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  چکیده
 یاجتماع تیناکارآمد و حما يطرحواره ها سهیپژوهش حاضر با هدف مقا: مقدمه 

پژوهش  نیا: روش. انجام شد يو تک والد يادراك شده در دانش آموزان عاد
از  ت،یو بر اساس ماه يبا توجه به هدف از نوع کاربرد ،یفیحاضر از نظر روش توص

است از  رتدر پژوهش حاضر ،عبا يجامعه آمار. باشد یم يا سهیمقا - ینوع عل
مقطع ( قیدخترانه حقا انرستیدانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دب ي هیکل

 قیاز طر يدانش آموز عاد 60دانش آموز تک والد و  60که تعداد ) 10-11-12
 ياطالعات از پرسشنامه ها يجمع آور يدردسترس انتخاب شد، برا يرینمونه گ

واکس  یاجتماع تیو حما)SQ-SF(ناکارآمد یانگ  ياستاندارد طرحواره ها
گرفت که  جهیتوان نت یپژوهش م يها افتهیبراساس  :یافته ها.استفاده شد

ناکارآمد در در دانش آموزان تک  يطرحواره ها ينمرات تمام مولفه ها نیانگیم
 افتهیبراساس .  تفاوت معنادار است نیباالتر است و ا ياز دانش آموزان عاد يوالد
ادراك  یاجتماع تینمرات حما نیانگیگرفت که م جهیتوان نت یپژوهش م يها

تفاوت  نیباالتر است و ا ياز دانش آموزان تک والد يشده در دانش آموزان عاد
 . معنادار است

، دانش آموزان ، تک  یاجتماع تیناکارآمد ، حما يطرحواره ها:  يدیکل کلمات
  يوالد

Abstract   
Introduction: The present study aimed to compare inefficient 
schemas and perceived social support in ordinary and single 
parent students. Method: This descriptive method is of causal-
comparative type according to the purpose of the applied type 
and based on its nature. The statistical population of this study is 
all female high school girl students of Facts (١١-١٢-١١), which 
selected ٦٠ single-parent students and ٦٠ normal students by 
available sampling, for collecting Data was collected using 
standard questionnaires of Young's Inefficient Schemes (SQ-SF) 
and social protection of wax. Results: Based on the research 
findings, it can be concluded that the mean scores of all the 
components of inefficient schemas in single-parent students of 
knowledge Normal students are higher and this difference is 
significant. Based on the findings of the research, it can be 
concluded that the mean scores of perceived social support in 
ordinary students are higher than single-parent students, and this 
difference is significant. 

Keywords: Inefficient Schemes, Social Support, Students, 
Single-parent 

 

 

  مقدمه
در . بـوده انـد   یفرزنـدان  ایـ فرزند  يدارا یبوده که با ازدواج رسم يمفهوم خانواده متشکل از زن و مرد ربازید از

 ایـ طالق حضـور نـدارد و فرزنـد     ایبه علت فوت  نیاز والد یکیوجود دارد که  ينوع از خانواده، گاه خانواده ا نیبرابر ا
نوع از خانواده هـا   نیا ياز جوامع برا ياریاست که بس یتک والد عنوان. کند یم یگزند نیاز والد یکیفرزندان، تنها با 

کـه بـه    رنـد یکننـد، ناگز  یمـ  یزنـدگ ) مادرسرپرست از نوع(ي تک والد که در خانواده ها یاغلب کودکان.برند یبکار م
از فقـر، بـه همـراه     یناشـ  نهیرید يفشارها .آن مواجه شوند يها يریو درگ یمال يلحاظ عدم حضور پدر، با چالش ها

                                                             
 نورالهدي اعتصامی نصر: ولئنویسنده مس١*
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 1گـرو -سوتام( گردد یم دیجد یو استرس در زندگ يریپذ بیشود، موجب آس یکه مدام اضافه م یفیوظا يحجم باال
تواند بصورت ناسازگارانه عمل کنـد، طرحـواره هـا     یکه در کودکان تک والد، م ییها یژگیاز و یکی). 2010، 2و کندل

و  3یانـگ .(خودمان وجهان هستند و به ما میگویند چگونه ایم و جهان چگونه استطرحواره ها دانش ما در مورد . است
یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیري مشکالت روانشناختی می شـوند  )1386،  .و ویشار  4کالسکو

هیجانـات،    ش از خـاطرات، به الگوي خود تداوم بخ می نامد ومعتقد است طرحواره ها،   طرحواره هاي ناسازگار اولیه،« 
طرحـواره هـاي ناسـازگار      یعبـارت ه ب» .شناخت ها، حواس و ادراکات اطالق می شود که رفتار ها را هدایت می کنند

در مورد خود وجهان هستند که حاصل آموزه هاي سال هاي نخسـتین زنـدگی    فرد باورهاي عمیق و مستحکم  اولیه  ،
  ).2009بارلو، (یر می گذارنداند و در حیطه هاي مختلف زندگی تاث

بـه   رینـاگز  یزنـدگ  ياز همـان ابتـدا   سـتن یز ياست و برا یاجتماع يتوان گفت انسان موجود یم یبه طور کل
موانـع   گرانید ياریگردد که فرد با کمک و هم یموجب م يبشر يازهایباشد، چرا که ن یبا همنوعان خود م يهمکار

