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چکیده
کودکان بیسرپرست از مشکالت روانشناختی زيادی در رنج هستند .هدف پژوهش حاضر بررسیی
مقايسه ی عاليم اختالالت برونسازی شده (بیشفعالی-کاستی توجه ،بییاعتنايی/نافرمیانی مقابلیهای و
سلوک) در کودکان بیسرپرست و دووالد بود .به همین منظور 49 ،نفر از کودکیان بییسرپرسیت و 49
نفر کودک دارای دو والد از شهرستان کرمانشاه با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .کودکان
هر دو گروه از نظر سن و جنس با همديگر همتا شیدند .روش تحقیی علیی -مقايسیهای بیود .بیرای
جمعآوری دادهها ،از پرسشنامهی نشانههای مرضی کودک 4-استفاده شد .برای تجزيه و تحلیل دادههیا
از آزمون تحلیل واريانس چندمتغیری استفاده شد .نتايج نشان داد که میانگین عاليم بییشفعیالی بیدون
کاستی توجه ،بیاعتنايی/نافرمانی مقابلهای و اختالل سلوک در کودکان بیسرپرسیت بیشیتر از کودکیان
دارای دو والد بیوده اسیت ( .)P<0/05نتیايج تلويحیات مهمیی در توجیه بیه درمیانهیا و آمیوزشهیای
روانشناختی برای کاهش عاليم اختالالت روانشناختی در کودکان بیسرپرست دارد.

کلید واژگان :بیشفعالی ،نافرمانی مقابلهای ،سلوک ،بیسرپرست ،دو والد

 .1دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه مالير ،مالير ،ايران (نويسنده مسئول)
s.ariapooran@malayeru.ac.ir
 .2کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان ،ايران
 .3استاديار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه مالير ،مالير ،ايران
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مقدمه
محیط خانواده مهمترين عامل در يادگیری و رشید کودکیان توفیی

شیده اسیت (هیان،1

 .)2008کیفیت روابط والدين میتواند تأثیر عمدهای بر کودکیان در زمینیههیای روانشیناختی و
اجتماعی داشته باشد .بهعنوان مثال ،پدر و مادری که رابطه خوبی بیا همیديگر دارنید ،وویت و
هزينه زيادی را فرف کودکان میکند که نقش مهمی در سیالمت روانیی و اجتمیاعی کودکیان
دارد .در واوع کیفیت روابط والدين رفتار هر دو والد را تحت تیأثیر ویرار مییدهید و موجی
میشود که آنها با کودکانشان مهربان و فمیمی باشند؛ مسئولیتپذيری بیشتری نسبت به آنان
داشته باشند؛ در کنترل آنان بسیار خودکنترلی داشته باشند و حمايیتهیای عیاففی بیشیتری را
برای کودکان و نوجوانان خويش فراهم کنند (الم .)2002 ،2
بر اساس رويکرد ترکی

خانوادگی ،3خانوادههای دو والد بهتیرين سیاختار بیرای کودکیان

محسوب میشوند .بر اساس اين رويکرد ،کودکانی که با دو والید زيسیتی خیود رشید نکیرده
باشند ،سطوح پايین بهزيستی را نسبت به کودکان دارای دو والد تجربه میکنند (مکالناهیان و
ساندفور .)1994 ،4بر اساس ديدگاه فرايند خانواده ،5کودکان دارای فراينید خیانوادگی بهتیر ،از
وبیل روابط والد-فرزندی و عدم تعارضیات خیانوادگی بهزيسیتی روانشیناختی بهتیری دارنید
(آکوک و دمو.)1994 ،6
بر اساس تحقیقات ،نوجوانانی که در خانواده تیک والید زنیدگی مییکننید بیشیتر از نوجوانیان
خانوادههای سالم به کمکهای روانشناختی نییاز دارنید (هییل .)1993 ،7همچنیین تحقیقیات نشیان
میدهد که کودکان رشد يافته در خانوادههای دووالد سازگاری روانشناختی بیشیتر و پیشیرفت بهتیر
در مدرسه ،پیشرفت تحصیلی باال و رفتارهای بزهکارانه و ضداجتماعی کمتری را نشیان مییدهنید
(آستون 8و مک الناهان1991 ،؛ هرناندز2004 ،9؛ سوارز-اوروزکو ،رادز و میلبورن.)2009 ،10
1. Han
2. Lamb
3. family composition perspective
4. McLanahan & Sandefur
5. family process perspective
6. Acock & Demo
7. Hill
8. Astone
9. Hernandez
10. Suarez-Orozco, Rhodes, & Milburn

