه تماشگگگای زیاد تلویزیو  ،قالببندی
نررشها و رفتار کودکا را در پی دارد (جوادی ،سگگهرابی ،فلسگگفی نژاد و برجعلی.)2333 ،
طبق نظریگه یگادگیری اجتمگاعی ،کودکگا و نوجوانگانی کگه در معرض تمگاشگگگای برنامههای
پرخاشگگررانه و خشگگونتآمیز تلویزیونی و ماهوارهای و یا حتی بازیهای ویدئویی هسگگتند،
نسگگگبگت بگگه سگگگایر کودکگا و نوجوانگگا از میزا بگاالتری از پرخگگاشگگگرری برخوردارنگگد.

بهاین ترتیب ،بر اسگاس تئوری یادگیری اج تماعی ،خشونت و پرخاشرری ،رفتاری آموختنی
اسگگت .این دیدگاه ب ر این موضگگوع تأکید دارد که وضگگعیتهای اجتماعی و محیطی به افراد
میآموزند تا بهصورت خشونت و پرخاشررانه رفتار کنند.
نظریه نظارت

اجتماعی 7

نظریه نظارت اجتماعی بر وجود جرم و رفتار خشگگگونتآمیز در انسگگگا چه دارای انریزه های

اسگگتفاده از زور و قدرت تمایل دارند .اصگگل دوم این اسگگت که نظارت اجتماعی بهمثابه مان عی
در سگگر راه اقتدار و خشگگونت قرار میگیرد زیرا ازآنجاکه انسگگا بدو وجود محدودیتهای
اجتمگاعی بگه جرم و جنگایت و رفتار نابهنجار تمایل دارد جامعه باید سگگگازوکار (مکانیسگگگم)
نظگارت بر آ هگا را بگه وجود آورد .در این نظریگه برای انجگام رفتگار بزهکارانه وجود فشگگگار
خارجی ضرورت ندارد بلکه نبود نظارت اجتماعی باعث بروز چنین رفتاری میشود.
نظریه

کارکردگرایی 2

در این دیگدگاه ،خانواده گروهی اسگگگت که در آ افراد با جنسگگگیت و گروه سگگگنی متفاوت
مگدتی طوالنی در ارتبگاط نزدیگک بگاهم قرار دارند و برخالف سگگگایر گروهها در این گروه
سگلسگلهمراتب بر اسگاس تخصگ

یا صگالحیت یا لیاقت صورت نمیگیرد .جنسیت ،قدرت

2. functionalism theory

1. social control theory
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درونی بگاشگگگد و چگه از طریق عوامل محیطی به وجود آید تأکید میورزد .در این نظریه این
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اقتصگگادی و وجود عالئق متفاوت در این گروه ناهمرو سگگبب به وجود آمد تضگگگادهای
آشگگکار و پنها می شگگود .در این نظریه رفع تضگگادهای خانوادگی از راه خشگگونت امکا پذیر
اسگگگت و خشگگگونگت سگگگبگب طبیعی شگگگد جریگا زنگدگی روزمره میشگگگود و خگانواده به
کارکردهای اساسی خود میپردازد.
نظریه

سیستمی 7

در این دیدگاه خانواده مجموعهای در نظر گرفتهشگده اسگت که دارای مرزهای باز یا بسته
یا قابلنفوذ با محیو اطراف خود اسگگگت .این مبادله بهصگگگورت بازخورد منفی یا مثبت
صگگورت میگیرد .مثالً ممکن اسگگت خشگگونت در جهت دسگگتیابی به هدف یا بقای نظام
وسگیله مؤثری باشد .خشونت از طریق راه و روشی که نظام درونی و بیرونی خانواده به آ
واکنش نشگگگا میدهگد تحگت تأثیر قرار میگیرد .بازخوردهای مثبت سگگگبب افزایش
رفتگارهگای خشگگگونگتآمیز و بازخوردهای منفی باعث کاهش آ میشگگگود .طبق نظریه

تئوری رفتار غریزی
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موظف به تکرار رفتار خشونتآمیز مییابد (شکر بیری و مستمع.)2393 ،
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برچسگگبزنی ،عامل خشگگگونت که از جانب محیو نیز مورد تائید قرار میگیرد خود را

تگئگوری رفگتگگار غریزی بگگانگگام فرویگگد و لورنز  0پیونگگد خورده اسگگگگت کگگه کهن ترین و
شگناختهشگدهترین تبیین در مورد غریزه پرخاشگرری و خشونت است .فروید بر این باور بود
که کلیه رویدادها و فعالیتهای انسگگگا اعم از کنشها ،اندیشگگگهها ،احسگگگاسگگگات و آرما ها
تحت حاکمیت نیروهای غریزی قدرتمند ،بهویژه نیروی جنسگگی و پرخاشگگرری قرار دارند.
بگه نظر فرویگد ،رفتار انسگگگا بر اسگگگاس قانو بقای انرژی و از طریق نوع منحصگگگربهفردی از
انرژی تحریک می شگگود .به نظر وی ،جلوههای ذهنی انریزشهای فیزیکی به شگگکل آرزوها
جلوهگر میشگگوند که هما غرایز هسگگتند .فروید با اذعا به وجود احتمالی غرایز بیشگگمار،
دو دسگگگتگه از غرایز را تحگگت عنوا غریزه بقگگا و غریزه مرگ بگگه عنوا غرایز اصگگگلی
تشگگگکیگلدهنده طبیعت بشگگگر ،در نظر می گیرد .غریزه بقا دربردارنده نیروهایی اسگگگت که در
جهت حف و بقای فرایندهای حیاتی عمل می کنند و ضگگامن تکثیر نوع بشگگر هسگگتند .به نظر
2. Freud and Lorenz

1. systemic theory

محمدصادق ساريزاده و بهاره هنری

وی ،انسگگگا با یک غریزه مرگ نیز زاده می شگگگود و این غریزه هنرامیکه معطوف به درو
شگگود بهصگگگورت تنبیه و مؤاخذه خود ظاهر میگردد و در موارد افراطی منجر به خودکشگگگی
می شگگود .این غریزه هنرامیکه متوجه بیرو شگگود بهصگگورت خصگگومت ،خشگگونت ،آزار و
اذیگت ،تخریب و قتل تجلی می یابد .غریزه بقا با قرار گرفتن در برابر غریزه مرگ خصگگگلت
خودویرانرری را متوجگه بیرو و دیررا میکنگگد .بگگه نظر فرویگد ،انرژی ویرانرر از طریق
فعالیتهای مجاز اجتماعی مانند بازیها و فعالیتهای ورزشگگی تخلیه میشگگود و یا اینکه از
طریق پرخاشرری ،معطوف به دیررا میشود.

کنرارد لورنز مگاننگد فروید بر این باور اسگگگت که رفتار پرخاشگگگررانه ،نتیجه یک انریزه
درونی بگهسگگگوی عمل اسگگگت و نه عکس العمل در برابر شگگگرایو طبیعی و تنها یک محرک
طبیعی این عمل را آزاد میکند (مایرز 2999 ،به نقل از محسنی تبریزی و رحمتی.)0220 ،
کسگگانی که در چارچوب تئوری رفتار غریزی فعالیت میکنند معتقدند که پرخاشگگرری
کودکگا و نوجوانگا می توانگد مفیگد بگاشگگگد .اسگگگتدال آ ها این اسگگگت که علیرغم اینکه
جنبه مثبت داشگگته باشگگد (ارونسگگو و همکارا  .) 0223 ،در همین زمینه فروید با طر مفهوم
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پاالیش هیجانی معتقد اسگگت که اگر انسگگا برای ابراز پرخاشگگرری اجازه نیابد ،پرخاشگگرری
در وجود وی انباشگگته می شگگود و سگگرانجام به شگگکل خشگگونت مفرط یا بیماری روانی ظاهر
میشگگگود .بگهطورکلی فرویگد دربگاره امکا از بین برد پرخاشگگگرری نظر خوبی نداشگگگت و
معتقد بود تنها می توا شدت و مسیر آ را تغییر داد (به نقل از سلحشور.)2333 ،
نظریه ناکامی

-پرخاشگری 7

نظریههای کشگگانندهای نقش تحریک بیرونی را در بگگگگگروز رفتارهگگگگگای خشگگونتآمیز و
پرخاشگررایانه مؤثرمیدانند .مشگهورترین این نظریات نظریه ناکامی  -پرخاشگرری است که
بهوس گیله دوالرد  0و همکارا ( )2939مطر شگگده اسگگت .مطگگگگابق ایگگگگن نظگگگگر ناکامی به
برانریختری کشگانندهای که هگگگگدف آ آسگگگگگیب رسگاند به دیررا اسگت منجر میشود.
ناکامی یعنگگگگگی مسگگدود شگگد راههای رسگگگگگگگید بگگگگگه اهگگگگگداف موردنظر شگگگگگگگخ
2. Dollard