در زنـدگی روزمـره، انسـانها     .ببـرد  شیپـ  مالرا به سمت ک یخود بردارد و روز به روز زندگ يپا شیو مشکالت را از پ
گیرند که از محرکهاي درونـی ماننـد تفکـر در مـورد چیـزي تـا        دائماً در معرض محرکهاي برانگیزنده هیجانی قرار می

بنـابراین  . ، گسترده شده اسـت هاي درگوشی در دانشگاه یا شنیدن یک موزیک پچ رخدادهاي بیرونی مانند شنیدن پچ
توان اذعان داشت کـه تنظـیم    با این حال می). 2001دیویدسون، (درگیر است  تنظیم هیجانیانسان همیشه در نوعی 

هیجان یک سري فرایندهایی است کـه افـراد بـراي تغییـر جهـت جریـان خـود بـه خـودي هیجـان از آنهـا اسـتفاده             
باالترین سطح تعمیم یافته شـناخت اسـت کـه بـه تغییـر       طرحواره). 2007، 7و استاتس 6، هارتیگ5وندنبرگ(کنند می

افکار خودآیند منفی و مفروضه . مقاوم می باشد و تاثیر عمیق و قدرتمندي در شناخت واره ها و هیجان هاي فرد دارد
 درتمنـدتر زمانی قهاي بنیادین بینابینی به طور شدیدي تحت تاثیر طرحواره ها قرار می گیرند و این تاثیر به خصوص 

 از توانـد  مـی  کـه  اسـت  انسـانی  مهم مالك یک دهنده نیز نشان  8اجتماعی حمایت .است که طرحواره ها فعال شوند
از مباحث مطـرح در   یکی یاجتماع تیحما). 2013 ،10کنی و 9فابیو دي( متعدد مورد بررسی قرار گیرد نظري دیدگاه

نشـان   يمتعـدد  يپژوهش ها). 2002والش ،(است 21مهم قرن  ياز چالش ها یکیباشد که  یم يفرد نیدر روابط ب
؛ 2000؛ شوارتز ،2002بندورا ،(در پروش استعداد افراد داشته است ینقش مهم یاجتماع طیداده اند که خانواده و مح

 عاشـقانه،  روابـط  اجتمـاعی شـامل ارتباطـات دوسـتی،     حمایـت  ارزشمندترین مالك هاي ارزشیابی ).2015، مویورس
 حمایــت )2000( 12لــی نظــر طبــق. )2011 ،11بالســتاین(اســت عمــر طــول در کــار روابــط و ارتباطــات خــانوادگی،

                                                             
١ Southam-Gerow  
٢ Kandell  
٣ - Young 
٤ - klosko 
٥ Vanden Berg 
٦ Hartig  
٧ Stats  
٨ Social support 
٩ Di fabio 
١٠ Kenny 
١١ Blustein 
١٢ Lee 
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 و فـرد  خـود  خـاطر  به بودن، نیاز مورد و شدن، داشته دوست شدن، پذیرفته داشتن، تعلق از ذهنی احساس«اجتماعی
 تعـدیل  را زا اسـترس  رویـدادهاي  آثـار  اجتماعی حمایت که است معتقد 1لو. است ،»دهد انجام تواند می آنچه خاطر به

  )2،2000لیونس(دارد مثبت رابطه روانی، سالمت و شادکامی با و انجامد می مثبت عواطف تجربه به و کند می
 منـابع . اسـت  شـده  گفتـه  اعتمـاد  و عشـق  همـدلی،  مراقبـت،  سـازي  فراهم به هیجانی حمایت
 مـذهبی  حمایـت  و کـار  محـیط  در حمایـت  دوسـتان،  خویشـاوندان،  خانواده، شامل اجتماعی، حمایت

 اعضـاي  میـان  در را پـذیري  جامعـه  هـاي  فرصـت  شبکه هاي اجتماعی حقیقی مانند دانشگاه نیز. است
 ).2012 ،3ریچاردسـون (کننـد  فـراهم  اجتمـاعی  حمایت براي قوي اي پایه توانند می آنها دهد، می ارتقا

کنـی و  (افراد می باشـد  استرس اجتماعی کاهش درمهم  یکی از متغیرهاي اجتماعی همچنین حمایت
افراد در سـال هـاي    زندگی کیفیت باال بردن براي اجتماعی پژوهش هاي از حمایت. )4،2015همکاران

رفتـاري  - حل مسأله فرآیندي شناختی). 6،2013و رومانو 5هاگ(است  کرده پیدا هاي اخیر اهمیت باال
نه بـراي مشـکالت روزمـره را     هاي  رفتاري و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبرد موثر و سـازگارا

، حل مسـأله را تـالش هـاي     9و الزاروس 8همچنین،فالکمن). 7،1996کسدي و النگ(کند  شناسایی می
رفتاري فرد به منظور جلوگیري، مـدیریت و کـاهش فشـارهاي زنـدگی روزمـره تعریـف       - هاي شناختی

