پژوهشهای کاربردی در مشاوره

Applied Research In Counseling

سال دوم ،شماره  ،5تابستان 9318

Vol 2, No 5, Summer 2019
ppt 99-115

صفحات 11-995

مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی
نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی
آذر میرزاجان تبریزی

1

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ررحهرهرهههای ااسهاارار هوه ه و ا ااههای هساسهن در ارنرهاهان هیتهام و
ارنرهاان عادی هاجام شد .هین پژوهش شامل ررحهای ترص فن (ها ارع همبستگن) و مقایسه هی مهنرهردد.
نامع آماری هین پژوهش شامل کل ارنرهاان منطق  3شهر تهرهن بهرد .ها هیهن تعهدهد 88 ،ارنهرهن که در
مقارع هفتم ،هشتم و اهم مشغرل ب تحص ل برداد ب عنرهن امرا در اظر ررفت شد ک  08افر ها آاان یت م و
 08افر عادی برداد .امرا ر ری هر دو رروه ب صررت امرا ر ری در دسترس برد .امرا های هاتخاب شهده
ب فرم کرتاه پرسشنام ررحرهرههای ااساارار هوه و پرسشنام ا ااهای هساسن پاسخ دهداد .ب منظرر تجزی
و تحل ل دهدهها ها شاخصهای آمار ترص فن مااند م ااگ ن و هاحرهف مع ار و شهاخصههای آمهار هسهتنبارن
مااند تحل ل وهریااس چندمتغ ره هستفاده شد .تحل ل دهدهها اشهان دهد که ها به ن مرهفه ههای ررحهرهرهههای
ااساارار هوه مرهف های محروم ت ه جاان ،رها شدرن ،بنهعتمادی ،شکست ،ها خردرذشتگن و باادهری
ه جاان در سطح ( )p>8/85تفاوت معنادهری در ارنرهاان هیتام و عهادی دهراهد .ههمچنه ن اتهایح حهاکن ها
معنادهر بردن تفاوت دو رروه در ا ااهای هساسن در مرهف تفریح ،عشق و ا اا ب بقا بهرد ( .)p>8/85تفهاوت
معنادهر ب ن ارنرهاان هیتام و عادی اشاندهنده هین هست ک ررحرهرههای ااساارار هوه و ا ااهای هساسن ها
مرهف های روهنشناختن مرثر در پدیدآین مشکلات روهان در ارنرهاان هیتام منباشهد .بهر هیهن هسهاس فهرههم
کردن شرهیطن مناسب در دورهن کردکن نهت هرضای ا ااهای هساسهن ارنرهاهان هیتهام بهرهی رشهد بهتهر و
مصرا ت و پ شگ ری ها مشکلات روهنشناختن در آاان ضروری هست.
واژهگان کلیدی :ررحرهرههای ااساارار هوه  ،ا ااهای هساسن ،ارنرهاان ،هیتام.

