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کلیدواژهها :طرحوارههای ناسازگار اولیه ،ویژگیهای شخصیتی ،مشکالت رفتاری

مقدمه
نوجوانی مرحلهای است که با افزایش عوامل تنشگر در حوزههای مختلف زندگی مشخص می-
شود .در این مرحله ،به عنوان یک دوره تحول پویا و فعال ،اگر به اندازه کافی برای روبهرویی با
کشاکشها و بحرانهای روزافزون آمادگی و تسلط الزم وجود نداشته باشد ،میتواند مشکالت
رفتاری و هیجانی بسیاری را سبب شود (لیسی 1و همکاران .)3232 ،بر اساس تعریف ،اختاللهای
رفتاری شامل دستهای از الگوهای رفتاری است که علیرغم بهره هوشی بهنجار ،تعادل روانی و
رفتاری نوجوان از سایر افراد جامعه یا هم سن و سالهای خود ،از نظر شدت ،پایداری و بروز در
محیطهای مختلف بهگونهای هستند که بر کارایی تحصیلی و شخصی او تأثیر گذاشته و سبب
کاهش عملکرد نوجوان میشود (سالمت ،حجازی ،مروتی و همکاران .)1291 ،یکی از
معتبرترین تقسیمبندیها در این حوزه ،تقسیم اختاللهای رفتاری به دو نوع درونسازی شده 3و
برونسازی شده 2است .اختاللهای درونسازی شده شامل الگوهای رفتاری اضطراب،
کنارهگیری از تعامالت اجتماعی ،بازداری و افسردگی است ،اما اختاللهای برونسازی شده،
رفتارهای سازش نیافتهای هستند که بیشتر نمود و جلوه بیرونی دارند و متمرکز بر روابط کودک
یا نوجوان با سایرین است .از جمله این رفتارها میتوان به فزونکنشی ،نقض قواعد و قوانین
اجتماعی و پرخاشگری اشاره نمود (یونسی سینکی و دولتشاهی.)1291 ،
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اختاللهای رفتاری در دوران نوجوانی عموماً شایع بوده ،با تأخیر تشخیص داده میشوند و
در بیشتر موارد علیرغم آثار قابلتوجه بر زندگی نوجوان ،به سختی درمان میشوند (ویتزمن و
وگنر3211 ،1؛ کاکابرایی و مرادی .)1296 ،بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ،حداقل  1نفر
از  6نوجوان  12الی  19ساله از مشکالت سالمت روانی رنج میبرد و میزان شیوع در کشورهای
توسعهیافته و کمتر توسعهیافته بین  13تا  39درصد برآورد شده است (کوی 3و همکاران3232 ،؛
لیسی و همکاران .)3232 ،بر اساس نتایج پژوهشهای مختلف در ایران حدود  32درصد از
کودکان (محمدی و همکاران )1291 ،و  31درصد از نوجوانان (صالحی و فومنی )1291 ،دارای
اختاللهای رفتاری هستند.
بهطور گستردهای پذیرفته شده است که رفتار ،عملکردی از شخص و محیط اوست (وانگ،
هو و وانگ .)3211 ،2در رابطه با عوامل محیطی مؤثر در اختاللهای رفتاری میتوان به شیوههای
والدگری مادران و پدران (سالمت و همکاران ،)1291 ،شرایط اجتماعی -اقتصادی پایین (لیسی
و همکاران )3232 ،و تجارب دوران مدرسه (وانگ ،هو و وانگ .)3211 ،اشاره نمود .عوامل
فردی همچون شخصیت 4و طرحوارهها بهطور فزایندهای توسط پژوهشگران در مطالعات مختلف
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهاند .نتایج این مطالعات حاکی از آن است که این عوامل می-
توانند در سالمت عمومی افراد از جایگاه ویژهای برخوردار باشند (مشکانی و محمدی1291 ،؛
شعبانی1296 ،؛ آلووی 1و همکاران3219 ،؛ وانگ ،هو و وانگ.)3211 ،
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شخصیت به الگوی فردی تفکر ،احساس و رفتار اشاره دارد .این الگو تا اندازه بسیار زیادی
چگونگی عکسالعمل فرد به وقایع تنشگر در زندگی را تعیین میکند (لودکه 1و همکاران،
 .)3211بر اساس دیدگاه مککری وکاستا( 3مککری وکاستا ،)3221 ،شخصیت از پنج عامل
بزرگ؛ روانآزردگیگرایی ،2برونگرایی ،4توافقپذیری ،1با وجدان بودن 6و