مقایسه عالیم اختالالت برونیسازی شده (بیشفعالی ...
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کودکان بیسرپرست 1کودکانی هستند که زير سن  18سیال وراردارنید و بیه هیر دلیلیی از
والدين و ديگر نزديکان خود جدا شده و بهوسیله هیچ بزرگسالی که از فیرف ویانون مف ی
شده است ،سرپرستی نمیشوند (اوگاتا .)1993 ،2بر اساس گزارش کمیساريای عالی پناهندگان
سازمان ملل متحد در ژنو2012( 3؛ به نقل از جکوبسین ،ديمیوت و هییر .)2014 ،4کشیورهای
اروپايی در سال  2011تقريباً  13300نفر تقاضای پناهندگی کودکان بییسرپرسیت را دريافیت
نموده اند که اين میزان تقريباً  75درفد تعداد اين کودکان در جهان است .بهعنوان نمونیه اداره
مهاجرت نروژ2011( 5؛ به نقل از جکوبسن و همکاران )2014 ،مییزان کودکیان بییسرپرسیت
درجستجوی پناهگاه در نروژ از  322نفر در سال  2005به  2500در سال  2009رسییده اسیت.
براساس گزارش بیرن2008( 6؛ به نقل از هومر 7و همکاران ،)2009 ،در سال  2005در آمريکیا
 700تا  900کودک و نوجوان بیسرپرست به اداره اسکان پناهندگان ارجاع داده شده اند.
درلوين و بروکت )2007( 8نشان دادند که  37تا  47درفد نوجوانان بییسرپرسیت عاليیم
شديد يا خیلی شديد اضطراب ،افسردگی و استرس پس از سانحه را نشان میدهند و دختیران
بیسرپرستی که حوادث استرسزا را بیشتر تجربیه کیردهانید در خطیر بیاالی رشید مشیکالت
هیجانی ورار دارند .همچنین هومر و همکاران ( )2009در يک مطالعه مروری نشان دادنید کیه
کودکان بیسرپرست در مقابل عادی میزان بااليی از اختالل استرس پس از سیانحه را گیزارش
میکنند .برونشتاين ،مانتگومری و آت )2013( 9نشان دادند که تقريباً  31/4درفد اين کودکیان
در مشکالت هیجانی و رفتاری 34/6 ،درفد در اضطراب و  23/4درفید در افسیردگی نمیره
باالتر از نقطه برش کس

کردهاند .سانچز-کائو ،کرامر و هودز )2013( 10نشان دادند کیه 66/2

درفد از اين کودکان در خطر باالی ابتال به اختالل استرس پس از سیانحه و  12/7درفید در
خطر ابتال به افسردگی ورار دارند .جکوبسن و همکاران ( )2014گزارش نمودند کیه نوجوانیان
1. unaccompanied children
2. Ogata
3. united nations high commissioner for refugees geneva
4. Jakobsen, Demott, & Heir
5. norwegian directorate of immigration
6. Byrne
7. Huemer
8. Derluyn & Broekaert
9. Bronstein, Montgomery, & Ott
10. Sanchez-Cao, Kramer, & Hodes
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بیسرپرست ،حوادث تهديدآمیز ( 82درفد) ،سوءاستفادهی فیزيکیی ( 82درفید) و از دسیت
دادن روابط نزديک ( 78درفد) را در زندگی خود تجربه نمودهاند .همچنین آنها نشان دادنید
که  41/9درفد از اين نوجوانان مالکهای تشخیصی برای اختالالت روانپزشیکی داشیتند کیه
بیشترين میزان آن مربوط به اختالل استرس پس از سیانحه ( 30/6درفید) ،افسیردگی اساسیی
( 9/4درفد) ،ترس از مکانهای باز ( 4/4درفد) و اضطراب فراگیر ( 3/8درفد) بوده است.
در ايران ،علم ،يزدی فیضآبادی و نعمتاهللزاده ماهانی ( )1392نشان دادنید کیه بیشیترين
اختالل روانشناختی در ابعاد نه گانه در سطوح خفی