 -9کارشناسن هرشد روهاشناسن عمرمن دهاشگاه علام ربارباین ،تهرهن ،هیرهن (اریسنده مسئرل)
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مقدمه
خاارهده دربرر راده عم قترین پ رادهای روهان و هنتماعن هست ،ب ررا هی ک سلامت
آن سلا مت هم نااب فرد و نامع ره ب دابال دهرد (درین ،هراک ،ب کمن ،کرتس نرک و
برون .)2892 ،9خاارهده کاارن هصلن فرآیند هنتماعن شدن فرد ره شکل مندهد .در شکل-
ر ری اگرشها ،هراشها و باوردهشت های فرد اقش هصلن ره بر عهده دهرد و بر ارع روهبط
فرد با سایر هفرهد ،عرهمل و اهادهای هنتماعن تاث ر منرذهرد (اارن سر ،ب کر ،وهف ،یرل،
سایمرن ،هسپ ریتر و پرینسترن .)2892 ،2عملکرد اامناسب خاارهده و وههدین در هثر ندهین
یا فرت هیشان منترهاد مرنب سرق دهدن ارنرهاان ب مشارکت در رفتارهای پرخطر ،هفت
ک ف ت اادرن و کاهش رضایتمندی کلن هو رردد .ارنرهااان ک در خاارهدههای تک
وههدینن اادرن منکنند ،ارنرهاان بنسرپرست یا هیتام ب ش ها سایر ارنرهاان در معرض
خطر رفتارهای هاطباقن قرهر دهراد (هکرودودو .)2898 ،3همچن ن هین ارنرهاان ب ده ل عدم
هرضای ا ااهای ه جاان هساسن ممکن هست ها ررحرهرههای ااساارار ایادی هستفاده کنند
(کرهاین ،صاهحن ،روشن چسلن و فلسفناژهد.)9310 ،
ررحرهرههای ااساارار هوه  ،ههگرها یا درون مای های عم ق و فرهر ری هستند ک ها
خاررهت ،ه جانها ،شناختوهرهها و هحساسات بدان تشک ل شدههاد و اقش عمدههی در
چگراگن تفکر ،هحساس و هرتباط با دیگرهن هیفا منکنند (یااگ .)2883 ،0ب عبارت دیگر
ررحرهرهها چگراگن مفهرمساای یک شخص ره ها مجمرع هی ها محرکها اشان من-
دهند (ت م2898 ،5؛ ویل امز و بارق ،ارکره و رری2881 ،6؛ تن ،مارفا و دیدرک.)2898 ،7
ررحرهرههای ااساارار هوه  ،رن دورهن کردکن شکل ررفت و در س ر اادرن تدهوم
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یافت هاد ،در مررد خرد و رهبط با دیگرهن هستند و ب شدت ااکارآمد هستند (یااگ و
همکارهن .)2887 ،هین ررحرهرهها ،خرد ره ها رریق تحریفهای شناختن ،ههگرهای اادرن
خردشکناا و سبکهای کنار آمدن ااساارارها تدهوم منبخشند و ب ررر مستق م و غ ر-
مستق م منجر ب پریشاان روهنشناختن و هختلاهات شخص ت منشراد (ت م .)2898 ،در مدل
یااگ ( ،)9110هجده ررحرهره بر ربق پنح ا اا ه جاان هرضا اشده تقس م من شراد ک آن-
ها ره حراههای ررحرهره مناامند :حراه هول :بریدرن و ررد( 9عدم هرضای ا اا ب ثبات،
همن ت ،محبت ،عشق و تعلق خارر) ،حراه دوم :خردرردهان و عملکرد مختل( 2هفرهط و
تفریط در حمایت ها کردک و کاهش هعتمادب افس کردک) ،حراه سرم :محدودیتهای
مختل( 3مشکل در هرتباط با هحترهم ب حقرق دیگرهن ،همکاری کردن ،متعهد بردن یا
دست ابن ب ههدهف بلندمدت) ،حراه چهارم :دیگر نهتمندی( 0ترن ب ش ها حد ب
دیگرهن و عدم رس درن ب هرضای ا ااهای خرد) ،حراه پنجم :ررش ب ااگن ب ش ها حد
و باادهری( 5وهپس اان هحساسات و تکاا های خردهاگ خت و عمل ربق قرهعد هاعطاف
ااپذیر و دروان شده خرد) (یااگ9110 ،؛ ب اقل ها حس نن ،پاک زه و ساهاریفر.)9312 ،
ها آاجاین ک ررحرهرههای ااساارار هوه ها بن ادیترین مرهف های شناختن محسرب
منشراد و حتن راهن هوقات پ ش ها آاک کردک ابان ره ب امراد ،شکل منر راد
(ررحرهرههای پ ش کلامن) ،هغلب افرذ خرد ره بر س ستم پردهاش هرلاعات در ایر آستاا
هرش اری هعمال من کنند و حاهتن خردآیند دهراد؛ هین هرتباط ب حدی هست ک درمااگرهن
معتقداد در امان فعال شدن ررحرهرههای ااساارار ،فنرن فرهشناختن با حاهات ه جاان خرد
مقابل کرده ،ها تحریف هرلاعات مح ط ترسط ررحرهرهها نلرر ری منکنند .تحق قات
کنران مشخص ساخت هاد ک ررحرهره ها بر ش رههای پردهاش شناختن هثررذهر برده ،فرد
1

