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 .1دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،ایران ( .نویسنده مسئول)
 .2دانشیار روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران.

چکیده
مقدمه :فقدان پدر و مادر به هر علتی که باشد بر نحوه رشد کودک تأثییر مأیگأاارد .کأودک بأیسرپرسأ از رابهأه
عاطفی طبیعی محروم اس و الگوهای معمول برای روابط متقابل با دیگران را دریاف نمأیکنأد .آمأار رو بأه رشأد ایأ
افراد و آسیبهای روانشناختی وارد بر آنها قابل چشمپوشی نیس  ،بنابرای هدف پأووه اارأر ،بررسأی ایربخشأی
طرحوارهدرمانی برتابآوری ،ااساس تنهایی و استقالل عاطفی فرزندان شبه خانواده اس .
روش :طی یك پووه نیمه تجربی از نوع پی آزمأون و پأ آزمأون بأا گأروه کنتأرل  21نفأر از بأی فرزنأدان شأبه
خانواده کلینیك مددکاری اجتماعی اندیشه نیك ،با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بأهطأور تاأادفی
در دو گروه آزمای و کنترل جایگزی شدند ( 11نفر گروه آزمأای و  10نفأر در گأروه کنتأرل) .گأروههأا در ابتأدا و
انتهای پووه از نظر تابآوری ،ااساس تنهایی و استقالل عاطفی مورد آزمون قرار گرفتند سأس گأروه آزمأای بأه
مدت دو ماه ( 10جلسه  60دقیقهای) تح طرحوارهدرمانی قرار گرفتند.
نتایج :تحلیل مانكوا نشان داد طرحوارهدرمأانی بأر افأزای
ایربخ بوده اس (.)p< 0/05

تأابآوری ،ااسأاس تنهأایی و اسأتقالل عأاطفی

بحث و نتیجهگیری :میتوان از طرحوارهدرمأانی بأهعنأوان مداخلأهای مفیأد کأه بأر تأابآوری ،ااسأاس تنهأایی و
استقالل عاطفی فرزندان شبه خانواده ایر دارد سود جس .
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فرزندان شبه خانواده
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مقدمه
فقدان پدر و مادر به هر علتی که باشدد بدر وهدرش رشدد
کردک تأثیر می گذارد .کردک بی سرپرست و بد سرپرست از
رابطه عاطفی طبیعی مهروم است و الگرهای معمدر بدرای
روابط متقابل با دیگدران را دریافدت ومدیکندد .گرهده اید
کردکان را قیم و گروش همساالن حمایت میکنند ولدی اید
حمایتها ومیتراود جای رابطده عداطفی والددی را بگیدرد و
وقش الگریی الزم را برای ای کردکان داشته باشد .در طدر
هند دهه گذشته در قدرن  21بدال بدر میلیدرنهدا کدردک
بی سرپرست یا بد سرپرست دهار آسیبهای رواوی شدشاودد.
تنها در کشررهای در حا ترسعه  143میلیرن کردک شدبه
خدداورادشای وجددرد دارد و دشهددا میلیددرن کددردک در خیابددان
زودگی میکنند [ .]1متأسفاوه در جرامع امروزی با افداایش
آمار طالق ،فقدر و اعتیداد کده از پیامددهای صدنعتی شددن
جرامع بشری هسدتند بدروز پدیددش بدیسرپرسدتی و تعدداد
کردکان و ورجراوان بیسرپرست بهطرر قابل تدرجهی رو بده
افدداایش اسددت .در ایددران ویددا افدداایش آمددار ای د کردکددان
وگرانکنندش است بهطرری که طبد آخدری آمدار مددیرکل
دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهایستی کشدرر بدیش از
 23هاار وفر کردک بی سرپرسدت و بدد سرپرسدت در ایدران
وجرد دارد .اثرات روحدی و رواودی وارد بدر اید افدراد قابدل
هشم پرشی ویست و با شدرایط هیاداوی و رفتداری وید شای
مراجه میشرود.
امروزش هدف اصلی ارائه خدمات اجتماعی به اید افدراد
ترجدده بدده ویازهددای جسددماوی و روانشددناختی و جبددران
کمبردهای احتمالی آنهاست که در ای میان تدا آوری بدا
ترجدده بدده شددرایط وی د ش آنهددا یکددی از مهددمتددری مسددائل
روان شناختی پیش روی ای افراد و مستلام ارائه بروامههدای
مداخلهای وی ش است .تا آوری را میتران بهعنران گرایش و
اوگیاش قری ماوددن در شدرایط سددت در وگدر گرفدت [.]2
همچنی تا آوری می تراود در افراد مدتلف به میداانهدای
متفاوتی وجرد داشته باشد ،تفاوت تدا آوری افدراد واشدی از
تفاوت تاربههای آنها در هفدت زمینده مدتلدف اسدت کده
عبارت هستند از دسترسدی بده مندابع مدادی ،ارتبدا بدی
فردی ،احساس هریت ،تبعیت فرهنگدی ،عددالت اجتمداعی،
احساس کنتر و قدرت و همبسدتگی [ .]3بدی تدا آوری،
سرسدتی روان شناختی و سدالمت رواودی رابطدع معنداداری
وجددرد دارد [ .]4البتدده ،تددا آوری تنهددا پایددداری در برابددر
آسیبها یا شرایط تهدیدکنندش ویست و در مراجهه با شرایط
آسیب زا حالت اوفعالی ودارد ،بلکه شرکت فعا و سازودش فرد
در مهیط پیرامروی خرد را مدیطلبدد [ ]5کده بدا ترجده بده
مهیط وامناسب و تهمیل شدش افراد شبه خاورادش ای سدازش
18

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 18:45 IRST on Wednesday December 12th 2018