و متوسط مربوط بیه دانیش آمیوزان بیی

سرپرست ( 51/9درفد) نسبت به کودکان عیادی و تیزهیوش بیوده اسیت .همچنیین ،محبیی،
محمدی و واسمی ( )1390نشان دادند که میانگین شاخصهای ناسازگاری در نقاشیی کودکیان
و میانگین اختالالت رفتاری در کودکان بیسرپرست بیشتر از کودکان عادی بود.
اختالالت دوره کودکی به دو فبقه کلی اختالالت درونییسیازی شیده 1و برونییسیازی شیده
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تقسیم می شوند .گروه اول مشکالتی هسیتند کیه در درون شیخص وجیود دارنید ماننید اضیطراب،
افسردگی ،کنارهگیری اجتماعی و شکايات جسمانی بدون علت جسمانی .امّا اختالالت برونیسیازی
شده آن نوع اختالالتی هستند که رو به بییرون بیوده و در تعیارا بیا افیراد ديگیر و محییط ايجیاد
میشوند (آشنباخ و رسکورالر .)2001 ،3نشانههای برونیسیازی شیده بیهفیورکلیی پايیداری وابیل
توجهی فی زمان نشان داده و در فی تحول رشدی به شکلهای مختلفیی بیروز مییکننید .اشیکال
زودرس نشانههای برونیسازی شده که از دومین سال زندگی وابل مشاهدهاند بهفورت بییویراری،
نحسی ،بدولقی ،گريه زياد و لجبازی اهر میشوند (گیلون و شاو .)2004 ،4سیه اخیتالل عمیده در
میان اختالالت برونیسازی شده کودکان از اهمیت بخصوفی برخوردار هستند:
اختالل کمتوجّهی -بیشفعاالی  .)ADHD(5يیک اخیتالل رفتیاری رشیدی اسیت کیه
براساس وجود الگوی پايدار کاستی توجهی و يا تکانشگری و بیشفعالی بهعنوان ويژگیهیايی
بسیار تکرارپذير و شديدتر از میزان وابل مشاهده در همتاهای رشدی فرد مشیخص گرديیده و
1. internalizing
2. externalizing
3. Achenbach & Rescolar
4. Gilliom & Shaw
)5. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD
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 -1عالئم آن با سطح رشدی و تکاملی فرد تناس

و همخوانی ندارد (کارمیر.)2008 ،1

 -2اختالل بیاعتنایی /نافرمانی مقابلاهای  .)ODD(2فبی پنجمیین ويراسیت راهنمیای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی( ،)DSM-Vاختالل بیاعتنايی مقابلهای الگوی عودکننیده
رفتار منفیکارانه توأم با بیاعتنايی ،نافرمانی و خصمانه نسبت به اولیاء ودرت توفی

میشیود

(کاپالن و سادوک 2015 ،ترجمه رضاعی.)1394 ،
 -3اختالل سلوک .اختالل سلوک مجموعهی پايداری از رفتارهايی است که با گذشت زمان
شکل میگیرد و غالباً مشخصهی آن پرخاشگری و تجاوز به حقوق ديگیران اسیت .کودکیان و
نوجوانان دارای اختالل سلوک معموالً نسبت به احساسات ،آرزوها و رفاه ديگران اهمیتی وائل
نیستند و بیه نظر میرسد رفتارهای اين افراد معموالً هدف مشخصی نداشته و لذت يیا امتیازی
برای آنها در بر ندارد (لطفیکاشانی و وزيری.)1380 ،
تحقیقات در مورد مقايسهی اختالالت برونیسازی شده در کودکان بیسرپرست و دو والد
مورد غفلت واوع شده است؛ اما جنسن ،فرمستاد ،گرانلی و ويلهلمسن )2015( 3نشان دادند که
شیوع اختالالت برونیسازی شده در کودکان بیسرپرست  10تا  16ساله  7درفید مییباشید.
درلوين و بروکت ( )2007نیز به اين نتیجه دست يافتند که بر اساس نظر میددکاران اجتمیاعی،
در میییان نوجوانییان بیییسرپرسییت شیییوع بییاالی مشییکالت درونیییسییازی شییده و مشییکالت
برونیسازی شده وجود دارد.
فقدان والدين به هر دلیل ،نقیش مهمیی در مشیکالت سیالمتی و تحصییلی کودکیان دارد.
بنابراين پژوهش در اين زمینه کمکهای حرفهای و روانشناختی به کودکانی کیه بییسرپرسیت
هستند را برجسته مینمايد و توجه مشاوران ،روانشناسان و مسئولین مربوفیه را بیه پیامیدهای
اين مشکل و مرتفع نمودن اثرات آن بر مشکالت روانشناختی کودکان برمیانگیزانید .همچنیین
ارائ ه راهکارهای الزم در جهیت کمیک بیه حیل مشیکالت روانشیناختی از جملیه اخیتالالت
برونیسازیشده اين کودکان از داليل ديگری است که به اهمیت موضوع میافزايد .با توجه بیه
کمبود پژوهشها در مورد اختالالت برونیسازیشده کودکان بیسرپرست ،مخصوفاً در ايران،
انجام اين پژوهش میتواند اين خأل را پر نموده و از بعید افیزايش موجی