حـل مسـأله خالقانـه، اعتمـاد،      سـبک : شش سبک حـل مسـأله عبارتنـد از   ). 10،2002توماکا(کرده اند
ي برنامـه ریـزي و در    سبک حل مسـأله خالقانـه؛ نشـان دهنـده    . گرایش، درماندگی، کنترل و اجتناب

سبک اعتماد درحل مسأله؛ بیـانگر  . باشد هاي متنوع بر حسب موقعیت مسأله زا می نظرگرفتن راه حل
نایی فرد براي حل مشکالت است ش مثبت نسبت به مشکالت وتمایـل  سبک گرایش؛ نگر. اعتقاد در توا

ا آنها را نشان می هـاي   یـاوري فـرد در موقعیـت    سبک درمانـدگی؛ بیـانگر بـی   . دهد به مقابله رودررو ب
هـاي بیرونـی و درونـی در موقعیـت مسـأله زا       سبک کنترل؛ به تـأثیرکنترل کننـده  . باشد مسأله زا می

یده گـرفتن مشـکالت بجـاي مقابلـه بـا آنهـا       اشاره دارد و در نهایت سبک اجتناب؛گویاي تمایل به ناد
سه سبک نخست، سبک حل مسأله کارآمد و سه سبک بعـدي، سـبک حـل مسـأله ناکارآمـد      . باشد می

هایی چـون؛ سـالمت و رضـایت از زنـدگی، عاطفـه مثبـت،        هاي کارآمد با سازه سبک. شوند خوانده می
متغیرهـاي اضـطراب، افسـردگی،    هـاي ناکارآمـد بـا     انگیزه پیشـرفت و حمایـت اجتمـاعی، امـا سـبک     
اامیدي، خصومت و استرس شغلی ارتباط دارند  باتوجـه بـه مطالـب گفتـه شـده      ). 11،1996ساید برنی(ن

                                                             
١ Lu 
٢ Lyons 
٣ Richardson 
٤  Kenny et al 
٥ Hage 
٦ Romano 
٧ Cassidy & Long 
٨ Folkman 
٩ Lazarus   
١٠ Tomaka 
١١ Burnside 
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بین طرحواره هـاي ناکارآمـد و حمایـت اجتمـاعی     هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا 
ادراك شده در دانش آموزان عادي و تک والدي تفاوت وجود دارد؟  

  روش
مقایسـه   -علی از نوع  از نوع کاربردي و بر اساس ماهیت، با توجه به هدف از نظر روش توصیفی، حاضر پژوهش

مقطـع  (دانش آموزان دختـر دوره دوم متوسـطه    ي یهدر پژوهش حاضر ،عبارت است از کل يجامعه آمار. باشد یم اي
مـی  نفـر   400بوده و تعداد آن هـا   لیه تحصمشغول ب 1396در سال دبیرستان دخترانه حقایق کرج که ) 10-11-12

براي تخمین تعداد نمونـه  . دانش آموز، داراي دو والد می باشند 328دانش آموز تک والد و  72از بین این تعداد  .باشد
 یازمنـد ن حجم نمونه با استفاده از فرمـول کـوکران   یینتع. استفاده شد کوکراناز فرمول ) تک والد و دو والد(هر گروه 
نفـر   60نفر اعالم شـده اسـت، حجـم نمونـه      72بر اساس تعداد دانش آموزان تک والد که . است هحجم جامع آگهی از

در پـژوهش حاضـر از روش   . نفر انتخاب شـد  60محاسبه شد و براي همگنی گروه ها از بین دانش آموزان دو والد نیز 
بـه   شیگـرا  هاي شامل اندازه یفها در سطح توصی داده لیو تحل هیجهت تجز .دیدردسترس استفاده گرد يرینمونه گ

) بـودن  یعـ یطب(جهت نرمال بودن یو در سطح استنباط)انحراف استاندارد(پراکنده از مرکز هاي اندازه) نیانگیم(مرکز
مسـتقل دو  Tآزمـون    همگنـی واریـانس دو گـروه از    یبررسـ  يبرا رنوف،یاز آزمون کلموگروف اسم يریگ-نمونه عیتوز

بـه   آزمـون تـی مسـتقل   پژوهش در دو گـروه از   يرهایمتغ نیتفاوت ب یسپس جهت بررس. استفاده شده استگروهی 
  .  دیاستفاده گرد 24نسخه  SPSSواسطه نرم افزار 

  ابزار گردآوري اطالعات 
 یابیـ بـراي ارز  هیگو 75و با ) 1998( انگیتوسط این پرسشنامه :  انگیناسازگار  يپرسشنامه طرحواره ها

گذاري مـی   درجه اي نمره 6 اسیمق کیهر پرسش بر . ساخته شده است هیطرحواره ناسازگار طرحواه ناسازگار اول 15
/ یاجتمـاع  ي، انـزوا  يبـدرفتار /ياعتمـاد  ی،  بـ  یثبـات  یبـ / طرد ،یجانیه تیمحروم: طرحواره ها عبارتنداز نیا. شود