روان شناختی کمابیش تضعیف میشرد هرا کده پد وهشهدا
وشان می دهد عرامل مهیطی مهافگتی شامل فرزود پروری،
پیرودهای مهرباواوه ،وی گی هدای مببدت والددی  ،ارتبدا بدا
بارگ ساالن حمایت گر ،ارتبا مببت بدا همسداالن و سدط
باالی امنیت اجتماعی تأثیر مسدتقیمی بدر تدا آوری دارودد
[ ]6که متأسفاوه فرزودان شبه خاورادش از اغلب آنها مهدروم
هستند.
متغیر دیگری که در فرزودان شبه خاورادش اهمیدت دارد
اسددتقال عدداطفی اسددت .ورجددراوی دورش اوتقددا متغیرهددای
جسمی و رواوی از کردکی به بارگسالی اسدت .اید اوتقدا
شامل تغییرات بیرلرژیکی ،اجتمداعی و رواودی اسدت کده در
طر ای دورش ی گذار فرد با هالش اسدتقال طلبدی مراجده
می شرد .تالش برای کسب استقال وه تنها شامل جددایی از
پدر مادر بلکه مسائل احساسی را ویدا در بدر مدیگیدرد [.]7
هرهدده فددرد احسدداس فردیددت بیشددتری ومایددد و خددرد را
متفاوت تر از والدی و دیگران احساس کند مشکالت عاطفی
بیشتری خراهد داشت [ ]8در واقع دوران ورجدراوی دوراودی
است که در آن فرد تعامالتش با خاورادش دهار دگرگرویهای
عمیقی میشرد و به سمت استقال بیشتر خصرصاً استقال
عاطفی پیش مدیرود و بده دوبدا کسدب هریدت و فردیدت
مدتص خریش گام بر مدیدارد [ .]9عددم پایگداش عداطفی از
یک سر احسداس تفداوت وسدبت بده والددی از سدری دیگدر
می تراود مهیاکنندش شرایط الزم برای بروز رفتارهای اختاللی
مدتلفی در فرد باشدد [ ]7بندابرای پدیشویداز عددم وجدرد
استقال عاطفی در بنیان خاورادش است که فرد شبه خداورادش
از آن مهروم میباشد و ای مرضرع وجرد استقال عاطفی و
واسازگاری های رفتاری را در ای گروش پیشبیندی مدیکندد.
پ وهشها ویا وشدان مدیدهدد متغیرهدای خداورادگی تدأثیر
مستقیم بر استقال عاطفی دارد [ .]10بسدیاری از مهققدان
ویا متغیرهدای مهیطدی مبدل ارتبدا و تعامدل بدا اعضدای
خاورادش را مقدم بر متغیرهای رشددی قدرار مدیدهندد زیدرا
معتقدود ای متغیرهدای مهیطدی هسدتند کده وهدرش بدروز
پدیدشهای رواوی را مشدص میسدازود [ .]11پد وهش []12
ویا وشان داد عدم وجرد اسدتقال عداطفی مددر مسدتلام
گذراودددن دوران رشددد رواوددی در مهددیط خدداورادگی وجددرد
د بستگیهای سالم است؛ بنابرای با در وگر گرفت مهدروم
بردن افراد شبه خاورادش از روابط معمر خاورادگی ،بده وگدر
می رسد به وجرد آمدن استقال عاطفی در ای قشر با بدروز
مشکالت رفتاری همراش باشد.
احساس تنهایی حالتی واخرشایند است که از تفاوت در
روابط بی فردی که افراد خراهان آن هستند و روابطی که با
دیگدران در شدرایط واقعدی دارودد ،وشدتت مدیگیدرد [.]13
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احساس تنهایی زماوی به وجرد میآید که تماس و رابطه فرد
با دیگران کاذ باشد ،بهطرری که تاربع عداطفی مشدترکی
برای ای رابطع دوجاوبع فرد با دیگران متصرر وباشد و اوسان
در فرایند تماس با دیگدران ،ارتبدا حقیقدی و صدمیماوهای
وداشته باشدد [ .]14وقدش خداورادش را در احسداس تنهدایی
ومی تران وادیدش گرفت بهطرری که پ وهشها وشان دادشاودد
حمایت خاورادگی کم با احساس تنهایی رابطه مستقیم دارد
[ .]15همچنددی پ د وهش وابرویددا ،1سددریرماال ]16[ 2ویددا از
دست دادن والدی را در سالمت رواودی و احسداس تنهدایی
فرزوداوشان مؤثر میداود؛ بنابرای وجرد احساس تنهدایی در
افراد شبه خاورادش که اغلب از دوران کردکی از حمایتهدای
خاورادگی مهروم مدیشدرود دور از اوتگدار ویسدت ،پد وهش
اسکینکا ،3ون دالم  ،4باسارتی 5و سران ]17[ 6ویا وشان داد
تنهایی در دوران کردکی سالمت هیااوی پدایی و احسداس
تنهایی را در بارگسالی پیشبینی میکند بنابرای میتدران
وتیاه گرفت از هم پاشیدگی بنیان خداورادش در افدراد شدبه
خاورادش و تنها ماودن آن ها در دوران کردکی میتراود منادر
به وجرد احساس تنهایی در آنها شرد.
طرحوارشدرماوی درماوی یکپارهه و وری است که ترسدط
یاوگ 7به وجرد آمد و بهطرر عمدش بر اساس بسط و گسترش
مفاهیم و روشهای درمان شناختی رفتاری سنتی بنا شددش
است .مد یاوگ تلفیقی ابتکداری از رفتاردرمداوی شدناختی،
روان پریایی ،د بستگی و گشتالت است .اید مدد اگرهده
مؤلفههای شناختی و رفتاری را برای درمان ضروری میداود،
اما به تغییر هیااوی ،تکنیکهای تاربی و رابطه درماوی ویا
اهمیت میدهد [ .]18از طرحوارشدرماوی برای مداخلده روی
اوراع ساختارهای روان شناختی اسدتفادش شددش اسدت [ 19و
 .]20همانطرر که پیشتر گفته شدد وقدش دوران کدردکی،
والدی و عدم وجرد روابط معمر خاورادگی در شکلگیری
الگرهای تا آوری ،احساس تنهدایی و اسدتقال عداطفی از
اهمیت باالیی برخرردار است [ 10 ،6و  ]15و تأکید رویکرد
طرحوارشدرماوی ویا بر طرحوارشهای واسازگار است که شامل
باورها و الگرهای ثابتی میشرد که از دوران کدردکی شدکل
گرفته و تا بارگسالی ادامه مییابند .اید باورهدا در مقابدل
تغییر مقاومت زیادی از خرد وشان میدهند و فرد از طرید
ای باورها به دویای اطراف وگاش میکند .از طرفی یکی دیگر
از بدشهای رویکرد طرحوارش درماوی ،تمرکا روی سبکهای

