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هاي ارتباطی در مهارتو باورهاي غیر  منطقیناسازگار،هاي شناختی مقایسه طرحواره
نوجوانان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی

4، محمدرضا فلسفی نژاد3، رسول روشن چسلی2، نیلوفر باصري صالحی1آناهیتا خدابخشی کوالیی

چکیده
، در آینده افرادي پرورش می یابندرزندانی که در محیط پویاي خانواده ف. خانواده عنصر کلیدي رشد و پرورش فرزندان است:مقدمه

د از محیط گرم و که اقبال و بخت تجربه کردن محیط خانواده را ندارنشگاهیرکودکان پرو. مقاوم، تاب آور در برابر مشکالت زندگی هستند
ي ارتباطی در دو هامهارتختی ناسازگار، باورهاي غیر منطقی و ي شناهاطرحوارههاي در این پژوهش مولفه. یافته خانواده محروم اندرشد

.وجوان عادي مقایسه شده استگروه نوجوان پرورشگاهی و ن
نفر 60نفر نوجوان پرورشگاهی و 56(نوجوان دختر 116.استفاده شدايهمقایس- یلعاز روش پژوهشیدر این مطالعه:روش

ه روش نمونه گیري در دسترس براي نوجوانان عادي و روش نمونه گیري هدفمند براي نوجوانان سال ب18تا 12بین سنین ) نوجوان عادي
فرم کوتاه، پرسشنامه باورهاي غیر منطقی جونز و آزمون Youngي ناسازگار اولیه هاطرحوارههاي پرورشگاهی انتخاب شدند و پرسشنامه

میانگین و انحراف (توصیفی آمار هاي با روشهاي سپس داده. ل کردندنسخه تجدید نظر شده را تکمیQuondamي ارتباطی هامهارت
مستقل تیو آزمون (ANOVA)تحلیل واریانس یک طرفه ، (MANOVA)آزمون تحلیل واریانس چند متغیري، و آمار استنباطی ) معیار

.گرفتندمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
محرومیت هیجانی، هاي ي ناسازگار اولیه و خرده مقیاسهاطرحوارهگروه در نمره کلی نتایج پژوهش نشان داد که بین دو:یافته ها

کفایتی، آسیب پذیري نسبت بی/ شرم، شکست، وابستگی/ بیگانگی، نقص/ بدرفتاري، انزواي اجتماعی/ بی ثباتی، بی اعتمادي/ رهاشدگی
ي ارتباطی تفاوت هامهارتنمره کلی باورهاي غیر منطقی و در .داشتتفاوت معناداري وجود )>01/0p(به خود و اطاعت در سطح

.ي ارتباطی تفاوت معنادار بودهامهارتتنها در خرده مقیاس قاطعیت در مولفه . معناداري بین دو گروه مشاهده نشد
کودکان از براساس نتایج به دست آمده فراهم کردن شرایطی مناسب در دوره کودکی جهت ارضاي نیازهاي اساسی: نتیجه گیري

جمله دلبستگی ایمن به خصوص براي کودکان پرورشگاهی که از محیط امن و با ثبات خانواده محرومند، براي رشد بهتر و موفقیت و 
.ضروري استشناختی در کودکان پرورشگاهی پیشگیري از مشکالت روان

.یتیمکودك، ي ارتباطی هامهارت، ، باورهاي ناسازگارهاطرحواره:اکلید واژه ه

12/02/93: تاریخ پذیرش24/11/92: تاریخ دریافت

)نویسنده مسؤول(.استادیار،  گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات اراك، اراك، ایران-1
anna_khodabakhshi@yahoo.com:پست الکتریکی

.ارشد خانواده درمانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایرانکارشناس- 2
.دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران- 3
.ن، ایراناستادیار، گروه سنجش و اندازه گیري، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهرا- 4



و همکارانآناهیتا خدابخشی کوالیی...ار، باورهاي غیرهاي شناختی ناسازگمقایسه طرحواره

1393بهار 1شماره 2دوره 2روان پرستاري 

مقدمه
پـرورش و تربیـت   خانواده هاي ترین مسئولیتیکی از مهم

، چه بسـا بسـیارند خـانواده هـایی کـه توانـایی و       استفرزندان 
و فرزنـدان خـود را بـراي    ندارنـد آمادگی این رسـالت بـزرگ را  

. می سپارندپرورشگاهیهاي مراقبت به نزد موسسات و سازمان
مخاطراتی مثـل بحـران   ن، داراي جمعیت جواباایران کشوري

هویت در نوجوانان، افزایش روزافزون بیکـاري و سـردرگمی در   
. )1(در معرض این آسیب قرارداردهاجوانان و عدم استقالل آن

شبانه روزي کودکان و نوجوانانی وجود دارند هاي این مجتمعدر 
هـا بـه   فرزندانی که والـدین آن : شوندکه شامل این طبقات می

هایی که به آنل اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر زندانی شده اند، عل
علت مشکالت درون خانوادگی یا فوت والدین یا عدم صالحیت 

بـا توجـه بـه اهمیـت وجـود      .)2(والدین از منزل فرار کرده انـد  
تــوان انتظــار داشــت کــه مــیخــانواده در سرپرســتی فرزنــدان،

کنند، بـا نوجوانـانی   مینوجوانانی که در کنار والدین خود زندگی
که بنا به دالیل مختلـف از خـانواده جـدا شـده انـد و در مراکـز       

برنـد  میبه سرها سرپرست و پرورشگاهبیهاي نگهداري از بچه
شخصـیتی تفـاوت داشـته    هـاي  در بسیاري از رفتارها و ویژگـی 

).3(باشند 
: کودکان و نوجوانان پرورشگاهی با مشکالت بسیاري مثـل 

هــاي اجتمــاعی و الالت دلبســتگی، کمبــود مهــارتفقــر، اخــت
این نوجوانان به دالیل . شوندمشکالت سالمت روانی مواجه می

گوناگونی در معرض خطر باال براي مشـکالت رشـد هیجـانی و    
از بین این دالیل مـرگ والـدین، کودکـان را در    . رفتاري هستند

). 4(کند پذیر و مستعد میبرابر خطرات جسمی و روانی آسیب
به علت مشکالت ساختاري خانواده و از هم پاشیدن آن و از 