. disconnection & rejection
. impaired autonomy & performance domain
3
. impaired limits
4
. other-directedness
5
. overvigilance & inhibition
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ره اسبت ب آس بهای روهان آس بپذیر منساااد (کاملن ،قنبریهاشمآبادی ،محمدیان
شعرباف.)9318 ،
ها ررفن دیگر عامل مهمن ک ها خاارهده و عملکرد خاارهده تاث ر منپذیرید هرضای
ا ااهای هساسن اادرن منباشد .ربق هصل تئرری هاتخاب هاسان با پنح ا اا هساسن بقاء
(غذه ،هره ،رهحتن ،آرهمش و ا اا ننسن) ،عشق و تعلق (یعنن دهشتن روهبط صم ماا با
دیگرهن ،ترن دهشتن ب روهبط خاارهدرن ،کاری و آشناین هست) ،قدرت ( ب معنای اور
یا سرء هستفاده ها دیگرهن ا ست ،بلک شامل تلاش کردن ،مطرح بردن ،عزت افس و
خردکارآمدی هست) ،آاهدی (یعنن کنترل رهه و روش اادرن ،ا اا ب هستقلال ،ترهااین
هیجاد کردن ،کشف کردن و هظهار اظر و ب ان هست) و هذت (شامل هحساس هذت بردن،
رس دن ب هذت در کار ،حس شرخ ربعن و یا مشغرل کاری شدن با علاق قلبن هست) مترهد
منشرد .در وهقع هین ا ااها محرک هاسانها برده و ب رفتار هیشان نهت مندهند (دوبا،
ن ل ،ررههام ،بریتزمن و م ناتره .)2881 ،9رلاسر ،علت تمام مشکلات روهنشناختن ره در
هاتخابهای هفرهد و عدم مسئره ت فرد در هرضای ا ااهای خردش مندهاد .پژوهشهای
ررااررن اشان دهداد ک هرچ ا ااهای هساسن ازد هفرهد ب شتر مررد ترن قرهر ر رد ،سطح
ک فن اادرن آاان هم ها ح ث فردی و هم ها ح ث هنتماعن هفزهیش منیابد ک هین همر
منترهاد بر ننب های روهاشناختن آاان هثر مثبتن بگذهرد ب ررری ک هرضای هین ا ااها،
باعث هفزهیش سطح ک فن اادرن و در ات ج رسترش تعاملات هفرهد شرد (هرید2885 ،2؛
شلدون و ام ک2886 ،3؛ و چن و چااگ .)2895 ،0ترن اکردن ب ا ااهای هساسن من-
ترهاد سطح سلامت روحن و روهان هفرهد نامع و ب ویژه در ارنرهااان ک یت م هستند یا در
خاارهدههای تک وههدینن اادرن منکنند ،ب ده ل مسئره تهای بس ار ایاد اادرن،
کاهش دهد و ا ز سبب شرد ک فرد هحساس مثبت در مررد آینده ره ها دست دهده و باعث
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شرد ک سطح سلامت روهان و ب عبارتن بهزیستن روهان آاان تنزل یابد .حال با ترن ب
ههم تن ک هرضای ا ااهای هساسن در اادرن هفرهد دهرد و ها ررف دیگر با ترن ب هینک
ارنرهاان هیتام ب ده ل مشکلات هنتماعن و هقتصادی ک با آن رورو هستند ،ا اامند بررسن
ا ااهای هساسن و ررحرهرهای ااساارار هستند ،بنابرهین ،پژوهش حاضر با هدف مقایس
ررحرهرههای ااساارار هوه و ا ااهای هساسن در ارنرهاان هیتام و ارنرهاان عادی هاجام
شد.
روش
پژوهش حاضر ترص فن ها ارع همبستگن و ب هحاظ احره نمعآوری دهدهها ها ارع
پسرویدهدی (علن-مقایس هی) برد .نامع ارنرهاان هیتام شامل کل ارنرهاان دختر و پسر
یت م منطق  3شهر تهرهن برداد ک در مقطع مترسط هول در پای های هفتم ،هشتم و اهم
تحص ل منکرداد و تحت پرشش هدهره کم ت همدهد همام خم نن شهر تهرهن برداد و نامع
ارنرهاان عادی شامل کل ارنرهاان دختر و پسر منطق  3شهر تهرهن برد ک در پای های
هفتم ،هشتم و اهم مشغرل ب تحص ل برداد و ها بدو ترهد ازد وههدین خرد اادرن من-
کرداد.
امرا ر ری ارنرهاان هیتام ب صررت در دسترس صررت پذیرفت؛ ب هین صررت ک با
ترن ب همکاری مدیرهن مدهرس ه ست دهاش آمراهان ک تحت پرشش کم ت همدهد
برداد ،بررسن و  08دهاش آمرا یت م با ترن ب ملاکهای ورود ب پژوهش هاتخاب شداد.
ملاکهای ورود شامل :رضایت آراهاا  ،حدهقل یک سال ها فرت پدر رذشت باشد،
هرم نان ها رهادهری و ملاکهای خروج شامل دهره بردن سن باهای  98سال ،ااقص پر کردن
پرسشنام ها برد .امرا ر ری ارنرهاان عادی ا ز ب صررت در دسترس هاجام شد؛ ب هین
صررت ک با ترن ب رضایت و همکاری دهاشآمراهن تعدهد  08افر ها دو رروه ارنرهاان
هیتام و ارنرهاان عادی و در مجمرع  88افر هاتخاب شداد .سپس پرسشنام ررحرهرههای
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ااساارار و ا ااهای هساسن ب ن هین دهاشآمراهن ترایع و پس ها تکم ل پرسشنام هرلاعات
وهرد ارم هفزهر  spssاسخ  29شده و مررد تحل ل قرهر ررفت .ب منظرر تحل ل دهدهها ها
تحل ل وهریااس چند متغ ره هستفاده شد.
ابزارهای پژوهش
نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ ( :)1YSQ-SFهین پرسشنام هبزهری خرد-
رزهرشدهن برهی سنجش ررحرهرههاست ک ترسط یااگ و برهون ( )9110ررهحن شده-
هست .پرسشنام  75سرهل دهرد ک ب صررت  5حراه (بریدرن و ررد ،2خردرردهان و
عملکرد مختل ،3محدودیتهای مختل ،0هدهیت شدن ترسط دیگرهن ،5هرش اری هفرهرن و
باادهری )6ربق بندی منشرد و  95ررحرهره ااساارار هوه (بنهعتمادی ،7رهاشدرن،8
محروم ت ه جاان ،1هازوهی هنتماعن ،98اقص ،99وهبستگن /بنکفایتن ،92خرد تحرل ا افت /
ررفتار ،93آس بپذیری اسبت ب ضرر و ب ماری ،90شکست ،95هستحقاق و بزرگمنشن،96
خریشتندهری و خردهاضبارن ااکافن ،97هراعت ،98هیثار ،9باادهری ه جاان ،2مع ارهای
سرسختاا و ع بنرین هفرهرن )3ره منسنجد (آهن ،محمدیفر و بشارت.)9386 ،
1