1. frustration – aggression theory
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(برکوییتز  .)2992،2پرخاشگرری می تواند معلو هر موقعیت ناخوشگگایند یا مال انریز از قبیل
درد ،دلتنری و غیره باشگگگد .مهم ترین عامل در ایجاد پرخاشگگگرری از میا همه موقعیت های
مال انریز نگاکامی اسگگگت .اگر فرد در نیل به هدف خود با شگگگکسگگگت مواجه شگگگود ،ناکامی
حاصگگل احتما پاسگگخ پرخاشگگررانه او را افزایش میدهد .در تفسگگیر و توضگگیو این نظریه
می توا گفگت کگه اگر کودکا و نوجوانا دررسگگگید به اهداف خود با شگگگکسگگگت مواجه
شگگگونگد یا خواسگگگتههای آ ها برآورده نشگگگود احسگگگاس ناکامی میکنند و این احسگگگاس با
پرخاشرری نمایش داده میشود (به نقل از محسنی تبریزی و رحمتی.)0220 ،

دیدگاه شناختی

بر طبق این دیگدگگاه فراینگدهایی مانند ادراک های فرد از رویدادها ،تعبیرها و اسگگگتنباط های
فرد از عوامل اصگگگلی به وجود آورنده هرگونه رفتار ازجمله رفتار پرخاشگگگررانه اسگگگت .طبق
این تئوری کودکا پرخاشگگرر رفتار دیررا را بهعنوا نشگگانه پرخاشگگرری تعبیر میکنند و

جزئیگات رویداد محیطی را رمزگردانی می کنند .در مرحله دوم تفسگگگیر مرتبو با موقعیت را
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الروی شگش مرحلهای پردازش اطالعات اجتماعی متأثر شگده است .در مرحله او کودکا

سال  ،5شماره  ،71بهار 7931

بر اسگگگاس این گونگه نحوه پردازش اطالعگات عمگگل می کننگد .الروی برانریختری خشگگگم از

تولیگد میکنند .در مرحله سگگگوم یک هدف اجتماعی را شگگگکل میدهند که بر پاسگگگخ آ ها
نسگگگبت به موقعیت تأثیر می گذارد .مرحله چهارم تولید ذهنی گروهی از پاسگگگخهای رفتاری
(راه بردها) و مرحله پنجم ارزیابی کیفیت هر پاسگگخ (ارزیابی راهبردها) را شگگگامل میشگ گود.
مرحله شگگشگگم انجام داد پاسگگخ انتخاب شگگده اسگگت .نتایج تحقیقات و بررسگگیها در مرحله
تصگگمیمگیری درباره پاسگگخ نشگگا میدهد که کودکا پرخاشگگرر اعما پرخاشگگررانه را به
شگگگیوهای ارزیگابی میکننگد که رفتار پرخاشگگگررانه مورد انتظار آ ها را تصگگگویب میکند و
سگبب می شگود تا بیش از همسگاال غیر پرخاشگرر خود ،احسگاس اعتماد و اطمینا به توانایی
خود در شگگگکگل داد بگه رفتارهای پرخاشگگگررانه پیدا کنند .بنابراین ،برای کودکانی که این
الروی پردازش اطالعات اجتماعی را ابراز کنند پرخاشگگگرری ممکن اسگگگت برای بهدسگگگت
آورد اهداف موردنظر ،عملکردی مداوم باشد (حاجتی ،اکبر زاده و خسروی.)2333 ،
1. Berkowtiz

محمدصادق ساريزاده و بهاره هنری

عوامل عصبی -

زیستی 7

عوامگل خطر عصگگگبی – زیسگگگتی در خشگگگونت نقش دارند .این عوامل شگگگامل نقصگگگا
عصگگبشگگناختی  ،0عوارض دورا جنینی ،خطرات ژنتیکی و تفاوتهای روا شگگناختی با
دیررا اسگگت (گلین و رین  .)0229 ،3اسگگترس مزمن و آسگگیبزا ناشگگی از تجربیات دورا
کودکی ناخوشگگایند (مثالً خشگگونت خانوادگی و تعارض ،آزار و اذیت فیزیکی و غفلت از
کودک ،سگوءاسگتفاده جنسگی ،جدایی آسگیبزا از مراقبین) می تواند رشگد و عملکرد محور
هیپوتاالموس-هیپوفیز -آدرنا را در پاسگگخهای انطباقی به اسگگترس به خطر بیاندازد (لوپین،
مک یو  ،گنار و هیم  .)0229 ،9شگگگواهد جدیدی در مورد اثرات متقابل ژ و محیو در
انسگا وجود داردکه موجب تغییر مغز در حا رشگگد به شگگیوهای میشگود که خطر پیامدهای
ضگگداجتماعی ،ازجمله خشگگونت را تحت تاثیر قرار میدهد (کاسگگپی  5و همکارا 0220 ،؛
داج .)0229 ،3
تحول مثبت نوجوانی

اخیر داشگته اسگت .این رویکرد بیشتر به مطالعه علمی ویژگیهای مثبت ،بهزیستی و رضایت

سال  ،5شماره  ،71بهار 7931

از زنگدگی تمرکز داشگگگتگه اسگگگت .در اوایل دهه  ،2992محققا به نوجوانی از زاویه رویکرد
نظریههای سگیسگتمی به تحو (گستره عمر) نراه میکردند ،بهعنوا تعامل بین افراد و محیو
زنگدگی ،فراینگد نرگاه بگه تحو نوجوانی تغییر یگافت (لرنر  .)0225 ،3یک ویژگی کلیدی از
این تمرکز جدید ،انعطافپذیری  3بود؛ یعنی پتانسگیلی که افراد برای تغییرات سگگیسگگتماتیک
درگذر زندگی دارند .این پتانسگگیل مشگگخ

می کند که مسگگیر تحو و رشگگد نوجوانا ثابت

نیسگگت و می تواند بهطور قابل توجهی توسگگو محیو خانه ،مدرسگگه و جوامع تحت تاثیر قرار
گیرد (لرنر.)0223 ،
مجموعگه ایگدههگای نظری دربگاره انعطافپذیری تحو نوجوانی و یافتههای عملی درباره
5. Caspi
6. Dodge
7. Lerner
8. flexibility

1. neurobiological
2. neurocognitive deficits
3. Glenn & Raine
4. Lupien, McEwen, Gunnar & Heim
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گذرگاههای چندگانه کودکا از طریق نوجوانی ،منجر به چارچوب شگگناختهشگگدهای تحت
عنوا تحو مثبگت نوجوانی شگگگد .این رویکرد ،نوجوانگا را بگگهعنوا منگابعی غنی از تحو
میداند و نه به عنوا مشگگگکالتی که باید مدیریت شگگگوند (دامو 0229 ،2؛ الرسگگگن ،واکر و
پرس 0225 ،0؛ لرنر .) 0225 ،رویکرد تحو مثبگت نوجوانی بر این بگاور اسگگگت کگه علی رغم
مشگگکالت چندوجهی ازجمله سگگوءمصگگرف مواد و الکل ،روابو جنسگگی پرخطر و ناایمن،
بگارداری ،جنگایگت و بزهکگار ی ،افسگگگردگی و رفتگارهگای خود تخریگبگرانگه که در دورا
نوجوانی مشگگاهده میشگگود بسگگیاری از نوجوانا این دوره را بهصگگورت بحرانی طی نمیکنند
(لرنر.)0225 ،
تحو مثبگگت نوجوانی یگگک مگداخلگه پیچیگگده بگا تعگاریف مختلف اسگگگت .برخالف
رویکردهگای قگدیمیتر مبتنی بر "کگاهش خطر" ،در برخی کشگگگورها از جمله انرلسگگگتا ،
تحو مثبگت نوجوانی بگه عنوا فعگالیگتهگای داوطلبگانگه آموزشگگگی با هدف ارتقاء تحو و

سگگگاعات مدرسگگگه و با هدف ارتقای عمومی (نه صگگگرفاً سگگگالمتی) و تحو مثبت (نه صگگگرفاً
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آمریکگا ،تحو مثبگت نوجوانی بگه آموزشهگای داوطلبگانگه ای اطالق می شگگگود که خارج از

سال  ،5شماره  ،71بهار 7931

افزایش مهگارتهگا تعریف شگگگده اسگگگت (آژانس ملی جوانگا  .)0223 ،3در ایگاالتمتحگگده

پیشگریری) صگورت میگیرد .از جمله شگاخ

های تحو مثبت عبارتنذ از :انعطافپذیری،

کفگایگت اجتمگگاعی ،هیجگانی ،شگگگنگگاختی ،رفتگگاری یگا اخالقی ،خود تعیینگری ،معنویگگت،
خودکارآمدی ،هویت واضگگگو و مثبت ،امید به آی نده ،به رسگگگمیت شگگگناختن رفتار مثبت و
فرصگگگتهگای مشگگگارکگت در برنگامگههای اجتماع مدار (آژانس ملی جوانا 0223 ،؛ روث و
بروکس -گا .)2993 ،9
فرضیهها و مؤلفههای تحول مثبت نوجوانی

تحو مثبت نوجوانی دو فرضگگیه اصگگلی دارد .فرضگگیه او اشگگاره دارد به اینکه تنظیم بافت
نوجوا تحو مثبگت نوجوانی را ارتقگاء میدهگد .بگهعبگارتدیرر بگافگتهگایی که نوجوا در
آ حضگگور دارد مثل خانواده ،مدرسگگه و جامعه در صگگورت همسگگو بود با یکدیرر ،به عنوا
3. National Youth Agency
4. Roth & Brooks-Gunn

