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Abstract
Introduction: Children, who grow up in family environments, are resilient to life problems.
Therefore, this study was done to compare risky behavior, communication skills and self-efficacy
between adolescents that have been raised in an orphanage, replacement families and normal
families.
Methods: Descriptive and causal-comparative analysis was used as a research method. The
statistical population included all adolescents aged 12 to 18 years, living in an orphanage,
replacement families and normal families of Bandar Abbas, during year 2015. The sample of this
study was 150 adolescents, which were selected from 50 orphanage adolescents and 50 adolescents
of replacement families by purposive sampling and 50 adolescents of normal families by random
sampling. Iranian Adolescents Risk Scale, General Self-Efficacy Scale and Queendom
Communication Skills Test were used for gathering the data. Multiple-way analysis of variance and
SPSS software were used for analyzing the data.
Results: Mean and standard deviation of risky behavior in adolescents of orphanages were 118.04
± 5.85, and for replacement families and normal families, these were 110/14 ± 5/21 and 109.82 ±
6.06, respectively. Mean and standard deviation of communication skills in adolescents of
orphanages were 111.17 ± 6.19, for replacement families, this was 122.11 ± 7.62 and for normal
families it was 121.03 ± 6.42. Self-efficacy values in adolescents of orphanages were 53.33 ± 3.84,
replacement families 61.39 ± 4.01 and normal families 63.20 ± 3.26. There was no significant
difference between adolescents of normal families and replacement families in risky behaviors,
communication skills and self-efficacy (P > 0.05), yet there was a significant difference between
adolescents of normal families and replacement families with orphanage adolescences in risky
behaviors, communication skills and self-efficacy (P < 0.05).
Conclusions: The occurrence of risky behaviors is high in orphan adolescents. Also, orphan
adolescents have weak communication skills and their perception of self-efficacy is low. Therefore,
it is important to develop programs and conduct training to prevent risky behaviors as well as
increase communication skills and self-efficacy in adolescents of orphanage.
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مقدمه :فرزندانی که در محیط خانواده پرورش مییابند ،در آینده افراد مقاومی در برابر مشکالت زندگی هستند .از این رو این پژوهش
باهدف مقایسه رفتارهای پرخطر ،مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی در نوجوانان پرورشگاهی ،خانوادههای جایگزین و عادی انجام شد.
روش کار :روش پژوهش توصیفی و از نوع علی_مقایسهای بود .جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان  12تا  11سال ساکن در پرورشگاه،
خانوادههای جایگزین و خانوادههای عادی بندرعباس در سال  1905بودند .نمونه این پژوهش متشکل از  149نوجوان بود که 49
نوجوان پرورشگاهی و  49نوجوان خانوادههای جایگزین به روش نمونهگیری هدفمند و  49نوجوان خانوادههای عادی بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .ابزارهای به کار گرفتهشده ،مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی ،مقیاس خودکارآمدی عمومی و آزمون مهارتهای
ارتباطی کوئیندام بود .برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و  SPSS22استفاده شد.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار رفتارهای پرخطر در نوجوانان پرورشگاهی  ،111/95 ± 4/14خانوادههای جایگزین 119/15 ± 4/21
و خانوادههای عادی  ،190/12 ± 6/96مهارتهای ارتباطی در نوجوانان پرورشگاهی  ،111/11 ± 6/10خانوادههای جایگزین ± 1/62
 122/11و خانوادههای عادی  121/99 ± 6/52و خودکارآمدی در نوجوانان پرورشگاهی  ،49/99 ± 9/15خانوادههای جایگزین 5/91
 61/90 ±و خانوادههای عادی  69/29 ± 9/26است .بین نوجوانان خانوادههای عادی و خانوادههای جایگزین در رفتارهای پرخطر،
مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود ندارد ()P > 9/94؛ اما بین نوجوانان خانوادههای عادی و خانوادههای
جایگزین با نوجوانان پرورشگاهی در رفتارهای پرخطر ،مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد (.)P > 9/94
نتیجه گیری :وقوع رفتارهای پرخطر در نوجوانان پرورشگاهی باالست .مهارتهای ارتباطی آنان ضعیف و ادراکشان از خودکارآمدی
پایین است .بنابراین ،تدوین برنامهها و انجام آموزشهایی در جهت پیشگیری از رفتارهای پرخطر و افزایش مهارتهای ارتباطی و
خودکارآمدی نوجوانان پرورشگاهی حائز اهمیت است.
کلیدواژهها :رفتار پرخطر ،ارتباط ،خودکارآمدی ،پرورشگاه ،نوجوانان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
می کنند .در سراسر جهان ،این کودکان طردشده عموماً در پرورشگاه
مراقبت میشوند ( .)2مرگ والدین ،مشکالت جسمانی و روانی ،طالق
والدین ،مشکالت خانوادگی و مالی برخی از مهمترین دالیل سپردن
کودکان به پرورشگاه است ( . )9در کنار پرورشگاه ،افراد و زن و
شوهرهایی هستند که تمایل دارند این کودکان را به فرزندخواندگی
بگیرند و از آنان سرپرستی کنند ( )1که چنین خانوادههایی،

