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بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان
دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان
معصومه نظری پیردوستی  ، 1سید محمد قلمکاریان
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهرستان دلفان می باشد پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب میشود و از لحاظ گردآوری و
تجزیه و تحلیل دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهرستان دلفان می باشند از آنجایی که حجم جامعه مورد پژوهش  650نفر میباشد با استفاده از جدول مورگان تعداد 100
نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیری در پژوهش حاضر از نوع روش نمونهگیری تصادفی ـ طبقهای
میباشد .با توجه به اینکه جنسیت جامعه آماری مورد بررسی یکسان نیست .یافته های پژوهش نشان میدهد ،ضریب
همبستگی پیرسون محاسبهشده ( )0/961در سطح خطای  α=0/01معنیدار است ( ،)sig>0/01لذا فرض  Hoرد و فرضH1
مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود که با اطمینان باالی  95درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات
اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان رابطه مثبتی وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات
ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه  ،نمرات تانحرافات اجتماعی آنان در مشاوره گروهی مدرسه
کاهش مییابد .بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد.
واژههای كلیدی :ویژگی های شخصیتی ،انحرافات اجتماعی ،مشاوره گروهی
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مقدمه
انسان تنها موجودی است که با همنوعان خودبه تبا دل نظر می پردازد و برای شناخت و حل مشکالت خود با آنان مشورت و از
راهنمایی آنان استفاده می کند  .راهنمایی و مشورت درطول زندگی آدمیان مطرح بوده وآنان با کسانی که مورد قبول و
اعتمادشان بوده مشورت می کرده اند .با توسعة علوم انسانی و رشدعلوم رفتاری به راهنمایی ومشاوره به عنوان شاخه ای
مستقل ازعلوم رفتاری توجه شد .امروزه راهنمایی ومشاوره به صورت حرفه ای یاورانه برای کمك به افرادی است که در رشد ،
سازگاری  ،تصمیم گیری  ،روابط خانوادگی  ،مهارتهای اجتماعی وشیوة زندگی مشکالتیدارند ومشاوره به این افراد کمك می
کند تا راه حل مناسبی برای مشکالت بیابند.
اهمیت مشاوره ومشورت دردین مقدس اسالم کراراً مورد توجه ائمة اطهار و بزرگان دین قرار گرفته است  .بشر امروز در یك
دورة پیچیده زندگی می کند  ،یکی از مشخصات این دوره  ،تخصصی شدن مسائل و وابستگی افراد به یکدیگر جهت استفاده از
تخص ص آنها برای تداوم یك زندگی متعادل است  .لذت بردن از زندگی شخصی و رشد و تعالی شخصیت  ،شکوفا نمودن
استعدادها و ارضای نیازها  ،اعم از نیازهای اولیة جسمانی  ،نیاز به امنیت و آرامش  ،نیاز به تعلق  ،نیاز به دوست داشتن و
دوست داشته شدن  ،نیاز به احترام و نیاز به شکوفایی در دنیای امروز فرایند ساده ای نیست  ،در تمام این مراحل به مشاور و
مشاوره نیازاست .
نیازهای اختصاصی انسان که شرحش توسط اجتماع به وجود نیامده اند  ،بلکه در صحن تحول و تکامل تاریخ زندگی بشر
پدیدار گشته اند .اما چگونگی بروز و ظهور آن ها و چگونگی برآوردن آن ها کامل ناشی از اجتماع است .هر اجتماعی مطابق
مؤسسات و عوامل ویژه خود شکل خاصی به آن ها می دهد روان شناسان تاریخ طوالنی بشر را چون آزمایشگاهی آموزنده مورد
استفاده قرار می دهد و بر خالف دیگر روان شناسان مانند فروید که شخصیت را سازنده اجتماع نمی داند بلکه به اعتقاد او این
اجتماع که شخصیت ها را می سازد به عبارت دیگر اختالف شخصیت ها ناشی از اختالفات اجتماعات بشری است ،همه آدمیان
نیازمند به رفع گرسنگی ،به رفع تشنگی ،به استراحت و خواب و… هستند ،ولی در جامعه های مختلف این نیازها به وجوه
مختلف برآورده می شوند ،همچنین است مقابله با نیازهای دیگر آدمی ،مثل در یك جامعه ی سرمایه داری نیاز به همانندی یا
ممکن است بدین طریق ارضاء شود که عضو آن جامعه به اندوختن ثروت و مال بپردازد تا بدین وسیله خود را ممتاز سازد ،یا
اینکه به عضویت شرکت بزرگی در آید تا وابستگی به آن شرکت س بب امتیاز او گردد .آدمی احاطه شده از امور متضادی است
که یکی از امور متضاد این است که از اختیار آدمی بیرون است زندگی و مرگ است و گاهی توجه به این دو مقوله و در حد
معقولی به آن فکر نکردن باعث مسائلی در زندگی انسان می شود که به عنوان اخالق ضد اجتماعی بهحساب می آید افرادی که
دارای رفتار ضد اجتماعی هستند از نظر اضطراب مورد بررسی واقع شده اند که افراد سیکو پات نسبت به افراد بهنجار اضطراب
کمتری داشته باشند و این پیش فرض فقط در حد کمی ،ممکن است صادق باشد که گر چه افراد دارای انحرافات اجتماعی
کمتر از ساحرافات اجتماع ی دوری گزیدن از مردم ،تجربه های جدید و حتی تجربه های قبلی است که این اختالالت غالب
ترکیبی است از یك ابزار ترس احمقانه با یك میل شدید برای مورد پذیرش و محبت واقع شدن افراد مبتال به این اختالل
تمایل زیادی برای روابط اجتماعی یا فعالیت های جدید دارند  ،اما ممکن است به دلیل ترس از عدم قبول و مورد پذیرش واقع
شدن ،بی میلی خاصی برای روابط اجتماعی نشان دهند و در مقابل به انحراف کشیده شوند