تقويیت تحقیقیات

1. Cormier
)2. oppositional Defiant Disorder (ODD
3. Jensen, Fjermestad, Granly, & Wilhelmsen

6

مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز (دورهی دوم ،سال  ،2بهار  ،1395شماره )1

مرتبط در اين زمینه مییشیود و نتیايج آن مییتوانید راهنمیای پژوهشیگران در میورد بررسیی
پیامدهای روانشناختی بیسرپرست بودن کودکان باشد.
از اين رو ،هدف پژوهش حاضر بررسی مقايسهی اختالالت برونیسازی شیده در کودکیان
بیسرپرست و دووالد میباشد و سفال افلی اين است که «آيا بین کودکان بییسرپرسیت و دو
والد در میزان عاليیم اخیتالالت برونییسیازی شیده (اخیتالالت بییشفعیالی/کاسیتی توجیه،
بیاعتنايی/نافرمانی مقابلهای و سلوک) تفاوت وجود دارد؟».

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش تحقی اين پژوهش علّی -مقايسهای میباشد .زيیرا در ايین پیژوهش هیدف افیلی
پژوهش مقايسه ی اختالالت برونیسازی شده در کودکان بیسرپرست و دو والد میباشید .بیر
اساس اين هدف ،بیسرپرستی بهعنوان متغیر مستقل و اختالالت برونیسازی شده (اخیتالالت
بیشفعالی/کاستی توجه ،بیاعتنايی/نافرمانی مقابلهای و سلوک) بهعنیوان متغیرهیای وابسیته در
نظر گرفته شده است.
جامعهی اين تحقی را کل کودکان  7تا  11ساله موسسات نگهداری کودکیان بییسرپرسیت در
شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند که تقريباً  70نفر بودند .همچنین در اين پژوهش کل کودکیان  7تیا
 11سال شهرستان کرمانشاه بهعنوان جامعهی موازی با جامعهی اول در نظیر گرفتیه شیده اسیت .در
اين تحقی ابتدا کل کودکان بیسرپرسیت  7تیا  11سیاله شهرسیتان کرمانشیاه کیه در مفسسیههیای
مربوفه نگهداری میشدند بهفورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند که در زمیان مراجعیه بیه
مفسسه  54نفر بودند .در اين تحقی کل  54نفر بهعنوان نمونهی اول در نظر گرفته شدند .بیا توجیه
به اينکه نمونهی کودکان دو والد بهعنوان نمونهی موازی در اين تحقی در نظر گرفته شید 54 ،نفیر
از کودکان  7تا  11ساله کرمانشاه نیز بهعنوان نمونه دوم انتخاب شدند کیه از نظیر سین و جینس بیا
گروه بی سرپرستان همتا شدند .الزم به ذکر است از میان نمونه کودکان بیسرپرست  5نفر بیه دلییل
اينکه سرپرستان مفسسه پرسشنامه را ناوص تکمیل کرده بودند ،حذف و از مییان نمونیه کودکیان دو
والد نیز  5نفر همتا شده نیز از نمونهی نهايی خارج شدند .درنهايت نمونه نهايی را  98نفیر ( 49نفیر
کودک بیسرپرست و  49نفر دارای دو والد) تشکیل دادند.
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مالکهای ورود به گروهها عبارت بودند از :دارا بودن سن  7تا 11سال ،ساکن بیودن کودکیان
بیسرپرست در مفسسه نگهداری کودکان بیسرپرست ،برخورداری از سالمت جسمانی ،رضايت
کامل والدين کودکان دارای والد و رضايت سرپرستان مفسسات نگهداری کودکیان بییسرپرسیت
از شرکت در تحقی  .مالکهای خروج از تحقی عدم تکمیل پرسشنامهها به هر دلیل ،انصیراف از
