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ویژهنامه سومین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،مشاوره و علوم رفتاری

مقالهي پژوهشی
بررسی مقایسهای ذهنآگاهی ،مهارتهای جراتورزی و بازداری و فعالسازی رفتاری در
پسران تکوالد و بدون والدین  51ساله شهر گرگان
*مهديه ذكايي آشتياني

خالصه

كارشناس ارشد روانشناسي خانوادهدرماني،

مقدمه :خانواده تكوالدی اخيرا رواج روزافزون يافته است .با توجه به شيوع طالق

پژوهشكدهی خانواده ،دانشگاه شهيد بهشتي،

و افزايش خانوادههای تكوالد و بدون والدين ،پژوهشي حاضر با هدف بررسي

تهران ،ايران

مقايسهای ذهنآگاهي ،مهارتهای جراتورزی و بازداری رفتاری در پسران تك

نصيره مقدمفر

والد و بدون والدين  12ساله شهر گرگان انجام شده است.

دانشجوی روانشناسي ارشد ،واحد علوم

روشکار :نمونه آماری اين پژوهش توصيفي عليمقايسهای شامل  67نفر از پسران

تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

12ساله تكوالد و بدون والد ( 04تك والد و  67نفر بدون والد) شهرستان گرگان
است كه در پاييز  1652به روش غيرتصادفي هدفمند از نوع در دسترس انتخاب
شدند و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامههای مقياس سيستمهای بازداری/فعال-
سازی رفتاری ،جراتورزی گمبريل و ريچي ( )1562و پرسشنامه ذهنآگاهي
پاسخ دادند .دادهها با استفاده از روش آزمون ضريب تحليل واريانس چندمتغيره
مورد بررسي قرار گرفت.
یافتهها :در مجموع بين مشاهده ،عدم قضاوت ،از ابعاد متغير ذهنآگاهي ،جرات-
ورزی و فعالسازی رفتاری /بازداری رفتاری در دو گروه در پسران تكوالد و بدون
والدين با توجه به تحليل واريانس يكسويه تفاوت معنيداری در سطح ()P>4/441
وجود دارد .همچنين نشان تفاوت معنيداری در حيطههای ديگر ذهنآگاهي هم-
چون عدم واكنش ،توصيف ،عمل همراه با آگاهي ،در دو گروه در پسران تكوالد
و بدون والدين وجود ندارد.
نتيجهگيری :با توجه به نتايج تحقيق به طور كلي ميتوان بيان نمود كه عدم

*مولف مسئول:

برخورداری از دو والد در سير رشدی افراد تاثير بسزايي در فرايند شناختي و رفتاری

پژوهشكدهی خانواده ،دانشگاه شهيد بهشتي،

آنان مي گذارد و وجود حتي يك والد به تنهايي نيز نقش كتمانناپذيری را در اين
روابط ايفا مينمايد.

تهران ،ايران
تاريخ وصول52/11/52 :
تاريخ تاييد52/15/52 :

واژههای کليدی :پسران ،ذهنآگاهي ،جراتورزی ،رفتار ،والد
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مقدمه