هـا نوعـاً از طفولیـت طعـم     این مجتمعدرکه فرزندان جهت این
-زندگی را لمس نکرده و همـواره در تـنش و کشـمکش و بـی    

).3(رشد می کنند هاي مملو از ترس و وحشتمهري، در محیط
اختالالتیء به شانس بیشتري در ابتالبدین ترتیب این فرزندان

، اخــــتالالت تبــــدیلی )(Epilepsyاز جملــــه صــــرع 
)Conversiondisorder(ــه ــطرابی و ، زمینـ ــاي اضـ هـ

از جمله مشکالت دیگـري کـه   . می باشندهاي نوروتیک واکنش

توان به ایـن  در این فرزندان نسبت به نرم جامعه بیشتر است می
گري، دروغ شب ادراري، ناخن جویدن، پرخاشـ : موارد اشاره کرد

گویی، بی قراري، انزوا، کم رویی، احسـاس بـی ارزشـی، عـزت     
نفس پایین، احساس حقـارت، کـاهش قـدرت تصـمیم گیـري،      

ــت   ــتن، حال ــه شکس ــر، شیش ــفتگی فک ــتی و  آش ــاي سادیس ه
مازوخیستی، هراس، افسردگی، مشکالت تحصیلی، بیش فعـالی  

گـه  اي بودن، اقدام بـه خودکشـی، ر  همراه با کمبود توجه، تکانه
هایی از اخـتالل شخصـیت خودشـکن، رگـه هـایی از اخـتالل       
شخصیت منفعـل مهـاجم و حتـی اخـتالالت سـلوك، اخـتالل       
پارانوئیدي و نیز اختالالت جنسی، اعتیاد به مواد استنشاقی مثل 

).5(بنزین و حتی آشغال خوري نیز دیده شده است 
زیربنـایی و سـخت   هـاي  یکی از نظریه هایی کـه مکـانیزم  

کنـد،  مـی رفتارهاي ضـد اجتمـاعی را تبیـین   ر پدیدآیی تحول د
یانگ این مدل را ). 6(هاي ناسازگار اولیه است وارهحي طرنظریه

آسیب شناسی ارائـه کـرده اسـت و    -براي تشریح ارتباط والدین
اساس نظري آن به برخی مفاهیم و تحقیقات، بر مبناي تئـوري  

میانجی بـالقوه در  شود که یک میدلبستگی قرار دارد و پیشنهاد
ي هاطرحوارهروابط والدین و بروز آسیب شناسی فرزندان، ایجاد 

.)7(منفی در فرزندان است اي هناکارآمد اولیه و یا باورهاي هست
کودکان عادي به طور معناداري از هوش هیجانی همچنین، 

باالتري نسبت بـه کودکـان پرورشـگاهی برخوردارنـد و روابـط      
کننـد  بت به کودکان پرورشگاهی تجربه میعاطفی بهتري را نس

و نگرش مثبت تري به زندگی نسبت به کودکـان پرورشـگاهی   
در پژوهش خـود بـه ایـن    ) 2012(ابراهیم و همکاران . )8(دارند

ــه  ــتندیافت ــاره داش ــوارهاش ــه طرح ــین  ک ــازگار در ب ــاي ناس ه
بـه  . پرورشگاهیان مخصوصاً دختران به میزان باالیی شایع است

هاي ناسازگار درصد پرورشگاهیان داراي طرحواره47طوري که
ي اجتماعی را هامهارت) 1384(حسین چاري و فداکار ).4(هستند

را تحـت تـاثیر   روابط بین افراد نه تنها که تعریف می کندرفتارهایی 
متـاثر از خـود مـی سـازد    رابهداشت روانی آنانقرار می دهد بلکه،

توسـط یـادآوري و همکـاران   شـده انجـام بر اسـاس پـژوهش  ). 9(
برقــراري ارتبــاط (ي اجتمــاعی هــامهــارتعــواملی نظیــر، )1387(

مطلوب، ابراز وجود، همکاري، خودافشایی، خاتمه دادن، گوش دادن، 
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تعیـین و  ) مسـأله پاداش و تقویـت، انعکـاس، توضـیح دادن و حـل     
فردي در پیشگیري یا کاهش ابـتالء نوجوانـان   هاي شناسایی ارزش

اجتمـاعی و اخـتالالت روانـی و    - هـاي رفتـاري  انواع نابهنجاريبه 
). 10(شخصیتی نقش مؤثري دارند

ـا  هاي اجتماعی مؤثر در افراد ریشه در تفکر منطقـی آن مهارت ه
در مورد مشـکالت رفتـاري و روانـی معتقـد     ) 1995(الیس . دارد

مردم و زندگی عاطفی نـامنظم  هاي است که بسیاري از ناراحتی
ریشه در انواع عقاید غیرمنطقی و غیرواقعی در مورد خود و هاآن

ي از نظر او مشـکالت روانـی نتیجـه   . ها داردجهان پیرامون آن
نادرسـت افـراد اسـت چـرا کـه عواطـف محصـول        هاي شناخت

و پیامدهاي فراوانـی کـه از تفکـرات غیرمنطقـی     ،شناخت است
نی بـه  هیجـا هـاي  ترین اختاللشوند علل اساسی مهممیناشی
). 12و 11(روند میشمار

هاي اجتماعی ضـعیف  طرحواره هاي ناسازگار اولیه، مهارت
شــناختی مــؤثر در هــاي روانمؤلفــهو باورهــاي غیرمنطقــی از

توجه لذا.می باشدکودکان بدسرپرست پدیدآیی مشکالت روانی
به این عناصـر مهـم روان شـناختی در شـکل گیـري و تحـول       

روان نان از وظایف مشاوران خـانواده، شخصیت کودکان و نوجوا
.می باشدو مددکاران اجتماعیشناسان کودك و نوجوان

ســه متغیــر حاضــر بــا هــدف مقایســه پــژوهش از ایــن رو، 
ــواره ــاطرح ــی و   ه ــاي غیرمنطق ــازگار و باوره ــناختی ناس ي ش

ي ارتباطی در نوجوانان پرورشگاهی و غیرپرورشـگاهی  هامهارت
. انجام شد

مطالعهروش 
استفاده اي همقایس-علیمطالعهدر این پژوهش از روش 

هاي نوجوانان دختر پرورشگاهی، شامل کلیه جامعه آزمودنی.شد
نوجوانان دختري بود که در مراکز شبانه روزي سازمان بهزیستی 