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است.
تجربه ثابت کرده است که کودک در محیط خانواده سالم بهتر رشد و
تکامل مییابد .بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق و
وابستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند ،در معرض بحرانهای عاطفی
و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت ( .)1در هرسال ،والدین به علت
فشارهای اقتصادی و اجتماعی ،شمار زیادی از کودکان را در جامعه رها
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خاص مربوط است ( .)21ریشههای باور به خودکارآمدی افراد در دوران
کودکی و از رابطه آنان با والدین و مراقبتکنندگان اولیه شکل میگیرد.
درواقع والدین و مراقبان اولیه میتوانند توسط فراهم کردن تجربیات و
پاسخگو بودن به رفتارهای ارتباطی ،به رشد سریعتر خودکارآمدی
کمک کنند ( .)22افرادی که از خودکارآمدی خود ادراک پایینی دارند
مستعد مشکالت روانشناختی هستند و سالمت روانی پایینتری دارند
( )29و احتمال خودکشی در این افراد بسیار باالست ( .)25با توجه به
مطالب عنوانشده ،محیطی که کودک در آن رشد میکند تأثیر بسزایی
در نوع شخصیت وی دارد .زندگی در محیط پرورشگاه ،با والدین ناتنی
و خانواده اصلی می تواند تأثیرات متفاوتی بر روی کودک داشته باشند.
وقتی این کودکان به دوران نوجوانی و هویتیابی میرسند و در جریان
انتخاب مسیر زندگی قرار میگیرند ،تأثیرات فقدان والدین اصلی،
والدین ناتنی ،محیط پرورشگاه و مراقبان مختلف بیشتر آشکار میشود
و میتواند در زمینههایی همچون رفتارهای پرخطر ،چگونگی ارتباط و
اعتقاد به توانایی شخصی بروز پیدا کند .ازاینرو این پژوهش باهدف
مقایسه وقوع رفتارهای پرخطر ،مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی در
نوجوانان ساکن در پرورشگاه ،خانوادههای جایگزین و عادی انجام شد.