1. Damon
2. Larson, Walker & Pearce

محمدصادق ساريزاده و بهاره هنری

منابع تحو مثبت به شگمار میآیند .فرضگیه دوم مربوط به این موضگوع است که تحو مثبت
نوجوانی دارای  5مؤلفه ( ) 5 Cاصگلی اسگت که عبارتند از )2( :صگالحیت و شگایستری  :2این
مؤلفگه شگگگامگل نرگاه مثبگت بگه عملکرد فرد در حوزههگای خگاص ازجملگه اجتمگاعی ،علمی،
شگناختی و سگالمت می شگود .شایستری اجتماعی ،به مهارتهای بینفردی مانند حل تعا رض
مربوط می شگود .شگایسگتری شگناختی ،به تواناییهای شناختی مانند تصمیمگیری برمیگردد.
شگایسگتری علمی ،به عملکرد فرد در مدرسگه اشگاره دارد و شگایستری سالمت شامل استف اده
از تغذیه ،اسگتراحت و ورزش مناسگب است )0( .اعتماد(اطمینا )  :0این مؤلفه به حس درونی
یکپارچه از خود ارزشگگگی مثبت و خودکارآمدی اشگگگاره دارد )3( .ارتباط  :3منظور از ارتباط
پیوندهای مناسگگب با افراد و مؤسگگسگگات اسگگت که در تعامل بین فرد و همسگگاال  ،خانواده،
مگدرسگگگه و جگامعه منعکس می شگگگود و در آ هردو طرف به این رابطه کمک میکنند)9( .
منش  :9این مؤلفگه شگگگامگل احترام به هنجارهای اجتماعی ،فرهنری ،داشگگگتن اسگگگتانداردهای
صگحیو رفتاری ،حس درسگت و نادرسگت بود امور ( اخالق) و یکپارچری رفتارها میشود
بهطورکلی ،پژوهشهای تحو مثبت نوجوانی نشگگگا میدهند که فعالیتهای حمایت کننده

سال  ،5شماره  ،71بهار 7931

از این مؤلفگه هگا بگه نوجوانگا برای رسگگگیگد بگه زنگدگی موفق کمگک میکننگد .همکاری و
مشگگارکت  3شگگشگگمین مؤلفه اسگگت .در واقع فرضگگیه دوم یعنی ( ،)5Cعملیاتی کرد تحو
مثبگت نوجوانی اسگگگت ،بگه عبگارتی زمگانی کگه نوجوانگا این  5مؤلفگه را درگذر زما نشگگگا
میدهند ،مسگگیر زندگی آ ها به سگگمت بزرگسگگالی ایدهآ خواهد رفت .ازنظر تئوری ،یک
زنگدگی بزرگسگگگالی ایگدهآ بگا همکاری و مشگگگارکت متقابل و یکپارچه با خود (مانند حف
سگگگالمتی و توانگایی فرد بگهعنوا عگامگل فعگا در تحو خود) ،خگانواده ،جگامعگه و نهادهای
جامعه مدنی تقویت میشگگود ( لرنر و اسگگترنبرگ  .) 0229 ،3فرضگگیه فرعی مربوط به فرضگگیه
دوم این اسگگگت کگه تحو مثبگت نوجوانی و رفتگارهگای پرخطر بگا یکگدیرر رابطگه معکوس
5. caring
6.contribution
7. Lerner & Steinberg

1. competence
2. confidence
3. connection
4. character
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دارند .این ایده که بهطور خاص توسگگو پیتمن و همکارانش  )0222( 2مطر شگگد ،به کاربرد
فهم تحو درباره سگگیاسگگتها و برنامهها توجه داشگگته اسگگت و ادعا دارد که بهترین راه برای
جلوگیری از مشگکالتی مانند افسگردگی ،پرخاشگرری ،سگوءمصرف مواد و رفتارهای جنسی
ناایمن ،ارتقاء تحو مثبت اسگگت (لرنر .)0225 ،بنابراین ،ار تقاء سگگرمایههای مثبت  ،0شگگامل
مهگارتهگای تحولی مگاننگد خودتنظیمی ،پیونگد و انعطگافپذیری؛ هنجارهای اجتماعی و
موفقیتهای علمی ،کسگگب مهارتهای شگگناختی و حرفهای و مشگگارکت اجتماعی؛ رشگگد
هویتهای مثبت اجتماعی؛ ارتباط قوی با همسگاال و بزرگسگاال و مراقبت از دیررا است
(بنسگ گو 0223،3؛ بنسگگگو  ،مانس ،پیتمن و فربر 0229 ،9؛ بنسگگگو 0229 ،؛ بنسگگگو  ،اسگگگکالز
وسیورتسو .)0222 ،5

تحول مثبت نوجوانی و سوءمصرف مواد

تحو مثبگت نوجوانی مجموعگهای از مداخالت و برنامههایی را شگگگامل میشگگگود که دارای
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پتانسگیل بالقوه ای برای پیشگریری از سگگوءمصگرف مواد در نوجوانا میباشگد .نتایج مطالعات
ملنگدز تورز و همکگارا ( ،)0223تبز  3و همکارا ( ،)0223شگگگوارتز  3و همکارا ( )0222و
بونگل  3و همکارا ( )0223نشگگگا میدهند که برنامههای تحو مثبت نوجوانی تأثیر مثبتی در
پیشریری و مقابله با مشکالت رفتاری مانند سوءمصرف مواد دارند.
امروزه تحو مثبگت نوجوانی بر بهبودی پیگامگگدهگای مثبگت نو جوانی تگگأکیگد دارد .این
موضگگوع در زمینههای عملی و پژوهشگگی ثابت شگگده اسگگت .بومیسگگازی دیدگاههای تحو
مثبت نوجوانی به این معناسگگت که سگگازما ها ،زمینههای الزم را برای بهبود تحو نوجوانی
فراهم کنند .از طرف دیرر والدین ،سگگیاسگگتمدارا و پژوهشگگررا باید سگگعی کنند که این
سگگگازما ها را شگگگناسگگگایی کنند .یکی از برنامههایی که برای مداخالت تحو مثبت نوجوانی
بهطور خاص پیشگنهاد میشگود ،برنامههای خارج از مدرسگه هسگگتند .تقریباً  29میلیو کودک
و نوجوا کگه  9میلیو آ ها بین  23الی  29سگگگا سگگگن د ارند ،بدو راهنمایی بزرگسگگگاال
5. Benson ,Scales & Syvertsen
6 .Tebes
7. Schwartz
8 .Bonnel