هاي ورود به این مطالعه بر معیار. کردنداستان فارس زندگی می
سن آن-2، بودندنش آموز دا- 1این اساس بود که آزمودنی ها، 

سابقه بیماري جسمانی و روانی - 3سال بود 18تا 12ها بین 
نمونه .دبودناز نظر مقاطع تحصیلی یکی -4ند خاصی نداشت

نفر نوجوان دختر غیر پرورشگاهی 70دختران غیرپروشگاهی نیز
نفر 63پرسشنامه70ازپس از جمع آوري پرسشنامه ها،. بود

نفر نوجوان پرورشگاهی با توجه 57ورشگاهی و نوجوان غیر پر
نمونه قرار پاسخ دهی کامل و بدون نقص به پرسشنامه ها دربه 

رشگاهی از طریق نمونه گیري هدفدارنمونه دختران پرو.گرفتند
و از بین مراکز شبانه روزي سازمان بهزیستی استان فارس 

ابتال سپس از نظر سن، میزان تحصیالت و عدم . انتخاب شدند
شناختی با گروه نوجوانان به بیماري و معلولیت جسمی و روان

همچنین براي . غیر پرورشگاهی، همتاسازي گروهی شدند
به شرایط همتا انتخاب نوجوانان دختر غیر پرورشگاهی با توجه 

ابتدا به از روش نمونه گیري خوشه اي استفاده شد و از سازي 
و 2از دو منطقه آموزشی گانه شهر شیراز4بین مناطق آموزشی 

سپس، مدارس مورد نظر بررسی . انتخاب شدندشهر شیراز 4
هایی از این مدارس به عنوان آخرین شدند و در نهایت کالس

مرحله نمونه گیري انتخاب گردید و پرسشنامه ها در اختیار 
.دانش آموزان قرار گرفت

:ابزار جمع آوري داده شامل سه قسمت بود
اطالعـات  صـیات جمعیـت شـناختی    سشنامه خصوپر-1

سن، مقطع تحصیلی و سابقه بیماري روانی و از قبیلها آزمودنی
.بودجسمانی 

ي ناسـازگار اولیـه  هـا طرحـواره فرم کوتاه پرسشنامه -2
Early Maladaptive Schemas Questionnaire

طرحوارة ناسـازگار اولیـه   15براي ارزیابی ) 1998(توسط یانگ 
75یک ابزار خود توصیفی است کـه شـامل   ساخته شده است و 

ــ6ســؤال  ــزار در  . باشــدمــیاي هگزین ــی ایــن اب ــایی و روای پای
پایـایی  ). 14، 13(متعددي به اثبـات رسـیده اسـت    هاي پژوهش

و بـراي  )964/0(مقیاس بوسیلۀ آلفاي کرونباخ براي کل آزمون
ـ ).14(بود )80/0(باالتر از ها تمام خرده مقیاس ن هنجاریابی ای

تهـران  هـاي  در دانشگاه) 1384(پرسشنامه در ایران توسط آهی 
نبـاخ  وهمسانی درونی با استفاده از آلفـاي کر . انجام گرفته است
بدسـت  )98/0(و در جمعیت مـذکر )97/0(در جمعیت مؤنث

. )15(آمده است
پرسش نامه چهار عاملی باورهاي غیر منطقـی اهـواز  -3

Factor Irrational beliefs Test-Ahwaz)4IBT-

A(عبادي و معتمدین پرسش نامـه چهارعـاملی   . چهل سوال دارد
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-IBT 4)باورهاي غیر منطقـی اهـواز    A)   را براسـاس پرسـش
نامه ده عاملی باورهاي غیر منطقی جونز به روش تحلیـل عوامـل   

1روش نمـره گـذاري آن براسـاس طیـف لیکـرت از      . ساخته انـد 
عبادي و معتمدین براي . است) موافقمکامالً (5تا ) کامالً مخالفم(

بررسی دقیق تر پایایی ضریب آزمون، از ضریب آلفـاي کرونبـاخ و   
روش تنصیف استفاده کرده اند که به ترتیـب بـراي کـل مقیـاس    

) 80/0(درماندگی برابر تغییـر،  هاي و خرده عامل)76/0(و)75/0(
ب از مشکل، اجتنا)84/0(و)81/0(توقع تایید دیگران،،)82/0(و
ــی مســئولیتی هیجــانی)74/0(و )73/0( ــه ) 72/0(و)75/0(؛ ب ب

.)16(دست آمده است
)(ي ارتباطی کـوئین دام هامهارتآزمون -4 Queen

dom ي هــامهــارتنســخه تجدیــدنظر شــده بــراي ســنجش
عبارت اسـت  34ارتباطی در بزرگساالن ابداع شده است، داراي 

بـراي تکمیـل آن   . کننـد یمـ ي ارتباطی را توصیفهامهارتکه 
پاسخگو باید هر گویه را بخواند و سپس میزان انطباق وضـعیت  

اي هدرج5فعلی خود را با محتوي آن بر روي یک طیف لیکرت 
حسـین  . مشخص کنـد ) براي همیشه(5تا تا ) براي هرگز(1از 

ي ارتبـاطی را بـا   هامهارتاعتبار آزمون ) 1384(چاري و فداکار 
گزارش کردند که حـاکی از  )69/0(ش آلفا کرونباخ استفاده از رو

زمون را در همسانی قابل قبول این آزمون است همچنین روایی آ
.)17و9(حد مطلوب گزارش کردند

آمـاري توصـیفی مثـل    هـاي  از شـاخص حاضر در پژوهش 
میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی بـراي توصـیف   

ـ   ویژگی هـاي  راي پاسـخ بـه فرضـیه   هاي جمعیـت شـناختی و ب
پژوهش از آزمـون تـی مسـتقل بـراي دو گـروه و همچنـین از       

MANOVAدر اجـراي ایـن   .ها استفاده شـد در تحلیل داده
محرمانگی پرسشنامه هـا  ،پژوهش مالحظالت اخالقی ، ازجمله

.رعایت گردیدو رضایت آگاهانه

یافته ها
جوانان نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار نو

پرورشگاهی و نوجوانان غیر پرورشگاهی در متغیر طرحواره هاي 
و )20/233±56/51(ر با ناسازگار اولیه به ترتیب براب

