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   چکيده
هاي ناسازگار اوليه و تنظيم شناختي هيجان بين وارهپژوهش حاضر در جهت مقايسه طرح

در  بود. ايمقايسه -روش تحقيق حاضر علي انان پرورشگاهي و غيرپرورشگاهي انجام شد.نوجو
روش به نفر در هر گروه( 01) غيرپرورشگاهيو  نفر از نوجوانان پرورشگاهي 011اين راستا 

 فرم-انگهاي ناسازگار اوليه يوارههاي طرحنامهگيري هدفمند انتخاب شدند.از پرسشنمونه
ها از استفاده شد و داده (CERQشناختي هيجان )راهبردهاي تنظيم و (YSQ-SFکوتاه )

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بين  تحليل شد. تجزيه و هطريق تحليل واريانس چندمتغير
 و راهبرد تمرکز مجددهاي ناسازگار اوليه وارهغيرپرورشگاهي در طرح نوجوانان پرورشگاهي و

بر اساس نتايج اين تحقيق نوجوانان پرورشگاهي داراي سطوح  دار وجود ندارد.فاوت معنيت مثبت
شناختي هيجان نوجوانان هاي ناسازگار اوليه بوده ولي راهبردهاي تنظيموارهبالاتري از طرح

 پرورشگاهي تفاوت معناداري با نوجوانان غيرپرورشگاهي ندارد.

 نوجوانان پروشگاهي ؛شناختي هيجانتنظيم ؛ار اوليههاي ناسازگوارهطرح واژگان کليدي:

                                           
 زيتبر، جانيذرباآ يد مدنيدانشگاه شه يشناسروان ارگروهياستاد ـ0

  سنده مسئول(يز )نويجان تبريذرباآ يد مدنيدانشگاه شه يشناختعلوم ارشد يکارشناس يدانشجو ـ2

Email:monsef.f121@yahoo.com  

 زيجان تبريذرباآ يد مدنيدانشگاه شه يعلوم شناخت ارشد يکارشناس يدانشجو ـ3

 يشهر زييرجغرافيا و برنامهکارشناس ارشد ـ 4
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 مقدمه

در اين دوران  اي برخوردار است.دوره نوجواني براي رشد شخصيت سالم از اهميت ويژه
با توجه به  رسد.نظر ميتر بهتربيت و سعادت و رفاه نوجوان ضروري توجه به تعليم و

انتظار داشت که نوجواناني که در توان اهميت وجود خانواده در سرپرستي فرزندان مي
با نوجواناني که بنابه دلايل مختلف از خانواده جدا  کنند،کنار والدين خود زندگي مي

سر ها بهسرپرست و پرورشگاهيـاند و در مراکز نگهداري از کودکان و نوجوانان بدهـش
)نوري،  هاي شخصيت تفاوت داشته باشندبرند در بسياري از رفتارها و ويژگيمي

 گيري و تداوم شخصيت و(. با توجه به اين موضوع در شکل0331، مکارمي، ابراهيمي
مد( از اهميت خاصي آهاي ناکارهاي شناختي )باورها وارزيابيرفتار نوجوانان، نقش عامل

ي شخصيت را ـهاي اساسهـها پايوارهيا طرح«ويژه-فرد»تارهاي ـساخ برخوردار است و
 شودمي ترين سطح محسوبواره در قالب سطوح شناخت، عميقطرحمفهوم  سازند ومي

 تلويحي و هايهاي ناسازگار اوليه اساسآ مضمونوارهطرح .(0331، )يانگ و همکاران
تجارب  هاي معتبري ازشوند و اساسآ بازنماييناهشيار هستند که توسط افراد حفظ مي

ها در ابتدا حالت سازگارانه وارهين طرح( ا2112 ،0باشند )بامبرناخوشايند دوره کودکي مي
آيند اما همچنان وجود ميدقيقي از محيط دوران کودکي به هاي نسبتاًبا بازنمايي دارند و

هايي روبرو کند و وقتي افراد با محيطکند حالت ناسازگارانه پيدا ميکه کودک رشد مي
شوند و به انگيخته ميبر هايشانوارهطرح کودکي آنهاست،شوند که ياداور دوران مي

هيجانات منفي شديد قرار  سيطره عواطف و فرد مورد هجوم و بروز چنين اتفاقي، محض
  .(0331، )يانگ وهمکاران گيردمي

 هاي ناسازگار اوليه توان توليد سطوح بالايي هيجانات وکه طرح وارهبا توجه به اين
 هاي بدني،حساسا ها،هيجان رنگ کردن خاطرات،براي کم عواطف منفي را دارند،

شناختي هيجان مثبت يا افراد از راهبردهاي تنظيم نها،آرفتارهاي همراه  ها ووارهطرح
 جهت هيجان، اي از شناخت وبه تعامل بهينه در اصل تنظيم هيجان کنند.منفي استفاده مي
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با توجه به ضرورت و اهميت  (.2110، 2گروسو  0)اوکسنر مقابله با شرايط منفي نياز دارد

تنظيم شناختي هيجان در شخصيت و عملکرد افراد تحقيقات بسياري به  ها ووارهطرح

( 2103) 4و تارناوسکا 3براي مثال نتايج پژوهش ميهالکا بررسي اين متغيرها پرداختند.