خانوادههای جایگزین نامیده میشوند .با توجه به اهمیت وجود خانواده
اصلی و وجود پدر و مادر در سرپرستی فرزندان ،میتوان انتظار داشت
کودکانی که در خانواده اصلی ،خانواده ناتنی و پرورشگاه رشد میکنند
در بسیاری از رفتارها و ویژگیهای شخصی تفاوت داشته باشند ( .)5در
میان این سه گروه ،کودکان پرورشگاهی مشکالت بیشتری نشان
می دهند و اگر این کودکان تحت حمایت و مراقبتهای خانواده محور
قرار نگیرند از آسیبهای بیشتری رنج خواهند برد ( .)4مطالعات نشان
میدهد کودکانی که بخش اول زندگی خود را در پرورشگاهها یا
خانوادههای نامناسب میگذرانند ،عمدتاً از محیطهای حمایتکننده
محروم هستند و بیشتر در معرض خطر مشکالت رفتاری همچون
بیشفعالی ،پرخاشگری ،رفتارهای ضداجتماعی ،مشکالت هیجانی مانند
اضطراب ،افسردگی و عدم تنظیم هیجان و مشکالت جسمانی همچون
کمخونی ،اختالالت دهان و دندان و مشکالت پوستی هستند ( .)1-6با
انتقال از دوره کودکی به دوره نوجوانی ،به نظر میرسد تأثیرات
محرومیت از محیط خانوادگی گرم و فقدان الگوی پدر و مادر بیشتر
برونریزی شود .نوجوانی یکی از مهمترین و حساسترین دورههای
زندگی انسان محسوب میشود و دارای آثار و عالئم و تبعات خاص خود
است .در این دوره نوجوان با در نظر گرفتن تجارب گذشته و قبول
تحوالت بلوغ درصدد بازسازی مجدد هویت خویش است ( .)0از
ویژگیهای این دوره رفتار خطرجویی است که به شکل رفتارهای
جنسی ناسالم ،ضداجتماعی ،مصرف الکل ،سیگار و سایر مواد تظاهر
مینماید ( .)19والدین نقش برجستهای در شکلگیری رفتارهای سازنده
و مخرب فرزندان دارند ( Luk .)11و همکاران ( )2919نشان دادند که
ارتباط و پیوستگی خانواده از درگیری نوجوان در رفتارهای پرخطر نظیر
مصرف مواد و خشونت کاسته و مشکالت روانشناختی کمتری نظیر
ناراحتی عاطفی و افکار خودکشی را ایجاد میکند ( )12در میان
نوجوانان ،آنهایی که از نظارت و کنترل کمتر والدین برخوردار هستند
مشکالت و رفتاریهای پرخطر بیشتری نشان میدهند (.)19
پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که افراد بزرگشده در پرورشگاه
مشکالت رفتاری بیشتری دارند ( )14 ,15و بیشتر رفتارهای پرخطر
انجام میدهند (.)16
در کنار رفتارهای پرخطر ،کودکان پرورشگاهی مهارتهای ارتباطی
ضعیف تری دارند و به دنبال آن از مشکالت ارتباطی بیشتری رنج
میبرند ( .)5کودکانی که در محیط پرورشگاه بزرگ میشوند در مقایسه
با کودکانی که در محیط خانواده بزرگ میشوند ،بهطور قابلمالحظهای
در زمینههای رشدی بهویژه در آزمونهای رفتاری و هوش ( )11و
قابلیتهای گفتاری ( )11پایینتر عمل میکنند .حتی اگر کودکان
پرورشگاهی به فرزندخواندگی پذیرفته شوند در مقایسه با کودکان عادی
در مهارتهای ارتباطی با مشکالت بیشتری دستبهگریبان هستند
( .)10عدم برخورداری از مهارتهای ارتباطی موجب کاهش سالمت
عمومی و افزایش افسردگی ،اضطراب و اختالل در کارکردهای اجتماعی
و جسمانی میشود ( . )29کودکان پرورشگاهی به خاطر عدم برخورداری
از یک رابطه ایمن و کارآمد از مشکالت اساسی رنج خواهند برد (.)4
چنین کودکانی اعتمادبهنفس باالیی ندارند و ادراک آنان از
خودکارآمدی بسیار پایین است ( .)16خودکارآمدی به معنای توانایی
ادراکشده فرد در انطباق با موقعیتهای مشخص است و به قضاوت
افراد درباره توانایی آنها در انجام دادن یک کار یا انطباق با یک موقعیت