كند ( .)8به افراد در تعديل رفتارهای منفي و افكار منفي

خانواده تكوالدی از دهه  1574در مغرب زمين رواج

كمك مي نمايد و منجر به تنظيم رفتارهای مثبت مرتبط با
1

روزافزون يافته است .در اين خانوادهها فرزندان تنها با يكي

سالمتي مي شود ( .)5نتايج مطالعات اسكات و مالوف نشان

از والدين خود و در اكثر موارد با مادر زندگي ميكنند (.)1

ميدهد كه هر چه ذهن آگاهي افزايش پيدا كند به موازات

محققان اجتماعي ،عوامل اصلي ظهور و گسترش

آن ،آرامش فرد ،عملكرد انطباقي فرد ،تواناييهای عاطفي،

خانوادههای تك والدی را كاهش ازدواج رسمي ،زندگي

مهارت هايي مثل درك ،فهم ،مديريت و كنترل احساسات

مشترك بدون ازدواج ،فردگرايي مفرط ،گرايش به طالق و

خود و ديگران نيز افزايش پيدا مي كند و به معني توجه

سادهسازی تشريفات طالق دانستهاند ( .)5بيشترين آسيب را

كردن به زمان حال به شيوه ای خاص ،هدف مند و خالي از

در اين بين ،فرزندان در خانواده مي بينند ،به دليل آنكه در

قضاوت است ( .)14از آنجا كه انسان موجودی اجتماعي

سير رشدی خود به حمايت هر دو والد تواما نيازمندند،

است ،به نحوی به آن نيازمند است كه تشكيل خانواده دهد

طبيعتا هر خانواده ای در وهله اول با انتخاب شكل مي گيرد

و فرزنداني داشته باشد و همواره در تالش است تا مهارت

و همانند آن طالق نيز يك انتخاب محسوب مي گردد،

هايي جهت تسهيل روابط ميان فردی به دست بياورد ،توجه

زماني انسان مي تواند انتخاب صحيح و متناسب با شرايط

روز افزون به جرأت ورزی به عنوان موردی از مهارت های

خود كسب نما يد كه نسبت به تمامي موارد به طور نسبي

زندگي ،حاكي از آشكارشدن ارزش ها و تأثيرات فراوان

ذهن آشنا باشد و سنجيده عمل نمايد ( ،)6در اين بين ذهن

اين مهارت است ( .)11اهمّيت جرأت ورزی در ارتباطات

آگاهي يعني بودن در لحظه با هر آنچه اكنون هست ،بدون

بين فردی و نقش مؤثر آن در تعامل های اجتماعي به

قضاوت و بدون اظهار نظر دربارهی آنچه اتفاق مي افتد؛

خصوص نوجوانان ،منجر به پژوهش های متعددی در اين

تجربهی واقعيت محض بدون توضيح است .افراد ذهنآگاه

زمينه گرديده است ( .)15مسأله ابراز وجود و مقوله ی

واقعيات دروني و بيروني را آزادانه و بدون تحريف ادراك

جرأت ورزی ،در واقع توانايي افراد جهت برقرارنمودن

ميكنند ،و توانايي زيادی در مواجه با دامنه گستردهای از

روابط بين فردی مناسب در تعامالت اجتماعي و يكي از مهم

تفكرات ،هيجانات و تجربهها دارند ( .)0ذهنآگاهي بر

ترين عوامل مؤثر در بهداشت رواني است ( .)16ميتوان

بهبود خلق لذت بردن از زندگي و ابراز وجود بهبود

جرأت ورزی را قلب رفتار ميان فردی يا مهارت برقراری

نشانه های اضطراب ،استرس و اضطراب امتحان وكاهش

ارتباط ميان فردی برشمرد ( .)10به طور كلي جراتمندی را

پريشاني روان شناختي تأثير دارد (.)2

ميتوان توانايي ابراز صادقانه نظرات ،احساسات و نگرش ها

اين فرآيند شامل ايجاد روش خاصي از بذل توجه به

بدون احساس اضطراب دانست و شامل دفاع فرد از حقوق

تجربيات ما است ( ،)7كه كم و بيش با روش متداول و

خود ميباشد ،به شكلي كه به حقوق ديگران آسيبي وارد

روزمره بذل توجه ما به زندگي خود تفاوت دارد و بيانگر

نشود ( .)12افراد كم جرئت نمي توانند به صورت مناسب با

نوعي مشاهده متمركز ،انعطاف پذير ،و لحظه به لحظه

اطرافيان خود تعامل داشته باشند ،اين افراد احساس گناه ،بي

آشكار شدن جريان افكار ،احساسات ،و حس های جسماني

اعتمادی و سلطه پذيری در روابط اجتماعي را تجربه مي

است ( )6كه خود را در حيطه هوشياری ما عرضه ميكند.