رد کننده مشکلات مربوط به عملکبينيشناختي هيجان منفي پيشدهد که تنظيمنشان مي

نشانگر  (2113) و همکاران 0چنين نتايج پژوهش سيمسکاجتماعي نوجوانان است. هم

آن است که مشکلات رفتاري و هيجاني کودکان پرورشگاهي در مقايسه با کودکان عادي 

( نيز بر نقش کيفيت رابطه با پدر 2102) 1و وولد 3هلسن ،3ملکويک ،2بيرکلند بيشتر است.

-کننده مهم عزتبيني عنوان پيشبه هاي جسماني،ي و فعاليتو مادر در کنار تصور بدن

 (2100) 00و گانار 01چنين نتايج پژوهش مگانهم. کنندکيد ميأنفس در دوران نوجواني ت

حافظه  آن است که استرس اوايل زندگي )زندگي پرورشگاهي( بر توجه اجرايي، نشانگر

مله ـز رفتارهاي ناهنجار از جثر بوده و موجب بروؤکاري و تنظيم هيجان کودکان م

 04هانکين ،30، اورو20شود. کالوتيـنان مآرويه و نقص در نظريه ذهن هاي بيدوستي

کننده افکار اضطرابي بينيهاي ناسازگار اوليه پيشواره( نيز نشان دادند که طرح2103)

آتي در علايم ها و تغييرات وارهعنوان واسطه بين طرحخودکار و چنين افکار خودکار، به

هاي ناسازگار اوليه را وارهدر همين راستا يانگ مدل طرح باشد.اضطراب اجتماعي مي

شناسي ارائه کرده است و اساس نظريه آن به برخي سيبآبراي تشريح ارتباط والدين 

شود که يک برمبناي تئوري دلبستگي قرار دارد و پيشنهاد مي مفاهيم و تحقيقات،

هاي وارهايجاد طرح شناسي فرزندان،آسيب روابط والدين و بروزميانجي بالقوه در 

 ، 02والر ،00)به نقل از شيفيلد دان استـاي منفي در فرزنازگار اوليه و يا باورهاي هستهـناس
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دگي در ـحقيقات نشان داده است که زنـت که طوريهب (2110، 3، ميير2، موري0ايموئل
گيري دلبستگي ايمن، اثر منفي داشته و منجر به دلبستگي نا محيط پرورشگاه بر شکل

، 3، ايجزندرون3، جافر2، دريس2102، 0يسو و 4)نيمن گرددايمن در کودکان مي
دارند ( بيان مي2100) 03و ايناموراتي 02ديگني ،00پرساقي 01(. ساراسينو2111 ،1کرانمبرگ

نه تنها کيفيت و تداوم رابطه با والدين را در اوايل نوجواني منعکس  که دلبستگي ايمن،
گيري يگران و هدايت و جهتکننده روابط اجتماعي با دبينيعنوان پيشبلکه به کند،مي

نه تنها نوجوانان را در  هاي اجتماعي نوجوان است. بنابراين نوع تعامل با والدين،ارزش
کننده مينأبلکه ت دهد،هاي اجتماعي در اوايل نوجواني سوق ميدستيابي به مهارت

و  که کودکان و نوجوانان پرورشگاهي از اين تعامل محرومند باشدسلامت رواني وي مي
 ،00بيلشا-ال ،40در اين راستا ابراهيم .شوندبا مشکلات شناختي و رفتاري زيادي مواجه مي

-وارهطرحاند که ( در پژوهش خود به اين يافته اشاره کرده2102) 03،کاهتر02گيلاني-ال

-دختران به ميزان بالايي شايع است به ناسازگار در بين پرورشگاهيان مخصوصاًهاي 

ناسازگار اوليه هستند. با در نظر هاي وارهطرحپرورشگاهيان داراي  درصد 43که  طوري
 شناختي هيجان،ناسازگار اوليه و راهبردهاي ناسازگار تنظيمهاي وارهطرحگرفتن اينکه 

اين  شناختي قرار بگيرد،اختلالات روان ريشه رفتارهاي نامناسب و تواند هسته اصلي ومي
جان در شناختي هيهاي شناختي و راهبردهاي تنظيمپژوهش در پي مقايسه اين ساختار