روش
نوع پژوهش

پ وهش حاضر یدک پد وهش ویمده آزمایشدی یدا گدروش
کنتر و پیشآزمرن و پسآزمرن است که بهمنگدرر تعیدی
اثر طرحوارشدرماوی بر تا آوری ،احساس تنهایی و اسدتقال
عاطفی فرزودان شبه خاورادش اواام شد.
آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه آماری ای پ وهش را کلیده
فرزودان دختر شبه خاورادش تهدت پرشدش مرکدا مدددکاری
اجتماعی اودیشه ویک همدان به تعداد  100وفدر را کده بدی
 18تا  25سا س داشتند تشکیل داد.
ب) نمونه پژوهش  :بده وسدیله روش ومرودهگیدری در
دسترس  21وفر اوتدا شدود که پدس از مصداحبه اولیده و
اواام پرسشوامه میلرن جهت بررسدی عددم وجدرد اخدتال
رواوی ،به صررت تصادفی به دو گروش  11و  10وفرش آزمدایش
و کنتر تقسیم شدود.
ابزارهای پژوهش
 )1پرس نامه بالینی چند محوری میلون  :3بدرای
شناسایی افراد دارای اختال های مهرر یک و دو جلدرگیری
از حضرر آنها در پ وهش از ای پرسشوامه اسدتفادش شدد .
ای آزمرن یک مقیاس خرد سدنای اسدت کده  14الگدری
بالینی شدصیت و  10وشاوگان بالینی را میسدناد .وسدده
اصلی ای آزمرن در سا  1977ترسط تتردور میلدرن ارائده
شد [ .]18وسده فارسی ای آزمرن و روایی و پایدایی آن در
ایران تائید شدش است [ .]18روایی تشدیصی مقیداسهدا در
ومروهای شامل  283بیمار بررسی شد .وتدای وشداندهنددش
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مقابلهای واکارآمد بیماران است که از دوران کدردکی شدکل
گرفته و تأثیر مسدتقیم بدر رفتدار دوران بدارگسدالی دارد؛
بنابرای  ،به وگر میرسد که رویکرد طرحوارشدرماوی با تأکید
بر طرحوارشهای واسدازگار دوران کدردکی و ورجدراوی کده در
شرایط خاص شبه خاورادشای تشکیل شدشاود بتراود در تأثیر
روی تا آوری ،احساس تنهایی و استقال عاطفی مفید واقع
شرد.
با ترجه به مطالدب ذکدر شددش وجدرد تدا آوری پدایی ،
احساس تنهایی و استقال عداطفی در افدراد شدبه خداورادش
قابل پیشبینی اسدت و ارائده راشحلدی بدرای آن هددف اید
پ وهش است که در ای رابطه فرضیه زیر مطرح میشرد:
طددرحوارشدرمدداوی باعددز افدداایش تددا آوری و کدداهش
احساس تنهایی و استقال عاطفی میشرد.
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روایی تشدیصی خر تمام مقیاسها برد .تران پدیشبیندی
مببت مقیاسها در دامنه  0/92تا  0/98و تران پدیشبیندی
منفی آنها از  0/93تا  0/99برد .همچنی تران تشدیصدی
کل مقیاسها در دامنه  0/58تا  0/83قرار داشت.
 )2مقیاس تابآهری كانر ه دیویدسون :پرسشدنامه
تا آوری را کاور و دیریدسرن [ ]5با مدرور مندابع پ وهشدی
1979-1999حرزش تا آوری تهیه کردود .ای پرسدشوامده
 25سدؤا دارد کده در مقیداس لیکدرت بدی صدفر) کدامالً
وادرست ( و ههار )همیشه درست( ،میباشد .ومرش میاوگی
ای مقیاس ومرش 52خراهد برد بهطدرری کده هرهده ومدرش
آزمردوی از  52باالتر باشد ،تا آوری بداالتری دارد و هرهده
ومرش به صفر وادیکتر باشد ،از تا آوری کمتری برخدرردار
است .بهمنگرر تعیی پایایی ای پرسشوامه در ومروه ایراوی
از روش آلفای کرووباخ استفادش گردیدد کده پایدایی آن %79
گاارش شدش است [.]22
1
 )3پرسشنامه احساس تنهایی راسل  :اید مقیداس
دارای بیست پرسش است کده خراونددش بایدد بده هریدک از
پرسشها روی مقیداس لیکدرت ههدار درجدهای بدی یدک
هرگا) و ههار اغلب) پاسخ بدهد .دامنه ومرات ای آزمدرن
بی  20تا  80است .مقیاس احساس تنهایی ودسدتی بدار
ترسط راسل و فرگرس [ ]23تدوی شد که بعد از سده بدار
ویرایش ،وسدع وهایی ای مقیاس با دامنه آلفا  0/89تا 0/94
به دست آمدش است .داور پناش [ ]24ای مقیداس را در ایدران
با ضریب آلفای  %78هنااریابی کردش است.
 )4مقیاس استقالل عژافیی :2اید مقیداس ترسدط
استنبرگ و سیلرربرگ [ ]25ساخته شدش است .ای مقیداس
 2003شامل  13سؤا در طیف لیکرت ههار درجهای بدی
یک هرگا) و ههدار همیشده) اسدت .دامنده ومدرات اید
آزمرن بی  13تا  52است .ضدریب اعتبدار اید مقیداس در
مطالعه رضریه و ساماوی  %70 )1380گداارش شددش اسدت
که حاکی از کفایت ای مقیاس برای استفادش در ایران برد.
فرحهارهدرمانی :پروتکل درماوی ای پ وهش بر اساس
فرایند درماوی معرفی شدش ترسط یاوگ ،کلسکر ویشار []17
تنگیم شدش است که خالصه آن به شرح زیر است.
جلسه .1ترضی مد طرحوارش به زبان سادش برای بیمار و
هگروگی شکلگیدری طدرحوارشهدا و سدبکهدای مقابلدهای،
سدناش مشدکالت بیمدار و جسدتاری الگرهدای واکارآمدد،
تکمیل پرسشنامه هندوجهی زودگی.
جلسدده  .2فرضددیهسددازی در خدددصرص طددرحوارشهددا و
UCLA