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بیان مسئله
راهنمایی کودکان ونوجوانان و بزرگساالن یك فراگردبسیار مهم و استثنایی در حل مشکالت و معضالت اینطبقات
سنیمیباشد.ضرورت مشاوره و راهنمایی قبل ازهرچیز دیگر ،در رابطه با حرفه و شغل و مخصوصاً در نظام جدید آموزش و
پرورش مطرح می باشد .چگونگی تجدید نظر و تغییر یك برنامه تربیتی مفید و سازنده و خالق به عنوان یك اصل مسلم در
جهت توسعه و پیشرفت فرهنگ و تمدن آشکارشده است  .پیدایش انقالب صنعتی در اروپا و انقالب در تکنولوژی و فرستادن
اقمار مصنوعی به فضا  ،نیاز مراکز صنعتی به نیروهای ماهری که حداکثر کارایی و بازدهی را داشته باشند ،همه و همه تغییر و
تحول را در نظام آموزشی کشورها ضروری ساخته است .اینکه چرا باید برنامه های آموزش و پرورش تغییر وتحول یابند  ،و
همچنین عوامل پیدایش راهنمایی در آموزش و پرورش مربوط به عللی است که مهمترین آنها افزایش بی رویة جمعیت به ویژه
جمعیت جوان کشورها و افزایش دانش آموزان و عدم تعادل در توزیع دانش آموزان در رشته ها و شاخه های تحصیلی ،ضرورت
برقراری تعادل بین بازار کار و تربیت نیروی انسانی و افت تحصیلی می باشند.
عناوین بسیاری در طول دوره های مختلف توسط محققان و صاحبنظران به افراد مبتال به اختالل شخصیت ضد اجتماعی داده
شده ،اما نشانه های این اختالل به طور برجسته ای یکسان باقی مانده است ،سرچشمه اختالل شخصیت ضد اجتماعی و ایجاد
انحرافات اجتماعی در دوران کودکی است یعنی زمانی که نشانه های آن به صورت اعمالی مانند فرار از مدرسه ،دروغ گویی
مداوم ،دزدی و دعوا جلوه گر می شود این اعمال غالبٲ تا بزرگسالی ادامه یافته ،رفتارهایی از قبیل تهاجم به افراد و اموال آنان،
قصور در پرداخ ت قرض ها و تعهدات مالی ،تبهکاری و ارتکاب اعمال خالف اخالق و قانون را در بر می گیرد.ویژگی های عمده
ی افراد مبتال به اختالل شخصیت ضد اجتماعی عبارت است از نداشتن احساس شرم یا پشیمانی ،شکست در عبرت گرفتن از
تجربیات گذشته و … بدین ترتیب در رفتار این افراد دور باطلی مالحظه شده و این باور القا می شود که افراد دارای انحرافات
اجتماعی و یا اختالل ضد اجتماعی از نظر عاطفه و هیجان دچار نارسایی بوده و فاقد وجدان اخالقی که رفتار آنان را کنترل
نماید هستند ،عالوه بر مشاهدات بالینی ،بررسی های آزمایشگاهی نیز بیانگر این واقعیت است که اعمال تنبیه بدنی در مورد
افراد ضد اجتماعی به خصوص در پسران بی تاثیر نیست
عوامل به وجودآورنده انحراف و کجروی در جوامع مختلف یکسان نیست و مناطق از نظر نوع جرم ،شدت و ضعف ،تعداد ،و نیز
از نظر عوامل متفاوتند .این تفاوت ها را می توان در شهرها ،روستاها و حتی در مناطق مختلف و محله های یك شهر مشاهده
کرد .در هر جامعه و محیطی سلسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ،اقلیمی ،وضعیت اجتماعی ،اقتصادی ،موقعیت
خانوادگی ،تربیتی ،شغلی و طرز فکر و نگرش خاصی حاکم است که هر یك از اینها در حسن رفتار و یا بدرفتاری افراد مؤثر
است.شهرنشینی لجام گسیخته ،گسترش حاشیه نشینی و فقر ،اتالف منابع و انرژی را به دنبال دارد .حاشیه نشینی در شهرها،
با جرم رابطه مستقیم دارد .تنوع و تجمل ،اختالف فاحش طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ ،تورّم و گرانی هزینه های
زندگی ،موجب می شود تا افراد غیر کارآمد که درآمدشان زندگی ایشان را کفاف نمی دهد ،برای تأمین نیازهای خود ،دست به
هر کاری هر چند غیر قانونی بزنند .از دیگر عوامل محیطی جرم ،می توان فقر ،بیکاری ،تورّم و شرایط بد اقتصادی نام برد که بر
همه آحاد جامعه ،اقشار ،گروه ها و نهادها تأثیر گذاشته و آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.
در پیدایش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار و آسیب زا عوامل متعددی به عنوان عوامل پیدایش و زمینه ساز می تواند
مؤثر باشد:
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عوامل فردی :جنس ،سن ،وضعیت ظاهری و قیافه ،ضعف و قدرت ،بیماری ،عامل ژنتیك و....
عوامل روانی :حساسیت ،نفرت ،ترس و وحشت ،اضطراب ،کم هوشی ،خیال پردازی ،قدرت طلبی ،کم رویی ،پرخاشگری،
حسادت ،بیماری های روانی و...
عوامل محیطی :اوضاع و شرایط اقلیمی ،شهر و روستا ،کوچه و خیابان ،گرما و سرما و....
عوامل اجتماعی :خانواده ،طالق ،فقر ،فرهنگ ،اقتصاد ،بی کاری ،شغل ،رسانه ها ،مهاجرت ،جمعیت و....
از آنجا که ممکن است در پیدایش هر رفتاری ،عوامل فوق و یا حتی عوامل دیگری نیز مؤثر باشد ،از این رو ،نمی توان به یك
باره فرد بزهکار را به عنوان علت العلل در جامعه مقصر شناخت و سایر عوامل را نادیده گرفت.
اگر فرد ،هر چند برای سرگرمی و تنوع و تفرّ ج دست به بزهکاری بزند ،این کار وی کم کم زمینه ای خواهد بود تا به سمت و
سوی بزهکاری سوق یابد .دلیل عمده این کار ،چگونگی شروع به انجام عمل بزهکارانه و کشیده شدن فرد به این راه است .افراد
بزهکار افرادی هستند که همه زمینه ها و شرایط الزم برای انحراف در آنان وجود دارد .مهم ترین عامل در انحراف افراد و
ارتکاب عمل نابهنجار ،فردی است که موجب سوق یافتن وی به سمت بزهکاری می شود؛ چرا که فردی که می خواهد اولین
بار دست به بزهکاری بزند ،نیازمند فردی است که او را راهنمایی کرده و به این سمت هدایت نماید.