ابراز رضايت والدين و سرپرستان مفسسات نگهداری کودکان بیسرپرست از شرکت کودکیان در
پژوهش و عدم حضور کودک در حین تکمیل پرسشنامهها بودند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه نشانههای مرضی کودک .اين ابزار توسط گادو و اسیپیرافکین )1997( 1سیاخته
شده و يک ابزار درجهبندی رفتار اسیت کیه بیر اسیاس فبقیهبنیدی ويیرايش سیوم مجموعیه
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی بهمنظور غربالگری  18اختالل رفتاری و هیجانی فراحی
شد .فرم والدين اين سیاهه  97گويه دارد که  18اختالل را در  11گروه عمیده ویرار مییدهید.
گروهها اختاللهای بیشفعالی/کاستی توجهی ،بییاعتنیايی /نافرمیانی مقابلیهای ،اخیتالل رفتیار
هنجاری ،اضطراب فراگیر ،افسردگی اساسی ،افسرده خیويی ،روانگسییختگی ،درخودمانیدگی،
هراس اجتماعی ،اضطراب جدايی و اختالل سلوک را در بیر مییگیرنید (گیادو و اسیپیرافکین،
 .)1997گادو و اسپیرافکین ( )1997اعتبار گیروههیا را بیین ( 0/37روان گسییختگی) تیا 0/82
(کاستی توجه/بیشفعالی) گزارش کردهاند .در ايران نیز پايايی کل ايین ابیزار را  0/90گیزارش
شده است (توکلیزاده .)1375 ،در اين پژوهش از سه خرده مقیاس بیشفعیالی/کاسیتی توجیه،
بیاعتنايی/نافرمانی مقابلهای و اختالل سلوک استفاده گرديده است.

روش اجرا
پس از مشخص شدن نمونه ،پژوهشگران با همیاهنگیهیای الزم بیه مفسسیات نگهیداری
کودکان بی سرپرست شهرستان کرمانشاه مراجعه نمیود و سیپس بیا کسی

موافقیت مسیئولین

مفسسات در زمینه شرکت در تحقی  ،پرسشنامههای پیژوهش را بیا کید و نیام مربیوط بیه 54
کودک در مفسسه در اختیار آنان ورار دادند .آنها به مدت تقريباً نیم ساعت بیه هیر پرسشینامه
1. Gadow & Sparfkin
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پاسخ دادند .همچنین در يکی از محله های تقريباً متوسط شهر کرمانشاه ،پژوهشگر بیا مراجعیه
به خانههای دارای کودکان  7تا  11سال و انتخاب خانوادههیای دارای کودکیان همتیا شیده بیا
گروه اول (از نظر سن و جنسیت) ،پرسشنامههای پژوهش را در اختیار مادران آنهیا ویرار داد.
پس از جمعآوری پرسشنامهها ،دادههای پژوهش با نرمافزار  SPSS-22و با استفاده از آزمیون
تحلیل واريانس چندمتغیری (مانوا) ،مورد تجزيه و تحلیل ورار گرفته شد.

یافتهها
با توجه به نتايج توفیفی ،از نظر وضعیت سنی هم در گروه کودکان بیسرپرست و هیم در
کودکان دارای دووالد 10/2 ،درفد کودکان  7سال 18/4 ،درفد  8سال 30/6 ،درفد  9سیال،
 12/2درفد  10سال و  28/6درفید  11سیال داشیتند .همچنیین هیم در گیروه  49/0درفید
کودکان پسر و  51/0درفد دختیر بیودهانید .جیدول  1مییانگین و انحیراف معییار اخیتالالت
برونیسازیشده را در دو گروه کودکان بیسرپرست و دو والد نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار عالیم اختالل بیشفعالی (بادون کاساتی توجاه و باا کاساتی
توجه) ،بیاعتنایی /نافرمانی مقابلهای و سلوک در کودکان بیسرپرست و دو والد
متغیر