كنند و ترس ،اضطراب و افسردگي از خود نشان مي دهند،

به واسطه آن كه ذهن آگاهي باعث تعديل احساسات بدون

همين طور ميزان پذيرش خود و عزت نفس در اين افراد

قضاوت و افزايش آگاهي نسبت به احساسات رواني و

پايين است ( .)12هنگامي كه كودكان در محيط خانواده و

جسماني مي شود و به واضح ديدن و پذيرش هيجانات و

اجتماعي مي آموزند كه جرات ورز باشند و آگاهانه رفتار و

پديده های فيزيكي ،همانطور كه اتفاق مي افتند ،كمك مي
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انتخاب نمايند ،در اين ميان از برخي رفتارها چشم پوشي و

شدند .در گروه كودكان بدون والد نمونه گيری از مراكز

برخي ديگر را انتخاب مي نمايند ،كه منجر به انجام فعاليت

كودكان شبه خانواده بهزيستي انجام گرديد .پس از ارائه

هايي مي گردد ،كه مصطلحا آن را فعال سازی و بازداری

توضيحاتي به افراد در مورد هدف مطالعه و جلب اعتماد

رفتاری مي نامند ،يكي از مدلهای نوروسايكولوژيك

آزمودني ها و دادن اطمينان به آنان از وجود شرايط الزم

شخصيت ،نظريه حساسيت به تقويت است كه توسط

برای اجرای صحيح آزمون ها ،اقدام به نمونه گيری شد .همه

روانشناس مشهور ،جفری گری ،بر اساس تفاوتهای فردی

آزمودني ها در دو گروه نوجوانان تك والد و بدون والد با

در واكنش به محرك تنبيه كننده و پاداش دهنده مطرح شده

پرسشنامه های ذيل مورد سنجش قرار گرفتند.

است ( .)17نظريه گری در مورد شخصيت ،توضيحي را در

ابزار پژوهش

مورد ارتباط ابعاد شخصيت و فيزيولوژی فراهم مي كند

الف -پرسشنامه جرات ورزی گمبريل و ريچي ( :)1562به

( .)16گری دو سيستم عصب شناختي يعني سيستم بازداری

منظور گردآوری داده ها در اين پژوهش از پرسشنامه ابراز

رفتار ( )BISو سيستم فعالسازی رفتار ( )BASرا مطرح

وجود گمبريل ريچي استفاده شد .اين پرسشنامه از دو

ميكند ( BIS .)18با حساسيت به نشانه های تنبيه ،عدم

قسمت تشكيل شده است و دارای  04ماده است و هر ماده

پاداش و رفتار اجتنابي مشخص مي شود و با نظام هايي كه

آن يك موقعيت را كه مستلزم رفتار جرأت ورزی است،

اضطراب در آن ها نقش دارد ،همپوشي دارد؛ در حالي كه

نشان مي دهد .در قسمت اول از آزمودني خواسته مي شود

 BASبه نشانه های پاداش ،اجتناب از تنبيه و گرايش به

كه شدت ناراحتي خود را در هنگام مواجه شدن با موقعيت

لذت ،حساس است ( .)15مهمترين صفت منعكس كننده

هايي كه نياز به ابراز وجود دارد برحسب يك مقياس درجه

اين دو سيستم به ترتيب اضطراب و تكانشگری است .سيستم

بندی  2گزينه ای بيان كند (درجه ناراحتي) ،و در قسمت

فعال سازی اساس نوروفيزيولوژيك تكانشگری بوده و با

دوم آزمودني بايد بر حسب يك مقياس درجه بندی  2گزينه

عواطف مثبت همراه است و توسط محرك های مثبت فعال

ای مشخص كند ،چقدر احتمال دارد در آن موقعيت ها رفتار

ميشود ( .)54در حاليكه سيستم بازداری رفتار اساس

توصيه شده را انجام دهد (احتمال بروز رفتارغيرجرأتمندانه).