1. Pittman, Irby & Ferber
2. positive assets
3. Benson
4. Mannes, Pittman & Ferber

محمدصادق ساريزاده و بهاره هنری

زما خود را برای برنامههای خارج از مدرسگگگه تنظیم میکنند .پژوهشها نشگگگا میدهند که
عگدم راهنمگایی برنگامگه هگای خگارج از مگدرسگگگه بگا پیگامگدهگای منفی متنوعی ازجمله کاهش
عملکرد تحصگگگیلی ،رفتگاری و گرفتگاری در رفتگارهگای پرخطر از قبیل رفتارهای مجرمانه و
سگوءمصگرف مواد در ارتباط اسگت .بهعالوه ،سوءمصرف مواد با عدم راهنمایی در برنامههای
خارج از مدرسگگه به خصگگوص در نوجوانا با سگگطو کنتر پایین والدین ،در ارتباط اسگگت.
سگگگاختگار برنگامگههگای خارج از مدرسگگگه بدو راهنمایی بزرگسگگگاال به ویژه برای نوجوانا
شگگگهری ،مخگاطرهآمیز اسگگگت .پژوهشهگای اخیر نشگگگا میدهند که رویکرد تحو مثبت
نوجوانی برای پیشگریری از سگگوءمصگرف مواد مؤثر اسگت .در رویکرد تحو مثبت نوجوانی
برنامه جامعی برای پیشگگگریری از سگگگوءمصگگگرف مواد در بین نوجوانا وجود دارد .در برخی
برنگامهها ،مهارتهای پیشگگگریری از سگگگوءمصگگگرف مواد را به همراه مشگگگارکت در آموزش
بهداشگگت و فعالیتهای فرهنری ،آموزش میدهند .یک برنامهای  23جلسگگهای در خصگگوص
تحو مثبگت نوجوانی موضگگگوعگات زیر را پوشگگگش میدهگد ) 2( :مقگدمه و مرور کلی برنامه
جلسگگگه) ) 3( ،یگادگیری مراحل تصگگگمیمگیری مؤثر ازجمله ( :الف) تعریف مشگگگکل( ،ب)
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گزینگههگایی برای درگیری هگای ذهنی( ،پ) شگگگنگاسگگگایی پیامدها و عواقب هر گزینه( ،ت)
درک ارزشهای شگخصگی مربوط به فرآیند تصگمیمگیری( ،ث) شناسایی تاثیرات اجتماعی
مؤثر بر تصگگمیمگیری مانند فشگگار همسگگاال یا رسگگانهها و چرونری برخورد مناسگگب با آ ها
(ج) یادگیری نحوه کسگگب اطالعات اضگگافی در صگگورت نیاز بهمنظور تصگگمیمگیری مؤثر و
( ) انتخاب بهترین نوع تصگگمیمگیری (هفت جلسگگه) )9( .یادگیری اطالعات ضگگروری در
مورد دخانیات ،الکل و سگگگایر موادمخدر (دو جلسگگگه) )5( ،اعما فرایند تصگگگمیمگیری از
طریق شگگناسگگایی خصگگوصگگیات مثبت ،مقابله با اسگگترسهای شگگغلی و مدرسگگه ،تعیین اهداف
مثبت برای زندگی سگگالم و ارتقاء شگگبکههای اجتماعی و منابع انسگگانی (چهار جلسگگه) و ()3
پایا برنامه و مرور دستاوردهای اعضا از جلسات ( تبز و همکارا .)0223 ،
امروزه نیگاز بگه رویکردی جگامع ب رای پیشگگگریری و مقگابله با مشگگگکالت رفتاری ازجمله
سگوءمصگرف مواد در نوجوانا احسگاس می شگود .مطالعات بسگیاری اصو برنامههای مؤثر ب ر
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این پیشگریریها را مورد بررسگی قرار داهاند .بهعنوا مثا وزارت بهداشگت اسگترالیا  2سگگندی
را منتشگگگر کرده اسگگگت که شگگگامل  20اصگگگل برای آموزشهای دارویی در مدارس اسگگگت.
کاالالنو  0و تیم تحقیقاتی وی از میا  25سگگاختار اصگگلی تحو مثبت نوجوانی ،چهار سگگازه
شگگگایسگگگتری شگگگناختی  ،3شگگگایسگگگتری عاطفی  ،9باور به آینده  5و خودکارآمدی  3را بهعنوا
چهگارچوبهگای نظری در تگدوین برنامههای پیشگگگریری از سگگگوءمصگگگرف مواد مشگگگخ
کردهاند .شگگایسگگتری شگگناختی بهعنوا یکی از سگگازههای تحو مثبت نوجوانی نقش بسگگیار
مهمی در پیشگریری از سگوءمصگرف مواد دارد .شگایستری شناختی سه مؤلفه دارد .مؤلفه او
شگامل سگاختارها و سگیسگتم شگناختی شگامل نررشها ،باورها و ارزشها درباره مصرف مواد
اسگگت .مؤلفه دوم شگگامل فرایندهای شگگناختی مانند تفکر ،اسگگتدال  ،تحلیل ،کسگگب دانش و
پردازش اطالعات اسگگت و مؤلفه سگگوم به رفتار آشگگکاری مانند واکنشها و پاسگگخهای افراد
مربوط می شگود .شگگایسگگتری عاطفی مفهومی چندبعدی اسگت که دارای سگگه جنبه شگگناسگگایی

کمتری ازجمله سگوءمصگرف مواد را نشگگا میدهند .باور به آینده را بهصگورت درونیسگگازی

Vol. 5, No. 17, Spring 2018

344

نوجوانگانی کگه سگگگطو بگاالتری از کیفیگت زندگی عاطفی را تجربه کنند مشگگگکالت رفتاری

سال  ،5شماره  ،71بهار 7931

احسگاس خود و دیررا  ،خود مدیریتی واکنشهای عاطفی و برقراری ارتباط م ناسگب است.

امیگد و خوشبینی در مورد نتگایج احتمگالی تعریف کرده انگد .نوجوانانی که از امید بیشگگگتری
برخوردارند از اهدافشگگا بیشگگتر الهام گرفته ،پرانرژی و اعتمادبهنفس بیشگگتری دارند و بیشگگتر
اهدافشگگگا را به چالش می کشگگگند .در عوض نوجوانانی که احسگگگاس میکنند فرصگگگت های
محدودی برای رشگگد و تحرک اجتماعی دارند ممکن اسگگت دچار احسگگاس ناامیدی شگگده و
مسگتعد سگوءمصگگرف مواد شگوند .بنابراین ،هدف برنامههای پیشگریری از سگوءمصگگرف مواد
کمک به نوجوانا در شگگناخت اعتقادات خود ،ایجاد امید و تالش علمی و حرفهای و ایجاد
نررش مثبت برای بررسگگی گزینههای احتمالی در زندگی اسگگت .خودکارآمدی به باورهای
افراد درباره تواناییهایشگگا برای انجام کارها در موقعیتهای مختلف اشگگاره دارد .مطالعات
نشگگگا میدهگد افرادی کگه از خودکنترلی و خودکگارآمگدی پگایین تری برخوردارند در برابر
4. emotional competence
5. beliefs in the future
6. self-efficacy

1 .Australia’s Department of Health
2. Calalano
3. cognitive competence

محمدصادق ساريزاده و بهاره هنری

سگگوءمصگگگرف مواد آسگگگیبپذیرترند (الم ،الو ،الو و پو  .)0222 ،2یکی از مفروضگگگههای
تحو مثبگت نوجوانی این اسگگگت که مؤلفههای آ با رفتارها و مشگگگکالت آسگگگیب زا رابطه
معکوس دارنگد .بنگابراین ،ارتقگاء تحو مثبگت یکی از مؤثرترین راه حلها در پیشگگگر یری از
مشگکالت رفتاری مانند سگگوءمصگگرف مواد ،پرخاشگرری ،افسگگردگی و غیره اسگگت .عالوه بر
این ،تعارضگگات و مشگگکالت خانوادگی ،فقدا ارتباط مناسگگب اعضگگای خانواده با یکدیرر و
درنتیجگه جو عاطفی سگگگرد در خانواده بهطور معناداری با گرایش به سگگگوءمصگگگرف مواد در
نوجوانی ارتباط دارند .بر این اسگگگاس ،می توا گفت فقدا مهارتهای ارتباطی مناسگگگب در
محیو خانواده و اجتماع که یکی از مؤلفههای تحو مثبت نوجوانی اسگگگت می تواند به بروز
مشکالت و رفتارهای مخاطرهآمیز منجر شود (بابایی ،رضا یی واکبری بلوطبنرا .)2393 ،
هدف مداخالت تحو مثبت نوجوانی ،توسگعه سرمایههای مثبت از قبیل انعطافپذیری،
صگگالحیت های اجتماعی ،هیجانی و تمایالت و آرزوهای افراد اسگگت .از سگگوی دیرر ،به نظر
می رسگد که این مداخالت برای حل رفتارهای پرخطر ازجمله سگگوءمصگگرف مواد (دخانیات،
راههگای مختلفی ازجمله شگگگناسگگگایی عوامل خطرسگگگاز مانند علل رهایی و ترک آموزش و
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عگدم حمگایگت اجتمگاعی ،تشگگگویق نوجوانگا به دوری از رفتارهای پرخطر به وسگگگیله درگیر
کرد آ هگا بگا فعگالیگتهگای سگگگرگرمی مثبگت و ارائگه پیام ها و خدمات بهداشگگگتی بهینه به
نوجوانا  ،پتانسگگیل باالیی برای کاهش سگگوءمصگگرف مواد و خشگگونت دارند (دیکسگگو  0و
همکگارا  .)0223 ،کگارشگگگناسگگگا بهداشگگگت عمومی معتقدند که کاهش شگگگیوع الروهای
قگابگل تغییر رفتگار منفی می توانگد منجر بگه کاهش هزینههای عمومی ،بهبود کلی بهزیسگگگتی و
سگگالمتی در طو دوره نوجوانی و بزرگسگگالی شگگود .با توجه به خوشگگهبندیهایی که در زمینه
رفتارهای پرخطر مشگاهده میشگود به نظر میرسگد که مداخالت بایسگتی رویکردی گسگگترده
داشگته باشگند و تالش کنند که به طور همزما به مشگگکالت متعدد و عوامل ایجادکننده آ ها
ب پردازند .رویکرد تحو مثبت نوجوانی بر روی یک مد آسگیبشگناسگی تمرکز ندارد ،بلکه
هدف آ این اسگت که نوجوانا را در به دسگت آورد احسگاس شگایستری ،خودکارآمدی،
2. Dickson

1. Lam, Lau, Law & Poon
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تعلق و توانمندسازی یاری دهد (سایوکانل ،پاور ،اریکسن و گلینرز .)0223 ،2
تحول مثبت نوجوانی و خشونت