تجربهپذیری1

تشکیل شده است (ترابی گلسفیدی ،نویدی مقدم و منیرپور .)1291 ،یافتهها در مورد نقش
ویژگیهای شخصیتی در سالمت روان در دو مطالعه بروی دانشآموزان ،حاکی از آن بود که
نمره باال در عامل روانآزردگیگرایی با وضعیت انطباقی ضعیف (فرخ نیا و سلیمانی )1292 ،و
نیز اختالل کمبود توجه و فزونکنشی رابطه معنیداری دارد (مشکانی و محمدی.)1291 ،
همچنین در یک مطالعه دیگر نشان داده شد خودجرحیهای غیرخودکشیگرایانه در جوانان با
نمره باال در عامل روانآزردگیگرایی و نمره پایین در برونگرایی ،توافقپذیری و با وجدان بودن
رابطه معنیداری دارد (آرتورس 1و تان .)3211 ،در مطالعه رجبی و حسینی ( )1292نیز یافتهها
حاکی از آن بود که عوامل شخصیتی ،قادرند رفتار پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا را در دانش
آموزان به صورت معنیداری پیشبینی نمایند.
بدنهی در حال رشد پیشینه پژوهش ،شواهد قدرتمندی از ارتباط طرحوارههای ناسازگار
اولیه 9با مشکالت روانشناختی ارائه داده است (ون ویک-هربرک 12و همکاران.)3211 ،
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طرحوارههای ناسازگار اولیه به عنوان الگوهای گسترده ،ناکارآمد و فراگیر تعریف شدهاند که
شامل خاطرات ،احساسات ،شناخت و حسهای بدنی در مورد خود و ارتباط با دیگران میشوند.
این طرحوارهها در اوایل کودکی شکلگرفته و تا پایان عمر باقی میمانند (اورو ،کالوت و
پادیال3214 ،1؛ کاوه و تابعبردبار .)1296 ،طرحوارههای ناسازگار اولیه در عمیقترین سطح
شناخت ،معموالً خارج از آگاهی عمل میکنند و فرد را از نظر روانشناختی در معرض ابتال به
افسردگی ،اضطراب ،روابط ناکارآمد ،اعتیاد و سایر اختاللهای روانی قرار میدهند (تیمم،3
 .)3212در چند مطالعه بروی نوجوانان و دانشجویان نتایج حاکی از رابطه معنیدار طرحواره
ناسازگار طرد و بریدگی 2با تعدادی از مشکالت رفتاری (ون ویک-هربرک و همکاران،)3211 ،
عالئم افسردگی (کامارا 4و کالوت )3212 ،و اضطراب جدایی (کالوت ،اورو و هانکین)3212 ،1
بود .همچنین در مطالعهای بروی نوجوانان با آسیب بینایی (دمهری ،موللی و احمدی،)1294 ،
یافتهها نشان داد برخی از مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار با بروز عالئم مرزی در این نوجوانان،
رابطه معنیداری دارند .در مطالعه دیگری نیز (شعبانی ،)1296 ،یافتهها حاکی از آن بود که
طرحوارههای ناسازگار اولیه میتوانند اضطراب امتحان در دانشآموزان پیشبینی نمایند.
نوجوانان به جهت روبهرویی با تحوالت بسیار در زمینههای روانشناختی ،بینفردی و زیست-
شناختی ممکن است گرفتار کشاکشها و بحرانهای قابلتوجهی بشوند که در مواردی سبب
بروز مشکالت رفتاری میگردد .این مشکالت درصورتیکه موردتوجه جدی قرار نگیرند ممکن
است منجر به پیامدهای نامطلوب در بزرگسالی شوند .اگرچه دانستن پیامد و نتایج مشکالت
رفتاری درونسازی شده و برونسازی شده اهمیت دارد ،اما تحقیقات در مورد پیشآیندهای
1
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روانشناختی این مشکالت هنوز نوپا است .بااینحال ،مطالعه حاضر با مطالعات محدود انجام شده
در این حوزه از منظر ویژگیهایی همچون نوع نمونهها؛ دانشآموزان پسر عادی در مطالعه حاضر
در مقابل بزرگساالن و دانشجویان یا دانشآموزان دختر و یا دانشآموزان با آسیب بینایی در
سایر مطالعات و گستردگی مشکالت رفتاری؛ تمرکز بروی هر دو نوع مشکالت رفتاری بروی
سازی شده و درون سازی شده در مطالعه حاضر در مقابل تمرکز تنها بروی تعدادی از مشکالت
رفتاری در سایر مطالعات ،تفاوت دارد .بر این اساس مطالعه حاضر میتواند به دانش موجود در
این زمینه بیفزاید .ضمن اینکه ،پژوهش حاضر به درک عمیقتر اثراتی که ممکن است ویژگی-
های شخصیتی و طرحوارههای ناسازگار اولیه بر مشکالت رفتاری درونسازی شده و برونسازی
شده دانشآموزان داشته باشند کمک نموده و این موضوع میتواند مبنای نظری و عملی مناسبی
برای کاهش این نوع مشکالت از نظر آموزشی و درمانی فراهم نمایند و به هدفمندی بهتر
مداخالت در این حوزه منجر گردد؛ بنابراین بر اساس آنچه که بیان شد مطالعه حاضر درصدد
پاسخگویی به این مسئله است که آیا مشابه نتایج سایر مطالعات در جمعیتهای مختلف ،میتوان
بر اساس ویژگیهای شخصیتی و طرحوارههای ناسازگار اولیه ،مشکالت رفتاری برونسازی شده
و درونسازی شده را در دانشآموزانی پسر دبیرستانی پیشبینی نمود؟