اهمیت و ضرورت تحقیق
اینگونه اختالالت ضد اجتماعی و ایجاد انحرافات فقط در افرادی که باالتر از  1۸سال است رخ می نماید .بنابراین برای کسانی
که در سنین پایین تر مرتکب جرم و جنایتی که جزء مسائل انحرافی در جامعه است ،اتفاق می افتد می توان گفت که وجود
الگوی در برابر آن ها وجود دارد که اعمال مجرمانه را ظاهر می کند .امید است با پژوهش های انجام شده و در نظر گرفتن
احتیاجات و نیازهای نوجوانان و جوانان از این معضالت اجتماعی کاسته و با راهکارها و راهبردهای جدید بتوانیم نیروهای
مثبت جوانان را به کار انداخته و در پیشرفت جامعه از آن ها استفاده معقوالنه تری به عمل آید ،چون ایجاد اینگونه اختالالت
دامنه ی گسترده ای از رفتارهای بسیاری را در بر می گیرد ،بنابراین باید در تربیت و کنترل رفتار نوجوانان و جوانان دقت
کامل را انجام داده و باید این موضوع مد نظر والدین و مسئوالن مدارس و محیط های آموزشی قرار گیرد.

اهداف تحقیق
هدف كلی
بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان
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اهداف فرعی
بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل فردی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهرستان دلفان
بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل روانی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهرستان دلفان
بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل محیطی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهرستان دلفان
بررسی ویژگی های شخصیتی و ان حرافات اجتماعی(عوامل اجتماعی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهرستان دلفان
فرضیه های پژوهش
فرضیه كلی
بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان رابطه
وجود دارد .
فرضیه های فرعی
بین ویژگ ی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل فردی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان
دلفان رابطه وجود دارد .
بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل روانی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان
دلفان رابطه وجود دارد .
بین و یژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل محیطی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان
دلفان رابطه وجود دارد .
بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل اجتماعی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهرستان دلفان رابطه وجود دارد .