خشگگونت جوانا به وضگگو یک پیامد نامطلوب اسگگت .برخی از شگگواهد نشگگا میدهند که
رویکرد روا شگگناسگگی مثبت که به مطالعه نقاط قوت انسگگا میپردازد می تواند به مطالعه در
مورد خشگگونت جوانا نیز بپردازد .مسگگلماً برخی از پژوهشگگررا حوزه خشگگونت به مطال عه
عوامل حفاظت کنندهای پرداختهاند که می تواند نقاط قوت انسگگانی را شگگامل شگگود (بورم،
بارتل و فورث  .)0223،0خشگگگم بهعنوا یک هیجا منفی ،با انواع زیادی از مشگگگکالت
روانی و اجتماعی نوجوانا و بزرگسگاال مرتبو اسگت (کیساک  .)0229 ،3مطالعات پیشین،
مگداخالت تحو مثبگت نوجوانی بر خشگگگونگت در جوانگا را بررسگگگی کردهانگگد .روث و
بروکس-گا ( ،)0223اظهار داشگگگتهاند که اثربخشگگگی مداخالت تحو مثبت نوجوانی در
کاهش خشگونت نیازمند تحقیقات بیشگتری اسگت .به نظر میرسگد که مداخالت تحو مثبت
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نوجوانی با کاهش رفتار پرخاشررانه و خشونتآمیز همراه است.
تحو مثبت نوجوانی دارای چهار حوزه اصگگگلی اسگگگت که هرکدام سگگگازههای مربوط به
خود را دارنگد .این چهگار حوزه اصگگگلی عبگارتانگد از )2( :سگگگرمایهها  :9جوانا  ،سگگگرمایهها،
مهارتها و شگگایسگگتریهایی برای دسگگتیابی به نتایج مطلوب دارند؛ ( )0اعما و فعالیتهای
ضگگروری  :5جوانا می توانند تواناییها و سگگرمایههای خود را برای رسگگید به نتایج مطلوب
بدو ترس از مجازات و خشگگونت ،به منظور تأثیر بر تصگگمیمات زندگی و تنظیم اهدافشگگگا
بگهکگارگیرنگد؛ ( )3مشگگگارکت  :3جوانا به عنوا یک منبع فعا می توانند برای تغییر خود و
جامعه شگگا به سگگمت تحو مثبت مشگگارکت و فعالیت داشگگته باشگگند؛ ( )9محیو توانمند :3
محیو توانمند و پاسگگخرو با ایجاد فضگگای ایمن ،شگگایسگگتریهای اجتماعی و هیجانی جوانا
را به سمت رشد و پیشرفت تشویق میکند (آلوارادو  3و همکارا .)0223 ،
5 . agency
6. contribution
7. enabling environment
8. Alvarado

& 1. Ciocanel, Power, Eriksen
Gillings
2. Borum, Bartel & Forth
3. Kisac
4. assets

محمدصادق ساريزاده و بهاره هنری

در رویکرد تحو مثبت نوجوانی ،خانواده یکی از مهم ترین منابع تحولی و رشگگگد دهنده
نوجوا اسگگت .خانواده نقشهای متعددی دارد و می تواند خطر خشگگونت جوانا را افزایش
یا کاهش دهد .از مهم ترین عوامل ایجادکننده خشگگونتهای جوانا در خانواده می توا به
والدین خشگن و طرد کننده ،خشگونت بین والدین ،سگوءاستفاده از کودکا و غفلت ،زندگی
خانوادگی پر هرج ومرج ،نظم و مقررات متناق

و نظارت ضگگگعیف والدین بر کودکا

اشگاره کرد .این عوامل می توانند پیشزمینه عالئم اولیه پرخاشگرری و خشگونت باشند (داج،
گرینبرگ ،میلن و گروه تحقیق پیشگگریری از مشگگکالت رفتاری 0223 ،2؛ البر ،فارینرتو و
واچبوچ 2993 ،0؛ البر و فگگارینرتو 0220 ،؛ لوسگگگگل و فگارینرتو 0220 ،3؛ اسگگگتودارد و
همکارا .)0223،9
اغلگب عوامگل خطر در نوجوانگا و جوانگا  ،پیش بینیکننگده پیگامدهای منفی ازجمله
رفتارهای ضگداجتماعی ،سگوءمصگگرف مواد و مشگگکالت روانی هسگگتند .برعکس ،عواملی که
خطر کمتری برای خشگگونت جوانا دارند عبارتند از :پیوندهای دلبسگگتری نزدیک با مراقبا
حمگایت کننده باثبات ،والدین مؤثر و رشگگگد دهنده (مبتنی بر مقررات و نظم و همراه با

یکی از بهترین پیشبینی کنندههای رفتار آینده ،رفتار گذشگته افراد است .به این ترتیب،
تعجبآور نیسگگت که افرادی که به صگگورت پرخاشگگررانه یا تکانهای ،با مشگگکالت برخورد
میکنند بیشگگتر احتما دارد که اعما و رفتارهای پرخاشگگرری ،خشگگونت ،بزهکاری و جرم
و جنایت در آینده داشگگته باشگگند (البر و همکارا  .)2993 ،تفاوتهای فردی در کنتر خود
(برعکس تکانشگگرری) یکی از قوی ترین و مرتبو ترین ویژگیهای فردی در ارتباط با جرم
و جنایت ،بزهکاری ،خشگونت و سگایر رفتارهای پرخطراسگت (گاتفردسگگو 0225 ،3؛ البر و

3. Lösel & Farrington
4. Stoddard
5. David-Ferdon & Simon
6 .Gottfredson

1. Dodge, Greenberg, Malone & the
Conduct Problems Prevention
Research Group
&2. Loeber & Farrington
Waschbusch
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نظگارت) و دارا بود خگگانوادهای ایمن و پگگایگدار(دیویگگد -فرد و سگگگیمو 0229،5؛ البر و
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فگارنینرتو 0220 ،؛ مگافیت  2و همکارا  .)0222 ،مطالعه مو و آالرید  )0225( 0نشگگگا داد
که خودکنترلی پایین با مشکالت روا شناختی و جسمانی نوجوانا مرتبو است.
مطالعات طولی حاکی از آ اسگگت که ارتباط نزدیکی بین بزهکاری نوجوانا و جرائم
بزرگسگگگاال وجود دارد (فگارینرتو 0222،؛ البگاچر  3و همکگارا 0229،؛ مافیت .)2993 ،به
نظر میرسگگد جوانانی که رفتارهای ضگگداجتماعی جدی و پایداری نشگگا میدهند ،بیشگگتر در
معرض خطر مجرم شد بهطور مادامالعمر باشند (مافیت.)2993،
مدل سرمایههای تحول 4و نقش آن در کاهش خشونت

مد سگگرمایههای تحو مدلی اسگگت که ویژگیهای بومشگگناختی (سگگرمایههای بیرونی)  5را
بامهارتها و شگگایسگگتریهای درونی (سگگرمایههای درونی)  3مرتبو میسگگازد .این چارچوب،
پژوهشها را در زمینههای مختلف ترکیب میکند .این مد مواردی از جمله جلوگیری از
رفتارهای پرخطر (مثالً سگگوءمصگگرف مواد ،خشگگونت ،ترک مدرسگگه) و افزایش پیشگگرفت و
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ایجاد تابآوری  3را شگامل میشگود .تعاد بین عوامل بوم شگناختی (مثل حمایت اجتماعی)
و عوامگل فردی (مثگل عزتنفس) نیز تحگت تگاثیر نظریگههای افرادی مانند برونفن برنر و
موریس  )2993(3بهعنوا سگگطو ضگگروری سگگیسگگتمهای تحو اسگگت (به نقل از بنسگگو و
اسکالز .)0229 ،9
ازآنجاکه این مد عالوه بر اهداف نظری و تحقیقاتی خود ،اهداف عملی برای مجهز
کرد جوامع را نیز در برمیگیرد ،سگگگرمایهها در طبقهبندیهایی قرار میگیرند که دارای
یکپارچری مفهومی هسگگتند و می توا آ ها را بهراحتی برای مردم یک جامعه توصگگگیف
کرد (جدو  .)2سگرمایههای تحو به  02سگرمایه بیرونی ( ویژگیهای ارتقاء دهنده سگالمت
محیو) و  02سگگرمایه درونی (مهارتها ،ارزشها ،شگگایسگگتریها و ادراک خود) تقسگگیم
میشگگوند .سگگرمایههای بیرونی به چهار دسگگته ( )2حمایت )0( ،توانمندسگگازی )3( ،مرزها و
6 . internal assets
7. resilience
8 . Bronfenbrenner & Morris
9. Benson & Scales

1 . Moffitt
2 .Moon & Alarid
3. Laubacher
4 .The Developmental Asset Model
5. external assets

محمدصادق ساريزاده و بهاره هنری

انتظارات و ( )9اسگگتفاده سگازنده از زما  ،تقسگیمبندی میشگوند .سگگرمایههای درونی به چهار
دسگگته تقسگگیم میشگگوند )2( :تعهد به یادگیری )0( ،ارزشهای مثبت )3( ،شگگایسگگتریهای
اجتماعی و ( )9هویت مثبت( .اسگگکالز و لیفرت 0229 ،2؛ اسگگکالز ،سگگسگگما و بولسگگتروم ،0
.)0229
جدول  :7مدل و چارچوب سرمایه های تحول
سرمایههای بیرونی
 .2حمایت خانواده -زندگی خانوادگی سطو باالیی از عشق و حمایت را فراهم میکند.

حمایت

 .0ارتباطات مثبت خانوادگی بین فرد و والدینش  -فرد تمایل به دریافت مشورت از والدینش را دارد.
 .3سایر روابو بزرگسا – فرد از خانواده و یا بزرگساال غیر خانواده حمایت دریافت میکند.
 .9مراقبت محله -فرد مراقبت همسایرا را تجربه میکند.
 .5مراقبت مدرسه -مدرسه محیو مراقبتکننده و دلررمکنندهای را فراه م میکند.
 .3والد درگیر در مدرسه -والدین به طور فعا در کمک به فرد برای موفق شد در مدرسه درگیر هستند.