بنابر اين پژوهش حاضر در پي يافتن پاسخ  پرورشگاهي است.نوجوانان پرورشگاهي و غير
شناختي هيجان هاي تنظيمواره و راهبرديا طرحآعلمي به اين سوال اساسي است که 

شناختي هيجان راهبردهاي تنظيم وهاي وارهطرحنوجوانان پرورشگاهي متفاوت از 
 نوجوانان غيرپرورشگاهي است؟ 
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 روش 

که در مراکز شبانه روزي  بودپسر( -آماري اين پژوهش شامل نوجواناني )دختر جامعه
چنين و هم، نددشسرپرست شهر تبريز نگهداري مينگهداري کودکان ونوجوانان بي

 در شهر تبريز ساکن بودند. همتاهاي غيرپرورشگاهي اين نوجوانان که در نزد خانواده و
 01چنين هم بود. پسر 20 از آنها دختر و نفر 20 نوجوان پرورشگاهي که 01نمونه شامل 

نوع  گيري ازپسر بود. روش نمونه 20 نها دختر وآنفر از  20نوجوان غيرپرورشگاهي که 
گروه  لازم به ذکر است که دو ند.بود 03-03اين نوجوانان در محدوده سني  بود. هدفمند

حصيلات، وضعيت تأهل( تا شناختي )سن، جنس، وضعيت تاز لحاظ متغيرهاي جمعيت
 سازي شدند. حدامکان همتا

 آوري اطلاعات ابزار جمع

هاي وارههاي طرحنامهپرسش ها، ازآوري اطلاعات و دادهمنظور گرددر اين پژوهش به
 هيجان استفاده شده است. شناختيتنظيم ناسازگار اوليه و

گ ـيان وارهطرح نامهرسشپ)فرم کوتاه(:  (YSQ-SF)گ ـواره ياننامه طرحرسشـپ
 ته شده است.ـساخ ناسازگار اوليه هايوارهطرح گيريدازهـان براي (2110براون،  و )يانگ

واره ناسازگار اوليه طرح 00گيري ها براي اندازهوارهطرح نامهچنين شکل کوتاه پرسشهم
 گويه دارد. 30 فرم کوتاه و گويه 210براساس فرم اصلي تهيه شده است. فرم بلند داراي 

درست،  = کمي3 غلط، =تقريبا2ً غلط، =کاملا0ً) ايدرجه 0 يک مقياس روي هرگويه بر
واره طرح شود. در فرم کوتاه، هرگذاري مي= کاملاً درست( نمره0درست،  = تقريبا4ً

هاي وارهطرح دهندهنامه، نمره بالا نشانشود. در اين پرسشتوسط پنج گويه سنجيده مي
 ثباتيشدگي/ بيرها –0) و طرد بريدگي ها عبارتند از:وارهار اوليه است.اين طرحناسازگ

 / انزواي اجتماعي -0 شرم / نقص -4 هيجاني محروميت -3 سوءرفتار / اعتماديبي-2
 پذيريآسيب -3 کفايتيبي / وابستگي -2) عملکرد مختل خودمختاري و بيگانگي(،
-01) هاي مختلشکست(، محدوديت -1 نيافتهخودتحول  -3 ضرر/ بيماري نسبت به
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 منديجهت انضباطي ناکافي(، ديگر-داري و خودخويشتن-00منشيبزرگ / استحقاق
 هيجاني بازداري-04بازداري ) و حد زنگي بيش از به گوش ايثار( و -03 اطاعت -02)

ر و روايي اعتبا (،2113) 2، اويي0جويي افراطي(. بارانفمعيارهاي سرسختانه/عيب -00
و  14/1اند و ضريب آلفاي کرونباخ را براي تمام مقياسييد کردهأنامه را تاين پرسش

چنين در پژوهشي هم دست آوردند.به هامقياس از يک پايايي بالاتراز متوسط را براي هر
و براي تمام  %12زمون آوسيله الفاي کرونباخ براي کل نامه بهديگر اعتبار  اين پرسش

چنين در هنجاريابي اين پرسش نامه در ايران توسط هم .بود %31ها بالاتر از ياسمقخرده
( همساني دروني با استفاده از الفاي کرونباخ در جمعيت مونث 0334هي و بشارت )آ
 (.0334)آهي و بشارت  مده استآدست ه( ب13/1) ( و در جمعيت مذکر13/1)

هيجان توسط شناختي نامه تنظيمشپرس  (:CERQهيجان )شناختينامه تنظيمپرسش
اي چندبعدي نامه( تدوين شده است. پرسش2110) 0و اسپينهاون 4، کرايج3گارنفسکي