شیوه انجام پژوهش
ابتدا آزمرن میلرن بر روی شرکت کنندگان در پد وهش
اجرا شد و پس از بررسی معیارهای ورود آزمردویهدا بده دو
گدددروش گدددراش و کنتدددر تقسدددیم شددددود ،هدددر دو گدددروش
پرسشنامههای تا آوری کاور و دیریدسرن ،احساس تنهدایی
راسل و استقال عاطفی را پر کردود ،گروش آزمایش مداخلده
طرحوارش درماوی را در  10جلسه یک ساعته دریافدت کدرد و
گروش کنتر مداخله ای دریافت وکرد ،در پایان هدر دو گدروش
مادد به عنران پس آزمرن پرسشنامههای تا آوری ،احساس
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شناسایی و وامگذاری آنها ،تشدیص سبکهای مقابلدهای و
خل وخری بیمار ،تصریرسازی ذهنی در مرحله سناش.
جلسده  .3مفهدرمسدازی مشدکل بیمدار طبد رویکدرد
طرحوارش ،جمعآوری اطالعدات بده دسدت آمددش در مرحلده
سناش ،بررسی شراهد عینی و تأکید کنندش و طدرد کننددش
طرحوارشها بر اساس شراهد زودگی بیمار.
جلسه  .4اسناد دادن شراهد تأکید کنندش طرحوارشها بده
تاار دوران کردکی و شیرشهدای فرزودد پدروری واکارآمدد،
گفتگر بی طرحوارشها و جنبه سالم ،یدادگیری پاسدخهدای
جنبه سالم ترسط بیمار.
جلسه  .5تهیه و تدوید کارتهای آمددرزشی طدرحوارش
هندگام مراجهه با مرقعیت براوگیااوندش طرحوارش ،ورشت فرم
ثبت طرحوارش در زودگی روزمدرش و زمدان براوگیدتده شددن
طرحوارشها.
جلسه  .6ارائه منط استفادش از تکنیدکهدای تاربدی و
اجرای گفتگری خیالی ،تقریت مفهرم بدارگسدا سدالم در
ذه بیمار ،شناسایی ویازهای هیااوی ارضا وشددش و جندگ
علیه طرحوارشها.
جلسه  .7ایااد فرصدتی بدرای بیمدار جهدت شناسدایی
احساساتش وسبت به والددی و ویازهدای بدرآورد وشددشاش
ترسط آنها ،کمک به بیمار بدرای بیدرون ریددت عراطدف
بلرکه شدش ،فراهم ومردن زمینه حمایت برای بیمار.
جلسه  .8پیدا کردن راشهای جدید برای برقراری ارتبا
و دست برداشدت از سدبکهدای مقابلدهای ،تهیده فهرسدت
جامعی از رفتارهای مشکلساز ،تعیی اولریتهدای تغییدر و
مشدص ومردن آماج درماوی.
جلسه  .9تصریرسازی ذهنی مرقعیتهای مشکلآفری و
رویارویی با مشکلسازتری رفتار ،تمری رفتارهای سدالم از
طری ایفای وقش ،اواام تکالیف مرتبط بدا الگرهدای جدیدد
رفتار.
جلسه  .10بدازوگری ماایدا و معایدب رفتارهدای سدالم و
واسالم ،غلبه بر مراوع تغییر رفتار ،جمعبندی.

مستانه مراد ااصلی و مسیب یار محمدی واصل

ایر طرحوارهدرمانی بر تابآوری ،ااساس تنهایی و استقالل عاطفی.........

جدهل  .2فرضیه نرمال بودن دادهشای تابآهری ،احساس تنهایی ه
استقالل عافیی
متغیر
تا آوری

شیوه تحلیل دادهها
دادشهای حاصل از اجرای پیشآزمدرن و پدسآزمدرن در
مهیط ورم افاار اس .پی .اس .اس 1بهوسدیله آزمدرن تهلیدل
کرواریاوس بررسی شدود.

احساس تنهایی
استقال عاطفی

متغیر
تا آوری
احساس تنهایی
استقال عاطفی

گروش
آزمایش
گراش
آزمایش
گراش
آزمایش
گراش

پیشآزمرن
پسآزمرن
پیشآزمرن
پسآزمرن
پیشآزمرن
پسآزمرن

برای بررسی ورما بردن دادش هدا از آزمدرن شداپیرویلک
استفادش کردیم که وتای آن در جدو  2آمدش است .فرضدیه
صفر در ای آزمرن ،پیروی دادشهدا از ترزیدع مدررد وگدر در
ایناا ترزیع ورما ) است .فرضیه مقابدل آن عبدارت اسدت از
عدم پیدروی دادش هدا از ترزیدع مدررد وگدر در اینادا ترزیدع
ورما ) ،با ترجه به مقدار  Pو عدم رد فرضدیه صدفر ،ترزیدع
دادش ها منطب بر ترزیع ورما قلمداد میشدرد بدا ترجده بده
اینکه سط معناداری از  0/05بیشتر است لذا فدرض ورمدا
بردن دادشها تائید میشرد.
جدهل  .3فرضیه شمگونی هاریانس در اثر فرحهارهدرمانی بر تابآهری،
احساس تنهایی ه استقالل عافیی
متغیر
تا آوری
احساس
تنهایی
استقال
عاطفی

جدهل  .1آمارهشای توصییی مربوط به اثر فرحهارهدرمانی رهی
تابآهری ،احساس تنهایی ه استقالل عافیی
میاوگی
قبل
41/55
41/90
56/18
39/30
41/18
35/30

11
11
11
11
11
11

0/53
0/88
0/46
0/80
0/83
0/52

P< 0/05

نتایج
در مامرع تعداد  21وفر آزمردوی در دو گروش  11وفدری
آزمایش و  10وفری کنتر با ای پ وهش همکداری کردودد.
میاوگی سنی کل آزمردویها  19/75سا با اوهدراف معیدار
 0/69برد .میاوگی سنی آزمردوی های گروش آزمایش 19/25
با اوهراف معیار  0/71و میاوگی سد آزمدردویهدای گدروش
کنتر  20/25و اوهراف معیار  0/68برد .برای تعیی میاان
تددأثیر طددرحوارشدرمدداوی بددر تددا آوری ،احسدداس تنهددایی و
استقال عاطفی از تهلیل کرواریاوس استفادش شدد .بررسدی
پیشفرضهای ای آزمرن که ورما بردن ،همساوی واریاوس،
همگدروی شدیب رگرسدیرن و خطدی بدردن همبسدتگی
پیشآزمرن و متغیر مستقل است در جداو  2تا  5و وتیاه
آزمرن کرواریاوس در جدو  6آمدش است.