توانمندسازی

 .3ارزش های اجتماعی جوا  -فرد درک می کند که بزرگساال در جامعه به ارزش یک جوا به او
نراه میکنند.
 .3جوا بهعنوا منابع -جوانا نقشهای مفیدی در جامعه دارند.
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 .9خدمت به دیررا  -فرد به جامعه یک ساعت یا بیشتر در هفته خدمت میکند

 .20مرزهای مدرسه -قوانین و عواقب مشخصی در مدرسه وجود دارد.
 .23مرزهای محله -همسایرا برای نظارت بر رفتار فرد مسئولیت دارند
 .29الروهای نقش بزرگسا  -مد مثبت والدین و بزرگساال دیرر برای رفتار مسئوالنه
 .25تأثیر مثبت همساال  -مد مثبت بهترین دوستا فرد برای رفتار مسئوالنه
 .23انتظارات باال  -هم والدین و هم معلما مشوق هستند که فرد به خوبی کار را انجام دهد

استفاده خالقانه از زما

 .23فعالیت های خالقانه -فرد سه ساعت یا بیشتر در هفته را صرف موسیقی ،تئاتر و یا هنرهای دیرر
میکند.
 .23برنامههای جوانا  -فرد سه ساعت یا بیشتر از وقت خود را در هفته ،در ورزش ،باشراه و یا در
مدرسه و یا در مجموعه های مناسب دیرر میگذراند.
 .29انجمن مذهبی -فرد یک ساعت یا بیشتر در هفته را صرف فعالیت در مؤسسات مذهبی میکند.
 .02زما خانه  -فرد حداقل سه شب در هفته وقت خود را بدو دوستا و در کنار خانواده سپری
میکند.

2. Sesma & Bolstrom

1 . Leffert
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 .22امنیت – فرد در خانه ،مدرسه و محله احساس امنیت میکند.
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ادامه جدول  :7مدل و چارچوب سرمایه های تحول
سرمایههای درونی
تعهد

به

یادگیری

 .02انریزه پیشرفت -فرد در مدرسه به خوبی انریزه پیدا میکند.
 .00مشغو شد در مدرسه -فرد در مدرسه به طور فعا مشغو یادگیری است.
 .03تکالیف -فرد گزارش می کند که حداقل یک ساعت از تکالیف در مدرسه انجام میشود.
 .09پیوند با مدرسه -فرد نسبت به مدرسهاش احساس تعلق و مراقبت دارد.
 .05مطالعه به منظور لذت -فرد حداقل سه ساعت در هفته از روی لذت مطالعه میکند.

ارزشهای

 .03مراقبت -فرد برای کمک به دیررا ارزش زیادی قائل میشود.

مثبت

 .03برابری و عدالت اجتماعی -فرد ارزش زیادی برای ارتقاء برابری و کاهش گرسنری و فقر
قائل میشود.
 .03یکپارچری -فرد بر عقیده خودش عمل میکند و روی باورهایش میایستد.
 .09صداقت  -فرد حقیقت را میگوید حتی اگر گفتن آ آسا نباشد.
 .32مسئولیت پذیری -فرد مسئولیت های شخصی را می پذیرد.
 .32پاکدامنی -فرد معتقد است که بهتر است از الکل و مواد مخدر استفاده نکند.
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شایستریهای

 .30برنامهریزی و تصمیمگیری -فرد می داند که چرونه برنامهریزی و انتخاب کند.

اجتماعی

 .33شایستری بین فردی -فرد مهارت های همدلی ،حساسیت و دوستیابی را دارد.
 .39شایستری فرهنری -فرد دانش ارتباط برقرار کرد به طور راحت با افراد فرهنگ  /نژاد و
قومیت های مختلف را دارد.
 .35مهارت های مقاومت -فرد می تواند بر فشار منفی همساال و موقعیتهای خطرناک مقاومت
کند.
 .33حل مسالمتآمیز تعارض -فرد حل تعارض بدو خشونت را جستجو میکند.

هویت مثبت

 .33قدرت شخصی -فرد بر روی چیزهایی که برایش اتفاق میافتد احساس کنتر میکند.
 .33عزتنفس -فرد احساس عزتنفس باالیی گزارش میکند.
 .39حس هدفمندی -فرد گزارش میکند که " زندگیام هدفمند است "
 .92نراه مثبت به آینده شخصی -فرد نسبت به آیندهاش مثبت اندیش است.

پژوهشهای کمی به ارتباط بین سگگگرمایههای تحو و خشگگگونت پرداختهاند و بررسگگگی
عمیق تر روابو این متغیرها ضگروری اسگت .نتایج یک نظرسگنجی (بنسگو  ،لفرت ،اسکالز و
بلیث  )2993 ،2نشگگا داد که  02درصگگد از دانشآموزا درگیر در رفتار ضگگداجتماعی و 39
درصگگد درگیر الروی رفتار خشگگونتآمیز هسگگتند .زمانی که نوجوانا از سگگطو باالتری از
1. Blyth

محمدصادق ساريزاده و بهاره هنری

منابع تحولی ،روابو ،فرصگگگتها و ارزشهای مثبت ،مهارت ها و خود ادراکی برخوردار
باشگگند ،گزارشهای مربوط به رفتارهای پرخاشگگررانه یا خشگگونتآمیز آ ها نیز کمتر اسگگت.
نتایج یک مطالعه نشگگگا داد که افزایش در سگگگطو سگگگرمایههای تحو با کاهش رفتار
ضگگداجتماعی و کاهش خشگگونت همراه اسگگت .زمانی که نوجوانا و جوانا سگگطو باالی
سگگگرمگایهها را حف

میکنند ،زندگی آ ها به دلیل ثبات یا رشگگگد در شگگگبکه های روابو

حمایتی ،مراقبتی و تحو مهارتهای حرفهای اجتماعی و پیریری آ ها از فرصگگتهایی که
معنگاداری و اهداف امیدبخش را ارتقاء میدهند ،کمتر تهاجمی و خشگگگونتآمیز اسگگگت
(بنسگگو و اسگگکالز .) 0229 ،نتایج پژوهش حاجتی و همکارا ( )2333نشگگا داده اسگگت که
آموزش ترکی بی درمگگا شگگگنگگاختی رفتگگاری بگگا رویکرد مثبگگت گرایی در کگگاهش میزا
پرخاشگگگرری نوجوانا و افزایش مهارت کنتر خشگگگم مؤثر بوده اسگگگت .همچنین آموزش
مهارتهای اجتماعی از جمله مهارت حل مسگگئله (که یکی از مهارتهای زندگی اسگگت) نیز
در افزایش مهارت کنتر خشم تاثیر دارد (خلیلی ،لواسانی و آزاد فارسانی.)2399 ،
پژوهش درزمینه فنو رزمی بر آ دسگگته از عناصگگری متمرکز اسگگت که برای جمعیت

خود ،خودآگاهی و یکپارچری شگناختی را افزایش دهد .فنو رزمی برای شگگرکتک نندگا
باعث میشگگود که افراد انرژی خود را به یک فعالیت هدفمند و پرورشدهنده سگگوق دهند
( توئملو و ساکو .)2993 ،0
خشگونت ممکن اسگت به وسیله مداخالت متمرکز بر ایجاد و رشد مهارتهای رفتاری و
شگگناختی -اجتماعی به منظور افزایش همدلی ،حل مسگگئله اجتماعی ،مدیریت مؤثر در حل
تعارضهای بین فردی ،مدیریت خشگگگم و مقابله با طرد و ناامیدی کاهش یابد .مدارس به
طور موفقیتآمیزی می توانند مداخالت پیشگگریرانهای انجام دهند که منجر به بهبود رفتار و
کاهش خطرهای خشگگگونت شگگگود .عالوه بر این ،برنامههایی که با مداخله والدین و مدارس
در جهت هدف قرار داد عوامل خطر و تمرکز بر شگگایسگگگتریهای اجتماعی انجام میگیرد
2. Twemlow & Sacco

1. Harwood, Lavidor & Rassovsky
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می تواند خطر ابتال به خشونت جوانا را کاهش دهد (باشمن و همکارا .)0223 ،
تحقیقات نشگگگا می دهند که فعالیت های پیشگگگریرانه باید به مجموع عوامل خطر در
سگگطو مختلف بومشگگناختی اجتماعی توجه داشگگته باشگگند .توجه به عوامل فردی و ارتباطی
(مثالً رفتارهای پرخاشگگررانه اولیه ،تأثیرات والدینی و وابسگگتری به همسگگاال بزهکار) و
عوامگل اجتمگاعی -فرهنری و اقتصگگگادی در ایجگاد خشگگگونگت نوجوانگا از اهمیت باالیی
برخوردار اسگگت .رویکردهای پیشگگریرانه جامع می توانند به کاهش عوامل خطر و افزایش
عوامل محافظتی در سطو فردی و اجتماعی کمک کنند (مجاسکو  2و همکارا .)0220 ،
رویکرد سگگرمایههای تحولی برای کاهش پرخاشگگرری و خشگگونت فراتر از فعالیتهای
اصگلی یادگیری اجتماعی -عاطفی اسگت و شگامل تغییرات بنیادی و سگیستمی بیشتری است.
رویکرد ایجاد سگگرمایهها ،برای ارتقاء تحو مثبت نوجوانی و همچنین تقویت بافت  0رشگگد
نوجوانا اسگت .بدین ترتیب رویکردهای اصگال رفتار مبتنی بر سگرمایهها به دلیل تغییراتی
که به طور گسگترده تر در سگیسگتم فرد و محیو ایجاد میکنند ممکن اسگت شگانس ب یشگگتری
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برای موفقیت داشته باشند (بنسو و اسکالز.)0229 ،
بحث و نتیجهگیری