)Young schema questionnaire (short form
Disconnection & Rejection
3 Impaired autonomy & performance
4 Impaired limits
5 Other-directedness
6 Overvigilance/ Inhibition
7 Mistrust
8 Abandonment
9 Emotional deprivation
10 Social isolation
11 Defectiveness
12 Incompetence/Inadequacy
13 Undeveloped self/Enmeshment
14 Vulnerability to harm or illness
15 Failure
16 Entitlement/Grandiosity
17 Insufficient self-discipline
18 subjugation
2
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هر یک ها  75عبارت هین پرسشنام در مق اس ه کرت  6اقط هی (کاملا مرهفقم تا کاملا
مخاهفم) امرهرذهری منشرد .امره هر فرد در هر ررحرهره با نمع امرهت  5سرهل مربرط ب
آن ررحرهره حاصل منشرد .امره باها اشاندهنده حضرر پرراگتر ررحرهره ااکارآمد
هست ،حدهقل امره برهی هر ررحرهره  5و حدهکثر آن  25منباشد .منترهن برهی هر
پر سشنام یک امره کلن تعریف کرد ک حاصل نمع امرهت فرد در  95ررحرهره برده و
دهمن آن ب ن  75تا  375منباشد(دیرهادهری ،آهن ،هکبری و مهدیان .)9388 ،هوه ن پژوهش
نامع در مررد ویژرنهای روهن سنجن هین ررحرهرهها ره نراز و هسم ت (9115؛ ب اقل ها
س فناهده ،اهرعن محمرد آبادی ،بخشایش )9318 ،هاجام دهداد و ضریب آهفای کرواباخ
در نمع ت غ رباه نن برهی خرده مق اسهای هین پرسشنام ب ن  %5تا  %82ب دست آمد.
همچن ن هین پژوهشگرهن اشان دهداد ک هین پرسشنام با مق اسهای پریشاان روهنشناختن
و هختلاهات شخص ت همبستگن باهاین دهرد و بنابرهین ها روهین مطلربن برخرردهر هست .هین
پرسشنام در هیرهن ترسط آهن ( )9385ترنم و هنره شده و همساان دروان آن بر حسب
آهفای کرواباخ در رروه مراث  %17و در رروه مذکر  %18رزهرش شدههست
پرسشنامه نیازهای اساسی :ویل ام رلاسر پنح ا اا هساسن ره در هاسانها مررد مطاهع
قرهر دهد ک رنجایش هر کدهم در هاسانها ممکن هست متفاوت باشد .پنح ا اا هساسن
عبارت هاد ها ا اا ب بقا ،ا اا ب عشق ،ا اا ب آاهدی ،ا اا ب قدرت و پ شرفت و ا اا ب تفریح.
هین پرسشنام ب ررر هوه ترسط صاحبن  ،اماینده مرسس ویل ام رلاسر در هیرهن ،ررهحن
شده هست .هین پرسشنام ها  35سرهل تشک ل شده هست ،ب ررری ک هر یک ها ا ااهای
هساسن پنحراا  7 ،سرهل ره در بر منر رد .هر یک ها رزین ها ب ر ف ه کرت  5درن هی
( 9بس ار کم 2 ،کم 3 ،مترسط 0 ،ایاد 5 ،بس ار ایاد) امرهرذهری منشرد (کاظمن،
کاکاواد ،نلاهن و نرهدی .)9317 ،پایاین هین پرسشنام برهی نمع ت مردهن ،ب ش ره
1