اي شناختي افراد، پس از تجربه کردن وقايع است که جهت شناسايي راهبردهاي مقابله
زارشي نامه يک ابزار خود گگيرد. اين پرسشهاي منفي مورد استفاده قرار مييا موقعيت

اي درجه 0پاسخ به آن بر مبناي طيف ليکرت  باشد که نحوهماده مي 32است، و داراي 
= بندرت، 2= هرگز، 0اي )صورت چهار گزينهها بهباشد. مادهمي 0، 4، 3، 2، 0صورت به
نامه از نظر باشد. عبارات اين پرسش= هميشه( مي0اوقات، = بيشتر4= گاهي اوقات، 3

دهند که هر يک به منزله راهبردي مقياس متمايز از هم را تشکيل ميخرده 1مفهومي 
عبارت است. اين راهبردها عبارتند  4شناختي هيجان و داراي خاص از راهبردهاي تنظيم

 ريزي،مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه فکري، تمرکز خود، پذيرش، نشخواراز: سرزنش
سال به  02ديگري. براي افراد انگاري و سرزنشاجعهگيري، فارزيابي مجدد مثبت، ديدگاه

-پرسش رمقياسانـزي 0باشد. يـبالا )هم افراد عادي و هم جمعيت باليني( قابل استفاده م

-هاي تنظيممقياس ديگر راهبردرزي 4هيجان سازگار و شناختي تنظيم نامه راهبردهاي

  و روايي تبارـ(، اع2112ن )مکاراـه يجان ناسازگار هستند. گارنفسکي وـهناختي ـش
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 اند. روايي ساختاري و اعتبار اين مقياس درنامه گزارش کردهمطلوبي براي اين پرسش
ايران با استفاده از تحليل عامل تأييدي مورد تأييد قرار گرفته است و اعتبار آن با استفاده 

 گزارش 32/1الي  24/1ها مابين يب آلفاي کرونباخ براي هر کدام از زيرمقياساز ضر
( در 0330نامه در فرهنگ ايراني را يوسفي )(. اعتبار پرسش0331شده است )عبدي، 

سال، با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ،  20تا  00هاي اي متشکل از آزمودنينمونه
 کرده است.گزارش 1 /32برابر «کل شناختي»براي 

 هايافته

هاي توصيفي مربوط به ميانگين و انحراف معيار مربوط به نمره ( يافته2و0در جداول )
 .شناختي هيجان آورده شده استهاي ناسازگار اوليه و تنظيموارهکل ازمون طرح

 شناختي هيجان( امار توصيفي مربوط تنظيم1جدول )

 گروه تعداد ميانگين انحراف استاندارد

22/01 
34/03 

12/000 
3/002 

01 
01 

 پرورشگاهي
 عادي

 هاي ناسازگار اوليهواره( امار توصيفي مربوط طرح2جدول )

 گروه تعداد ميانگين انحراف استاندارد

31/32 
00/33 

13/210 
03/032 

01 
01 

 پرورشگاهي
 عادي

گروه شناختي هيجان ميانگين توان گفت که در متغير تنظيممي (0) با توجه به جداول
افراد عادي بيشتر از گروه پرورشگاهي است اما پراکندگي نمرات در گروه پرورشگاهي 

هاي واره( در متغير طرح2چنين با توجه به جدول )هم باشد.بيشتر از گروه عادي مي
است اما پراکندگي  ناسازگار اوليه ميانگين نمرات گروه پرورشگاهي بيشتر از گروه عادي

 باشد.ي بيشتر از گروه پرورشگاهي مينمرات در گروه عاد
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اثر متغير  هاي پژوهشي،هاي مربوط به فرضيهبراي بررسي و تجزيه و تحليل داده
هاي ناسازگار اوليه از روش تحليل واريانس وارهگانه طرح 00هاي ها بر شاخصگروه

منظور به استفاده شد. 02ويراست  SPSS افزار( توسط نرمMANOVA) چندمتغيري
رت ـهاي پطي بودن، دادهـقدماتي نظير نرمال بودن، خـهاي مدا مفروضهـررسي، ابتب

کوواريانس، چندهمخطي بودن -متغيري و چندمتغيري، يکساني ماتريس واريانستک
سپس آزمون  براي اطمينان از عدم تخطي جدي از آنها مورد بررسي و تأييد قرار گرفتند

ترين ريشه روي( هتلينگ و بزرگ tمبداي ويلکز، )اثر پيلايي، لا (MANOVAمعناداري )
-هاي ناسازگار انجام شد. نتايج آزمونهاي طرح وارهبراي بررسي اثر متغير گروه بر حوزه

 ( ارائه شده است.3هاي معناداري در جدول )