روش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .در این پژوهش ،ویژگیهای شخصیتی و
طرحوارههای ناسازگار اولیه به عنوان متغیرهای پیشبین و مشکالت رفتاری درونسازی شده و
برون سازی شده به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدند .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش-
آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر بوکان در سال تحصیلی  1291-99تشکیل دادند .از این بین
و بر اساس جدول مورگان ،بعد از تعیین حجم کل جامعه (تعداد= )4632و با در نظر گرفتن
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احتمال ریزش 263 ،دانشآموز در نظر گرفته شد .از این بین 21/2 ،درصد در کالس دهم مشغول
به تحصیل بودند 41 ،درصد در دامنه سنی بین  11و  11سال قرار داشته و معدل  63/3درصد
دانش آموزان نیز بین نمره  14تا  16قرار داشت .روش نمونهگیری به شیوه خوشهای بود .به این
صورت که از بین مدارس دوره دوم متوسطه شهر بوکان ابتدا چهار مدرسه و سپس از هر مدرسه
سه کالس به صورت تصادفی انتخاب شدند و بعد در هر یک از این کالسها ،تمامی دانش-
آموزان به عنوان افراد نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند .قبل از انجام پژوهش از تمامی شرکت-
کنندگان رضایت کتبی اخذ شد و بعد از اتمام پژوهش نیز پرسشنامههای ناقص (تعداد =  )3حذف
گردید.
برای اجرای آزمونها ،بعد از کسب مجوزها و موافقت مدیران مدارس ،دانشآموزان هر
کالس بهطور جداگانه به سؤاالت پاسخ دادند .در ابتدای امر برای آنها توضیح داده شد که
اجرای آزمون یک کار پژوهشی است که ارتباطی با وضعیت انضباطی یا تحصیلی آنان ندارد.
بنابراین میتوانند در نهایت صداقت و اطمینان بدون ذکر نام به سؤاالت پاسخ دهند .تالش شد
جلسات پاسخگویی ،بدون حضور مدیر یا معاون مدرسه برگزار گردد .در فاصله بین تکمیل
پرسشنامهها ،فرصتی جهت رفع خستگی و ایجاد آمادگی بیشتر جهت پاسخگویی آزمون بعدی
به دانشآموزان داده شد .همچنین فهرست مشکالت رفتاری کودکان  6الی  11ساله ،جهت
تکمیل توسط والدین با رعایت اصول محرمانگی به دانشآموزان تحویل داده شد .از مهمترین
مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر میتوان به کسب رضایت آگاهانه ،تخصیص کد بهجای
اسامی و عدم انتشار و محرمانه نگاه داشتن اطالعات شرکتکنندگان ،اشاره نمود .بعد از تکمیل
پرسشنامهها ،اطالعات به دست آمده ،با استفاده از نرمافزار اسپیاساس (نسخه  ،)33توسط
آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیهوتحلیل شدند.
فهرست رفتاری کودکان  6تا  11سال آخنباخ :1این ابزار توسط آخنباخ و رسکوال
)Child Behavior Checklist (CBCL
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در سال  3221ساخته شده است .فهرست رفتاری کودکان شامل دو بخش سنجش صالحیت کلی
( 12ماده) و سیاهه رفتاری کودکان ( )112است .پاسخ به سؤاالت این پرسشنامه به صورت لیکرت