نوروفيزيولوژيك اضطراب بوده و با عواطف و محرك های

دامنه نمره اين آزمون در هر قسمت بين  04تا  544مي باشد

منفي در ارتباط است ( .)51فرض بر اين است كه هيجانات

و هر چه نمره آزمودني در هر قسمت بيشتر باشد ،حاكي از

مثبت مانند شادی و آرامش با انگيزش گرايشي ( )BASو

اين است كه ابراز وجود او كمتر است .اعتبار عاملي ماده

هيجانات منفي مانند غم و ترس با انگيزش اجتنابي ()BIS

های مختلف به دست آمده است .ضريب پايايي اين آزمون

رابطه دارد ( .)55با توجه به مطالب فوق هدف از پژوهش

را گمبريل و ريچي برای درجه ناراحتي  ./86و برای احتمال

حاضر بررسي مقايسه ای ذهن آگاهي ،مهارت های جرات

بروز رفتار  4/81گزارش نموده اند .روايي اين پرسشنامه را

ورزی و بازداری و فعال سازی رفتاری در پسران تك والد و

متخصصان دانشگاه علوم تربيتي و روان شناسي عالمه

بدون والدين  12ساله شهر گرگان است.

طباطبائي و دانشگاه اصفهان در سال  1660- 62مورد بررسي

روش کار

قرار داده و روايي محتوايي از نظر آنها تأييد شده است.

روش انجام اين پژوهش توصيفي از نوع علي مقايسه ای يا

ضريب پايايي به دست آمده توسط بهرامي از طريق

پس رويدادی است .نمونه آماری اين پژوهش شامل  67نفر

بازآزمايي در مورد درجه ی ناراحتي  4/61و در مورد

از نوجوانان پسر 12ساله تك والد و بدون والد ( 04تك والد

احتمال بروز رفتار  4/88تاييد شده است (.)56

و  67نفر بدون والد) شهرستان گرگان در پاييز  1652است

ب  -پرسشنامه ذهن آگاهي (  :)FFMQمقياس خودسنجي

كه به روش غيرتصادفي هدفمند از نوع در دسترس انتخاب

 65آيتمي است كه توسط بائر و همكاران از طريق تلفيق
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گويه هايي از پرسشنامه ذهن آگاهي فريبرگ ( ، )FMI

واكنشي بودن و  α=4/86مربوط به عامل توصيف) بدست

مقياس هوشياری و توجه ذهن آگاه براون و ريان

آمد (.)52

( ،)MAASمقياس ذهن آگاهي كنچوكي بائر و اسميت

ج  -مقياس سيستم های بازداری/فعال سازی رفتاری

( )KIMSو پرسشنامه ذهن آگاهي بائر و همكاران

( :)BAS/BISمقياس سيستم های بازداری/فعال سازی

(  )FFMQبا استفاده از رويكرد تحليل عاملي تحول يافته

رفتاری (كارور و وايت )1550 ،شامل  54پرسش خود

است .بائر در سال  ،5447تحليل عاملي اكتشافي را بر نمونه

گزارشي و دو زيرمقياس  BISو زير مقياس  BASاست.

ای از دانشجويان دانشگاه انجام داد .اين پرسشنامه دارای

زير مقياس  BISدر اين پرسشنامه شامل هفت آيتم است كه

 115گويه و  2مولفه بود بر اساس نتايج  0عامل از  2عامل با

حساسيت سيستم بازاداری رفتاری يا پاسخدهي به تهديد و

عامل های شناخته شده در  KIMSقابل مقايسه بود و

احساس اضطراب هنگام رويارويي با نشانه های تهديد را

پنجمين عامل شامل آيتم هايي از  FMIو  MQبود كه

اندازه مي گيرد .زير مقياس  BASنيز سيزده آيتمي است،

تحت عنوان حالت غير واكنشي به تجربه دروني تعريف شد.