کودکان بیسرپرست
میانگین انحراف معیار

کودکان دارای دو والد
میانگین

انحراف معیار

اختالل بیش فعالی بدون کاستی توجه

2/20

2/07

0/979

1/77

اختالل بیش فعالی با کاستی توجه

2/22

2/65

1/775

2/66

اختالل نافرمانی /بیاعتنايی مقابلهای

2/16

2/25

1/28

1/73

اختالل سلوک

2/79

3/76

1/10

2/56

وبییل از اجییرای آزمییون تحیییل واريییانس چنییدمتغیری آزمییون  Boxجهییت بررسییی همگنییی
ماتريسهای واريانس-کواريانس به عمل آمد که با توجه به عدم معنیداری آن نشاندهنده اين اسیت
که در اين پژوهش اين شرط رعايت شده است (f=1/661؛  .)p>0/084همچنین با توجه بیه مقیادير
 pدر آزمون لوين بیرای عاليیم اخیتالل بییشفعیالی/بیدون کاسیتی توجیه (f=1/918؛ ،)p>0/196
اختالل بیشفعالی با کاستی توجه (f=1/039؛  ،)p>0/844اختالل نافرمانی /بییاعتنیايی مقابلیهای
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(f=2/175؛  ) p>0/092و اختالل سلوک (f=1/012؛  ،)p>0/22شیرط برابیری واريیانسهیا حفی
شده است .جدول  2نتیايج آزمیون تحلییل واريیانس چنیدمتغیری بیرای مقايسیهی عاليیم اخیتالل
بیشفعالی ،بیاعتنايی /نافرمانی مقابلهای و اخیتالل سیلوک در کودکیان بییسرپرسیت و دو والید را
نشان میدهد.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایساهی عالیام اخاتالل بایشفعاالی،
بیاعتنایی /نافرمانی مقابلهای و اختالل سلوک در کودکان بیسرپرست و دو والد
متغیر

منبع

36/735

1

36/735

9/88

0/002

0/10

بیشفعالی با کاستی توجه

4/50

1

4/50

0/637

0/427

0/01

بیاعتنايی/نافرمانی مقابلهای

18/867

1

18/867

7/212

0/009

0/05

اختالل سلوک

70/296

1

70/296

6/772

0/011

0/07

بیشفعالی بدون کاستی توجه
گروه

مجموع

میانگین

F

p

اندازه اثر

مجذورات

df

مجذورات

جدول  2نشان میدهد که بین عاليم بیشفعالی بدون کاستی توجه ،نافرمانی /بییاعتنیايی مقابلیهای
و سلوک در کودکان بیسرپرست و دو والد تفاوت معنییدار وجیود دارد (Wilks' Lambda=3/597؛