 2گزینهای صفر (مواردی که هرگز در کودک یا نوجوانان وجود ندارد) ،یک (مواردی که
گاهی اوقات در کودک یا نوجوانان مشاهده میشود) و دو (مواردی که بیشتر مواقع در کودک
یا نوجوانان مشاهده میشود) انجام میگیرد که نمره کل آن در دامنهای بین صفر تا  342به دست
میآید .بر این اساس نمره کل از مجموع نمرههای خرده مقیاس مشکالت رفتاری درون سازی
شده شامل ،گوشهگیری ،مشکالت جسمی ،اضطراب و افسردگی؛ مشکالت رفتاری برونسازی
شده شامل ،پرخاشگری ،رفتارهای بزهکارانه و مشکالت توجه ،مشکالت تفکر و مشکالت
اجتماعی ،کسب میشود (ساطوزبان و همکاران .)1294 ،فهرست رفتاری کودکان  6تا  11ساله
یکی از معتبرترین و پرکاربردترین ابزارهای مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان است .در یک
مطالعه خارجی ضرایب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد بازآزمایی برای کل مقیاس به ترتیب
 2/91و  ،2/94خرده مقیاس مشکالت رفتاری درون سازی شده  2/92و  2/91و خرده مقیاس
مشکالت برون سازی شده  2/94و  2/93به دست آمد (گالسر .)3211 ،همچنین در یک مطالعه
ایرانی ضرایب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد بازآزمایی برای کل مقیاس به ترتیب  2/12و ،2/11
برای خرده مقیاس مشکالت برونسازی شده  2/11و  ،2/91برای خرده مقیاس مشکالت درون
سازی شده  2/16و  2/41و برای سایر خرده مقیاسهای مشکالت توجه ،مشکالت تفکر و
مشکالت اجتماعی به ترتیب  2/12و  2/11 ،2/29و  2/21و  2/69و  2/41به دست آمد (مینایی،
.)1216
فرم کوتاه پرسشنامه نئو :1مککری و کاستا فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی را برای
سنجش پنج عامل بزرگ شخصیت در سال  1993طراحی کردند .این پرسشنامه دارای  62سؤال
است .پاسخهای پرسشنامه بهصورت لیکرت  1درجهای (به کامالً مخالفم نمره  ،4مخالفم نمره ،2
NEO Five-Factor Inventory
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بیتفاوت نمره  ،3موافقم نمره  1و کامالً موافقم نمره  2تعلق میگیرد) نمرهگذاری میشود.
مادههای معکوس پرسشنامه شامل  46 ،43 ،21 ،21 ،39 ،31 ،34 ،32 ،16 ،14 ،13 ،9 ،1 ،2 ،1و
 41است .نمره کسب شده در هر یک از خرده مقیاسها ( 13ماده برای هر عامل) در دامنهای بین
صفر تا  41قرار دارد( .مککری و کاستا .)3221 ،در حاضر پرسشنامه فرم کوتاه نئو به زبانهای
بسیاری در جهان ترجمه شده و با استقبال زیادی روبه روست .سؤاالت این پرسشنامه را هر فردی
با داشتن حداقل سواد – در حد تحصیالت باالتر از دوره تحصیالت مقدماتی ( 11سال و باالتر)–
میتواند پاسخ دهد (مککری و کاستا .)3221 ،در مطالعات خارجی ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه بین  2/61برای عامل توافقپذیری تا  2/16برای روانآزردگیگرایی و ضرایب
بازآزمایی بین  2/16تا  2/92گزارش شده است (رابینز ،فرالی ،رابرتز و ترزیسنیووسکی.)3221 ،1
در ایران ،این پرسشنامه در مطالعات بسیاری بروی نوجوانان مورد استفاده قرار گرفته است؛ برای
مثال ،منصوری نژاد ،بهروزی و شهنی ییالق ( )1294در مطالعهای بروی دانشآموزان دبیرستانی،
آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای برونگرایی ،روانآزردگیگرایی ،تجربهپذیری ،توافق
پذیری ،با وجدان بودن و نیز کل مقیاس را به ترتیب برابر با  2/11 ،2/62 ،2/19 ،2/61 ،2/11و
 2/61گزارش دادند .همچنین در مطالعه دیگری برای بررسی درستی این پرسشنامه از تحلیل
عاملی به روش مؤلفههای اصلی استفاده شد که نتایج حاکی از استقالل  1عامل شخصیت بود
(خرمائی و فرمایی .)1292 ،ضریب آلفای کرونباخ این آزمون در پژوهش حاضر برای خرده
مقیاسهای مشکالت رفتاری درونسازی شده ،برونسازی شده و کل پرسشنامه به ترتیب ،2/11
 2/11و  2/11به دست آمد.
پرسشنامه طرحواره یونـگ :3این پرسشنامه شامل  11آیتم است که توسط یونگ در
سال  1991برای سنجش  11طرحواره اولیه ساخته شده است .هر آیتم پرسشنامه بروی مقیاس