Self-sacrifice
Emotional inhibition
3 Unrelenting standards/Hypercriticalness
2
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آهفای کرواباخ  18درصد و ب ش ره دوا م ساای  83درصد و برهی ااان ب روش آهفای
کرواباخ  78درصد و ب ش ره دوا م ساای  65درصد محاسب شده هست (وایری.)9310 ،
پایاین پرسشنام ا ز در پژوهش رح من ،آتشپرر ،رلپرور )9318( ،با هستفاده ها آهفای
کرواباخ  18درصد و برهی خرده مق اسهای بقا  60درصد ،عشق و محبت 89درصد،
آاهدی و پ شرفت  70درصد ،قدرت  79درصد و هذت و تفریح  82درصد ب دست آمده
هست.
یافتهها
م ااگ ن سنن رروه ارنرهاان هیتام  90سال  5ماه و م ااگ ن سنن ارنرهاان عادی  90سال
 2ماه برد .ها اظر پای تحص لن ا ز در رروه هیتام  08درصد پای سرم 25 ،درصد پای دوم و
 35درصد پای هول برداد.در رروه ارنرهاان عادی ا ز  58درصد سرم 38 ،درصد دوم و 28
درصد پای هول برداد.
ب منظرر بررسن فرض های پژوهش ها تحل ل وهریااس چند متغ ری هستفاده شد .پ ش
شرط هنرهی هین آامرن برقرهری چند مفروض هست ک ها آامرن کرهمررروف-
هسم رارف برهی ارمال بردن دهدهها برهی مق اسهای پژوهش هستفاده شد ک حاکن ها
ارمال بردن دهدهها برد ( .)P<8/85ها دیگر پ شفرضهای مهم آامرن تحل ل وهریااس
چند متغ ره هین هست ک ماتریسهای کروهریااس در هر یک ها رروههای متغ رها باید
همگن باشد .تشخ ص همگن بردن هین ماتریسهای کروهریااس ره آامرن هم باکس هاجام
مندهد .در هین پژوهش اتایح حاکن ها تساوی کروهریااسها در متغ رهای پژوهش برد
( .)P<8/85 ،F=8/056 ،M =BOX8/02برهی هثبات ش ب همگنن رررس رن مقدهر F
تعامل ب ن متغ ر همپرهش و مستقل محاسب رردید ک اتایح معنادهر ابردن هین شاخص ره
اشان دهد (.)P<8/85
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جدول .1نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره زیرمقیاسهای طرحوارههای ناسازگار در دو
گروه نوجوانان ایتام و عادی