بعد
54/64
42/10
35/64
39/20
36/00
35/30

درجه آزادی

سط معناداری

اوهراف استاودارد
بعد
قبل
9/76
6/96
9/21
9/48
10/08 10/03
10/05
9/85
6/70
5/79
6/68
4/85

پیشآزمرن
پسآزمرن
پیشآزمرن
پسآزمرن
پیشآزمرن
پسآزمرن

درجه آزادی
او
1
1
1
1
1
1

درجه آزادی
دوم
19
19
19
19
19
19

سط
معناداری
0/92
0/07
0/41
0/06
0/80
0/50

P< 0/05

با استفادش از آزمرن لری  ،همگروی واریاوس را در گروشها
بررسی کردیم که شرح آن در جدو  3آمددش اسدت .فدرض
صفر در ای آزمرن ای اسدت کده واریداوس دو گدروش دارای
تادداوس اسددت؛ و فددرض مقابددل عدددم تادداوس واریدداوسهددا
می باشد .با ترجه بده سدط معنداداری جددو کده از 0/05
بیشتر است فرض مقابدل رد مدیشدرد و فدرض صدفر تائیدد
میشرد.

همانطرر که در جدو  1مشاهدش میشرد میاوگی گروش
آزمایش بعد از اواام طرحوارشدرماوی وسبت به پیشآزمرن و
همچنددی گددروش گددراش در تددا آوری افدداایش و در احسدداس
تنهایی و استقال عاطفی کاهش یافته اسدت ولدی در گدروش
گراش ای ومرات تغییر هنداوی وداشته است.

1SPSS
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تنهایی و استقال عاطفی را پر کردود .معیارهای ورود بدرای
شرکت در ای پ وهش فرزود شبه خاورادش بدردن ،سد بدی
 18تا  25سدا  ،زن بدردن ،عددم هرگروده اخدتال رواودی و
مارد بردن برد.
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جدهل  .4فرضیه شمگونی شیب رگرسیون در اثر فرحهارهدرمانی بر
تابآهری ،احساس تنهایی ه استقالل عافیی
F

منبع تغییر

برای اثبات فرضیه همگروی شیب رگرسیرن بایدد مقددار
 Fتعامل بی متغیر پیش آزمرن و مستقل در همه گروشها را
حسا کنیم ،اگر ای شداخص معندادار وباشدد )p <0/05
پیشفرض رعایت شدش اسدت .همدانطدرر کده در جددو 4
می بینیم مقدار  Fتعامل پدیش آزمدرن و متغیدر مسدتقل در
هیچ یک از مقیاس معنادار ویست؛ بنابرای مدیتدران وتیاده
گرفت که فرضیه صفر مررد قبر و فرضدیه مقابدل رد شددش
است و پیشفرض همگدروی شدیب رگرسدیرن رعایدت شددش
است.

خطی
بردن
همبستگی

درجه
آزادی

میاوگی
ماذورات

F

پیشآزمرن
در تا
آوری

1

1381/81

68/92

0/03

1

1076/91

22/79

0/01

1

144/59

43/63

0/04

پیشآزمرن
در احساس
تنهایی
پیشآزمرن
در
استقال
عاطفی

871/24

1

478/54

871/24

0/03

0/652

1970/38

1

1970/38

41/71

0/01

0/824

144/59

1

144/59

43/63

0/04

0/564

P < 0/05

وتای آزمرن تهلیل کرواریاوس در جدو  6آمدش اسدت.
در مقیاس تا آوری مقدار  ،871/24 Fدر احساس تنهدایی
مقدددار 41/71 Fو در مقیدداس اسددتقال عدداطفی مقدددار F
 43/63معنادار هستند؛ بنابرای فرض صدفر معندادار وبدردن
اختالف میاوگی گروشها در پدس آزمدرن پدس از حدذف اثدر
احتمدددالی پدددیشآزمدددرن رد مدددیشدددرد .در وتیاددده اثدددر
طرحوارش درماوی بر تدا آوری ،احسداس تنهدایی و اسدتقال
عاطفی معنادار است .همچنی با ترجه به ضریب ماذور اتدا
مشدص شد اثر طرحوارش درماوی روی احساس تنهایی بیشتر
از تا آوری و استقال عاطفی و اثر آن روی تا آوری بیشتر
از استقال عاطفی اسدت؛ بندابرای طدرحوارشدرمداوی باعدز
افدداایش تددا آوری و کدداهش احسدداس تنهددایی و اسددتقال
عاطفی شدش است.

جدهل  .5فرضیه خطی بودن شمبستگی پی آزمون ه متغیر مستقل در
اثر فرحهارهدرمانی بر تابآهری ،احساس تنهایی ه استقالل عافیی
سط
معناداری

مامرع ماذورات

P< 0/05

درجه آزادی

پیشآزمرن
در احساس
تنهایی
پیشآزمرن
در استقال
عاطفی

میاوگی
ماذورات

743/08

2

371/54

88/15

0/10

پیشآزمرن
در تا آوری

F

2248/31

2

1124/15

17/01

0/08

سط معناداری

2187/66

2

1093/83

55/77

0/45

جدهل  .6آزمون تحلیل كوهاریانس برای اثر فرحهارهدرمانی بر
تابآهری ،احساس تنهایی ه استقالل عافیی
ماذور اتا

تعامل
پیشآزمرن
و متغییر
مستقل
تا آوری
تعامل
پیشآزمرن
و متغییر
مستقل
احساس
تنهایی
تعامل
پیشآزمرن
و متغییر
مستقل
استقال
عاطفی