Robins, Fraley, Roberts & Trzesniewski
Young schema questionnaire
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لیکرت  6درجهای از کامالً نادرست تا کامالً درست (به کامالً غلط نمره  ،1به تقریباً غلط نمره
 ،3به کمی درست نمره  ،2بیشتر درست تا غلط نمره  ،4تقریباً درست نمره  ،1کامالً درست نمره
 6تعلق میگیرد) نمرهگذاری میشود .کسب نمرات باالتر از  31در هر خرده مقیاس حاکی از
طرحواره ناسازگار است (یانگ و براون .)3221 ،1پرسشنامه طرحواره یونگ به کررات بروی
گروههای بزرگساالن ،دانشجویان و یا دانشآموزان با دامنه سنی بین  12و باالتر مورد استفاده
قرار گرفته است .این پرسشنامه در مطالعات خارجی بسیاری مورد سنجش قرار گرفته و ضریب
آلفای کرونباخ در جمعیتهای غیربالینی برای خرده مقیاسها بین  2/12تا  2/13به دست آمده
است .درستی پرسشنامه نیز به صورت مطلوب گزارش شده است (اوی و بارانوف .)3221 ،3در
ایران و در دو مطالعه بروی دانشآموزان دبیرستانی ،همسانی درونی ابزار ( 2/94شعبانی)1296 ،
و ( 2/19عرب پور محمد آباد )1291 ،گزارش شد .در مطالعه دیگری بروی دانشجویان (آهی،
محمد فر و بشارت ،)1216 ،ضرایب بازآزمایی برای خرده مقیاسهای طرحواره یونگ بین 2/61
تا  2/11گزارش شد .همچنین آلفای کرونباخ حدود  2/91به دست آمد و درستی سازه پرسشنامه
نیز با استفاده از تحلیل همبستگی در سطح یک صدم معنیدار بود که نشان از درستی سازه باالیی
آن دارد .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر برای کل پرسشنامه  2/11به
دست آمد.

یافتهها
بر اساس جدول شماره  1از بین  11طرحواره اولیه تنها  1مورد از آنها به علت دارا بودن نمره 31
و باالتر وارد تحلیل شدهاند .شرکتکنندگان در میان طرحوارههای ناسازگار اولیه ،باالترین نمره
و پایینترین نمره را به ترتیب در خودگردانی و عملکرد مختل و محدودیت مختل کسب کردهاند
Young & Brown
Oei & Baranoff
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و بر همین اساس باالترین و پایینترین نمرات در ویژگیهای شخصیتی به ترتیب مربوط به
ویژگیهای توافقپذیری و تجربهپذیری است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

مشکالت رفتاری درونسازی

063

52/66

9/68

مشکالت رفتاری برونسازی

063

56/68

13/28

بریدگی و طرد

063

56/88

6/26

خودگردانی و عملکرد مختل

063

00/68

8/20

محدودیتهای مختل

063

58/92

6/58

دیگر-جهتمندی

063

05/68

8/88

گوشبهزنگی و بازداری

063

56/86

6/88

روان آزردگیگرایی

063

56/08

8/15

برونگرایی

063

52/80

2/60

توافقپذیری

063

58/06

2/60

با وجدان بودن

063

52/52

6/60

تجربهپذیری

063

52/62

2/60

بر اساس نتایج جدول شماره  ،3بین طرحوارههای ناسازگار و مشکالت رفتاری درونسازی
شده و برونسازی شده دانش آموزان ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین یافتهها
در بخش عاملهای شخصیتی نشان داد ،عامل روانآزردگیگرایی به صورت مستقیم و عاملهای
برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،خوشایندی و وظیفهشناسی به صورت معکوس با مشکالت
رفتاری درونسازی شده و برونسازی شده رابطه معنیداری دارند.
جدول  .5نتایج ضرایب همبستگی هر یک از خرده مقیاسهای شخصیتی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با
مشکالت رفتاری درونسازی شده و برونسازی شده دانشآموزان
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متغیر