ندمتغيري براي اثر اصلي گروه بر ـهاي معناداري تحليل واريانس چنتايج آزمون (3) جدول

 اي ناسازگار اوليههوارهطرح

 داريسطح معني F ارزش آزمون متغير

 110/1 120/2 023/1 اثر پيلايي گروه

 110/1 120/2 433/1 لامبداي ويلکز

T 110/1 120/2 11/0 هتلينگ 

 110/1 120/2 11/0 ترين ريشه رويبزرگ

بين هاي ناسازگار اوليه در وارهود بين طرحشبا توجه به جدول فوق نتيجه مي
 داري وجود دارد.نوجوانان پرورشگاهي و عادي تفاوت معني

واره ناسازگار اوليه در دو گروه استفاده شده است طرح 00نتايج تحليل واريانس براي 
 شود.( ارائه مي4که در جدول )



 
 و ديگرانحسن بافنده قراملکي  ...هاي ناسازگار اوليه ووارهمقايسه طرح

 
 

 

 



هاي وارهمقياس طرحخرده 11( نتايج تحليل واريانس چندمتغيري براي هريک از 4جدول)

 يهناسازگار اول

 ميانگين گروه متغيرها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

 سطح 

 داريمعني

 محروميت هيجاني
 13/3 پرورشگاهي

03/33 0 03/33 12/23 110/1 
 33/0 عادي

 رهاشدگي
 41/2 پرورشگاهي

134/1 0 134/1 121/1 313/1 
 04/2 عادي

 اعتماديبي
 30/2 پرورشگاهي

02/01 0 02/01 22/02 110/1 
 02/2 عادي

 بيگانگي اجتماعي
 03/2 پرورشگاهي

20/0 0 20/0 30/0 033/1 
 13/0 عادي

 شرم و نقص
 12/2 پرورشگاهي

24/3 0 24/3 00/01 112/1 
 02/0 عادي

 شکست
 00/2 پرورشگاهي

11/02 0 11/02 22/04 110/1 
 33/0 عادي

 وابستگي
 30/2 هيپرورشگا

22/1 0 22/1 11/02 110/1 
 31/0 عادي

 پذيريآسيب
 31/2 پرورشگاهي

44/2 0 44/2 22/3 121/1 
 13/0 عادي

 نيافتهخودتحول
 44/2 پرورشگاهي

120/1 0 120/1 320/1 323/1 
 20/2 عادي

 اطاعت
 34/2 پرورشگاهي

03/2 0 03/2 23/3 103/1 
 12/2 عادي

 ارايث
 22/2 پرورشگاهي

133/1 0 133/1 01/0 212/1 
 32/2 عادي

 بازداري هيجاني
 20/2 پرورشگاهي

232/1 0 232/1 310/1 332/1 
 40/2 عادي

 معيارهاي سرسختانه
 3 پرورشگاهي

31/1 0 301/1 322/1 041/1 
 00/3 عادي

 استحقاق
 43/2 پرورشگاهي

321/1 0 321/1 203/1 401/1 
 20/2 عادي
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هاي مقياسشود که در جدول فوق بين دو گروه نوجوانان جز در خردهملاحظه مي
پذيري، خود تحول يافته، اطاعت، ايثار، بازداري، )رهاشدگي، بيگانگي اجتماعي، آسيب

ناسازگار اوليه هاي وارهطرحهاي مقياسدر بقيه خرده معيارهاي سرسختانه و استحقاق(
 ها در نوجوانان پرورشگاهيمقياسعبارتي نمرات اين خردهداري وجود دارد. بهنيتفاوت مع

 .استدر مقايسه با نوجوانان عادي بالاتر است. بنابراين فرضيه اول پژوهشي مورد تأييد 
شناختي هيجان در دو گروه نوجوانان منظور آزمون فرضيه، نمرات راهبردهاي تنظيمبه

بردهاي تنظيم ـگانه راه01هاي ر متغير گروه، بر شاخصـثگاهي و عادي، اـپرورش
ابتدا  استفاده شد. (MANOVA) شناختي از روش تحليل واريانس چندمتغيريهيجان

متغيري و هاي پرت تکهاي مقدماتي نظير نرمال بودن، خطي بودن، دادهمفروضه
ي اطمينان از خطي بودن براهم کوواريانس، چند-چندمتغيري، يکساني ماتريس واريانس

سپس آزمون معناداري  عدم تخطي جدي از آنها مورد بررسي و تأييد قرار گرفتند.
(MANOVA)  ،اثر پيلايي، لامبداي ويلکز(t براي هتلينگ و بزرگ )ترين ريشه روي

هاي انجام شد. نتايج آزمون هيجان شناختيبررسي اثر متغير گروه بر راهبردهاي تنظيم
 ( ارائه شده است.0معناداري در جدول )