گرفتـار،  / افتـه یخـود تحـول ن    ،يمـار ینسبت به ب يریپذ بیآس ،یتیکفا یب/ یشرم، شکست، وابستگ/ نقص ،یگانگیب
 یناکـاف  یو خودکنترل یبزرگ منش/ استحقاق ،يانتقاد شیب/ سرسختانه يارهایمع ،یجانیه يبازدار ،ياطاعت، فداکار

 نیـ در ا). کامال درست  يبرا 6کامال نادرست و  يبرا 1( شود  یم ينمره گذار يدرجه ا 6 اسیمق کیهر پرسش بر . 
باشد، آن طرحـواره   5/2باالتر از  اسیهر خرده مق نیانگیچنانچه م. سنجد یطرحواره را م کیپرسش  5پرسشنامه هر 

تهران  يدر دانشگاه ها)  1384(  یتوسط آه رانیپرسشنامه در ا نیا یابیهنجار ).2007 ،يبار اتف و ا( تناکارآمد اس
 0/  98مـذکر   تیـ و در جمع 0/  97مونث  تیکرونباخ در جمع يابا استفاده از آلف یدرون یهمسان. انجام گرفته است

ـ / ، طـرد  ) 0/  86(  یجـان یه تیـ محروم: شرح است نیمطالعه به ا نیمربوط به طرحواره ها در ا يآلفا. بوده است  یب
، ) 0/  89( شـرم  / ، نقـص ) 0/  79(  یگانگیب/ یاجتماع ي، انزوا) 0/  81(  يبد رفتار/ ياعتماد ی، ب) 0/  70(  یثبات

/ افتـه ی، خود تحـول ن ) 0/  84(  يمارینسبت به ب يریپذ بی، آس) 0/  84(  یتیکفا یب/ ی، وابستگ) 0/  89( شکست 
 شیبـ / سرسـختانه  ياهـا ی، مع) 0/  78(  یجـان یه ي، بـازدار ) 0/  82(  ي، فداکار) 0/ 82( ، اطاعت ) 0/ 77( گرفتار 

در پـژوهش هـاي خـارجی    . ) 0/  71(  یناکـاف  یو خودکنترل)  0/  78(  یبزرگ منش/ ، استحقاق ) 0/  69(  يانتقاد
ها، بـاال ، تعیـین شـده     و براي تمام زیر مقیاس/. 964ي آلفاي کرونباخ براي کل آزمون  اعتبار این پرسشنامه به وسیله
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بـراي طرحـواره ي   /. 83ضریب آلفـا بـراي هـر طـرح واره ي ناسـازگار اولیـه از       ). 2001 4و اوهانیان 3میر , 2والر(است 

تـا  /. 50و ضرایب بازآزمایی در یک جمعیت غیـر بـالینی بـین    .شرم بود/براي طرحواره ي نقص/. 96وابستگی شدید تا 
نتـایج  ).2003کـاران  یانـگ و هم (این پرسشـنامه ، روایـی افتراقـی و همگرایـی خـوبی دارد     .به دست آمده است /. 82

 10تیـان  و 9جـان  ،8بـارانف (، )2006، 7ماکنـد  ،   6چولـت  ،5لکنـال . (کنـد  هاي دیگر نیز این نتایج را تایید می پژوهش
2007.(  

 واکـس،  توسـط  )SS-A( همکـاران  و فیلیـپس  اجتمـاعی  حمایـت  پرسشنامه: اجتماعی  پرسشنامه حمایت
 دربـاره  کـوب  نظریـه  پایـه  بـر  پرسشنامه این. است شده تدوین) 1986(  استوارت و ویلیامز تامپسون، هالی، فیلیپس،
 خانواده، اعضاي توجه و مساعدت محبت، از برخورداري میزان به را اجتماعی حمایت کوب. دارد قرار اجتماعی حمایت
مـی   را اجتمـاعی  حمایـت  حیطـه  سه که است سوال 23 داراي پرسشنامه این. است کرده تعریف افراد سایر و دوستان
 ابراهیمـی  توسـط  ایران در بار اولین براي پرسشنامه این. )ماده 8( ، سایرین)ماده 7( ، دوستان)ماده 8( خانواده :سنجد

 و کـرد  اجـرا  ایرانـی  آمـوز  دانـش  200 و دانشجو 100 روي بر را پژوهشی وي. گرفت قرار استفاده مورد) 1371( قوام
 نمونـه  در و 90/0 مقیـاس  کـل  در دانشـجویی  نمونـه  در پایـایی  ضـریب . کـرد  محاسـبه  را ابـزار  ایـن  روایـی  و پایایی
 هفتـه  شـش  از پـس  آموزان دانش در پرسشنامه این بازآزمون آزمون پایایی همچنین. آورد دست به 70/0 آموزي دانش

 همکـاران،  و کـنش  خـوش ( آمـد  دست به 81/0 پرسشنامه کل براي کرونباخ آلفاي نیز دیگر مطالعه یک در. بود 81/0
  .است% 81میزان پایایی پرسشنامه  ).1389

  یافته ها 
میـانگین،   1جـدول  . آمده است 1 ناکارامد دانش آموزان در جدول يهاي توصیفی مربوط به نمرات طرحواره ها یافته

نشـان   رامولفه هاي طرحواره هاي ناسازگار دانش آموزان دو گروه حداقل و حدکثر نمره کسب شده، انحراف استاندارد 
   .می دهد