روش کار
روش تحقیق پژوهش حاضر علی -مقایسهای بود .جامعه آماری این
پژوهش کلیه نوجوانان  12تا  11سال ساکن در خانههای کودک و
نوجوان بهزیستی ،خانوادههای جایگزین تحت نظارت بهزیستی و
خانوادههای عادی بندرعباس در سال  1905بودند .توصیه شده است
که در پژوهشهای علی-مقایسهای حجم هر گروه باید حداقل  99نفر
باشد ( .)24از اینرو ،سعی شد تا از میان جامعههای آماری به منظور
باال بردن اعتبار پژوهش تعداد بیشتری انتخاب شود؛ اما به علت محدود
بودن تعداد نوجوانان در دسترس ساکن در خانوادههای جایگزین و
ساکن در پرورشگاه و به منظور همگنسازی گروههای مورد مقایسه،
نمونهای به حجم  149نفر انتخاب شد .به این صورت که  49نفر از
نوجوانان ساکن در پرورشگاه و  49نفر از نوجوانان خانوادههای جایگزین
به شیوه نمونهگیری هدفمند و  49نفر از نوجوانان خانوادههای عادی به
شیوه نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .روش پژوهش به این صورت
بود که پس از تصویب موضوع و اخذ مجوزهای الزم ،با مراجعه به
سازمان بهزیستی بندرعباس و دریافت اطالعات الزم در مورد نوجوانان
ساکن در خانههای کودک و نوجوان و خانوادههای جایگزین و
همتاسازی آنان با نوجوانان خانوادههای عادی که ازنظر خصوصیات
جمعیتشناختی بیشترین شباهت را باهم دیگر داشته باشند ،نمونههای
پژوهش انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند .معیارهای
عمومی ورود برای پژوهش حاضر برای هر دو گروه شامل داشتن سن
بین  12تا  11سال ،نداشتن سابقه بستری به علت اختالالت روانی،
سکونت در بندرعباس و رضایت کامل جهت همکاری بود .معیارهای
اختصاصی برای نوجوانان پرورشگاهی شامل سکونت در خانههای
کودک و نوجوان بهزیستی ،برای نوجوانان خانوادههای جایگزین شامل
فرزندخوانده بودن و زندگی با پدر و مادر ناتنی و برای خانوادههای عادی
شامل زندگی با پدر و مادر تنی بود .به منظور رعایت جوانب اخالقی،
ابتدا مجوزهای پژوهش اخذ شد و سپس در مرحله نمونهگیری از
شرکتکنندگان و والدین نوجوانان خانوادههای عادی و جایگزین
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-9آزمون مهارتهای ارتباطی کوئیندام ( :)QCSTاین پرسشنامه
توسط  Queendomبرای سنجش مهارتهای ارتباطی طراحیشده و
دارای  95عبارت است که مهارتهای ارتباطی را توصیف میکند .برای
تکمیل آن ،پاسخگو باید میزان انطباق وضعیت فعلی خود را با هر گویه
بر روی یک طیف لیکرت  4درجهای از ( 1هرگز) تا ( 4همیشه) مشخص
کند .دامنه نمرات بین  95تا  119قرار دارد و نمرات باالتر به معنای
مهارتهای ارتباطی بیشتر است .مهارتهای ارتباطی فرعی که در این
مقیاس موردبررسی قرار میگیرند شامل  4مهارت گوش دادن ،توانایی
دریافت و ارسال پیام ،بینش نسبت به فرآیند ارتباط ،کنترل عاطفی و
ارتباط توأم با قاطعیت هستند .حاصل جمع نمرات هر فرد درمجموع
 95عبارت یک نمره کلی برای او به دست میدهد که مبین مهارتهای
ارتباطی آزمودنی است .دامنه نمره محتمل برای هر فرد بین  95تا 119
خواهد بود .ثبات اندازهگیری ،پایایی بازآزمایی و روایی این آزمون در
حد باال و قابل قبولی گزارششده است ( .)99در تحقیق حسین چاری
و فداکار شواهدی دال بر روایی مقیاس مذکور از طریق انجام تحلیل
عاملی ارائه شده است .همچنین ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از
روش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن در پژوهش مذکور بهترتیب برابر با
 9/60و  9/11گزارششده است ( .)91میزان پایایی این آزمون در این
پژوهش به روش ضریب آلفای کرونباخ  9/16به دست آمد.
برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از شاخص توصیفی میانگین و
انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از تحلیل واریانس چندمتغیری
( ) MANOVAو آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .از آزمون تحلیل
واریانس زمانی استفاده میشود که قرار است میانگین بیش از یک متغیر
وابسته را در میان بیش از دوگروه مستقل مورد مقایسه قرار داد .از
آنجایی که آزمون  Fدر تحلیل واریانس وجود تفاوت را در بین گروهها
و به صورت کلی بیان میکند و مشخص نمیکند که دقیقاً بین کدام
گروهها تفاوت وجود دارد ،برای این منظور از آزمونهای تعقیبی استفاده
میشود .همچنین دادهها توسط نرمافزار  SPSS 22تحلیل شدند.