، در متغیر باورهاي غیر منطقی)19/51±48/194(

در متغیر مهارت هاي )29/128±58/18(و)58/18±92/130(
جه به با تو. بود) 02/102±55/12(و ) 92/96±38/16(ارتباطی 

هاي ناسازگار اولیه و این نتایج میانگین نمرات کلی طرحواره
باورهاي غیرمنطقی نوجوانان پرورشگاهی از نوجوانان عادي 

ازسوي دیگر، میانگین نمرات کلی . )3و1،2جداول(بیشتر است
هاي ارتباطی نوجوانان پرورشگاهی از نوجوانان عادي مهارت

.می باشدکمتر
میانگین و آمده در این پژوهش بر طبق نتایج بدست

و نوجوانان غیر پرورشگاهیانحراف معیار نوجوانان پرورشگاهی
بی ، رها شدگی یا بی ثباتی،محرومیت هیجانیابعاد در

نقص یا ،انزواي اجتماعی یا بیگانگی،اعتمادي یا بد رفتاري
آسیب پذیري نسبت به ،وابستگی یا بی کفایتی، شکست، شرم

، ایثارت،اطاع،خود تحول نیافته یا گرفتار، ريخود یا بیما
و ،بعد سرسختانه یا عیب جویی افراطی،بازداري هیجانی

تفاوت معناداري دیده خوشتن داري یا خود انضباطی افراطی 
هاي ناسازگار با توجه به نتایج، میانگین همه ابعاد طرحواره.شد

بزرگ /اقاولیه نوجوانان پرورشگاهی به جز خرده مقیاس استح
.منشی از نوجوانان عادي بیشتر بود

میانگین و انحراف معیار دو گروه نوجوانان پرورشگاهی و 
هاي ارتباطی نیز در بعد گوش غیر پرورشگاهی در ابعاد مهارت

و بینش ،درك پیام،تنظیم عواطفابعاددادن به ترتیب در 
.ت معنادار بودوتفات عیقاط

، )52/0(لـوین در سـطح   به علت عدم معنـاداري آزمـون   
هـا و  میـانگین تفـاوت  .  هـا برقـرار بـود   ض برابري واریانسفر

هاي ناسـازگار  انحراف استاندارد دو گروه در نمرات کلی طرحواره
tآزمـون آمـاري   . بـود )64/9و 72/38(اولیه به ترتیب برابر بـا  

نشان داد تفاوت دو 114و درجه آزادي ) 01/4(مستقل، با مقدار 
به tبا توجه به. بودازنظرآماري معنادار ) 99/0(ا اطمینانگروه ب

فـرض صـفر   )>0001/0P(دست آمده و معناداري آن در سطح
هـاي  رد و فرض تحقیق مبنی بر متفاوت بودن سـطح طرحـواره  

.)1جدول شماره (دیناسازگار اولیه دو گروه، تأیید گرد
بـه علــت عــدم معنــاداري آزمـون لــوین، فــرض برابــري   

ها و انحراف اسـتاندارد دو  میانگین تفاوت. بودها برقرار ریانسوا
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گروه در نمرات کلی باورهـاي غیرمنطقـی بـه ترتیـب برابـر بـا      
)46/0(مستقل، با مقـدار  tآزمون آماري .بود) 91/3(و )80/1(

تفـاوت دو گـروه از نظـر آمـاري     دادنشـان  114و درجه آزادي 
دست آمده و عدم معنـاداري آن در  به tبا توجه به.  نبودمعنادار 
و عدم امکان رد فرض صفر، فـرض تحقیـق   ) >05/0P(سطح 

مبنی بر متفاوت بودن سطح باورهاي غیرمنطقی دو گروه، تأییـد  
.)2جدول شماره (نشد

، )13/0(به علت عـدم معنـاداري آزمـون لـوین در سـطح      
اف هـا و انحـر  ها برقرار و میانگین تفاوتفزض برابري واریانس

هاي ارتباطی به ترتیب استاندارد دو گروه در نمرات کلی مهارت
مستقل، بـا مقـدار  tآزمون آماري . بود) 69/2و -10/5(برابر با 

نشان داد  تفاوت دو گـروه از نظـر   114و درجه آزادي )-89/1(
بـه دسـت آمـده و عـدم     tبـا توجـه بـه   .  آماري معنادار نیسـت 
و عدم امکان رد فرض صفر، ) >05/0P(معناداري آن در سطح

هاي ارتباطی فرض تحقیق مبنی بر متفاوت بودن سطح مهارت
.)3جدول شماره (دو گروه، تأیید نشد
هاي ناسازگار اولیـه بـر روي   ي ابعاد طرحوارهبراي مقایسه

دو گــروه نوجوانــان پرورشــگاهی و نوجوانــان عــادي از تحلیــل 
بررسی این موضوع که آیا براي. متغیره استفاده شدواریانس چند

تفاوت بین متغیر مستقل در ترکیب خطـی ابعـاد متغیـر وابسـته     
هاي اثر پیالپی، المبداي ویلکز، اثر معنادار است یا خیر از آزمون
سـطوح معنـاداري   .روي استفاده شد هوتلینگ و بزرگترین ریشه

کـه بـین   بودندبیانگر آن)>0001/0P(ها در حد ي آزمونهمه
وه نوجوانان پرورشگاهی و نوجوانان عادي حداقل از لحاظ دو گر

هاي ناسازگار اولیه تفاوت معناداري وجـود  یکی از ابعاد طرحواره
.دارد

نشان داد که نوجوانان پرورشگاهی و این مطالعه نتایج
نوجوانان عادي در ابعاد محرومیت هیجانی، رهاشدگی یا بی 

/بیگانگی، نقص/ي اجتماعیبدرفتاري، انزوا/ثباتی، بی اعتمادي
بی کفایتی، آسیب پذیري نسبت به /شرم، شکست، وابستگی

با یکدیگر تفاوت >P)01/0(خود و اطاعت در سطح 
سطح متغیرهاي مذکور با توجه به مقادیر . داشتندمعنادار

هاي ابعاد طرحواره هاي ناسازگار اولیه  در گروه میانگین
بین دوگروه . دي بیشتر بودنوجوانان پرورشگاهی از نوجوانان عا