مولفه هاي طرحواره هاي ناسازگار دو گروهمیانگین و انحراف استاندارد : 1جدول   

انحــــــــــراف   میانگین  حداکثر  حداقل  گروه  متغیرها
 استاندارد

 تیــــــمحروم
  یجانیه

55/8  9  7  تک والد  40/1  
95/3  6  2  عادي  44/1  

64/7  11  4  تک والد  یثبات یب/ طرد  67/1  
84/4  7  3  عادي  42/1  

 یبــــــــــــــــــ
  يبدرفتار/ياعتماد

45/7  8  7  تک والد  41/1  
55/4  5  2  عادي  89/1  

ــزوا ــاع يان / یاجتم
  یگانگیب

83/4  6  2  تک والد  95/1  
53/4  6  2  عادي  54/1  

73/5  9  4  تک والد  شرم/ نقص  74/1  
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74/5  6  4  عادي  46/1  
95/8  10  5  تک والد  شکست  63/1  

37/4  5  2  عادي  73/1  
ــتگ ــ/ یوابســ  یبــ

 یتیکفا

58/4  6  2  تک والد  83/1  
83/5  7  3  عادي  35/1  

 يریپــــذ بیآســــ
  يمارینسبت به ب

55/6  7  6  تک والد  40/1  
95/3  4  1  عادي  44/1  

/ افتـه یخود تحول ن
  گرفتار

64/6  7  6  تک والد  67/1  
84/5  7  4  عادي  42/1  

45/4  8  3  تک والد  اطاعت  41/1  
73/5  7  2  عادي  89/1  

83/7  10  6  تک والد  يفداکار  95/1  
53/6  7  4  عادي  54/1  

73/7  11  9  تک والد  یجانیه يبازدار  74/1  
74/5  6  3  عادي  46/1  

ــایمع  يارهـــــــــ
ــختانه ــ/ سرس  شیب

 يانتقاد

95/4  7  4  تک والد  63/1  
37/3  5  1  عادي  73/1  

ــ ــبـ و  یزرگ منشـ
 یناکاف یخودکنترل

58/7  8  6  تک والد  83/1  
83/3  6  2  عادي  35/1  

 
جـدول  . آمده است  2 ادراك شده  دانش آموزان در جدول یاجتماع تیهاي توصیفی مربوط به نمرات حما یافته

مولفـه هـاي حمایـت    میانگین، حداقل و حدکثر نمره کسب شده، انحراف استاندارد و ضـرایب آلفـاي کرونبـاخ     2
   .را نشان می دهداجتماعی دانش آموزان عادي 

 مولفه هاي حمایت اجتماعی دانش آموزان دو گروهمیانگین و انحراف استاندارد  2جدول 

انحــــــــــراف   میانگین  حداکثر  حداقل  گروه  متغیرها
 استاندارد

60/34  48  19  تک والد  حمایت اجتماعی  54/4  
64/45  56  27  عادي  92/3  

60/34  26  11  تک والد  خانواده  67/4  
54/21  32  15  عادي  42/3  
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76/17  25  10  تک والد  دوستان  41/4  
54/22  29  14  عادي  89/4  

37/16  23  11  تک والد  سایرین  95/4  
96/19  25  13  عادي  54/4  

  .معنا داري وجود داردتفاوت بین طرحواره هاي ناکارآمد در دانش آموزان عادي با تک والدي  :فرضیه اول 
در بـین  و مولفه هـاي آن را  در مقایسه طرحواره هاي ناکارآمد چند متغیري  واریانسنتایج تحلیل  3جدول 

به دلیل اینکه نمره کل در مولفه طرحواره هاي ناکارآمـد وجـود نـدارد هـر یـک      . دو گروه را نشان می دهد
در  واریـانس نتـایج تحلیـل    3جـدول  . مولفه هاي به تنهایی وارد معادله شد و در بین دو گروه مقایسه شـد 

نتـایج تحلیـل    3براسـاس نتـایج جـدول   . دو گروه را نشان می دهـد هاي ناکارآمد در بین  مقایسه طرحواره
آماري نشان داده است که میانگین نمرات مولفه هاي طرحـواره هـاي ناکارآمـد در در دانـش آمـوزان تـک       

 Fهـاي   نمـره   3 جـدول  جیبراساس نتا.  والدي از دانش آموزان عادي باالتر است و این تفاوت معنادار است
 نیانگینشان داده که تفاوت در م جینتا.  معنادار است 01/0ناکارامد در سطح  يطرحواره هاتمام مربوط به 

  دو گروه معنا دار است نیناکارامد  در ب يطرحواره ها
  در مقایسه طرحواره هاي ناکارآمد در بین دو گروه واریانستحلیل :  3جدول 
مجمـــــوع   متغیرها