سط
معناداری

بحث و نتیجهگیری
وتددای ایدد پدد وهش در تائیددد فرضددیه آن وشددان داد
طددرحوارشدرمدداوی اثددر معندداداری روی تددا آوری ،احسدداس
تنهایی و استقال عاطفی فرزودان شبه خاورادش دارد که اید
اثددر روی احسدداس تنهددایی بیشددتر از تددا آوری و اسددتقال
عاطفی و اثر آن روی تدا آوری بیشدتر از اسدتقال عداطفی
است .طبد یافتدههدای [ ]26کردکدان بدیسرپرسدت و بدد
سرپرست رفتارهای سهگاوه اعتراض ،درماودگی و گسسدتگی
از دیگران را از خرد وشان میدهند امدا مشددص شددش اید
افراد می تراوند تهت آمرزش قرار گیرود و تغییر رفتار دهند؛

در بررسی خطی بردن همبستگی پیش آزمدرن و متغیدر
مسددتقل کدده در جدددو  5آمدددش اسددت مقدددار  Fدر همدده
مقیاسها معنادار است زیرا احتما آنها از سط معنداداری
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مامرع
ماذورات

متغیر

درجه
آزادی

میاوگی
ماذورات

 0/05کرهکتدر اسدت؛ بندابرای پدیشفدرض خطدی بدردن
همبستگی بی پیشآزمرن و متغیر مستقل ویا رعایت شددش
است.

مستانه مراد ااصلی و مسیب یار محمدی واصل

ایر طرحوارهدرمانی بر تابآوری ،ااساس تنهایی و استقالل عاطفی.........

که ای مرضرع در پ وهشهای مدتلف تائید شدش اسدت [،1
 .]28طب جستارهای وگارودش مداخله طدرحوارش درمداوی بدر
روی هیچ یک از متغیرهای روان شناختی برای فرزودان شدبه
خاورادش اواام وشدش است اما با ترجه به اینکده اید روش بدا
اسددتفادش از راهبددرد درمدداوی خدداص از جملدده دسددتررالعمل
بازوالدینی مناسب برای هر بیمار میتراود کمبردهای فدرد را
وسبت به آوچه در خاورادش یا وبرد آن تاربه کردش تا حدودی
جبددران کنددد [ ]17اثربدشددی مببددت آن در تائیددد فرضددیه
پ وهش بر گروهی که شاخصده اصدلیاش مشدکل در وجدرد
خاورادش والددی اسدت دور از اوتگدار ویسدت .همچندی اثدر
طرحوارشدرماوی روی تا آوری تاکنرن بررسی وشدش است اما
مداخله های دیگری در پ وهش های مدتلف اثر رواندرمداوی
را بر افاایش تا آوری تائید کردشاود از جمله پد وهش []28
کدده اثددر شددناخت -معنددا درمدداوی را بددر افدداایش ت دا آوری
سالمندان بررسی کردود و وتیاه اش اثر مببت اید مداخلده
برد .همچنی در ایران اثر مداخلههای آمرزش گروهی تفکدر
اوتقادی [ ،]30معنریت درماوی [ ]31روی تدا آوری مببدت
ارزیابی شدد .از طرفدی طدرحوارشدرمداوی وی گدیهدای مهدم
رویکرد شناخت -رفتاردرماوی را حفظ کردش است و پد وهش
[ ]22که وتیاهاش اثدر معندادار شدناخت رفتاردرمداوی روی
خردکارآمدی برد همدران با ای پد وهش اسدت .همچندی
تا آوری ،سازگاری مببت در واکنش به شرایط واگرار اسدت
[ ]32و طرحوارشهای واسازگار میتراوند در ای شرایط فعدا
شرود [ ]17بنابرای طرحوارشدرماوی با ترجده بده در معدرض
قرار گرفت فرزودان شبه خداورادش در شدرایط دشدرار بدا اثدر
مستقیم روی طرحوارش های واسازگار قدادر اسدت در افداایش
تا آوری در ای گروش مؤثر باشد .همچنی طرحوارشدرمداوی
با ترجه به ارائه کارتهای آمرزشی که مسدتلام شناسدایی و
قصد مقابله فرد با طرحوارشهاست منادر بده هشدیار ومدردن
فرد و ترغیدب بده مقابلده فعدا بدا شدرایطی کده وی قصدد
تغیرشان را دارد شدش که ای خرد باعدز افداایش تدا آوری
میشرد هرا که تدا آوری شدرکت فعدا و سدازودش فدرد در
مهیط خرد ویا مهسر میشرد [ .]33اثربدشی مدداخالت
رواندرماوی مدتلف ویدا روی احسداس تنهدایی تائیدد شددش
است از جمله مداخله خاطرش گریی گروهدی [ ]34و درمدان
میان فردی گروهی [ .]35تا بده حدا پ وهشدی دربدارش اثدر
طرحوارشدرماوی روی احساس تنهایی اواام وشددش اسدت امدا
در تبیی آن می تران به مراردی اشارش کرد ،از جملده اینکده
برخی پ وهشگران ماوند سالیران احساس تنهایی را واشدی از
روابط اولیه بی مادر و کدردک داوسدته اودد کده در طدی آن
کردک به اعتماد ،اطمیندان و رضدایت دسدت ویافتده اسدت
[ ]15گروهددی آن را بدده تفدداوت بددی ادراک فددرد از خددرد و
23
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ادراک دیگران از وی وسبت میدهند و گروهدی دیگدر آن را
ورعی اوطباق جریی به هنادار مدیداوندد [ .]12در هدر سده
گروش مداخله طرحوارشدرماوی میتراود کارساز باشد هدرا کده
در مددررد او  ،رویکددرد طددرحوارشدرمدداوی ضددم بررسددی
عمی د تددری سددطرح شددناخت و هیاددانهددای واشددی از آن
می تراود به ترمیم و بازسازی هیااوات دوران کردکی بپردازد
[ ]17و در مررد دوم و سرم ویا با ترجده بده اینکده ماهیدت
طرحوارشهای واسازگار اولیه ماوند خطاهای شناختی تهریدف
واقعیت است که اغلب باعدز دور شددن از سدالمت رفتداری
بهناار میشرد طرحوارشدرمداوی مدیتراودد وارد عمدل شدرد
[ ]36که ای وتیاه همدران با پ وهش حاضدر و تائیدد اثدر
طرحوارشدرماوی روی احساس تنهایی است .دیگر وتیاه اید
پ وهش تأثیر مببت طدرح وارش درمداوی بدر کداهش اسدتقال
عاطفی برد ،ای یافته پیش تر در پ وهشی بررسی وشدش بدرد
اما [ ]6وشان دادود مداخلههای روانشناختی میتراود بدرای
کاهش فردیت که مهمتدری عامدل اسدتقال عداطفی اسدت
مفید باشد .پد وهش [ ]37وشدان داد بدارگسداالوی کده در
ورجراوی استقال عاطفی را تاربه کردشاود فردیدت بیشدتری
دارود و درمانهای روان شناختی با مهرریت تاایدهوتهلیدل
مسائل دوران کردکی میتراود برای ای گروش مفید باشد کده
همدران با وتیاه ای پ وهش است هرا که طرحوارشدرمداوی
به وسیله تکنیک هایی ماوند بارگ سا سالم و بازوالدینی بده
بازسازی هیااوات دوران کردکی می پردازد .همچنی وتدای
پ وهش ها وشان دادش اود که بارگ ساالن بدا وجدرد اسدتقال
عاطفی بیشتر از افراد دیگر دارای تهریف شدناختی هسدتند
[ ]6و طرحوارشدرماوی اثر مستقیم و مببت بدر تهریدفهدای
شناختی دارد []17؛ بنابرای طدرحوارشدرمداوی همددران بدا
دیگر یافتهها مدیتراودد باعدز افداایش تدا آوری و کداهش
احساس تنهایی و استقال عاطفی در فرزودان شبه خداورادش
شرد و میتران اید رویکدرد را در مراکدا مدددکاری و شدبه
خاورادش به عنران روشی برای ارتقای سالمت روان مددجریان
به مسترلی مربرطه پیشنهاد کرد.
از مهدودیتهای ای پ وهش استفادش از ومروهگیدری در
دسترس برد بنابرای در تعمیم دادشها بایدد احتیدا الزم را
به عمل آورد .پیشدنهاد مدی شدرد اید روش در گدروشهدای
مدتلف دیگر ویا به اجرا درآید.
با تشکر از کلینیک مددکاری اودیشده ویدک و مددیریت
مهترم آن سرکار خاوم فاطمه قناد که در اجرای اید طدرح
همکاری ومردود.