متغ ر

رروه

حجم
امرا

م ااگ ن

هاحرهف
هستاادهرد

محروم ت

یت م

08

93/95

8/18

ه جاان

عادی

08

8/05

8/32

یت م

08

98/35

9/92

عادی

08

92/05

8/81

یت م

08

96/87

9/90

عادی

08

92/98

9/89

ب گااگن

یت م

08

22/78

9/05

هنتماعن

عادی

08

96/05

9/28

یت م

08

95/36

8/18

عادی

08

92/00

8/18

یت م

08

98/78

9/05

عادی

08

95/08

9/92

یت م

08

97/32

8/81

عادی

08

97/26

9/88

08

92/81

8/05

08

93/81

8/56

08

95/78

9/85

عادی

08

90/05

8/18

یت م

08

1/98

8/22

عادی

08

8/87

8/36

یت م

08

95/78

9/95

رهاشدرن
بنهعتمادی

شرم
شکست
وهبستگن

آس ب پذیری یت م
اسبت ب ضرر
خرد
ا افت
هراعت
ها

عادی

تحرل یت م

درن

سطح

هادهاه

آاهدی

معنادهری

هثر

6/78

9-78

8/889

8/35

7/70

9-78

8/889

8/38

7/05

9-78

8/889

8/25

5/97

9-78

8/885

8/25

5/87

9-78

8/822

8/26

6/12

9-78

8/835

8/22

8/810

9-78

8/805

8/825

8/256

9-78

8/105

8/822

9/25

9-78

8/658

8/88

8/562

9-78

8/781

8/87

8/369

9-78

8/786

8/85

F
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خردرذشتگن

عادی

08

95/05

9/35

باادهری

یت م

08

97/32

8/88

ه جاان

عادی

08

90/98

8/12

مع ارهای

یت م

08

97/36

9/36

سرسختاا

عادی

08

97/05

9/05

یت م

08

98/78

9/62

عادی

08

96/05

9/35

یت م

08

1/92

8/31

هستحقاق
خردهاضبارن
ااکافن

8/05

9-78

8/885

8/25

8/850

9-78

8/085

8/895

2/369

9-78

8/825

8/98

9/89

9-78

8/825

8/92

اتایح ندول  9حاکن ها آن برد ک ب ن دو رروه ارنرهاان هیتام و عادی در مرهف های
محروم ت ه جاان ( )F)9،78 (=6/78، P<8/889و (=8/35
( )F)9،78 (=7/70، P<8/889و (=8/38
 )F)9،78و (=8/25
(=8/25

 ،)Partialرها شدرن

 ،)Partialبنهعتمادی ((=7/05، P<8/889

 ،)Partialب گااگن هنتماعن ( )F)9،78 (=5/97، P<8/885و

 )Partialشرم ( )F)9،78 (=5/78، P<8/822و (=8/26

شکست ( )F)9،78 (=6/12، P<8/833و (=8/22
( )F)9،78 (=8/05، P<8/885و (=8/25

،)Partial

 )Partialباادهری ه جاان

 )Partialتفاوت معنادهری ونرد دهشت و

ب شترین م زهن ررحرهرههای ااساارار در رروه ارنرهاان هیتام برد.

مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی 111 /

جدول .1نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره زیرمقیاسهای نیازهای اساسی در دو گروه
نوجوانان ایتام وعادی
متغ ر
ا اا ب بقا
ا اا ب عشق
ا اا ب آاهدی
ا اا ب تفریح
ا اا ب قدرت

رروه

حجم
امرا

م ااگ ن

هاحرهف
هستاادهرد

یت م

08

31/07

6/57

عادی

08

26/29

6/78

یت م

08

02/65

5/83

عادی

08

32

06/13

یت م

08

26/53

0/83

عادی

08

25/30

3/62

یت م

08

22/53

5/69

عادی

08

28/68

6/96

یت م

08

25/90

0/33

عادی

08

25/00

8/18

درن

سطح

آاهدی

معنادهری

1/88

9-78

8/889

8/27

96/20

9-78

8/889

8/97

8/065

9-78

8/506

8/85

0/82

9-78

8/821

8/92

78/61

9-78

8/056

8/6

F

هادهاه هثر

اتایح ندول  2حاکن ها آن برد ک ب ن دو رروه ارنرهاان هیتام و عادی در مرهف های
ا اا ب بقا ( )F)9،78 (=1/88، P<8/889و (=8/27
 )F)9،78 (=96/20،و (=8/97
(=8/92

 ،)Partialا اا ب عشق (P<8/889

 ،)Partialا اا ب تفریح ( )F)9،78 (=0/82، P<8/821و

 )Partialتفاوت معنادهری ونرد دهشت و ب شترین م زهن ا ااهای هساسن در

رروه ارنرهاان هیتام برد.
بحث و نتیجهگیری
یافت های پژوهش اشان دهد ک ب ن ارنرهاان هیتام و عادی در ررحرهرههای ااساارار
هوه در مرهف های محروم ت ه جاان ،رها شدرن ،بنهعتمادی شکست ،ها خردرذشتگن
و باادهری ه جاان تفاوت ونرد دهرد .همچن ن مقایس م ااگ ن رروهها اشان دهد ک
م ااگ ن امرهت ارنرهاان هیتام در مقایس با ارنرهاان عادی در مرهف های محروم ت
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ه جاان ،رها شدرن ،بن هعتمادی ،شکست ،ها خردرذشتگن ،باادهری ه جاان ب شتر و در
مرهف مع ارهای سرسختاا کمتر منباشد .در سایر مرهف ها ب ن دو رروه تفاوت معنادهری
مشاهده اگردید .یافت های ب دست آمده با پژوهش خدهبخشن و همکارهن ( ،)9313سسرو