نوع روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب میشود که هدف کشف علمی نیست بلکه آزمودن و بررسی
امکان کاربرد دانش است (دالور )13۸4 ،و از لحاظ گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی است.
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جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان می باشند

حجم نمونه و روش نمونهگیری
از آنجایی که حجم جامعه مورد پژوهش  650نفر میباشد با استفاده از جدول مورگان تعداد  100نفر از افراد جامعه به
عنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیری در پژوهش حاضر از نوع روش نمونهگیری تصادفی ـ طبقهای میباشد .با توجه به
اینکه جنسیت جامعه آماری مورد بررسی یکسان نیست.

یافته ها

فرضیه اصلی
بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان رابطه
وجود دارد .
فرضهای آماری:
 :Hoبین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی پژوهی تفاوت وجود ندارد.
 :H1بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی تفاوت وجود دارد.
جدول  -۸-4ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی
متغیر X

متغیر Y

انحرافات اجتماعی در

ویژگی های

مشاوره گروهی

شخصیتی

ضریب همبستگی پیرسون ()r

تعداد ()n

سطح معنیداری ()sig

0/961

100

0/001

همانطوری که نتایج جدول  4-۸نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبهشده ( )0/961در سطح خطای
 α=0/01معنیدار است ( ،)sig>0/01لذا فرض  Hoرد و فرض H1مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود
که با اطمینان باالی  95درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهرستان دلفان رابطه مثبتی وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان دوره دوم
متوسطه  ،نمرات تانحرافات اجتماعی آنان در مشاوره گروهی مدرسه کاهش مییابد .بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار
میگیرد.
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فرضیه اول

بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل فردی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان
دلفان رابطه وجود دارد .
فرضهای آماری
 :Hoبین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل فردی ) در مشاوره گروهی تفاوت وجود ندارد.
 :H1بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل فردی ) در مشاوره گروهی تفاوت وجود دارد.