.17-25 :. صص،1396 بهار و تابستان،28  پیاپی،1  شماره،15  دوره،)دوفالنامه علمی – پووهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No.1, Serial 28, Spring & Summer 2017, pp.: 17-25.
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12- Dhillon, R. (2006). Emotional Autonomy in
Relation to Family Environment: A Gender
Perspective, Journal of the Indian Academy of
Applied Psychology, 32, 3, pp.201-212.

منابع
1- Uasheva, A., Musabayeva, A., & Rakisheva, A.
(2014). Influence of personal factors to the
problem of social orphanhood, Procedia -Social
and Behavioral Sciences, 143, pp. 222-227.

13- Cagan, O., Unsal, A. (2014). Depression and
loneliness in disabled adults, 4th World
Conference on Psychology, Counselling and
Guidance, Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 114, pp.754-760.

2- Kauten, R., Barry, C. T., & Leachman, L. (2013).
Do perceived social stress and resilience
influence the effects of psychopathy-linked
narcissism
and
CU
traits
on
adolescentaggression? Aggressive Behavior, 39,
381–390. http://dx.doi.org/ 10.1002/Ab.21483.

14- Vanhalst, J., Klimastra, T.A., Luyckx, K.,
Scholte, R.H.J., Engels, R.C.M.E., & Goossens,
L. (2012). The interplay of loneliness and
depressive symptoms across adolescence:
exploring the role of Personality traits.Journal of
Youth and Adolescence, 41, pp. 776- 787.

3- Ungar, M, (2008). Research note resilience across
cultures. British journal of social work, 38,
Published by Oxford University press on behalf
of the association of social workers.

15- Tsai, H. H. (2010)." Videoconference Program
Enhances Social Support, Loneliness, and
Depressive Status of Elderly Nursing Home
Residents", Sigma Theta Tau International, v 8,.
Pp. 947- 954.

 وقش تا آوری و سرسدتی. حاازی مسعرد، رمضاوی فریدون-4
.روانشناختی در سالمت رواوی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
. زیرهاپ.روانشناسی بالینی و شدصیت
5-

16- Nabunya,P., & Sewamala,F. (2014). The Effects
of parental loss on the psychosocial wellbeingf
AIDS-orphaned children living in AIDSimpacted communities: Does gender matter?,
Children and Youth Services Review, 43. pp131137.

6- Loannidis, C., (2010). .Study shows women leader
more resilient than men. Retievedfrom:
(http://www.bidiversity.com).

17- Schinka, K. C., Van Dulmen, M.H., Bossarte, R.,
& Swahn, M. (2012). Association between
Loneliness and suicidality during middle
childhood and adolescence: longitudinal effects
and the role of demographic characteristics.
Journal of Psychology, 146, pp.105- 118.

7- Ranjit, L., Natarajan, P. (2013). A study on
emotional autonomy among adolescents.
Research journali’s Journal of Sociology, 1, 1,
pp. 1-14.

.)2003 . مارجرری، ژاوت ویشار، کلرسکر،. جفری، یاوگ-18
. ترجمه حس حمیدپرر و زهرا اودوز.طرحوارشدرماوی
. اوتشار ارجمند: تهران.)1393

 رابطه همبستگی.)1386 . اصغر، رضریه، سیامک، ساماوی-8
 فصلنامه،خاورادگی و استقال عاطفی با مشکالت عاطفی
،  شمارش او،  سا او،پ وهش در سالمت روانشناختی
.21-13صص

19- Millon, T. (1994). Millon Clinical Multiaxial
Inventory-III, Manual. Mineapp; is, M. N:
Nathinal computer system.

 مقایسه استقال عاطفی و احساس.)1393 . لیال، آ منصرر-9
تنهایی بی داوش آمرزان تک فرزود و هند فرزود
 ودستی همایش ملی علرم تربیتی،دبیرستانهای شهر شیراز
.1393  آذرماش، مرودشت،و روانشناسی

. فهیمی صمد، طالبی سعیدش، عگیمی زینب، اکبری ابراهیم-20
پیشبینی طالق عاطفی زوجی بر اساس طرحوارشهای
 روانشناسی. تنگیم هیاان و مؤلفههای آن،واسازگار اولیه
. زیرهاپ.بالینی و شدصیت
.)1394
شناختی
و کاهش
-74 ،)4

Conner, K.M & Davidson, J.R, (2003).
Development of new resilience scale: The
Conner-Davidson resilience scale. Journal of
depress anxiety, 18 (2). Pp. 76-82.