9

و همکارهن ( ،)2880قدسن و همکارهن ( )9313و هبرهه م و همکارهن ( )2893همسر برد .با
هین ترض ح ک در پژوهش خدهبخشن و همکارهن ( )9313ب ن دو رروه ارنرهاان
پرورشگاهن و غ رپرورشگاهن در خردهمق اسهای محروم ت ه جاان ،رهاشدرن /بن-
ثباتن ،بنهعتمادی /بدرفتاری ،هازوهی هنتماعن /ب گااگن ،اقص /شرم ،شکست ،وهبستگن/
بنکفایتن ،آس ب پذیری اسبت ب خرد و هراعت تفاوت معنادهر ونرد دهشت .پژوهش
سسرو و همکارهن ( )2880اشان دهد ک ب ن ررحرهرههای ااساارار هوه با مررد بنترنهن
و غفلت قرهر ررفتن و بدرفتاری در دورهن کردکن رهبط معنادهری ونرد دهرد و همچن ن
قدسن و همکارهن ( )9313در پژوهشن با عنرهن رهبط هاگ زه پ شرفت با ررحرهرههای
ااساارار هوه و نر عارفن خاارهده ،ب هین ات ج دست یافتند ک مرهف نر عارفن خاارهده
قابل ت پ شب نن ررحرهرههای ااساارار هوه ره دهرد.
در تب ن هین یافت منترهن رفت ک ررحرهرههای ااساارار هوه  ،ههگرها یا درون مای -
های عم ق و فرهر ری هستند ک ها خاررهت ،ه جانها ،شناخت وهرهها و هحساسات بدان
تشک ل شدههاد و رن دورهن کردکن شکل ررفت و در س ر اادرن تدهوم یافت هاد (یااگ و
همکارهن .) 2887 ،با ترن ب ههم ت ونرد خاارهده در سرپرستن فراادهن ،منترهن هاتظار
دهشت ک ارنرهااان ک در کنار وههدین خرد اادرن منکنند ،با ارنرهااان ک بنا ب دهایل
مختلف یکن ها هعضای خاارهده خرد ره ها دست دهدههاد یا ها خاارهده خرد نده شدههاد و
در مرهکز اگهدهری ها بچ های بنسرپرست و پرورشگاهها ب سر منبراد ،در بس اری
رفتارها و ویژرنهای شخص ت تفاوت دهشت باشند (خدهبخشن و همکارهن .)9313 ،یکن
ها مفاه من ک مکاا زمهای ایربناین در پدیدآین رفتارهای هنتماعن ره تب ن منکند،
. Cecero, J. J