جدول همبستگی پیرسون بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل فردی ) در مشاوره گروهی
متغیر X
و انحرافات
اجتماعی(عوامل
فردی )

متغیر Y
ویژگی های
شخصیتی

ضریب همبستگی
پیرسون ()r
0/614

تعداد ()n

سطح معنیداری ()sig

100

0/001

همانطوری که نتایج جدول  4-9نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبهشده ( )0/614در سطح خطای α=0/01
معنیدار است ( ،)sig>0/01لذا فرض  Hoرد و فرض H1مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود که با
اطمینان باالی  95درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل فردی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره
دوم متوسطه شهرستان دلفان رابطه مثبت (مستقیم) و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی،
نمرات و انحرافات اجتماعی(عوامل فردی ) کاهش مییابد .بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد.

فرضیه دوم
بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اج تماعی(عوامل روانی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان
دلفان رابطه وجود دارد .
فرضهای آماری:
 :Hoبین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل روانی ) در مشاوره گروهی تفاوت وجود ندارد.
 :H1بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل روانی ) در مشاوره گروهی تفاوت وجود دارد.
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جدول  -10-4همبستگی پیرسون بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل روانی ) در مشاوره گروهی
متغیر X

متغیر Y

انحرافات

ویژگی های شخصیتی

ضریب همبستگی

تعداد ()n

سطح معنیداری ()sig

پیرسون ()r
0/691

0/001

100

اجتماعی(عوامل
روانی )
همانطوری که نتایج جدول  4-10نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبهشده ( )0/691در سطح خطای
 α=0/01معنیدار است ( ،)sig>0/01لذا فرض  Hoرد و فرض H1مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود
که با اطمینان باالی  95درصد بین ویژ گی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل روانی ) در مشاوره گروهی رابطه مثبتی
وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه  ،نمرات انحرافات
اجتماعی(عوامل روانی ) کاهش مییابد .بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد.

فرضیه سوم
بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل محیطی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان
دلفان رابطه وجود دارد .
فرضهای آماری:
 :Hoبین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل محیطی ) در مشاوره گروهی تفاوت وجود ندارد.
 :H1بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل محیطی ) در مشاوره گروهی تفاوت وجود دارد.
جدول  -11-4ضریب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل محیطی ) در مشاوره گروهی
متغیر X

متغیر Y

انحرافات

ویژگی های

اجتماعی(عوامل

شخصیتی

ضریب همبستگی

تعداد ()n

سطح معنیداری ()sig

پیرسون ()r
0/791

100

0/001

محیطی )
همانطوری که نتایج جدول  4-11نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبهشده ( )0/791در سطح خطای α=0/01
معنیدار است ( ،)sig>0/01لذا فرض  Hoرد و فرض H1مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود که با
اطمینان باالی  95درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل محیطی ) در مشاوره گروهی رابطه مثبت
(مستقیم) و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه ،نمرات
انحرافات اجتماعی(عوامل محیطی ) کاهش مییابد .بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد.
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فرضیه چهارم
بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل اجتماعی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهرستان دلفان رابطه وجود دارد .
فرضهای آماری
 :Hoبین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل اجتماعی ) در مشاوره گروهی تفاوت وجود ندارد.
 :H1بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل اجتماعی ) در مشاوره گروهی تفاوت وجود دارد.

جدول  -12-4ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل اجتماعی ) در مشاوره گروهی
متغیر X

متغیر Y

ضریب همبستگی پیرسون

تعداد ( )nسطح معنیداری ()sig

()r
انحرافات

ویژگی های

0/742

100

0/001

اجتماعی(عوامل شخصیتی
اجتماعی )
همانطوری که نتایج جدول  4-12نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبهشده ( )0/742در سطح خطای α=0/01
معنیدار است ( ،)sig>0/01لذا فرض  Hoرد و فرض H1مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود که با
اطمینان باالی  95درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل اجتماعی ) در مشاوره گروهی رابطه مثبت
(مستقیم) و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی ،نمرات انحرافات اجتماعی(عوامل اجتماعی )
کاهش مییابد .بر این اساس فرضیه فوق مورد تأئید قرار میگیرد.