هاي معناداري تحليل واريانس چندمتغيري براي اثر اصلي گروه بر ( نتايج آزمون1) جدول

 راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان

 داريسطح معني F ارزش آزمون متغير

 
 گروه

 004/1 24/0 040/1 اثر پيلايي

 004/1 24/0 301/1 لامبداي ويلکز

T 004/1 24/0 020/1 هتلينگ 

 004/1 24/0 020/1 بزرگترين ريشه روي

شناختي هيجان در بين شود بين راهبردهاي تنظيمبا توجه به جدول فوق نتيجه مي
نتايج تحليل واريانس براي  داري وجود ندارد.نوجوانان پرورشگاهي و عادي تفاوت معني

ارائه  (2)راهبرد تنظيم شناختي هيجان در دو گروه استفاده شده است که در جدول  01
 شود.مي
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مقياس )تمرکز ( بين دو گروه نوجوانان جز در خرده2شود که در جدول )ملاحظه مي
شناختي هيجان تفاوت ظيمـهاي راهبردهاي تنمقياسردهـقيه خـدر ب منفي( جددـم

ها در نوجوانان پرورشگاهي در مقياسعبارتي نمرات اين خردهداري وجود ندارد. بهمعني
 باشد.وجوانان عادي برابر است. بنابراين فرضيه دوم پژوهشي مورد تأييد نميمقايسه با ن

بردهاي ـمقياس راهخرده 11( نتايج تحليل واريانس چندمتغيري براي هريک از 6) جدول

 شناختي هيجانتنظيم

 ميانگين گروه متغيرها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 داريمعني

 تمرکزمجدد
 24/3 رورشگاهيپ

40/1 0 40/1 3 112/1 
 30/3 عادي

 فاجعه انگاري
 23/2 پرورشگاهي

110/1 0 110/1 110/1 13/1 
 23/2 عادي

 سرزنش ديگري
 42/2 پرورشگاهي

0 0 0 103/0 312/1 
 22/2 عادي

ارزيابي 
 مجددمثبت

 01/3 پرورشگاهي
12/0 0 12/0 13/0 023/1 

 33/3 عادي

تمرکز 
 مجددمثبت

 32/3 پرورشگاهي
123/1 0 123/1 122/1 314/1 

 30/3 عادي

 پذيرش
 30/2 پرورشگاهي

00/3 0 00/3 33/2 110/1 
 02/3 عادي

 نشخوار فکري
 13/2 پرورشگاهي

012/1 0 012/1 032/1 231/1 
 14/3 عادي

 سرزنش فکري
 31/2 پرورشگاهي

222/1 0 222/1 034/1 23/1 
 31/2 عادي

 ديدگاه گيري
 10/2 پرورشگاهي

42/3 0 42/3 30/3 104/1 
 32/3 عادي
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 گيريبحث و نتيجه

دهد وساير عوامل مربوط به ساختارهاي شناختي بنيان تفکر و رفتار انسان را سازمان مي
ها وارهطرح هاي شناختيترين ساختارژرف اي بر عهده دارند.نقش واسطه نها احتمالاًآ

هاي ناسازگار برانگيخته وارههنگامي که طرح (01113و اسوشيتز2فري من ،0هستند )بک
 اضطراب، شديد، نظيرخشم سطوح بالايي از هيجانات و عواطف، افراد معمولاً شوند،مي

ن مطرح توااز چنين منظري مي (2112 ،4کنند )موريسغم يا احساس گناه را تجربه مي
رنگ براي کم شناختي هيجان )سازگار يا ناسازگار(ز راهبردهاي تنظيمکرد استفاده ا

گيرد. از نها صورت ميآهاي همراه با ها ورفتارطرواره ها،شناخت کردن هيجانات منفي،
لفه شخصيت مورد برسي قرار گيرد ؤاين رو در پژوهش حاضر سعي بر آن شد تا اين دو م

هاي ناسازگار اوليه وارهان داد که تمام طرحهاي پژوهش حاضر نشطور کلي يافتهو به
يافته، تحولپذيري، خودهاي )رهاشدگي، بيگانگي اجتماعي، آسيبمقياسبجز در خرده

در نوجوانان پرورشگاهي بيشتر  اطاعت، ايثار، بازداري، معيارهاي سرسختانه و استحقاق(
هايي يق همسو با پژوهشمطالعه پيشينه اين يافته تحق از نوجوانان غيرپرورشگاهي است.

نها با افراد آاست که در مورد کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست و مقايسه 
آن است که کودکان و نوجوانان داراي فراواني بيشتري  عادي انجام شده است و نشانگر

قرار  از رفتارهاي ناسازگارانه بوده و در معرض خطر ابتلا به اختلالات رفتاري و روانشناختي
 دهد کودکاني که بخش اولها نشان ميکه حجم وسيعي از پژوهش طوريبه دارند.