  مجذورات 
ــانگین   آزاديدرجه   میــــ

 مجذورات

ســــــــطح  Fمقدار 
 معناداري

 001/0 350/2 43/787 118تا  1 57/40660  یجانیه تیمحروم

 005/0 648/1 74/324 118تا  1 74/11169  یثبات یب/ طرد

ــ  یبــــــــــ
بـدرفتار /ياعتماد

  ي

 859/0 021/1 52/184 118تا  1 64/19759

/ یاجتمـاع  يانزوا
  یگانگیب

 001/0 537/1 75/426 118تا  1 60/20291

 001/0 364/1 55/218 118تا  1 41/14736  شرم/ نقص

 002/0 435/1 33/215 118تا  1 97/14267  شکست

 یبــ/ یوابســتگ
 یتیکفا

 871/0 021/1 21/216 118تا  1 74/25624

ــ  يریپــذ بیآس
  يمارینسبت به ب

 001/0 578/1 35/215 118تا  1 58/34531

 001/0 674/1 78/215 118تا  1 42/56236/ افتهیخود تحول ن
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  گرفتار
 005/0 353/1 34/215 118تا  1 74/24632 اطاعت

 002/0 646/1 42/214 118تا  1 36/12632  يفداکار

 001/0 379/1 75/321 118تا  1 51/21578  یجانیه يبازدار

ــایمع  يارهـــــ
ـ / سرسختانه  شیب

 يانتقاد

 001/0 675/1 94/342 118تا  1 80/14388

ــ و  یمنشــــزرگ بــ
  یناکاف یخودکنترل

 001/0 930/1 94/365 118تا  1 42/75793

  
  

  .معنا داري وجود داردتفاوت بین حمایت اجتماعی ادراك شده در دانش آموزان عادي با تک والدي  :فرضیه دوم 
در مقایسه حمایت اجتماعی ادراك شده و مولفـه هـاي آن در   چند متغیري  واریانسنتایج تحلیل  4جدول 

حمایت اجتماعی ادراك شده مربوط به  Fهاي  نمره  4براساس نتایج جدول . دو گروه را نشان می دهدبین 
)002/0< P  ،237/1  F=   )118  هاي  براساس نتایج نمره. معنادار است 01/0در سطح )) 1وF   مربوط بـه

 01/0در سـطح  )) 1و  P  ،329/1  F=   )118 >001/0(مایت اجتمـاعی ادراك شـده   حمولفه خانواده در 
حمایـت اجتمـاعی ادراك شـده    مربـوط بـه مولفـه دوسـتان در      Fهـاي   براساس نتـایج نمـره  . معنادار است

)001/0< P  ،021/1  F=   )118  هاي  براساس نتایج نمره. معنادار است 01/0در سطح )) 1وF   مربوط بـه
 01/0در سـطح  )) 1و  P  ،982/1  F=   )118 >001/0(حمایت اجتمـاعی ادراك شـده   ایرین در مولفه س

در بین دو گـروه  حمایت اجتماعی ادراك شده نتایج نشان داده که تفاوت در میانگین نمرات . معنادار است
در شـده   حمایـت اجتمـاعی ادراك  نتایج آمار توصیفی نشان داده است که میـانگین نمـرات   . معنا دار است

  .  دانش آموزان عادي از دانش آموزان تک والدي باالتر است و این تفاوت معنادار است
  در مقایسه حمایت اجتماعی ادراك شده در بین دو گروه واریانستحلیل . 4جدول 

مجمـــــوع   متغیرها
  مجذورات 

ــانگین   درجه آزادي  میــــ
 مجذورات

ســـــطح  Fمقدار 
 معناداري

حمایت اجتمـاعی  
  )کل(

 002/0 237/1 892/567 118تا  1 70/55191

 001/0 329/1 86/216 118تا  1 07/13006  خانواده

 001/0 021/1 53/297 118تا  1 10/14205  دوستان

 001/0 982/1 09/318 118تا  1 57/17121  سایرین
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  بحث و نتیجه گیري

براساس یافته هاي پژوهش می توان نتیجه گرفت که میـانگین نمـرات تمـام مولفـه هـاي طرحـواره هـاي        
در .  ناکارآمد در در دانش آموزان تک والدي از دانش آموزان عادي باالتر است و این تفـاوت معنـادار اسـت   

ود موقعیـت هـاي   تبین یافته هاي پژوهش باید گفت دانش آموزان تک والد به دلیل شـرایط خـانوادگی خـ   
 گـاهی . روانی خاصی را نسبت به کودکان عادي که همراه هر دو والد خود زندگی میکنند، تجربه کرده انـد 

 یکیفرزندان، تنها با  ایطالق حضور ندارد و فرزند  ایبه علت فوت  نیاز والد یکیوجود دارد که  يخانواده ا
 ،یو فرهنگـ  ياقتصـاد  ،یاظ ساختار خـاص اجتمـاع  به لح هاي تک والد خانواده. کند یم یزندگ نیاز والد

 .و در معرض آسب هاي روانی و اجتماعی بیشتري نیز هسـتند  خورد یبه چشم م یدر جوامع صنعت شتریب
 تیوضـع  یمنفـ  يامـدها یانجام شده است، در مـورد پ  يتک والد يکه با موضوع خانواده ها یقاتیاکثر تحق
 یمـ  دیتأک قاتیتحق نیا .کنند یم یزندگ یا مادر است که دور از پدر دانش آموزان يبر رو روانینامطلوب 
تـک والـد و خـانواده     يخانواده ها يبر رو عوامل روانشناختی ریدر مورد تأث یقیمطالعات تطب دیکند که با