 .)p>0/009اما بین عاليم اختالل بیش فعالی با کاستی توجه در دو گیروه تفیاوت معنیی دار بیهدسیت
نیامد .بنابراين با توجه به تصحیح آلفای بنفرونی که از تقسیم آلفیای  0/05بیر تعیداد متغیرهیای وابسیته
حافل میشود ،سطح معنیداری هر يک از متغیرها بايد کمتر از  0/0125باشد .با توجه به آنکیه سیطح
معنیداری متغیرها کمتر از اين مقدار است بنابراين مییتیوان گفیت کیه بیین دو گیروه در هیر يیک از
بیشفعالی بدون کاستی توجه ،نافرمانی/بیاعتنايی مقابلهای و سیلوک تفیاوت معنییدار وجیود دارد .بیه
عبارت ديگر با توجه به جدول میانگین هیا ،مییانگین ايین عاليیم در کودکیان بییسرپرسیت بیشیتر از
کودکان دارای دو والد بوده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقايسهی اخیتالالت برونییسیازیشیده (بییشفعالی/کاسیتی توجیه،
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بیاعتنايی /نافرمانی مقابلهای و اختالل سلوک) در کودکان بیسرپرست و دو والد بیوده اسیت.
نتايج آزمون تحلیل وارياس چندمتغیری نشان داد که بین میانگین رتبههای بییش فعیالی بیدون
کاستی توجه در گروه کودکان بیسرپرست و دو والد تفاوت معنی دار وجود دارد .بیه عبیارت
ديگر ،میانگین بیش فعالی بدون کاستی توجه در کودکان بیسرپرست بیشیتر از کودکیان دارای
دو والد بوده است .اما بین میانگین رتبههای بیش فعالی با کاسیتی توجیه در دو گیروه تفیاوت
معنی دار وجود ندارد .اين نتیجه با يافتههای جنسن و همکاران ( )2013همخوان اسیت کیه در
تحقی خود به اختالالت برونیسازی شده در کودکان بیسرپرست اشاره نمودهاند .همچنین در
راستای يافتههای برنشتاين و همکاران ( )2013ورار دارد که وجود مشکالت رفتیاری هیجیانی
را در اين کودکان نشان داده اند .همچنین يافتههای درلوين و بروکیت ( )2007را میورد تديیید
ورار میدهد که به اين نتیجه دست يافتنید در مییان نوجوانیان بییسرپرسیت شییوع بیااليی از
مشکالت درونیسازی شده و برونیسازیشده وجود دارد.
در تبیین اين يافته میتوان گفت کودکان بیسرپرست به دلیل اينکیه کمبیود والیدين را در
زندگی خود احساس میکند ،ممکن است در سیالمت روان و متغیرهیای میرتبط بیا آن دچیار
مشکل شوند .زيرا فقدان والدين موج

میشود که کودکان حمايت هیجانی والدين خود را از

دست بدهند و اين امر میتواند موج

مشکل در رفتارها و تکرار بسیاری از رفتارهای مشیکل

ساز از جمله بیش فعالی در آنان شود .بهعنوان مثال ،آنها ممکن است دچار عاليمی بیقیراری،
باال و پايین پريدن ،پرسر و فدا بازی کردن و پرحرفی شوند که بهعنوان عاليم بیش فعیالی در
نظر گرفته شدهاند (کاپالن و سادوک .)1394 ،از فرفی ديگر فقدان والیدين مییتوانید موجی
شود که اين کودکان برای جبران اين فقدان بزرگ در زندگی دست به فعالییتهیا و رفتارهیايی
بزنند که عاليم اختالل بیفعالی را در آنان برجسته نمايد.
نتايج تحلیل وارياس چنیدمتغیری نشیان داد کیه بیین مییانگین رتبیههیای عاليیم اخیتالل
بیاعتنايی /نافرمانی مقابلهای در گروه بیسرپرست و دو والد تفاوت معنییدار وجیود دارد .بیه
عبارت ديگر ،میانگین عاليم اختالل بیاعتنايی /نافرمیانی مقابلیهای در کودکیان بییسرپرسیت
بیشتر از کودکان دارای دو والد بوده است .در تحقیقات وبلی به وجود اختالالت برونییسیازی
شده در کودکان بیسرپرست (جنسن و همکاران )2013 ،و وجود مشکالت رفتاری -هیجیانی
را در اين کودکان اشاره شده است (برنشتاين و همکاران .)2013 ،عالوه بیر ايین در تحقیقیات
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ديگر شیوع باالی مشکالت برونیسازی شده مورد تأيید ورار گرفته است (درلیوين و بروکیت،
 .)2007بنابراين میتوان گفت که نتايج تحقی حاضر نتايج آن پژوهشگران را مورد تأيید ویرار
داده است.
در تبیین اين يافته میتوان گفت چون کودکان بیسرپرست فقدان والدين را تجربه میکننید
و در تربیت مستقیم با والدين خود نبودهاند ،به احتمال زياد در مقابل ديگران نافرمانی میکننید
و از انجام و ايی که به آنها محول میشود سرپیچی میکنند .زيرا تربیت مستقیم يیک کیودک
تحت حمايت والدين فیزيولوژيکی باعی

مییشیود کیه وی بسییاری از رفتارهیا را از فريی

همانندسازی با والدين خود ياد بگیرد .البته ذکر اين نکته الزم است که بیودن در کنیار والیدين
موج