1
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اظری ررحرهرههای ااساارار هوه هست (یااگ و همکارهن .)2887 ،بنابرهین دور ها هاتظار
ا ست ک ررحرهرههای ااساارار هوه  ،در م ان ارنرهاان هیتام اسبت ب ارنرهاان عادی
ب شتر باشد .هین ات ج ممکن هست مربرط ب فقدهن وههدین ،ضرب ندهین ،یا کمبرد هعتماد
و همن ت در هوهیل کردکن ،هثر نابجاین و اادرن کردن با یک وههد و هحساس محروم ت
ه جاان باشد (هبرهه م و همکارهن .)2893 ،یکن ها ریش های تحرهن ررحرهرههای
ااساارار هوه  ،عدم هرضای ا ااهای ه جاان هساسن هست .یااگ معتقد هست ک ررحرهره
های ااساارار هوه  ،هغلب ب ده ل هرضا اشدن پنح ا اا تحرهن دورهن کردکن)9 :
دهبستگن هیمن ب دیگرهن (شامل ا اا ب همن ت ،ثبات ،محبت ،حمایت و پذیرفتن))2 ،
خردمختاری ،کفایت و حس هریت )3 ،آاهدی در ب ان ا ااها و ه جانهای منطقن و
ساهم )0 ،خردهاگ ختگن و تفریح )5 ،محدودیتهای وهقعب ناا و خریشتندهری ب ونرد
منآیند (یااگ و همکارهن .)2887 ،در مررد ارنرهاان هیتام مخصرصا ا اا دهبستگن هیمن
ب دیگرهن با ترن ب مح ط و شرهیط اادرن ،مشکلات هقتصادی عدم دسترس بردن هوه ا
و همچن ن پاسخدهن اامناسب آاها ،هرضا امنشرد .در ات ج اادرن در عدم حضرر هوه ا
در کنار ارنرهاان منترهاد رشد ررحرهرههای ااساارار ره در هین ارنرهاان تسریع کنند
(هبرهه م و همکارهن.)2893 ،
همچن ن یافت های پژوهشن در مررد ا ااهای هساسن اشان دهد ک در مرهف تفریح ،عشق
و ا اا ب بقا ب ن دو رروه تفاوت معنندهری ونرد دهرد و چرن م ااگ ن رروه ارنرهاان هیتام
ب شتر برده هین فرض ک ارنرهاان هیتام ا اا ب شتر ب تفریح ،عشق و بقا اسبت ب رروه
ارنرهاان عادی دهرد تای د منشرد .یافت هاین ک بترهن اتایح پژوهش حاضر ره با اتایح
پژوهشهای دیگر مقایس کرد در هدب ات پژوهش یافت اشد .وهن منترهن ب صررت غ ر
مستق م با اتایح (هرید2885 ،؛ شلدون و ام ک2886 ،؛ و چن و چااگ )2895 ،همسر
دهاست .در تب ن یافت های هین قسمت باید رفت ارنرهااان ک در خاارهدههای بنسرپرست
یا تک وههد اادرن منکنند و یت م هستند ،ب ده ل مشکلات هقتصادی ک با آن مرهن
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هستند و ب ده ل ابردن و برآورده اشدن ا ااهای نسماانشان هم ش هحساس خطر کرده و
هین باعث من شرد ک ا اا برهی بقا برهی هین رروه اسبت ب ارنرهاان عادی مهمتر باشد .ها
ررف دیگر ارنرهاان هیتام ب ده ل هینک پدر خرد ره ها دست دهدههاد هین خلاء عارفن ره در
اادرن خرد هحساس من کنند و ها ررفن در بعضن مرهقع مادر ب ده ل هینک سرپرست هین
خاارهده هست ،مجبرر هست برهی تام ن مایحتاج اادرن شاغل باشد .در ات ج چرن ،در هین
رروه ا ااهای عارفن و دهبستگن ب صررت کامل برآورده امنشرد ،آاها هحساس ا اا
ب شتر ب عشق دهراد .ها ررف دیگر هین ارنرهاان بنا ب شرهیط اادرن ک دهراد اسبت ب
رروه ارنرهاان عادی ا اا ب تفریح آاها کمتر برآورده منشرد؛ پس نای تعجب ادهرد ک
امره آنها در ا ااهای بقا ،تفریح و عشق پای نتر ها رروه عادی باشند.
ها محدودیتهای پژوهش حاضر منترهن ب هبزهرهای سنجش هشاره کرد ،ب ده ل هینک
در سنجش ررحرهرههای ااساارار و ا ااهای هساسن فقط ها فرم خردرزهرشدهن
ارنرهاان هستفاده شد و همکان هرایابن چند ونهن هین متغ رها ها رریق مصاحب و مشاهده
ونرد ادهشت ،در تعم م اتایح هحت اط ب شتری صررت ر رد .در پژوهش حاضر هثر متغ ر
نن ست مررد بررسن قرهر اگرفت و در رروههای مررد مطاهع مررد تفک ک قرهر اگرفت
هست .تعارضات خاارهدرن ،چگراگن رهبط وهن -فراادی ،چگراگن سبک دهبستگن و
مرهردی ها هین قب ل در ارنرهاان عادی مررد بررسن و کنترل قرهر اگرفت .ب هم ن خارر
پ شنهاد منشرد اقش ننس ت ب عنرهن متغ ر تعدیل کننده در سایر پژوهشها در اظر ررفت
شرد .همچن ن در پژوهشهای آتن ها هبزهرهای دیگر و ا ز مصاحب و مشاهده نهت
هرایابن ررحرهرههای ااساارار و ا ااهای هساسن هستفاده شرد تا هحتمال سرر ری کاهش
یابد و صحت یافت ها هفزهیش یابد .و در اهایت بررسن و کنترل عرهملن مثل وضع ت روهبط
خاارهدرن و عملکرد خاارهده ارنرهاان عادی و هیتام در پژوهشهای آتن مداظر قرهر ر رد.
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