كه حساسيت سيستم فعال ساز رفتار را مي سنجد ،و خود

عامل های بدست آمده اينچنين نامگذاری گرديد :مشاهده،

شامل سه زير مقياس ديگر است كه عبارتند از :سائق
1

عمل توأم با هوشياری ،غير قضاوتي بودن به تجربه دروني،

( ،BAS-DRچهار آيتم) ،پاسخدهي به پاداش ( BAS-

توصيف و غير واكنشي بودن .عامل مشاهده در برگيرنده

 ،RRپنج آيتم) ،جستجوی سرگرمي( ،BAS-FSچهار

توجه به محرك های بيروني و دروني مانند احساسات،

آيتم) .آيتمها روی يك مقياس چهار درجه ای توسط

شناخت ها ،هيجان ها ،صداها و بوها ميباشد .توصيف به

آزمودني رتبه بندی مي شود .كارور و وايت ،ثبات دروني

نامگذاری تجربه های بيروني با كلمات مربوط مي شود،

زير مقياس  BISرا  4/60و ثبات دروني  BASرا 4/61

عمل توام با هوشياری در برگيرنده عمل كردن با حضور

گزارش كرده اند .خصوصيات روان سنجي نسخه فارسي

ذهن كامل در هر لحظه است و در تضاد با عمل مكانيكي

اين مقياس در ايران توسط محمدی در دانشجويان شيرازی

است كه در هنگام وقوع ذهن فرد در جای ديگری است.

مطلوب گزارش شده است .اعتبار به روش بازآزمايي برای

غير قضاوتي بودن به تجربه دروني شامل حالت غير قضاوتي

مقياس  4/78 ،BASو برای زير مقياس 4/61 ،BIS

داشتن نسبت به افكار و احساسات است و غير واكنشي بودن

گزارش كرده است (.)57

به تجربه دروني اجازه آمد و رفت به افكار و احساسات

نتایج

دروني است بي آنكه فرد در آنها گير كند ( .)50بر اساس

نمونه آماری اين پژوهش شامل  67نفر از نوجوانان پسر

نتايج ،همساني دروني عامل ها مناسب بود وضريب آلفا در

12ساله تك والد و بدون والد ( 04تك والد و  67نفر بدون

گستره ای بين( 4/62در عامل غير واكنشي بودن) تا 4/51

والد) شهرستان گرگان در پاييز  1652به روش غيرتصادفي

(در عامل توصيف) قرار داشت .همبستگي بين عامل ها

هدفمند از نوع در دسترس انتخاب شدند.

متوسط و در همه موارد معني دار بود و در طيفي بين  4/12تا

جدول  -5ميانگين ،انحراف معيار خرده مقياس های ذهن

 4/60قرار داشت ( .)52همچنين در مطالعه ای كه بر روی

آگاهي ،مارت های جرات ورزی و بازداری و فعال سازی رفتاری

اعتبار يابي و پايائي اين پرسشنامه در ايران انجام گرفت،
ضرايب همبستگي آزمون  -باز آزمون پرسشنامه در نمونه
ايراني بين ( r=4/26مربوط به عامل غير قضاوتي بودن) و
( r=4/80عامل مشاهده) مشاهده گرديد .هم چنين ضرايب
آلفا در حد قابل قبولي (بين  α= 4/22مربوط به عامل غير
202-212
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تعداد
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ميانگين

گروه

67

5/45501

52/1111

تك والد

04

5/55668

144/4624

بدون والدين

67

5/47645

16/0655

تك والد

04

5/00066

17/6244

بدون والدين

67

5/82078

54/5668

تك والد

04

6/18845

15/1524

بدون والدين

67

0/27642

15/0176

تك والد

عمل همراه با

04

0/65761

15/1624

بدون والدين

آگاهي

معيار

متغير

جدول -2باكس همگني ماتريس های واريانس كواريانس

جرات ورزی
مشاهده
توصيف

67

0/45517

17/6668

تك والد

04

6/61226

15/5444

بدون والدين

67

6/56055

54/2444

تك والد

04

0/54712

15/6254

بدون والدين

67

7/01706

62/2568

تك والد

فعال

04

2/50574

66/7624

بدون والدين

رفتاری

67

6/24444

68/2866

تك والد

04

2/66726

60/6624

بدون والدين

آزمون باكس

07/118

تحليل واريانس

13166

درجه آزادی 1

67

درجه آزادی 5

16556 /571

معناداری

4/575

با توجه به عدم معناداری آزمون همگني كوواريانس ها
آزمون باكس و عدم معناداری همساني واريانس ها توسط

عدم قضاوت

آزمون لوين با احتمال قوی مي توان گفت داده ها همسان و
مفروضات تحليل واريانس چند متغيره رعايت شده است.