رضایت کالمی دریافت شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای
زیر استفاده شد:
-1مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی ( :)IARSبا کمک ابزارهای
معتبر و مطرح در حوزه نوجوانان همچون پرسشنامه خطرپذیری
نوجوانان  ARQو پرسشنامه سیستم کنترل رفتار پرخطر جوانان
 YRBSSو در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و محدودیتهای اجتماعی
جامعه ایرانی ،مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی توسط زادهمحمدی و
همکاران ساخته شد ( .)24این مقیاس شامل  91گویه برای سنجش
آسیبپذیری نوجوانان در مقابل  1دسته رفتارهای پرخطر (رانندگی
خطرناک ،خشونت ،سیگار کشیدن ،مصرف مواد مخدر ،مصرف الکل،
گرایش به جنس مخالف و روابط جنسی) است که پاسخگویان موافقت
و مخالفت خود را با این گویهها در یک مقیاس  4گزینهای از کامالً
موافق ( )4تا کامالً مخالف ( )1بیان میکنند .دامنه نمرات بین  91تا
 109قرار دارد و نمرات بیشتر به معنای خطرپذیری باالتر است .به
منظور بررسی روایی این مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
استفاده شده که نتایج به دست آمده نشان از وجود هفت عامل بود.
آزمون کفایت نمونهگیری کایزر -مایر -اولکین ( )KMOبرابر با 9/042
و در سطح بسیار مطلوب و رضایتبخش بود و آزمون کرویت بارتلت
ازنظر آماری معنادار بود .در بررسی پایایی این مقیاس از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد که میزان ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه
برای زیرمقیاسهای رانندگی خطرناک  ،9/15خشونت  ،9/11سیگار
کشیدن  ،9/09مصرف مواد مخدر  ،9/09مصرف الکل  ،9/09گرایش به
جنس مقابل  ،9/19روابط جنسی  9/11و کل مقیاس  9/05است (.)26
میزان پایایی این آزمون در این پژوهش به روش آلفای کرونباخ 9/11
به دست آمد.
-2مقیاس خودکارآمدی عمومی ( :)GSESبرای سنجش خودکارآمدی
از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی  Shererو همکاران استفاده شد
( .)21این پرسشنامه در مقیاس لیکرت و با  11سؤال تدوینشده است
که در مقابل هر سؤال  4گزینه از کامالً موافقم ( 4نمره) تا کامالً مخالفم
( 1نمره) وجود دارد .پایینترین نمره  11و باالترین نمره  14است و
نمرات باالتر به معنای خودکارآمدی بیشتر است ( .)29در پژوهش
میرغفوروند و همکاران بعد از تأیید روایی محتوایی این مقیاس توسط
جمعی از اعضای هیئتعلمی ،روایی آن از طریق بازآزمایی  9/04و
پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ  9/09گزارش شد (.)21
جهانی و همکاران پایایی محاسبهشده از طریق ضریب آلفای کرونباخ را
 9/16گزارش کردهاند ( )20و در پژوهش عسکری زاده و همکاران میزان
ضریب آلفای کرونباخ  9/12به دست آمد ( .)29میزان پایایی این آزمون
در این پژوهش به روش آلفای کرونباخ  9/16به دست آمد.

یافتهها
نمونه پژوهش حاضر متشکل از  149نوجوان بود که  12نفر ( 51درصد)
آنرا پسران و  11نفر ( 42درصد) آنرا دختران تشکیل دادند .تعداد  26نفر
از پسران ( 11/9درصد) از خانوادههای عادی 24 ،نفر از آنها ( 16/1درصد)
در خانوادههای جایگزین و  21نفر ( 15درصد) از مراکز نگهداری بهزیستی
و تعداد  25نفر از دختران ( 16درصد) از خانوادههای عادی 24 ،نفر از آنها
( 16/1درصد) از خانوادههای جایگزین و  20نفر ( 10/9درصد) از مراکز
نگهداری بهزیستی بودند .میانگین سنی نوجوانان خانوادههای عادی 2/91
 ،14/52 ±خانوادههای جایگزین  15/21 ± 2/52و نوجوانان مراکز نگهداری
بهزیستی  15/11 ± 2/61بود.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروههای مورد پژوهش
عادی

جایگزین

مراکز نگهداری

متغیرها
خودکارآمدی

69/29 ± 9/26

61/90 ± 5/91

49/99 ± 9/15

مهارتهای ارتباطی

121/99 ± 6/52

122/11 ± 1/62

111/11 ± 6/10

رفتارهای پرخطر

190/12 ± 6/96

119/15 ± 4/21

111/95 ± 4/14
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رضایی و همکاران

نوجوانان خانوادههای عادی  ،190/12 ± 6/96خانوادههای جایگزین
 119/15 ± 4/21و مراکز نگهداری  111/95 ± 4/14است .بهمنظور
مقایسه میانگین نمرات خودکارآمدی ،مهارتهای ارتباطی و رفتارهای
پرخطر در گروههای مورد پژوهش از آزمون تجزیهوتحلیل واریانس
چندمتغیری استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است:

براساس نتایج جدول  1میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی در
نوجوانان خانوادههای عادی  ،69/29 ± 9/26خانوادههای جایگزین
 61/90 ± 5/91و مراکز نگهداری  49/99 ± 9/15است .میانگین و
انحراف معیار مهارتهای ارتباطی در نوجوانان خانوادههای عادی 6/52
 ،121/99 ±خانوادههای جایگزین  122/11 ± 1/62و مراکز نگهداری
 111/11 ± 6/10است و میانگین و انحراف معیار رفتارهای پرخطر در