ادراک ودرت والدين میشود و کودک دارای دو والد بهفورت میداوم مییدانید و يیاد

میگیرد که بايد از والدين خود نافرمیانی نکنید ،چیون از بسییاری از رفتارهیای تشیوي کننیده
والدين منع خواهد شد .اما کودکان بیسرپرست بهفورت مستقیم تحت تربییت والیدين خیود
نبودهاند و به عبارتی بسیاری از آنها هیچووت والدين خیود را نديیده انید کیه همیین عوامیل
موج

میشود که آنها در مقابل اين فقدان رفتارهای نافرمانی و بیاعتنايی نسبت بیه ديگیران

را نشان دهند .البته بسیاری از کودکان بیسرپرست چون میدانند که بیسرپرست هسیتند و در
پرورشگاههای مخصوص نگهداری میشوند به احتمال زياد احساس میکنند که ديگران بايد به
آنان ترحم و مهربانی بیشتری نشان دهند و اگر احسیاس تیرحم و مهربیانی از فیرف ديگیران
نسبت به آنان کم باشد ،آنها ممکن است به رفتارهايی روی بیاورنید کیه نشیاندهنیده عاليیم
بیاعتنايی /نافرمانی مقابلهای باشد.
نتايج تحلیل وارياس چندمتغیری نشان داد که بین میانگین رتبههای عاليم اخیتالل سیلوک
در گروه کودکان بیسرپرست و دو والد تفاوت معنی دار وجود دارد .به عبارت ديگر ،مییانگین
عاليم اختالل اختالل سلوک در کودکان بیسرپرسیت بیشیتر از کودکیان دارای دو والید بیوده
اسییت .در پییژوهش جنسیین و همکییاران ( )2013اخییتالالت برونیییسییازی شییده در کودکییان
بیسرپرست مورد تأيید ورار گرفته است .برنشتاين و همکاران ( )2013نیز به وجود مشیکالت
رفتاری -هیجانی را در اين کودکان اشاره نمودهاند .درلوين و بروکیت ( )2007نییز مشیکالت
برونیسازی شده را در گودکان بیسرپرست گزارش نموده است .بنابراين مییتیوان گفیت کیه
نتیجه تحقی حاضر يافتههای آن پژوهشگران را تأيید نموده است.
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در تبیین يافته فوق میتوان گفت که چون کودکان بیسرپرست تحت حمايت و سرپرسیتی
والدين خود نبودهاند و بسیاری از آنان ممکن است نسبت بیه والیدين خیود کیه آنهیا را رهیا
نمودهاند ،احساسات منفی از جمله تنفر داشته باشند .به دلیل فقدان والدين ،پیامدهای منفی اين
احساس تنفر ممکن است متوجه ديگران شود و گاهی با رفتارهايی نظیر پرخاشگری نسبت بیه
مردم و حیوانات يا درگیریهای جسمی ،تخري

امیوال و امکانیات و نقیض شیديد مقیرارات

نشان داده میشود که از عاليم عمده اختالل سلوک (کرنیگ ،ديويسون ،نیل و جانسیون2001 ،
ترجمه شمسیپور )1388 ،محسوب میشوند.
از جمله محدوديتهای اين پژوهش اين بود که در اين تحقی فقط کودکان  7تیا  11سیال
بیسرپرست و دارای دو والد شهرستان کرمانشاه در تحقی شرکت داده شدند .همچنین به عدم
امکان گروه مقايسه کودکان دارای تک والد نیز يکی ديگر از محدوديتهای اين پژوهش بیوده
است .بادر نظر گرفتن اين دو محدوديت ،و بر اساس نتايج پژوهش پیشنهاد میشود کیه بیرای
کاهش رفتارهای برونیسازی شده از جمله بیشفعالی ،بیاعتنايی/نافرمیانی مقابلیهای و سیلوک
در کودکان بیسرپرست از درمانها و آموزشهای روانشناختی استفاده شود .همچنیین پیشینهاد
میشود که در مراکز نگهدری کودکان بیسرپرست از وجود روانشناسان با تجربه استفاده شیود
تا آنها بتوانند به کاهش اين مشکالت در اين کودکان کمک نماينید .بیه تحقیقیات آينیده نییز
پیشنهاد میشود که انجام چنین پژوهشی در سطح گستردهتر و در میان دورههای سنی مختلی
از جمله نوجوانی نیز انجام دهند و از گروه مقايسه کودکان دارای يک والد نیز استفاده نمايند.
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