عدم واكنش
سازی

بازداری رفتاری

جدول  - 3نتايج حاصل از تحليل واريانس چند متغير()MANOVA
بر روی تفاضل نمرات خرده مقياس های ذهن آگاهي ،مهارت های
جرات ورزی و بازداری و فعال سازی رفتاری در پسران تك والد و
بدون والدين

توان آزمون

مقدار اثر

مجذور اتا

P

DF
خطای

DF

F

مقدار

4/555

02/520

4/046

4/444

76/444

8/444

a2/726

4/046

اثر پاليي

4/555

02/520

4/046

4/444

76/444

8/444

a2/726

4/256

المبدايي

4/555

02/520

4/046

4/444

76/444

8/444

a2/726

4/762

اثر هتلينگ

4/555

02/520

4/046

4/444

76/444

8/444

a2/726

4/762

بزرگترين

اثرات

گروه

ويلكز

ريشه خطا

همان طور كه جدول فوق نشان مي دهد همه آزمونهای مانوا

آگاهي ،مهارت های جرات ورزی و بازداری و فعال سازی

(اثر پاليي  ،F= 4/046المبدايي ويلكز  ،F= 4/256اثر

رفتاری در پسران تك والد و بدون والدين تفاوت معني

هتلينگ  ، F= 4/762بزرگترين ريشه خطا  ) F=4/762در

داری وجود دارد .جهت پي بردن به اين تفاوت تحليل

سطح ( )P< 4/441معني دار مي باشند ،بر اين اساس مي

واريانس يك راهه در متن مانوا انجام گرفت كه نتايج

توان بيان داشت حداقل در يكي از خرده مقياس های ذهن

حاصل از آن در جدول شماره بعد درج شده است.

جدول  -4نتايج حاصل از تحليل واريانس يك راهه در متن مانوا بر روی تفاضل نمرات خرده مقياس های ذهن آگاهي ،مهارت های
جراتورزی و بازداری و فعال سازی رفتاری در پسران تك والد و بدون والدين
توان

4/711

2/171

4/472

4/457

2/171

077/876

1

077/876

4/270

0/755

4/425

4/462

0/755

56/875

1

56/875

مشاهده

4/665

5/660

4/467

4/145

5/660

52/165

1

52/165

توصيف

4/427

4/422

4/441

4/812

4/422

1/146

1

1/146

4/678

6/006

4/451

4/448

6/006

111/176

1

111/176
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جرات

گروه

مقدار اثر

مجذور اتا

معناداری

F

ميانگين مربعات

df

مجموع مربعات

آزمون

متغيرها

منبع
پراکندگی

ورزی

عمل همراه
با آگاهي
عدم
قضاوت
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4/158

4/768

4/445

4/016

4/768

11/684

1

11/684

4/814

8/566

4/141

4/442

8/566

581/526

1

581/526

4/658

8/454

4/458

4/447

8/454

662/225

1

662/225

عدم واكنش
فعال سازی
رفتاری
بازداری
رفتاری

نتايج اين آزمون حاكي از آن است كه در مجموع بين

پژوهش نشان دادند كه ميانگين سيستم فعال سازی و

جرات ورزی و مشاهده ،عدم قضاوت ،از ابعاد متغير ذهن

بازداری رفتاری در در پسران بدون والد كمتر از گروه

آگاهي و همچنين در فعال سازی رفتاری /بازداری رفتاری

پسران تك والد مي باشد .اين يافته با نتايج پژوهشهای

در دو گروه در پسران تك والد و بدون والدين با توجه به

اسلوباداسكيا و همكاران و پيكت و همكاران مبني بر رابطه

تحليل واريانس يك راهه در متن مانوا تفاوت معناداری در

معنادار مثبت بين سيستم بازداری رفتاری و مشكالت

سطح ( )P< 4/441وجود دارد .مندرجات جدول فوق

اضطراب افراد همخوان مي باشد .شايد اين نتيجه را بتوان

همچنين نشان مي دهد كه تفاوت معناداری را در حيطه های

اينگونه تبيين كرد كه طبق ديدگاه گری در صورتي كه نظام

ديگر ذهن آگاهي همچون عدم واكنش ،توصيف ،عمل

بازداری رفتاری كمكار باشد ،بازداری فرد در زمان مواجه

همراه با آگاهي ،در دو گروه در پسران تك والد و بدون

با عالئم تنبيه و غير پاداش آسيب ميبيند ،بنابراين احتمال

والدين وجود ندارد.