جدول  :2نتایج تجزیهوتحلیل واریانس چندمتغیری بهمنظور مقایسه میانگین نمرات مهارتها ی ارتباطی ،خودکارآمدی و رفتارهای پرخطر در بین
گروههای موردمطالعه
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

خودکارآمدی
گروه

2165/15

2

1912/52

خطا

11141

151

129/41

گروه

9695/50

2

1111/25

خطا

61104/51

151

529/91

F
11/10

سطح معنیداری

مجذورات

**9/9991

9/192

*9/914

5/92

مهارتهای ارتباطی

**9/991

4/99

رفتارهای پرخطر
گروه

2161/91

2

1915/991

خطا

91656/26

151

214/21

خودکارآمدی

459049

149

مهارتهای ارتباطی

2110251

149

رفتارهای پرخطر

1091441

149

9/946

9/965

مجموع

* P > 9/91 ** ،P > 9/94
مقایسه دوبهدو میان میانگین نمرات خودکارآمدی ،مهارتهای ارتباطی و
رفتارهای پرخطر در نوجوانان  11-12سال ساکن خانههای کودک و نوجوان
بهزیستی ،خانوادههای جایگزین و خانوادههای عادی از آزمون تعقیبی توکی
استفاده شد که نتایج به شرح زیر است:

براساس نتایج جدول  2بین میانگین هر سه متغیر خودکارآمدی،
مهارتهای ارتباطی و رفتارهای پرخطر در نوجوانان  11-12سال ساکن
خانههای کودک و نوجوان بهزیستی ،خانوادههای جایگزین و خانوادههای
عادی تفاوت معنیداری وجود دارد ( P > 9/94و  .)P > 9/91بهمنظور

جدول  :3مقایسه دوبهدوی میانگین نمرات خودکارآمدی ،مهارت های رفتاری و رفتارهای پرخطر در نوجوانان سه گروه (آزمون توکی)
گروه ()i

گروه ()j

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

معناداری

خودکارآمدی
عادی
عادی
جایگزین

جایگزین
مراکز نگهداری
مراکز نگهداری

1/12
0/11
1/96

2/22
2/22
2/22

9/602
**9/9991
**9/991

جایگزین
مراکز نگهداری
مراکز نگهداری

-1/91
0/16
19/05

5/1
5/1
5/1

9/062
*9/956
*9/929

مهارتهای ارتباطی
عادی
عادی
جایگزین
رفتارهای پرخطر
عادی
عادی
جایگزین

جایگزین
مراکز نگهداری
مراکز نگهداری

-9/92
-1/22
-1/0

* P > 9/91 ** ،P > 9/94
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2/09
2/09
2/09