گرفتار، ایثار، بازداري هیجانی، /در ابعاد خودتحول نیافته
بزرگ منشی و خویشتن /عیب جویی افراطی، استحاق/سرسختانه

.خودانضباطی افراطی تفاوت معناداري وجود نداشت/داري
هاي ارتباطی بر روي دو ي ابعاد مهارتبراي مقایسه

نوجوانان عادي از تحلیل گروه نوجوانان پرورشگاهی و
براي بررسی این موضوع که . متغیره استفاده شدواریانس چند

آیا تفاوت بین متغیر مستقل در ترکیب خطی ابعاد متغیر 
هاي اثر پیالپی، المبداي وابسته معنادار است یا خیر از آزمون

روي استفاده شدویلکز، اثر هوتلینگ و بزرگترین ریشه
).4جدول شماره (

ها، بیانگر آن بود که بین ي آزمونسطوح معناداري همه
دو گروه نوجوانان پرورشگاهی و نوجوانان عادي به احتمال زیاد 

شتهاي ارتباطی تفاوت معناداري وجود ندااز لحاظ ابعاد مهارت
و براي پی بردن بیشتر به وجود یا عدم وجود این تفاوت، اثرات 

نوجوانان پرورشگاهی .گردیدئه ارا)5(ها در جدولبین آزمودنی
هاي ارتباطی به جز خرده و نوجوانان عادي در همه ابعاد مهارت

دو گروه در بعد . مقیاس قاطعیت تفاوت معناداري نشان ندادند
یکدیگر تفاوت معنادار نشان با)>05/0P(قاطعیت در سطح

ابعاد دادند که جهت این تفاوت با توجه به مقادیر میانگین 
که در گروه نوجوانان بودبه نحوي هاي ارتباطیمهارت

.مشاهده شدپرورشگاهی کمتر از نوجوانان عادي

ي ناسازگار اولیه در دو گروه نوجوانان پرورشگاهی و نوجوانان عاديهاطرحوارهمستقل جهت مقایسه نمره کلی tنتایج آزمون - 1جدول

سطح معناداريدرجه ازادي tالك آزمون مانحراف استانداردهامیانگین تفاوتتعداد
5672/3864/901/41140001/0نوجوانان پرورشگاهی

60نوجوانان عادي
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مستقل جهت مقایسه نمره کلی باورهاي غیرمنطقی در دو گروه نوجوانان پرورشگاهی و نوجوانان عاديtنتایج آزمون- 2جدول

سطح معناداريدرجه ازادي tمالك آزمون تانداردانحراف اسمیانگین تفاوت هاتعداد
5680/191/346/011464/0نوجوانان پرورشگاهی

60نوجوانان عادي

مستقل جهت مقایسه نمره کلی مهارتهاي ارتباطی در دو گروه نوجوانان پرورشگاهی و نوجوانان عاديtنتایج آزمون - 3جدول

سطح معناداريدرجه ازاديtمالك آزمون راف استانداردانحمیانگین تفاوت هاتعداد
11406/0-69/289/1-5610/5نوجوانان پرورشگاهی

60نوجوانان عادي

لیل واریانس یکطرفه تح:ي ناسازگار اولیه در دو گروه نوجوانان پرورشگاهی و نوجوانان عادي هاطرحوارهها از لحاظ نمرات ابعاد نتایج اثرات بین آزمودنی- 4جدول
در متن مانوا

مقدار احتمال Fمقدار میانگین مجذوراتآزاديدرجهمجموع مجذوراتمتغیرها
312/10921312/1092489/400001/0محرومیت هیجانی

800/5241800/524783/140001/0رهاشدگی یا بی ثباتی
357/1611357/161998/5016/0بدرفتاري/بی اعتمادي

800/2261800/226467/8004/0بیگانگی/انزواي احتماعی
323/4321323/432928/140001/0شرم/نقص

883/3071883/307571/10002/0شکست
425/4001425/400578/11001/0بی کفایتی/وابستگی

755/2861755/286540/7007/0بیماري/پذیري نسبت به خودآسیب
483/721483/72948/1166/0گرفتار/افتهخودتحول نی

373/1461373/146202/6014/0اطاعت
737/981737/98262/3074/0ایثار

484/1021484/102164/3078/0بازداري هیجانی
313/211313/21688/409/0عیب جویی افراطی/سرسختانه

259/131259/13407/525/0بزرگ منشی/استحاق
328/601328/60525/2115/0خودانضباطی افراطی/داريخویشتن

تحلیل واریانس یکطرفه در :هاي ارتباطی در دو گروه نوجوانان پرورشگاهی و نوجوانان عادي ها از لحاظ نمرات ابعاد مهارتنتایج اثرات بین آزمودنی- 5جدول
متن مانوا

میانگین آزاديدرجهمجموع مجذوراتمتغیرها
ذوراتمج

مقدار احتمال Fمقدار 

84/40184/4073/210/0گوش دادن
15/11115/1154/046/0تنظیم عواطف

74/44174/4483/117/0درك پیام
69/16169/1669/119/0بینش 
37/48137/4823/502/0قاطعیت

بحث 
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد، میان 

نان پرورشگاهی و نوجوانان غیر پرورشگاهی در نوجوا
در این . هاي ناسازگار اولیه تفاوت معناداري وجود داردطرحواره

پژوهش نشان داده شد که به طور معناداري میانگین نمرات 
هاي ناسازگار اولیه نوجوانان پرورشگاهی باالتر از طرحواره

هاي ارهبه عبارت دیگر طرحو. نوجوانان غیر پرورشگاهی بود
هاي نوجوانان غیر نوجوانان پرورشگاهی ناسازگارتر از طرحواره

میان این دو گروه بر اساس نتایج این پژوهش .پرورشگاهی بود
/ در ابعاد محرومیت هیجانی، رهاشدگی یا بی ثباتی، بی اعتمادي

شرم، شکست، / بیگانگی، نقص/ بدرفتاري، انزواي اجتماعی
پذیري نسبت به خود و اطاعت بی کفایتی، آسیب / وابستگی
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به طوري که سطح متغیرهاي مذکور . داشتتفاوت معنادار وجود 
در گروه نوجوانان پرورشگاهی هابا توجه به مقادیر میانگین