دارد فرد دچار عالئم اختالالت روانشناختي شود ( .)56در

بحث

تبيين مولف ه های ذهن آگاهي با توجه به نتيجه بدست آمده

اين پژوهش با هدف بررسي مقايسه ای ذهن آگاهي،

كه خرده مقياس مشاهده و عدم قضاوت در دو گروه

مهارتهای جرات ورزی و بازداری و فعال سازی رفتاری در

متفاوت است ،نيز مي تواند در نتيجه بازخورد های رفتاری و

پسران تك والد و بدون والدين  12ساله شهر گرگان انجام

ديدگاهي وجود والد به فرزند خود باشد ،به طور كلي مي

شده است و به طوركلي تفاوت معناداری در سه متغير در دو

توان اين گونه استدالل نمود كه وجود تنها يك والد در

گروه پژوهش مشاهده شد .نتايج حاصل از داده های

فرايند رشدی نوجوانان نقش تعيين كننده ی در گرايش

پژوهش تفاوت معناداری در دو گروه مورد مطالعه در ذهن

كمتر به سمت مشكالت روانشناختي و تسهيل كننده ی افراد

آگاهي ،مهارت های جرات ورزی نشان مي دهد و همچنين

به سمت هنجار پذيری باطني باشد ،كه همخوان با ديدگاه

با توجه به يافته های تحقيق نشان مي دهد كه پسران تك

های ذهني فرد است ،همانطور كه خدری ،عسگری در

والد در متغير جرات ورزی ،فعال سازی رفتاری  /بازداری

تحقيقي با عنوان مقايسه ويژگي های شخصيتي و سازگاری

رفتاری شرايط و آمادگي بهتری را باتوجه به ميانگين های

فردی  -اجتماعي نوجوانان تك والد و دو والد شهر اصفهان

بدست آمده دارا مي باشند ،كه مي تواند تببين كننده ی

به اين نتيجه رسيدند كه دانش آموزان تك والد و دو والد از

نقش و وجود تنها يك والد در فرايند رشدی فرد باشد كه

لحاظ ويژگي های شخصيتي و سازگاری فردی  -اجتماعي

به تناسب افراد بدون والد ويژگي ها و توانمدی های بهتری

تفاوت معناداری ندارند (.)1

را نيز دارا مي باشند .حسنزاده و همكاران نيز در تحقيقي با

نتيجه گيری

عنوان رابطه ابعاد شخصيت ،الگوهای ارتباطي خانواده با

نتايج حاصل از داده های پژوهش تفاوت معناداری در دو

رفتار جرأت مندانه در دانشجويان به اين نتيجه رسيدند كه

گروه مورد مطالعه در ذهن آگاهي ،مهارت های جرات

جهت گيری گفت و شنود خانواده پيش بيني كننده مثبت و

ورزی نشان مي دهد و همچنين با توجه يه يافته های تحقيق

معنادار وجهت گيری همنوايي پيش بيني كننده منفي و

نشان مي دهد كه در گروه پسران تك والد در متغير جرات

معنادار رفتار جرأت مندانه مي باشد ( .)16همچنين نتايج

ورزی ،فعال سازی رفتاری /بازداری رفتاری شرايط و
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در خاتمه از مسئولين محترم مراكز نگهداری كودكان بي

آمادگي بهتری را باتوجه به ميانگين های بدست آمده دارا

سرپرست و بهزيستي در خصوص كسب مجوز نامه های

 كه مي تواند تببين كننده ی نقش و وجود تنها،مي باشند

شركتكنندگان و تسهيل فرايند نمونه گيری در گروه

يك والد در فرايند رشدی فرد باشد كه به تناسب افراد بدون

. تشكر مينماييم،كودكان بدون والد در پژوهش حاضر

.والد ويژگي ها و توانمدی های بهتری را نيز دارا مي باشند
تشکر و قدردانی
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