خبـر   يتـک والـد   يدر خانواده ها و مادر فقدان پدر انیپژوهشگران معتقدند که ز. دو والد انجام شود يها
  .دهندمی 

 سـه یمقا بـا عنـوان  ) 1390(ی نجفعلـ از پژوهش هاي همسو با یافته هاي پژوهش فوق می توان به پژوهش 
حـوزه طرحـواره هـا    تمام آموزان که در هر  در دانش هیناسازگار اول يها و طرحواره نیوالد یتیترب يها سبک

 جینتـا  نیهمچن. بدست آوردند يرا نسبت به گروه عاد ينمره باالتر یاضطراب اجتماع يدانش آموزان دارا
و حـوزه عملکـرد مختـل و     رانـه یمقتدرانه و سـهل گ  ينشان داد که سبک فرزند پرور کیلوجست ونیرگرس

در پـژوهش  ) 1395(زاده  نیامـ  .باشـند  یکننده اضطراب اجتماع ینیب شیتوانند پ یم يجهت مند گرید
 يا مقابلـه  يدانـش آمـوزان راهبردهـا    یدر روابـط اجتمـاع   ينقش طرحواره ها یفیک یبررسخود با عنوان 

شـناخت   يا مقابله يراهبردها ،یشخص نیمحور ب جانیه يا مقابله يبردهاراه ،یمحور درون شخص جانیه
بـود، بدسـت    یفرعـ  هیدرون ما 14که شامل  یشخص نیشناخت محور ب يو راهبردها یمحور درون شخص

آن بـود   انگریمطالعه ب نیشرکت کننده در ا یحرکت - یتوان جسم آموزان کم تجربه دانش: يریگ جهینت. آمد
محـور و شـناخت محـور     جـان یه يا مقابلـه  ياز راهبردهـا  گرانیدر روابط و تعامالت خود با د فرادا نیکه ا

  .کنند یروابط استفاده م يجهت برقرار یشخص نیو ب یصورت درون شخص به
 يهـا  رابطـه طرحـواره   یبررسه خود با عنوان در پایان نام) 1395(ی میکرهمچنین در پژوهش همسو دیگر 

در دانـش آمـوزان    یبـا خودگسسـتگ   نیرابطه با والـد  تیفیمقابله با استرس و ک يراهبردها ه،یناسازگار اول
بـه طـور    نیرابطه بـا والـد   تیفیمقابله با استرس و ک يراهبردها ه،یناسازگار اول يها نشان داد که طرحواره

و  هـا  آل دهیـ از ا یو خودگسسـتگ ) سـته یو خـود با  آل دهیـ خود ا ،یخود واقع(مختلف خود  وحسط يمعنادار
رابطه با  تیفیک ي-که مولفه دهد ینشان م نیهمچن جیپژوهش نتا نیدر ا. کنند یم ینیب شیرا پ ها ستهیبا

اشاره بـه   جینتا نیا. دارد ها ستهیو با ها آل دهیاز ا یخودگسستگ نییسهم را در تب نیشتریب) r= -38/0(پدر 
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 هـا  سـته یو با هـا  آل دهیـ از ا یخودگسسـتگ  زانیـ انسجام با پدر منجر به کاهش م زانیم شیدارد که افزا نیا
  . گردد یم

در حمایـت اجتمـاعی ادراك شـده    براساس یافته هاي پژوهش می توان نتیجه گرفت که میـانگین نمـرات   
براي تبین یافته هـاي  . ت و این تفاوت معنادار استدانش آموزان عادي از دانش آموزان تک والدي باالتر اس

هیجـانی، بـه تأییـدات یـا عشـق، اعتمـاد دادن،        -کمـک اجتمـاعی  پژوهش باید به این نکته توجه کرد که 
دو والد به دلیل حضـور هـر دو والـد در زمـان هـاي      /همدردي و احساس تعلق در گروه دانش آموزان عادي

دانـش  . تر است در نتیجه حمایت اجتماعی بیشتري را کسب میکننـد مختلف از دانش آموزان تک والد بیش
آموزانی که با دو والد خود هستند کمک اطالعـاتی بـه ارتباطـات فکـري یـا آشـکار کـردن واقعیـت بـراي          
مشکالت موجود، از قبیل نصیحت و توصیه، پسخوراند شخصی و اطالعاتی را کسـب کـرده و ممکـن اسـت     

حمایت اجتماعی یک کمک دوجانبه براي دانش آموز است کـه موجـب   . سازد ترشرایط زندگی فرد را آسان
گردد و تمام اینهـا بـه فـرد فرصـت     خلق تصور مثبت از خود، پذیرش خود، احساس عشق و ارزشمندي می

  . دهدخودشکوفائی و رشد را می
 سـه یمقابـا عنـوان   ) 1391( انیـ جواددر بررسی پژوهش هاي همسو با پژوهش فوق می توان بـه پـژوهش   

ادراك شـده و   یاجتمـاع  تیـ بـا توجـه بـه نقـش حما     يآموزان محروم از پدر و عاد دانش یلیعملکرد تحص
دانـش آمـوزان    یلیو عملکـرد تحصـ   یخـود پنـداره ،افسـردگ    سهیهدف مقاکه با  در گروه محروم تیجنس