این یافته با نتایج .بودبیشتر از نوجوانان غیر پرورشگاهی 
هاي ناسازگار ، که طرحواره)2012(پژوهش ابراهیم و همکاران 

به طور باالیی در میان پرورشگاهیان شایع است، همسویی 
این نتیجه ممکن است مربوط به فقدان والدین، ضربه . داشت

جدایی، یا کمبود اعتماد و امنیت در اوایل کودکی، اثر جابه جایی 
.پرورشگاه و احساس محرومیت هیجانی باشدو زندگی کردن در 
هاي ناسازگار اولیه عدم هاي تحولی طرحوارهیکی از ریشه

یانک معتقد است که . )4(ارضاي نیازهاي هیجانی اساسی است
هاي ناسازگار اولیه اغلب به دلیل ارضا نشدن پنج نیاز طرحواره

یاز شامل ن(دلبستگی ایمن به دیگران ) 1: تحولی دوران کودکی
خودمختاري، ) 2). به امنیت، ثبات، محبت، حمایت و پذیرفتن

هاي آزادي در بیان نیازها و هیجان) 3. کفایت و حس هویت
هاي محدودیت) 5. خودانگیختگی و تفریح) 4. و سالممنطقی

).4(آیندبه وجود میداريبینانه و خویشتنواقع
گی ایمن در مورد نوجوانان پرورشگاهی مخصوصاً نیاز دلبست

یها، جابه جایبه دیگران با توجه به محیط و شرایط موسسه
هاي مرکز ها یا تغییر سیاسته روزينمکرر، تغییر کارکنان شبا

ها و در نتیجه زندگی در پرورشگاه. شودنگهداري ارضا نمی
هاي ناسازگار را در این تواند رشد طرحوارهاي میشرایط موسسه

. دننوجوانان تسریع کن
بر این باورند که طرحواره محرومیت هیجانی فراد داراي ا

ها به حمایت عاطفی به اندازه کافی از تمایالت و نیازهاي آن
محرومیت ) الف: سه نوع محرومیت. شودجانب دیگران ارضا نمی

محرومیت از ) ب. فقدان توجه، عطوفت یا همراهی: از محبت
عدم درك نشدن، به حرف دل فرد گوش ندادن،: همدلی

) ج. خودافشایی یا در میان نگذاشتن احساسات با دیگران
نداشتن منبع قدرت، جهت دهی یا : محرومیت از حمایت

همچنین باور افراد . وجود داردراهنمایی نشدن از سوي دیگران
بی ثباتی این است که اگر با هر فرد -داراي طرحواره رها شدگی

ها با یک یا چند نپیوستگی هیجانی پیدا کنند، روابط نزدیک آ
میانگین نمرات نوجوانان . رسدنفر به زودي به پایان می

پرورشگاهی در این دو طرحواره بیشتر از نوجوانان عادي است و 
این یافته با نتایج پژوهش قنبري .  این تفاوت معنادار است

که نوجوانان عادي روابط عاطفی بهتري ) 1390(هاشم آبادي 
.)8(تتجربه می کنند همسو اس

-بر اساس نتایج این پژوهش تفاوت در طرحواره وابستگی
بی کفایتی در این دو گروه معنادرا شده است و میانگین نمرات 

افراد داراي .بودنوجوانان پرورشگاهی بیشتر از نوجوانان عادي 
مثل حل (هاي روزمره خود این طرحواره نمی توانند مسئولیت

م گیري صحیح و از عهده مشکالت روزانه، قضاوت خوب، تصمی
این . را به طور مستقل و کامل بپذیرند) تکالیف جدید برآمدن

افراد معموالً به صورت مفرط در زمینه هایی مانند تصمیم گیري 
علت این . طلبندو انجام یک تکلیف تازه از دیگران کمک می

امر می تواند این باشد که در محیط پرورشگاه برنامه زندگی، 
ن شده است و ییره براي این نوجوانان از پیش تعیتحصیلی و غ

خود این نوجوانان در این برنامه ها و تصمیم گیري ها نقشی 
عنوان مثال اگر یک نوجوان عادي براي خرید کفش ه ب. ندارند

کند اما این امکان نظرش را براي روز رفتن به خرید اعالم می
بق زمان و براي یک نوجوان پرورشگاهی وجود ندارد و باید ط

. برنامه ریزي موسسه رفتار کند
بیگانگی در -شرم و انزواي اجتماعی-طرحواره هاي نقص

نوجوانان پرورشگاهی در مقایسه با نوجوانان عادي بر اساس 
نتایج این پژوهش متفاوت است به نحوي که میانگین نمرات 

که این امر . نوجوانان پرورشگاهی بیشتر از نوجوانان عادي است
وجوانان پرورشگاهی با داشتن شرایطی متفاوت دور از انتظار در ن

از همان ابتداي مدرسه نوجوان پرورشگاهی متوجه . نیست
دیگر . تفاوت خودش با دیگر همکالسی هایش می شود

اگر . روندهمکالسی ها پس از اتمام مدرسه به خانه خود می
ند مشکلی در مدرسه داشته باشند پدر یا مادرشان حاضر می شو

و تفاوت هایی از این قبیل باعث می شود تا نوجوان پرورشگاهی 
ناهماهنگ احساس کنند و خود را جدا افتاده از دیگران و وصله 

.      ه ها در آنان شکل بگیرنداین طرحوار
گرفتار، ایثار، بازداري هیجانی، / در ابعاد خود تحول نیافته

منشی و بزرگ / عیب جویی افراطی، استحقاق/ سرسختانه
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خود انضباطی افراطی بین دو گروه تفاوت / خویشتن داري
.معناداري وجود نداشت

هاي ناسازگار اولیه  به طور کلی در پنج حوزه قرار طرحواره
بریدگی و (هاي حوزه اول تفاوت دو گروه در طرحواره. گیرندمی

این حوزه مربوط به ارضا نشدن نیاز به امنیت، . بودمعنادار ) طرد
ت، محبت، عشق و برقراري ارتباط رضایت بخش با دیگران ثبا

خودگردانی و (هاي حوزه دوم تفاوت دو گروه در طرحواره.است
گرفتار، /  به جز طرحواره خود تحول یافته) عملکرد مختل

گرفتار، / افراد داراي طرحواره خود تحول یافته. معنادار است
کی از افراد مهم ارتباط عاطفی شدید و نزدیکی بیش از حد با ی