هاي از محيط عمدتاً گذرانند،مناسب ميهاي نادهها يا خانواشان را در پرورشگاهزندگي
 فعالي،: بيشکننده محروم هستند و بيشتر در معرض خطر مشکلات رفتاري شاملحمايت

اضطراب، افسردگي و عدم  جتماعي و مشکلات هيجاني مانندرفتارهاي ضدا پرخاشگري،
 ؛2114، 1و فيشر 3اليس ؛21013و گونار 2لومن ؛2102 ،0يجاني قرار دارند )کيلـظيم هـتن

 

  

2- Freeman 

4- Muris 

6- Loman 
8- Ellis 

1- Beck 

3- associates 

5- Keil 
7- Gunnar 

9- Fisher 
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، ، بگيان درتاج و محمد اميني0310، زادهو دشتبانفر تمنايي صديقي، ،2113، 0مک لين
ميري و  بيات،نظري، شاهسواري، ؛0311، وکيليان، عرب سلماني و کرامت ؛0310
در مطالعات ديگر نيز ميزان شيوع اختلالات رفتاري را در کودکاني که  .(0331، فرنادري

، 2)تيزارد عادي يافتندکنند ،بيشتر از کودکان هاي نگهداري کودکان زندگي ميدر موسسه
 ،01يورکوئيزا ،1تايمر ؛0113، 3هاسبام ،3، وولکيند2، پيکلس0، روتر4ووريا ؛0133، 3هادگس

سيمسک و  .(2112، 00، هيوملزجو04، لافهولم30، ساندل20وينرلجانگ ؛2112، 00زيبل
مشکل رفتاري و هيجاني کودکان پرورشگاهي را نسبت به کودکان عادي  همکاران،

گزارش کرده و سن و سال اوليه )سن کم( در پذيرش کودک به يتيم خانه را در بالاتر 
اند. در اين پژوهش عواملي ارتباط با مشکلات بيشتر رفتاري و هيجاني گزارش کرده

 ،تيم خانه را با والدين يا بستگانهمچون ارتباط منظم معلمان کلاس درس و کارکنان ي
کننده اين ب در کارها را جزو عوامل حفاظتمناس جا وحمايت اجتماعي و دخالت به

)سيمسک و  اندکودکان و نوجوانان در برابر مشکلات عاطفي و رفتاري عنوان کرده
اهميت سبک  ( بر2111) 03و هادگينز 02(. با توجه به مطالب فوق النبوگن2113 ،همکاران

کننده در نيبيبه عنوان يک عامل پيش کودکي، و شيوه فرزندپروري والدين در دوران
کيد کردند. أادرنالين در دوران نوجواني تـ هيپو.فيز ـ تعيين واکنش محور هيپوتالاموس 

که ساختارهاي گسترش يافته توسط والدين در دوران  نان نشان داده استآنتايج پژوهش 
 هاي مستقل واکنش کورتيزل در دوران نوجواني در نظرکنندهبينيعنوان پيشبه کودکي،

ده است بنابراين کيفيت تعامل با والدين و تجربه محيط خانوادگي امن و گرفته ش
در تثبيت شخصيت و کاهش رفتارهاي خطرساز و ارتقاي سلامت روان  ،کنندهحمايت

 .  (2111، )النبوگن و هادگينز ثير بسزايي داردأنوجوان ت
  

2- Tizard 
4- Vorria 

6- Rutter 
8- Hosbaum 

10- Urquiza 

12- Vinnerljung 
14- Lofhölm 

16- Ellenbogen 

1- Maclean 

3- Hodges 

5- Rutter 
7- Pickles 

9- Timmer 

11- Zebell 
13- Sundell 

15- Humlesjö 

17- Hodgins 
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ناسازگار اوليه هاي وارهطرحبا توجه به نتايج پژوهش حاضردر تبيين بالا بودن نمرات 
اخوشايندي در دوران کودکي داشته و نوجوانان پرورشگاهي تجارب ن توان گفت کهمي

نتيجه تجارب ها وارهطرح ورده نشده است.آشان برنيازهاي عاطفي و هيجاني اصلي
توان لذا مي کند.شوند که در طول دوران کودکي يا نوجواني رشد ميزا محسوب ميسيبآ

تيجه تجارب هاي ناسازگاراوليه در نوجوانان پرورشگاهي نوارهچنين استدلال کرد که طرح
نقص در محيط اوليه و حوادث  تحقير، محروميت هيجاني، زيانبخش )نظير رهاشدگي،

چنين که فرد در سير دوران کودکي با اين تجارب روبرو شده است. هم استزا( استرس
 رشد دهنده مشکل در دستيابي نوجوانان به پنج موضوع اساسينشان بالا بودن نمرات احتمالاً