10- Ryan, R., Lynch, J. (1989). Emotional autonomy
versus detachment revisiting the vicissitudes of
adulthood child development, 60, pp.340-365.

. شمس اسفندآباد و کاکاوود، مستاوه، مرادحاصلی-21
مقایسه اثربدشی طرحوارش درماوی و رفتاردرماوی
روی خردکارآمدی و سبک زودگی مربر به وزن
9 ، فصلنامه پ وهش در سالمت روانشناختی.وزن
.89

11- Adams, G., Ryan, B., Keathing.L. (2000). Family
relationship,
academic
environments,
psychological developmentand during the
university
experience,
A
longitudinal
investigation.Journal of adolescent Research
.15.pp.99-122.

24

مستانه مراد ااصلی و مسیب یار محمدی واصل

ایر طرحوارهدرمانی بر تابآوری ،ااساس تنهایی و استقالل عاطفی.........

فصلنامه علمی پ وهشی روانشناسی سالمت ،سا
شمارش  ،2صص.45 -25

33- Smorti, M. (2015). Expectations towards Future,
Resiliency, Social Self-Efficacy in Adolescents
after Bone Cancer Treatment, 3rd World
Conference on Psychology and Sociology,
WCPS. Procedia- Social and Behavioral Sciences
185, pp.123 – 127.

 -23صادقی ،الهه  .)1388 .مقایسه اثربدشی درمان شناختی
رفتاری و تلفی دارودرماوی و درمان شناختی رفتاری بر
تا آوری و فشار رواوی زوان خیاوت دیدش .پایانوامه
کارشناسی ارشد .داوشگاش پیام ورر مرکا تهران.

34- Ogelmam, H, & Erol, A. (2015). Examination of
the Predicting Effect of the Resiliency Levels of
Parents on the Resiliency Levels of Preschool
Children, 5th World Conference onLearning,
Teaching and Educational Leadership, WCLTA,
Procedia - Social and Behavioral Sciences 186,
pp. 461-466.

24- Russell. D. (1996). UCLA Loneliness Scale
(Version 3): Reliability, Validity and factor
structure. Jonrnal of personality Assessment.
66(1). PP: 20-40.

 -25داورپناش ،فروزودش .)1373 .هنااریابی وسده تادید وگر
شدش مقیاس :احساس تنهایی  .UCLAپایانوامه کارشناسی
ارشد ،داوشگاش عالمه طباطبائی.

35- Elias, S., Neville, C. & Scott, T. (2015). The
effectiveness of group reminiscence therapy for
loneliness, Anxiety and depression in older adults
in long-term care: A systematic review, Geriatric
Nursing, 14, pp.125-141.

 -26رضریه ،اصغر ،ساماوی ،سیامک  .)1380 .بررسی ساختار
عاملی مقیاس استقال عاطفی استنبرگ و سیلرربرگ برای
استفادش در ایران .ششمی کنگرش پ وهشهای روانپاشکی و
روانشناسی در ایران .داوشگاش علرم پاشکی شهید بهشتی.
تهران.

 -36داوه کار ،معصرمه ،.گلچی  ،ودا ،.ترخان ،مرتضی و دهستاوی،
مهدی .)1393 .اثربدشی درمان میان فردی گروهی بر
افسردگی و احساس تنهایی داوشاریان دختر افسردش،
مطالعات روانشناختی ،داوشکدش علرم تربیتی و روانشناسی
داوشگاش الاهرا ،دورش  ،10شمارش  13 ،1صص.21-13

27- Stienberg. L & Silverberg, S. (1986). The
vicissitudes of Autonomy in Adolescence. Child
Development, 57, pp.841-851.

37- Young, J. E. (2007). ‘Early maladaptive schemas
in chronic depression, In Riso (Ed) Chronic
Depression, New York: Guilford press.

-28کاپالن و سادوک ،خالصه روانپاشکی ،ترجمه م همداوی،
 ،)1386هاپ سرم ،تهران ،اوتشارات امیرکبیر.

38-Parra, A., Oliva, A., Queija, I. (2015).
Development of emotional autonomy from
adolescence to young dulthood in Spain, Journal
of Adolescence, 38, pp.57-67.

 -29زارع زادش ،شیرا  ،.رفیعی ویا ،پروی  .و اصغری وکاح ،سید
مهس  .)1393 .اثربدشی هنردرماوی گروهی بیاوگر بر
افاایش مؤلفههای رفتاری و هیااوی خردپندارشی کردکان
مراکا شبه خاورادش ،ماله روانشناسی بالینی ،سا ششم،
شمارش  2صص .65-57
30- Marnin, J., & Gordon, L. (2015). Does
Recognition of Meaning in Life Confer
Resiliency to Suicide Ideation among Community
- Residing Older Adults? A Longitudinal
Investigation. The American Journal of Geriatric
Psychiatry, 146, pp.217-301.

 -31ترخان ،مرتضی .)1392 .اثربدشی آمرزش گروهی تفکر
اوتقادی بر خرداثرمندی اجتماعی و تا آوری ،دو فصلنامه
علمی پ وهشی شناخت اجتماعی ،شمارش 2صص.25-20
 -32تقی زادش ،مهمد احسان ،.میرعالئی ،مرضیه السادات.
 .)1392مطالعه اثربدشی معنریت درماوی گروهی بر
تا آوری زوان مبتال به مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان،

25

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 18:45 IRST on Wednesday December 12th 2018

 -22شریفی ،علی اکبر؛ مرلری ،حسی ؛ وامداری ،کرروش.
 .)1386روایی تشدیصی آزمرن بالینی هند مهرری میلرن
3داوش پ وهش در روانشناسی .داوشگاش آزاد اسالمی واحد
خرراسگان ،شمارش  ،34صص .36-27

دوم،

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 18:45 IRST on Wednesday December 12th 2018