که نوجوانان پرورشگاهی با توجه به این. کنندزندگی برقرار می
از نظر عاطفی و هیجانی محیطی همچون خانواده را تجربه نمی 
کنند بنابراین انتظار می رفت نوجوانان پرورشگاهی در این 
طرحواره با نوجوانان عادي متفاوت و میانگین نمراتشان در این 

شاید دلیل عدم تفاوت دو گروه این . تر باشدخرده مقیاس باال
باشد که این امکان براي نوجوانان پرورشگاهی فراهم نیست تا 

48فردي ثابت در زندگی خود داشته باشند چنانچه مراقبین هر 
شوند در نتیجه کودکان و نوجوانان ساعت عوض می

. با کسی قرار نمی گیرندپایدارپرورشگاهی در ارتباط عاطفی 
اساس نتایج تفاوت در هر دو طرحواره حوزه سوم بر
افرادي که . میان دو گروه معنادار نیست) هاي مختلمحدودیت(

گیرد، محدودیت درونیشان هایشان در این حوزه قرار میطرحواره
در خصوص احترام متقابل و خویشتن داري به اندازه کافی رشد 

رشگاه و رفتار دهد که محیط پرواین یافته نشان می. نکرده است
هاي مسئولین از نظر انضباط، مواجه مناسب و محدودیت

اي منطقی، مسئولیت پذیري، همکاري و هدف گزینی، به گونه
که با توجه به این. است که به محیط خانواده نزدیک است

کودکانی که در خانواده ها رشد می کنند از الگوي هنجار رشدي 
و مقررات آن آشنا می شوند و با خانواده، قوانین . برخوردارند

نقش هاي خانواده از قبیل پدر، مادر، خواهر و برادر را از طریق 
آنچه در مورد نوجوانان . مشاهده و ارتباط فرا می گیرند

پرورشگاهی انتظار می رفت این بود که میانگین نمراتشان در 
این حوزه از طرحواره هاي شناختی باالتر از نوجوانان عادي و 

شاید دلیل عدم معناداري این باشد که . شان معنادار باشدتفاوت
سازمان بهزیستی قانونی 80و اوایل دهه 70حدود اواخر دهه 

که عالوه بر افراد بهزیست کار که صادر کرد مبنی بر این
ها بزرگ می شوند، از کودکان پرورشگاهی تحت مراقبت آن

و نیز ایجاد نیروهاي داوطلب براي رفع نیاز هاي این کودکان 
یار - الگوي مادرانه براي این کودکان کمک گرفت و الگوي مادر

به واسطه این قانون هر کودك می . در پرورشگاه ها برقرار شد
شاید ایجاد چنین الگویی . یار داشته باشد- تواند یک یا چند مادر

گی براي نزدیک کردن تجربیات کودکان پرورشگاهی با زند
قابل انتظار است که افرادي که . استکودکان عادي موثر بوده 

گیرد مشکالتی در رابطه با هایشان در این حوزه قرار میطرحواره
رعایت حقوق دیگران و همکاري با دیگران داشته باشد و پیش 

با در نظر گرفتن این . اي باشد براي رفتارهاي ناسازگارانهزمینه
عنادرا نکته که تفاوت در بین دو گروه پرورشگاهی و عادي م

) 1390(نشده است این یافته با نتایج پژوهش محبی و همکاران
که میزان ناسازگاري و اختالالت رفتاري در کودکان بی 

در .سرپرست بیشتر از کودکان عادي است همسو نمی باشد
بین دو گروه ) از خود گذشتگی(حوزه چهارم در طرحواره ایثار 

تواند این باشد که میعلت این امر. تفاوت معناداري وجود ندارد
صرف نظر از محیط خانواده و پرورشگاه، مقوله ایثار در فرهنگ 

شود و بیشتر وابسته به فرهنگ است ما یک ارزش محسوب می
.)18(باشدتا وابسته به محیط خانواده و پرورشگاه

در طرحواره اطاعت در این حوزه بین دو گروه پرورشگاهی و 
افرادي که داراي . داري وجود داردغیر پرورشگاهی تفاوت معنی

این طرحواره هستند، احساس نسبت به واگذاري افراطی کنترل 
تواند به این علت باشد که در این امر می. خود به دیگران دارند

پرورشگاه کودکان براي اجتناب از خشم یا محرومیت از امکانات 
وزه هاي حدر طرحواره.کنندو تفریحات از مراقبین اطاعت می

بین دو گروه ) گوش به زنگی بیش از حد و بازداري(پنجم 
تاکید افراطی بر واپس زنی . تفاوت معناداري وجود ندارد

هاي خودانگیخته و تالش در جهت ها و انتخاباحساسات، تکانه
برآورده ساختن قواعد و انتظارات انعطاف ناپذیر و درونی شده 

منجر به از بین رفتن درباره عملکرد و رفتار اخالقی که اغلب
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خوشحالی، ابراز عقیده، آرامش خاطر، روابط نزدیک و سالمتی 
هایشان در این هاي افرادي است که طرحوارهشود از ویژگیمی

هاي بازداري هیجانی و عیب جویی طرحواره. گیردحوزه قرار می
افراطی نیز بیشتر وابسته به فرهنگ هستند و از طریق ارتباط با 

هاي آموزشی مثل مدرسه از همان دوران و محیط اطرافیان
که گروه عالوه اینه ب. شوندکودکی به کودکان آموخته می

در فرهنگ ایران . سنی نمونه این پژوهش نوجوانان بودند
هاي اخالقی دختران در سن بلوغ شدیدا به حفظ ارزش

شاید به همین دلیل تفاوت نوجوانان . راهنمایی می شوند
و نوجوانان عادي در این خرده مقیاس معنادار نشده پرورشگاهی 

. است
هاي این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداري در یافته

باورهاي غیر منطقی بین نوجوانان پرورشگاهی و غیر 
تواند متاثر از شرایط سنی این یافته می. پرورشگاهی وجود ندارد
روان نوجوانی پیاژه معتقد است فرد در د. و رشدي نوجوانان باشد

به بیان دیگر توانایی شناخت او . قادر به استدالل انتزاعی است
زمان توانایی دستکاري هم. گرددبه عملیات انتزاعی مجهز می

هاي هاي مبتنی بر زنجیرهبیش از چند متغیر و طرح فرضیه
این امر خود بر عدم . هاي این دوره استمنطقی از ویژگی