9/009
*9/916
*9/921
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در بررسی تفاوت مهارتهای ارتباطی در بین نوجوانان ساکن در
پرورشگاه ،خانوادههای جایگزین و عادی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد
که بین نوجوانان خانوادههای عادی با خانوادههای جایگزین تفاوت
معناداری وجود ندارد؛ اما بین نوجوانان خانوادههای عادی و خانوادههای
جایگزین با نوجوانان ساکن در پرورشگاه در میزان مهارتهای ارتباطی
تفاوت معناداری وجود دارد .همسو با این نتیجه ،بهرامی و همکاران
نشان دادند کودکانی که در محیط پرورشگاه رشد میکنند در مقایسه
با کودکان عادی مهارتها و قابلیتهای گفتاری ضعیفتری دارند (.)11
خدابخشی کوالیی و همکاران ( )1909در مقایسه مهارتهای ارتباطی
نوجوانان پرورشگاهی و عادی به این یافته رسیدند که بین این دو گروه
در مهارت های ارتباطی تفاوت معناداری وجود ندارد .این پژوهشگران
در تبیین عدم این تفاوت اذعان داشتهاند که احتمال میرود داشتن
ارتباط با دیگران برای نوجوانان ساکن در پرورشگاه بسیار مهم و حیاتی
باشد درنت یجه بیشتر به دنبال برقراری ارتباط هستند .همچنین ذکر
کردهاند که زندگی گروهی و وجود متخصصان علومتربیتی و
روانشناسی در پرورشگاه میتواند موجب تقویت مهارتهای ارتباطی
این نوجوانان شود ( .)5در تبیین این اختالف پژوهشی میتوان گفت
احتمال دارد که تفاوت در نمونههای پژوهش منجر به نتایج متفاوت
شود .تفاوت در کیفیت خدمات و آموزشهای ارائهشده توسط
متخصصان پرورشگاه میتواند دلیلی برای این نتایج متفاوت باشد .عدم
تفاوت در مهارتهای ارتباطی نوجوانان عادی و خانوادههای جایگزین و
متفاوت بودن آن با نوجوانان پرورشگاهی ،نقش پررنگ والدین را
منعکس میکند .کودکان برای رشد مهارتهای گفتاری ،دامنه لغات و
بهطورکلی بهبود مهارتهای ارتباطی نیازمند ارتباط و تعامل با اشخاص
بزرگسال هستند تا بتوانند چنین مهارتهایی را یاد بگیرند؛
درصورتی که کودکان ساکن در پرورشگاه بیشتر اوقات خود را با افراد
همسن می گذرانند و به علت پایین بودن مهارتهای ارتباطی در این
گروهها ،انتظار میرود از مهارتهای ارتباطی کمتری در مقایسه با
کودکان خانوادههای عادی و جایگزین برخوردار باشند .قنبری
هاشمآبادی ( )1909نشان داد که کودکان پرورشگاهی در مقایسه با
کودکان عادی هوش هیجانی پایین و روابط بینفردی ضعیفتری دارند
(.)94
در بررسی خودکارآمدی؛ همانند یافتههای قبلی ،نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که بین نوجوانان خانوادههای عادی با خانوادههای جایگزین
تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین نوجوانان خانوادههای عادی و
خانوادههای جایگزین با نوجوانان ساکن در پرورشگاه در ادراک آنها از
خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد .این یافته و اشتراک آن با
نتایج رفتارهای پرخطر و مهارتهای ارتباطی ،بیشازپیش نشان از
اهمیت نقش والدین دارد .زندگی در محیط خانواده و برخورداری از
والدین؛ حتی به صورت ناتنی ،اثرات مثبتی بر روی فرزندان دارد.
گابریلی و همکاران ( ) 2914در بررسی خود نشان دادند کودکانی که
در محیط پرورشگاه رشد میکنند باور چندانی به توانایی و کارآمدی
خود ندارند و اعتمادبهنفس پایینی دارند ( )16یافتههای پژوهش
خدابخشی کوالیی و همکاران ( )1909نشان داد که نوجوانان
پرورشگاهی بیشتر احساس بیکفایتی میکنند .آنان همچنین خود را
آسیبپذیر میدانند ،احساس نقص میکنند و خود را شکستخورده
میپندارند ( .)5این کودکان همچنین خودآگاهی کمتری دارند ،خود را

همانطور که نتیجه آزمون تعقیبی توکی نشان میدهد ،در متغیر
خودکارآمدی نوجوانان عادی نسبت به نوجوانان خانوادههای جایگزین
دارای تفاوت معناداری نیستند ( )P < 9/94اما هردو گروه عادی و
خانوادههای جایگزین بهطور معناداری از میانگین باالتری نسبت به
گروه ساکن در مراکز نگهداری بهزیستی برخوردارند ( .)P > 9/91در
متغیر مهارت های ارتباطی نیز نوجوانان عادی نسبت به نوجوانان
خانوادههای جایگزین دارای تفاوت معناداری نیستند ( )P < 9/94اما
هردو گروه عادی و خانوادههای جایگزین بهطور معناداری از میانگین
باالتری نسبت به گروه ساکن در مراکز نگهداری بهزیستی برخوردارند
( .)P > 9/94همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان میدهد که در
متغیر رفتارهای پرخطر ،نوجوانان عادی نسبت به نوجوانان خانوادههای
جایگزین دارای تفاوت معناداری نیستند ( )P < 9/94اما هردو گروه
نوجوانان عادی و خانوادههای جایگزین بهطور معناداری از میانگین
پایینتری نسبت به گروه ساکن در مراکز نگهداری بهزیستی برخوردارند
(.)P > 9/94