 گرايانهواقع هايستگي، انتظارات معقول و محدوديتـخودمختاري، شاي باط،سالم يعني ارت
جهان  ، ديگران،اره خودبه ايجاد باورهاي منفي دربها وارهطرحکه اين  طوريبه باشد.مي

پژوهش ميانگين  بر اساس نتايج اين شود.ديدگاه بدبينانه نسبت به زندگي منجر مي و
گروه عادي بيشتر  واره محروميت هيجاني نسبت بهطرحنمرات نوجوانان پرورشگاهي در 

انتظار ندارند که تمايل  واره محروميت هيجانيبا توجه به اين امرافراد داراي طرح بوده و
چنين ميانگين هم شود. طور کافي ارضاانها براي برقراري رابطه هيجاني با ديگران به

مقايسه با نوجوانان عادي  شگاهي درنمرات طرح واره نقص و شرم نيز در نوجوانان پرور
داشتن شرايط متفاوت دور از  بيشتر گزارش شده است که اين در نوجوانان پرورشگاهي با
ابتداي مدرسه متوجه تفاوت  انتظار نبوده به طوريکه نوجوانان پرورشگاهي از همان

انه ها پس از مدرسه به خشوند ديگر همکلاسيهايشان ميخودشان با ديگر همکلاسي
تفاوت از اين قبيل باعث تشکيل اين  کند.نها حمايت ميآروند و پدرو مادرشان از مي

واره  چنين طبق نتايج  نوجوانان پرورشگاهي داراي طرحهم شود.نان ميآواره در طرح
نها سوء آترين فرصت از اعتمادي /بدرفتاري بوده و بر اين باورند که ديگران با کوچکبي

کنند که کفايتي احساس ميواره وابستگي و بيافراد داراي طرح د کرد.استفاده خواهن
وليت روزمره برايند و افرادي که داراي ئتوانند از عهده مسبدون کمک جدي ديگران نمي

شکست  واره شکست هستند معتقدند بدون شک در دستيابي به حد معمول پيشرفت،طرح
انجايي که نوجوانان پرورشگاهي در مقايسه (  از 0331 ،)حميدپور و اندوز خواهند خورد
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هاي بيان شده واره وابستگي و شکست هستند اغلب ويژگيبا نوجوانان عادي داراي طرح
دهنده هاي اين پژوهش نشانهمچنين يافته شود.براي ان طرح واره در انان ديده مي

اهي و شناختي هيجان بين نوجوانان پرورشگعدم وجود تفاوت معنادار در تنظيم
تواند اين امر باشد که نوجوانان پرورشگاهي غيرپرورشگاهي است .علت عدم تفاوت مي

غني از اموزش و تربيت هستند و براي اين کودکان و نوجوانان  در محيطي که احتمالاً
شود. به علاوه اينکه بهزيستي براي دائما کلاس ها و کارگاه هاي اموزشي برگزار مي

چنين هم گيرد.ن علوم تربيتي و روانشناسان کمک ميااز متخصص مراقبت از اين کودکان
  هاي دسته جمعي باشد.رود يکي از دلايل اين امر زندگي کردن در مکاناحتمال مي

 غيرپرورشگاهي طور که ذکر گرديد اين پژوهش در گروه نوجوانان پرورشگاهي وهمان
هاي وارهفقط طرح ن دارند  وسال س 03انجام گرفته است و بيشترين افراد نمونه ما 

 قرار گرفته است شناختي هيجان اين گروه مورد بررسيناسازگار اوليه و راهبرهاي تنظيم
هاي مختلف نتايج قابل تر و مقايسهرسد انتخاب محدوده سني گستردهنظر ميکه به

 تي در محدوده سنيآشود پژوهش بنابراين پيشنهاد مي تري را فراهم کند.اطمينان
هاي دقيق تي از روشآهاي شود در پژوهشچنين پيشنهاد ميهم گسترده تر انجام شود.

با نظر به  منظور کشف اطلاعات بيشتر استفاده شود.ترمانند مصاحبه ساختارمند باليني به
پيشنهاد  ود دارد،ـهاي مختلف جامعه وجگي بسياري در گروهـنهاي فرهکه تفاوت اين
 يقي در اين مورد انجام پذيرد.هاي تطبشود پژوهشمي

 تشکر و قدر داني

هاي شهر تبريز و تمامي کارکنان ذربايجان شرقي و پرورشگاهآاز سازمان بهزيستي استان 
ن پژوهش ياري رساندند چنين از تمامي نوجواناني که ما را در اجراي اياين مراکز و هم

 کنيم.داني ميتشکر و قدر

 23/13/0314 اله:مق تاريخ دريافت نسخه اوليه
 10/01/0314 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 04/12/0310 تاريخ پذيرش مقاله:
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