از طرف دیگر باورها قابل . استگروه موثر دو تفاوت این 
توانند در موسسات، مدرسه و مراقبین می. آموختن هستند

.پرورش باورهاي منطقی موثر باشند و جایگزین خانواده گردد
میان نوجوانان پرورشگاهی هاي ارتباطی نیز در متغیر مهارت

علت . داشتو نوجوانان غیر پرورشگاهی تفاوت معناداري وجود ن
تواند این امر باشد که نوجوانان فرضیه پژوهش میتایید نشدن

هاي دوران کودکی در ها و نا امنیپرورشگاهی در عین آسیب
کنند که اهمیت ارتباط برقرار یک محیط گروهی زندگی می

چرا که نوجوانان پرورشگاهی براي . کردن بسیار زیاد است
هاي اجتماعی از منابع حمایتی رسیدن به اهداف و موفقیت

کمتري برخوردارند نسبت به نوجوانان عادي، در نتیجه برقراري 
رابطه خوب و حفظ آن براي نوجوانان پرورشگاهی نقشی حیاتی 

هاي پرورشگاهی از طرفی محیط. در رسیدن به اهدافشان دارد
احتماالً غنی از آموزش و تربیت است و براي این کودکان و 

شود موزشی برگزار مینوجوانان دایما کالس ها و کارگاه هاي آ
که بهزیستی براي مراقبت از این کودکان و عالوه اینه ب

نوجوانان از متخصصین علوم تربیتی و روانشناسان کمک می 
هاي ارتباطی آخرین پرسشنامه بود از طرفی آزمون مهارت. گیرد

ها احتماالً توجه و با توجه به زیاد بودن تعداد سواالت پرسشنامه
خر و پاسخ دادن به آن براي آزمودنی مشکل تر به پرسشنامه آ

هاي ارتباطی  معنادار بوده است و تفاوت دو گروه در مهارت
شگاهربه پروصرفا ،جامعه آماري پژوهشمحدود بودن .نگردید

نتایج این از تعمیم پذیري،هاي استان فارس و شهر شیراز
هاي از محدودیتدکه می توانکاهدبه کل کشور میمطالعه

.  محسوب گردداین مطالعه 

نتیجه گیري نهایی
به طور کلی نتایج این پژوهش اهمیت محرومیت کودکان 

سازد و بیان هاي ناسازگار برجسته میاز والدین را در طرحواره
هاي ناسازگار نوجوانان پرورشگاهی دارد که طرحوارهمی

اس نتایج براس. هاي نوجوانان عادي استناکارآمدتر از طرحواره
شناختی کودکان و ن این پژوهش توجه بیشتر به مراقبت روا

هاي امنیت، اعتماد، نوجوانان پرورشگاهی به خصوص در جنبه
آنانهاي ناسازگار تواند در بهبود طرحوارهاعتماد به نفس می

هاي از سوي دیگر نتایج رابطه معناداري بین مهارت.موثر باشد
قی دو گروه نشان ندادند که این امر ارتباطی و باورهاي غیر منط

تواند نشان دهنده محیط مناسب پرورشگاه از نظر خود می
آموزشی و رفتار مناسب مراقبین و متخصصین در زمینه ارتباط 

در نهایت به نظر می رسد، هر چند که کارکنان پرورشگاه .باشد
ها تالش بی وقفه اي براي رشد اجتماعی این نوجوانان کرده 

به نظر می رسد، مراقب باثبات در دو سال اول شکل اما اند، 
.گیري شخصیت کودك همچنان یک ضرورت می باشد

تشکر و قدردانی
بهزیستی شهر اداره از سازمان بهزیستی استان فارس، و 

پروشگاه هاي شهر شیراز و تمامی کارکنان این مراکز و شیراز و 
راي پژوهش یاري همچنین از تمامی نوجوانانی که ما را در اج

.رساندند، تشکر و قدردانی می کنیم
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The compare maladaptive cognitive schemas and irrational beliefs and
communicational skills between orphan adolescences and non-orphan

adolescences
khodabakhshi koolaee1 A(PhD)  - Baseri-Salehi2 N(Msc) - Rooshan-Cheseli3 R(PhD) - Falsafi Nejad4 MR (PhD)

Abstract
Introduction: family environment is very vital and important to development of family

members. Children who are rising up in Dynamic family environment are resilience to facing
life problems. Some children and adolescents like orphans do not have enough chance to
experience the warmth and emotional atmosphere of family. The present study aimed to
compare early maladaptive schemas, irrational beliefs and communicational skills between
orphan and non-orphan adolescences.

Methods: The research method was a causal- comparative approach. The sample of
research consisted of 116 female adolescences (56 of them were orphan and 60 others were
non-orphan adolescences), the participants mean age was between 12-18 years old. The non-
orphan adolescents were selected by available sampling and the other orphan group was
elected by targeting sampling.

The data gathering was carried out according to three questionnaires including; Young
schema questionnaire short form, factor Irrational beliefs Test-Ahwaz (4IBT-A) and
communication skills Test-Revised. The research data were analyzed by descriptive statistical
methods including; Mean and Standard Deviation. Also, inferential statistical methods like;
one -way analysis of variance (ANOVA), Multiple-way analysis of variance (MANOVA)
and t-test student for independent groups. Then all data were entered to computer using SPSS
package version 16.

Results: The findings indicated that there was a significant difference between total early
maladaptive schemas scores and the sub-scales including; emotional deprivation,
abandonment/instability, distrust/misbehave, social isolation/alienation defectiveness/ shame,
failure, depended/incompetence, harm to self and  obedience among orphan and non- orphan
adolescences(p<0.01). While, there was no significant difference between two research

groups in irrational beliefs and communicational skills except the assertiveness score. This
difference was one of the sub-scales in relationship skills. The non-orphan adolescents had
acquired better score than orphan adolescents in assertiveness skill.

Conclusion: the results indicated that create proper conditions in childhood period for
satisfying the basics needs of children like secure attachment especially for orphans child is
very vital and important. Orphans are deprived from secure and stable family atmosphere. So,
for better bringing up and preventing those from psychological problems creating the secure
and healthy attachment in childhood period is necessary.

Key words: Early schemas, beliefs, communicational skills, orphaned child.
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