در گـروه محـروم انجـام گرفتـه      تیو جنسـ  یاجتمـاع  تیحما يبا توجه به نقش ها يمحروم از پدر و عاد
شـامل دانـش آمـوزان     يجامعه آمار.انجام شد يا سهمقای– یو به روش عل یفیاز نوع توص قیتحق نیا.است

 149پدر خود را از دست داده اند بود که تعداد آنـان   ریسال اخ 5 یشهرستان خاش که ط ییاهنمامقطع ر
در مرحلـه اول  .انتخـاب شـدند   يطبقه ا یتصادف وهیبه ش) پسر  40دختر و  40(نفر 80آنان  انیبوده و از م

 يآمـوزان عـاد   انشد انیاز م)پسر  40دختر و  40شامل (نفر 80 يدو گروه محروم و عاد سهیبه منظور مقا
 ایـ مار یافسـردگ  ياز پرسشـنامه هـا   قیـ تحق نیدر ا.کردند انتخاب شدند یم یکه با پدر و مادر خود زندگ

اطالعـات   يو فـرم جمـع آور   نـگ یفلم یاجتمـاع  تیـ ،حما ونیـ ر س،هـوش یهر ریـ  یکواس،خود پنداره پ
آنها با اسـتفاده از   ییایو پا ییمحتوا ییروا يپرسشنامه ها دارا نیا.و معدل استفاده شد ياقتصاد -یاجتماع

و  اریـ ،انحـراف مع  نیانگیـ از م.دیـ برآورد گرد 0/ 78و 0/49،  0/ 81،  0/76 بیکرونباخ به ترت يآلفا بیضر
اسـتفاده   یدر قسـمت آمـار اسـتنباط    رهیـ چنـد متغ  انسیـ کوار لیو از تحل یفیدر قسمت آمار توص یفراوان
 يدانش آموزان محروم از پدر و عـاد  نیب یلیعملکرد تحص و یافسردگ يرهاینشان داد که در متغ جینتا.شد

دو گـروه محـروم از    نیب نینشد همچن دهید یخودپنداره تفاوت ریدر متغ یوجود دارد ول يدار یتفاوت معن
 یافسـردگ  يرهـا یدر متغ نییپـا  یاجتمـاع  تیـ باال و گروه محـروم از پـدر بـا حما    یاجتماع تیپدر با حما

دو گروه دختر محـروم و پسـر    نیب نیهمچن.وجود داشت يدار یتفاوت معن یلیص،خودپنداره و عملکرد تح
 نیـ ضـمناً در ا .نشد دهید یلی،خودپنداره و عملکرد تحص یافسردگ يرهایر متغد يدار یمحروم تفاوت معن

  .کنترل حضور داشتند يرهایو هوش به عنوان متغ یاجتماع -يسطح اقتصاد يرهایمتغ قیتحق
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دانـش   یو جسـمان  یسالمت روان ،یلیعملکرد تحص سهیمقابا عنوان ) 1390( انینجارهمچنین در پژوهش 
 يرسـتانها یاول دب هیـ در پا یاجتمـاع  تیـ کننـده حما  لیآموزان پسر فاقد و واجد پدر با توجه به نقش تعد

دانـش   یلیو عملکـرد تحصـ   یسـالمت جسـمان   ،یسالمت روانـ  تیوضع سهیمقا هدفکه با  شهرستان اهواز
 200پـژوهش شـامل    نیـ حجـم نمونـه در ا  . باشـد  یاهواز م يرستانهایاول دب هیآموزان واجد و فاقد پدر پا

بـه   کـه اسـت   رسـتان یاول دب هیپا) دانش آموز واجد پدر 100دانش آموز فاقد پدر و  100(دانش آموز پسر 
 يابزارها. گانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز انتخاب شده اند 4 ینواح يرستانهایدب نیاز ب یطور تصادف

 ت،ی، پرسشـنامه عـزت نفـس کـوپر اسـم     )SSI( یاجتمـاع  تیـ پرسشنامه حما قیتحق نیمورد استفاده در ا
شدت  يدرجه بند اسیق، م)SCL- 90-R( ینظر شده عالئم روان دیفهرست تجد ون،یرونده ر شیپ سیماتر

 قیـ تحق جینتا. باشند یم) محقق ساخته( یآزمودن یفیو پرسشنامه توص یلیسال تحص انیمعدل پا ،يماریب
دانش آموزان فاقد و واجد پدر بـدون در نظـر    یلیو عملکرد تحص یجسمان ،یسالمت روان نینشان داد که ب

نشـان داد کـه    جیاما نتا. نشد افتیدار  یعنکننده تفاوت م لیتعد ریبه عنوان متغ یاجتماع تیگرفتن حما
بودنـد   ینیپـائ  یاجتماع تیحما يکه دارا یباال و آنان یاجتماع تیحما يدانش آموزان فاقد پدر و دارا نیب

  .شد افتیدار  یتفاوت معن یلیو عملکرد تحص یالمت رواناز لحاظ س
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