نظریههای تحولی سگگنتی ،نوجوانی را به صگگورت دورهای از طوفا و فشگگار که با آشگگفتری و
رنج نوجوانا همراه بود ،در نظر داشگگگتند ،اما امروزه محققا به جای تمرکز بر کاسگگگتی های
دوره نوجوانی ،بر جنبگه هگای م ثبگت تحو نوجوانی تمرکز میکننگگد .تحو مثبگت نوجوانی،
نوجوانی را بگه صگگگورت دوره انعطگافپگذیری در نظر می گیرد کگه می توانگد منجر بگه بهبود
پیامدهای مطلوب شود و از پیامدهای نامطلوب جلوگیری کند (اسکاربروگ .)0223 ،3
اسگگتفاده نوجوانا از دخانیات ،الکل و موادمخدر یک تهدید مهم برای سگگالمت عمومی
اسگت که می تواند منجر به بیماریهای مزمن در سگا های واپسگین زندگی شود .سوءمصرف
موادی مگاننگد دخگانیگات و موادمخگدر پیگامگدهگای مهمی در سگگگالمتی دارنگد (گاال ،ناندی و
واهو  .)0229 ،9عالوه بر این ،پیشگگگریری از خشگگگونگت نو جوانگا یکی دیرر از اولویت های
3. Scarbrough
4. Galea, Nandi & Vlahov

1. Matjasko
2. context

محمدصادق ساريزاده و بهاره هنری

سگگالمت عمومی اسگگت .ازآنجا که رفتارهای پرخطر چندگانه در یک خوشگگه قرار میگیرند،
انجام مداخالت به منظور رسگگیدگی به این رفتارها ضگگروری اسگگت (جکسگگو  ،سگگویتینگ و
هاو 0220 ،2؛ بوک و فروسگگینی  .)0220 ،0ضگگمن اینکه مداخالت التقاطی نیز ،بالقوه کارآمد
هسگگتند (کیپینگ ،کمپل ،مک ارتور ،گونل و هایکمن  .)0220 ،3تحو مثبت نوجوانی یکی
از این مداخالت اسگگگت .برای اینکه مداخالت تحو مثبت نوجوانی مثمر ثمر باشگگگند ،باید
چنگد جگانبگه بگاشگگگند به عبارتی مداخالت برای حوزههای چندگانه مانند خانواده ،مدرسگگگه و
محلگه بگه کگار رونگد (راث -بروکس گگا  .)2993 ،مگداخالت تحو مثبت نوجوانی به طور
گسگترده اغلب با هدف پیشگریری از مصگرف مواد و خشگونت صورت میگیرند .بررسیهای
موجود نشگا میدهند که تحو مثبت نوجوانی می تواند خشگونت و سگوءمصرف مواد مخدر
را کگاهش دهد (بونل و همکارا  .)0223 ،نتایج یک پژوهش که صگگگرفاً بر مداخالت خارج
از بگافگت مگدرسگگگه تمرکز داشگگگت ،حگاکی از کاهش رفتارهای مشگگگکل زا بود (دورالک،
ویسگگگبرگ ،پگاچگا  .)0222 ،9تمرکز و مگداخالت تحو مثبگت نوجوانی به طور خاص در
توجه به نوع خشگگونت مورد بررسگگی ،تأثیرات متفاوتی بر پیامدهای خشگگونت داشگته باشگد .به
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عبگارت دیرر ،مگداخالت تحو مثبگت نوجوانی که به طور خاص برای کاهش صگگگدمه و
جراحات خشگگونتآمیز اعما میشگگوند ،ممکن اسگگت اثرات متفاوتی برای افرادی که به
دنبگا مهگارتهای یادگیری اجتماعی و هیجانی برای جلوگیری از جنگ ودعوا هسگگگتند
داشته باشد.
مطگالعگات تجربی دربگارۀ اثربخشگگگی دقیق مگداخالت ،برای بیگا اینکگه رویکرد تحو
مثبت نوجوانی مؤثر اسگگت یا خیر ،کافی نیسگگتند و تحقیق در این خصگگوص ضگگروری به نظر
میرسگگد .همچنین ضگگروری اسگگت که روشگگن شگگود این رویکرد کدام تئوری تغییر را در بر
میگیرد و اینکه آیا مداخالت خاصگگی به آ جامه عمل میپوشگگاند .آنچه موردنیاز اسگگت،
یگک تئوری تغییر اسگگگت کگه محتوای مگداخالت تحو مثبگت نوجوانی و مکانیزمهای علّی
3. Kipping, Campbell, MacArthur,
Gunnell & Hickman
4. Durlak, Weissberg & Pachan

1. Jackson, Sweeting & Haw
2. Buck & Frosini
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کگاهش مصگگگرف مواد و خشگگگونگت را مشگگگخ

کند .این موضگگگوع می تواند آگاهیبخش

طر های مداخله ای تحو مثبت نوجوانی در آینده در جهت پیشگگگریری از سگگگوءمصگگگرف
مواد و کاهش خشونت باشد.
یکی از ویژگیهای مهم تحو مثبت نوجوانی در ارتباط با سگگالمت کودک و نوجوا
اسگت .دیدگاه جامعی در حا حاضگر رایج اسگت که منعکسکننده تکامل این حوزه در 02
سگا گذشگته اسگت .بسگیاری از محققا در حا حاضر دو مجموعه نتایج را بررسی میکنند:
یکی رفتارهای پرخطر که به نظر میرسگد که از طریق ارتباط سگرمایهها و بومشگناسی مثبت

2

کاهش مییابد و دیرری رفتارهای رشگگگد دهنده ( 0مثالً موفقیت در مدرسگگگه ،مشگگگارکت
داوطلبانه و مشگگارکت مدنی و رهبری) که پیشبینی میشگگود با رویکرد تحو مثبت افزایش
یابد (بنسو و اسکالز.)0229 ،
بگه طورکلی مگداخالت تحو مثبگگت نوجوانی قصگگگگد دارد کگگه نوجوانگا را بگگا مواردی

می شگگگود :تعمق در رفتگار فع لی؛ انتخگاب اهگداف و فعگالیگتهگایی کگه از طریق آ هگا به این
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کنگد .همچنین نوجوانگا خودتنظیمگری هگدفمنگد  3را فرا میگیرنگد کگه شگگگامل موارد زیر
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همچو انتظگارات مثبگت ،پگایگداری و روابو مؤثر با بزرگسگگگاال در محیوهای متنوع آماده

اهگداف نائل شگگگوند و اسگگگتفاده از منابع موجود برای پیریری اهداف و فعالیتها .مداخالت
تحو مثبگت نوجوانی ،نوجوانا را قادر میسگگگازد که یاد بریرند و خودتنظیم گری هدفمند
را در مواردی مگاننگد ورزش و هنر بگه کگار ببرنگد و پاداش دریافت کنند .این امر آ ها را قادر
میسگگگازد تا به طورکلی خودتنظیمگری هدفمند را به سگگگایر اهداف اجتماع مدار تعمیم داده
و بکار برند (بونل و همکارا .)0223 ،
درنتیجگۀ خودتنظیمگری هگدفمنگد ،نوجوانا بهتر می توانند سگگگرمایههای مثبت مختلف
(بگه عنوا مثا مهارتهای شگگگایسگگگتری ،اعتماد ،ارتباط ،منش و مراقبت) را پرورش دهند.
زمگانی کگه این مهگارتهگا افزایش می یگابگد ،جوانا می توانند بهطور فزایندهای فرصگگگتهای
موجود را در محیو گسگگگتردهتر بگهکارگیرند .این امر تسگگگهیل بیشگگگتر سگگگرمایهها را ممکن
3. intentional self- regulation