بحث
نتایج بهدستآمده نشان داد که بین گروههای موردمطالعه در وقوع
رفتارهای پرخطر تفاوت معناداری وجود دارد .بدینصورت که بین
نوجوانان خانوادههای عادی با خانوادههای جایگزین تفاوت معناداری
وجود ندارد؛ اما بین نوجوانان خانوادههای عادی و خانوادههای جایگزین
با نوجوانان ساکن در پرورشگاه تفاوت معناداری وجود دارد .همسو با
این نتیجه Gabrielli ،و همکاران ( )2914در مطالعه طولی بر روی
 194کودک  1تا  11سال به این نتیجه رسیدند افرادی که در پرورشگاه
بزرگ میشوند رفتارهای پرخطر بیشتری انجام میدهند و بیشتر به
خود آسیب میزنند ( Çaman Ök .)16و  )2911( Özcebeدر
بررسی  166نوجوان ساکن در پرورشگاههای آنکارا به این نتیجه رسید
که میزان رفتارهای پرخطر و استفاده از مواد مخدر در این افراد بسیار
باالست و آنان از کیفیت زندگی پایین و مشکالت روانشناختی بیشتری
رنج میبرند ( Gearing .)92و همکاران ( )2919در پژوهش خود
نشان دادند نوجوانانی که در محیطهای پرورشگاه بزرگ میشوند بیشتر
دچار اختالل سلوک و مرتکب رفتارهای پرخطر میشوند .همچنین این
افراد بیشتر دچار مشکالت عاطفی و اختالالت اضطرابی و روانتنی
میشوند ( .)99به نظر می رسد زندگی در محیط پرورشگاه نسبت به
زن دگی در محیط خانواده با میزان بروز رفتارهای پرخطر بیشتری همراه
باشد .عدم تفاوت در میزان وقوع رفتارهای پرخطر در نوجوانان عادی و
خانوادههای جایگزین نشان از نقش برجسته پدر و مادر در شکلگیری
شخصیت و الگوهای رفتاری نوجوانان است .در بررسی مجتهدزاده و
نیسی ( ،)1911نوجوانانی که با ناپدری و نامادری زندگی میکردند در
مقایسه با نوجوانان عادی ،هرچند افسردگی و اضطراب باالتری داشتند؛
اما میزان پرخاشگری و خشونت در این دو گروه تفاوتی نشان نداد (.)95
وجود پدر و مادر؛ چه والدین اصلی و چه ناتنی ،به علت اینکه تا حدی
می توانند نقش نظارت و کنترل را ایفا کنند موجب کاهش رفتارهای
پرخطر در نوجوانان میشود ( .)19افرادی که در محیط پرورشگاه بزرگ
میشوند به علت فقدان پدر و مادری که بتوانند از آنان الگوبرداری کنند،
نقش جنسیتی خود را بیاموزند و با آنان همانندسازی کنند از مشکالت
روانی و رفتاری بیشتری رنج خواهند برد (.)2
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رضایی و همکاران

حاکی از نقش برجسته خانواده و پدر و مادر در رشد و تکامل فرزندان
 از اینرو پیشنهاد میشود که مسئوالن سیاست و برنامهریزی و.است
 روانشناسان و مسئولین پرورشگاههای، مشاوران،همچنین پزشکان
کشور با آگاهی از نتایج پژوهش سعی در تدوین برنامه و ارائه آموزشها
و مداخالت مربوطه به کودکان و نوجوانان ساکن در پرورشگاه باشند تا
 همچنین پیشنهاد میشود تا.شاهد کاهش مشکالت آنان باشیم
پژوهشگران با انجام مطالعات طولی به بررسی و مقایسه رفتارهای
 خودکارآمدی و سایر متغیرهای مرتبط با، مهارت های ارتباطی،پرخطر
حوزه سالمت درونفردی و بینفردی در مرحله جوانی تا پیری در افراد
.بزرگ شده در پرورشگاه و خانوادههای جایگزین بپردازند

 کمتر خوشبین هستند و از، عمدتاً نگرش منفی دارند،ضعیف میدانند
) در تبیین این یافته میتوان94( حلمسأله ضعیفتری برخوردارند
اذعان کرد که وجود والدین و مراقبانی که کودکان را دوست داشته
 باعث، آنان را تشویق و رفتارهای مثبتشان را تقویت کنند،باشند
 خودپنداره مثبتی شکل دهند و،میشود که آنان خود را بهتر بشناسند
 این پژوهش چون سایر.به توانایی و قابلیت خود اعتماد داشته باشند
پژوهشها دارای محدودیت و مشکالتی است؛ ازآنجاییکه در انتخاب
نوجوانان ساکن در پرورشگاه و خانوادههای جایگزین از روش
 تنها از پرسشنامه برای جمعآوری،نمونهگیری تصادفی استفادهنشده
اطالعات استفادهشده و همچنین سوگیریهای موجود در پاسخ به
پرسشنامه و عدم کنترل کردن متغیرهایی که بهنوعی میتوانند نتایج
.را مخدوش کنند؛ باید در تعمیم نتایج احتیاط الزم را به عمل آورد
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