نتیجه گیری :
فرضیه اصلی :
همانطوری که نتایج جدول  4-۸نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبهشده ( )0/961در سطح خطای α=0/01
معنیدار است ( ،)sig>0/01لذا فرض  Hoرد و فرض H1مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود که با
اطمینان باالی  95درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهرستان دلفان رابطه مثبتی وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه
 ،نمرات تانحرافات اجتماعی آنان در مشاوره گروهی مدرسه کاهش مییابد .بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد.
فرضیه اول
همانطوری که نتایج جدول  4-9نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبهشده ( )0/614در سطح خطای α=0/01
معنیدار است ( ،)sig>0/01لذا فرض  Hoرد و فرض H1مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود که با
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اطمینان باالی  95درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل فردی ) در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره
دوم متوسطه شهرستان دلفان رابطه مثبت (مستقیم) و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی،
نمرات و انحرافات اجتماعی(عوامل فردی ) کاهش مییابد .بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد.

فرضیه دوم
همانطوری که نتایج جدول  4-10نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبهشده ( )0/691در سطح خطای
 α=0/01معنیدار است ( ،)sig>0/01لذا فرض  Hoرد و فرض H1مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود
که با اطمینان باالی  95درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل روانی ) در مشاوره گروهی رابطه مثبتی
وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه  ،نمرات انحرافات
اجتماعی(عوامل روانی ) کاهش مییابد .بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد.

فرضیه سوم
همانطوری که نتایج جدول  4-11نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبهشده ( )0/791در سطح خطای α=0/01
معنیدار است ( ،)sig>0/01لذا فرض  Hoرد و فرض H1مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود که با
اطمینان باالی  95درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل محیطی ) در مشاوره گروهی رابطه مثبت
(مستقیم) و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه ،نمرات
انحرافات اجتماعی(عوامل محیطی ) کاهش مییابد .بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد.

فرضیه چهارم
همانطوری که نتایج جدول  4-12نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبهشده ( )0/742در سطح خطای α=0/01
معنیدار است ( ،)sig>0/01لذا فرض  Hoرد و فرض H1مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود که با
اطمینان باالی  95درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی(عوامل اجتماعی ) در مشاوره گروهی رابطه مثبت
(مستقیم) و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی ،نمرات انحرافات اجتماعی(عوامل اجتماعی )
کاهش مییابد .بر این اساس فرضیه فوق مورد تأئید قرار میگیرد.
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 -5بخشی پور جویباری  ،باب اهلل  ،بررسی میزان موفقیت مشاورانمدارس در کمك به حل مشکالت تحصیلی  ،شغلی  ،شخصی
خانوادگی دانش آموزان دبیرستانی از طرح نظام جدید آموزشی در شهر تهران  ،از نظر مدیران مدارس دانش اموزان و والدین
آنها  ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه 1372 ،
 -6جابری  ،فرشاد  ،مبانی راهنمایی و مشاوره  ،چاپ دوم  ،مشهد  ،انتشارات افصار 13۸1 ،
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انتشارات رشد 13۸1 ،
 -۸حسینی (( بیرجندی )) سیدمهدی  ،راهنمایی و مشاوره تحصیلی  ،چاپ سوم  ،تهران ف انتشارات رشد 13۸0 ،
 -9حسینی ،سید مهدی  ،راهنمایی و مشاوره تحصیلی ف انتشاراترشد  ،چاپ چهارم فتهران 13۸1
-10خدایاری فرد  ،محمد ،مشاوره مبانی روان شناختی  ،چاپ اول ف تهران فانتشارات سیطرون 13۸1 ،
-11دالور  ،علی ،روشتحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی انتشارات پیام نور قتهران 13۸0
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1374
-26کیامنش  ،علی رضا  ،گزارش چهارمینارزشیابی جامع از نظام جدید آموزش متوسطه 1374 ،

175