1. positive ecologies
2. thriving behaviors

محمدصادق ساريزاده و بهاره هنری

میسگگگازد و در نهگایت جوانانی پرورش میآیند که به صگگگورت مثبت در جوامع و محلههای
خود مشارکت میکنند.
کیم ،کراچفیلگد ،ویلیگامز و هپلر  )2993( 2بگه تئوری یادگیری اجتماعی اشگگگاره دارند تا
نشگگگا دهنگد کگه بگا ارائگه تقویتهای مثبت (مثل اهداء جوایز زمانی که جوانا فعالیتهای
ضگداجتماعی را رها کرده و در فعالیتهای اجتماع مدار مشگارکت میکنند) و جشن گرفت ن
دسگگگتگاوردهگا در قلمرو فعگالیگتهگای اجتماعی و مبتنی بر برنامههای تحو مثبت نوجوانی،
می توا رفتگارهگای مثبگت را تقویگت کرد .بنسگگگو و اسگگگکگالز ( )0229مطر میکنند که
مهارتهای اجتماعی ،درگیری در مصگگگرف مواد و خشگگگونت را از طر یق مشگگگارکت جوانا
در حل اختالف ،مد سگازی رفتارهای مسگئوالنه و نارضگایتی از شکستن هنجارهای اجتماعی
کگگاهش میدهگگد .کیگگا کیتینگگگ  ،0داودی ،مورگگگا ونوام ( )0222اذعگگا میکننگگد کگگه
یکپگارچری اجتماعی و خودکارآمدی ،فرد را در برابر مشگگگکالت رفتاری محافظت میکند.
رفتگارهگای اجتمگاعمگدار مثبگت در برابر مصگگگرف مواد؛ خود تنظیمگری هیجگانی و نظگگارت
نظارت والدین کنش متقابل داشگته باشگد و مانع از مصگرف موا مخدر و الکل شگود .این نکته
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حگائز اهمیگت اسگگگت کگه لرنر و لرنر ( )0223و کیم و همکگگارا ( )2993بگگا تحو مثبگگت
نوجوانی بگهعنوا علم پیشگگگریری مخگالفاند و اسگگگتداللشگگگا این اسگگگت که تحو مثبت
نوجوانی قصگگد دارد سگگرمایههای مثبت م تنوعی را پرورش دهد ،نه اینکه صگگرفاً بر جلوگیری
از رفتارهای پرخطر تمرکز کند.
در مجموع بگه نظر میرسگگگد کگه هیچ مطگالعگه مروری منظمی تئوریهگای تحو مثبگگت
نوجوانی را تلفیق نکرده اسگگگت .مطگالعگه مروری نظاممند بونل وهمکارا ( )0223نشگگگا داد
کگه ارزیگابیهگای تجربی ،مگداخالت تئوری پردازی نشگگگده را بررسگگگی میکننگد و بنگابراین
شگگگواهد اندکی پیرامو اثربخشگگگی یا عدم اثربخشگگگی رویکرد تحو مثبت نوجوانی موجود
اسگگت .ازاینرو تلفیق ادبیات نظری می تواند سگگهم مهمی در کیفیتبخشگگی مداخالت تحو
& 2. Kia-Keating ,Dowdy, Morgan
Noam

& 1. Kim, Crutchfield, Williams
Hepler

Vol. 5, No. 17, Spring 2018

بزرگسگگاال میتوانند مانع از رفتارهای پرخطر شگگگوند .همچنین خودکارآمدی نیز می تواند با

355

نقش تحول مثبت نوجواني در پيشگيری از...

مثبگت نوجوانی داشگگگتگگه بگاشگگگگد .تحو مثبگت نوجوانی بگگه عنوا یگک "رویکرد مبتنی بر
توانمندی" با هدف ارتقای عمومی (نه صگگرفاً سگگالمتی) و تحو مثبت (نه صگگرفاً پیشگگریری)
می تواند با اسگتفاده از شگایسگتریها و سرمایههای نوجوانا  ،مهارتهای تحولی ،مهارتهای
شگناختی و حرفهای ،فرصگتهای مشارکت در برنامههای جامعهیار و ارتباط قوی با همساال
و بزرگسگاال  ،درگیری جوانا در فعالیتها و رفتارهای پرخطر ازجمله سگوءمصرف مواد و
خشگگگونگت را کاهش دهد .متاسگگگفانه در کشگگگور ما پژوهش پیرامو تحو مثبت نوجوانی و
اثرات آ بر جنبه های مختلف روا شگناختی انجام نشگده است و لزوم انجام چنین تحقیقاتی
امری ضگگروری به نظر میرسگگد .همچنین سگگاخت یک برنامه آموزشگگی مبتنی بر تحو مثبت
نوجوانی نیز می تواند منجر به پیشگگریری از رفتارهای خطرزا و افزایش رفتارهای مثبت مبتنی
بر هنجار جامعه شود.
منابع

انتظامی .فصلنامه دانش انتظامی.230 -023 ،)3(22 ،
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ایزدی طامه ،احمد؛ برجعلی ،احمد؛ دالور ،علی و اسگگکندری ،حسگگین ( .)2339مقایسگگه تأثیر آموزش

اله وردی ،حمید؛ فرهادی نسگگگب ،عبداهلل؛ بشگگگیریا  ،سگگگعید و محجوب ،حسگگگین ( .)2333الرو و علل

گرایش نوجوانا به سگگوءمصگگرف مواد .مجله دانشگگراه علوم پزشگگکی و خدمات بهداشگگتی -درمانی
شهید صدوقی یزد.35-90 ،)9(25 ،
بابایی ،جال ؛ رضگگایی ،علی محمد و اکبری بلوطبنرا  ،افضگگل ( .)2393پیشبینی نررش به مواد مخدر

براسگگاس مؤلفههای تحو مثبت نوجوانی و رضگگایت از زندگی نوجوانا  .فصگگلنامه اعتیاد پژوهشگگی
سوء مصرف مواد.203-293 ،)93(22 ،
پارسگا مهر ،مهربا ؛ سگعیدی مدنی ،سگید محسگن و دیوبند ،فائزه ( .)2392مطالعه جامعهشگناختی خشگونت
میا فر دی :آزمو تجربی نظریه نظارت اجتماعی .مجله جامعهشگگگناسگگگی کاربردی-223 ،)93(03 ،
.39
جوادی ،فاطمه؛ سگهرابی ،فرامرز؛ فلسگفی نژاد ،محمدرضا و برجعلی ،احمد ( .)2333بررسی تأثیر سبک

مداخله (نظارت) در تماشگگای خشگگونت تلویزیونی بر پرخاشگگگرری پسگگرا  22 -9سگگاله .فصگگگلنامه
پژوهش و سنجش.3 -30،)59(25 ،
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حاجتی ،فرشگگگته السگگگادات؛ اکبرزاده ،نسگگگرین و خسگگگروی ،زهره ( .)2333تأثیر آموزش برنامه ترکیبی
درما شگگگناختی رفتاری با رویکرد مثبتگرایی بر پیشگگگریری از خشگگگونت نوجوانا شگگگهر تهرا .
فصگلنامه مطالعات روا شگناختی دانشگکده علوم تربیتی و روا شگناسگی دانشراه الزهراء-53 ،)3( 9 ،
.53
حسگینی انجدانی ،مریم ( .)2333بررسگگی تأثیر تماشگگای کارتو های خشگگونت آمیز بر میزا پرخاشگگرری
نوجوانا  .فصلنامه پژوهش و سنجش.30 -222 ،)59(25 ،
خلیلی ،شگگیوا؛ لواسگگانی ،مسگگعود غالمعلی وآزاد فارسگگانی ،یاسگگر ( .)2399اثربخشگگی آموزش گروهی

مهارت حل مسگئله بر کنتر خشگم دانش آموزا مقطع متوسگطه .فصلنامه پژوهشهای کاربردی
روا شناختی.2 -22 ،)2( 3 ،

رشگید ،خسرو ( ،) 2395رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزا نوجوا دختر و پسر شهر تهرا  ،فصلنامه
علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی.32-53 ،)53(25 ،
سگگلحشگگور ،ماندانا ( .)2333پرخاشگگگرری در کودکا و روشهای رویارویی با آ  .چاپ او  ،تهرا ،
انتشارات واژه آرا
شگگکربیری ،عالیه و مسگگتمع ،رضگگا ( .)2393فراتحلیل مطالعات انجام شگگده پیرامو خشگگونت علیه زنا .
مجله جامعه شناسی ایرا .253-233 ،)0(25 ،

فصلنامه رفاه اجتماعی.93-229 ،)99(20 ،
علمی ،محمود و تیغ ز  ،خگدیجه ( .)2333تعیین میزا شگگگیوع خشگگگونت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آ

(مطالعه موردی در بین دانش آموزا دبیرسگتا های دخترانه و پسگرانه شهر عجبشیر) .مجله مطالعات
جامعهشناسی.03-90 ،)2(2 ،

فاضگلی نیا ،فرزانه؛ زندی پور ،طیبه و خسگروی ،زهره ( .)2332نقش خانواده و مدرسه در آسیب زایی
اجتماعی نوجوانا کانو اصگال و تربیت شگهر تهرا  .پایا نامه کارشگناسگی ارشگد روا شناسی،
چاپ نشده ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشراه الزهرا تهرا .
محمدخانی ،شگگگهرام و نوری ،ربابه ( .)2392پیشگگگریری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده .چاپ او ،
تهرا  ،،ستاد مبارزه با مواد مخدر
نجفی ،محمود؛ احدی ،حسگن و دالور ،علی ( .)2335برر سی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحرا
هویت .ماهنامه علمی – پژوهشی دانشراه شاهد.23-03 ،)23(23 ،

Alvarado, G., Skinner, M., Plaut, D., Moss, C., Kapungu, C & Reavley, N.
(2017). A Systematic Review of Positive Youth Development Programs in
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