تعداد

مشکالت رفتاری درون سازی

مشکالت رفتاری برون سازی

بریدگی و طرد

063

**3/588

**3/006

خودگردانی و عملکرد مختل

063

**3/193

**3/199

محدودیتهای مختل

063

*3/186

*3/188

دیگر -جهتمندی

063

*3/112

*3/181

گوشبهزنگی و بازداری

063

**3/580

**3/565

روانآزردگیگرایی

063

**3/038

**3/012

برونگرایی

063

**-3/556

**-3/533

توافق پذیری

063

**-3/588

**3/036

با وجدان بودن

063

**-3/832

**3/556

تجربه پذیری

063

**-3/551

**-3/506

** =  p<3/31و * = p<3/32

جدول شماره  2خالصه تحلیل رگرسیون پیشبینی مشکالت رفتاری درونسازی شده و
برونسازی شده از طریق متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه و ویژگیهای شخصیتی را نشان
میدهد .با در نظر گرفتن اینکه  ،R2درصد واریانس مشترک متغیرهای پیشبین در پیشبینی
مشکالت رفتاری است؛ نتایج جدول حاکی از آن است که به ترتیب  13و  36درصد از واریانس
مشکالت رفتاری درونسازی شده و  11و  32درصد واریانس مشکالت رفتاری برونسازی شده
ناشی از طرحوارههای ناسازگار اولیه و ویژگیهای شخصیتی در دانشآموزان است .با توجه به
اینکه  Fمحاسبه شده در سطح کمتر از  2/21معنادار است ،لذا مدل رگرسیون خطی معنادار بوده
و میتوان گفت هر یک از متغیرهای پیشبین قادر به پیشبینی متغیر مالک هستند.
جدول  .0خالصه رگرسیون پیشبینی مشکالت رفتاری درونسازی شده و برونسازی شده از طریق
طرحوارههای ناسازگار اولیه و ویژگیهای شخصیتی
متغیر

طبقهها

الگوها

مجموع
مجذورات

Df

میانگین
مجذورات

F

Sig

R

R2
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طرحوارههای

مشکالت

ناسازگار

رفتاری

اولیه

درون

رگرسیون
باقیمانده

8186/195
03863/283

2
028

623/206
66/981

9/823
-

3/3331
-

3/086
-

3/119
-

سازی

مشکالت

کل

08836/820

029

-

-

-

-

-

رگرسیون

6198/283

2

1126/653

15/266

3/333

3/066

3/125

رفتاری
برون

باقیمانده

08158/885

028

99/135

-

-

-

-

سازی

ویژگیهای

مشکالت

شخصیتی

رفتاری
درون

کل

83800/051

029

-

-

-

-

-

رگرسیون

9058/696

2

1862/196

52/065

3/333

3/235

3/565

باقیمانده

52565/688

028

80/506

-

-

-

-

سازی

مشکالت

کل

08836/860

029

-

-

-

-

-

رگرسیون

6219/193

2

1650/689

16/290

3/333

3/822

3/538

رفتاری
برون

باقیمانده

8186/195

028

91/698

-

-

-

-

سازی
کل

83800/003

029

-

-

-

-

-

بر اساس یافتههای جدول شماره  ،4نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد که طرحواره بریدگی
و طرد با باالترین ضریب بتا و در سطح  p<2/21قادر به پیشبینی مشکالت رفتاری درونسازی
شده (ضریب بتای  )2/342و برونسازی شده (ضریب بتای  )2/116در دانشآموزان است.
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همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هر یک از صفات شخصیتی روانآزردگیگرایی و با
وجدان بودن با باالترین ضرایب بتا ( -2/233و  )2/112و ویژگیهای روانآزردگیگرایی و
توافقپذیری با باالترین ضرایب بتا ( 2/326و  )-2/332به ترتیب از توان الزم برای پیشبینی
مشکالت رفتاری درونسازی شده و مشکالت رفتاری برونسازی شده در سطح p<2/21
برخوردار هستند.
جدول  .8ضرایب رگرسیون در پیشبینی مشکالت رفتاری درونسازی شده و برونسازی شده از طریق
طرحوارههای ناسازگار اولیه و ویژگیهای شخصیتی
متغیرهای پیشبین

مشکالت رفتاری درونسازی شده
B

خطای

Beta

T

مشکالت رفتاری برونسازی شده
P

B

استاندارد

خطای

T

Beta

P

استاندارد

بردیدگی و طرد

3/358

3/388

3/166

30/118

3/331

3/021

3/391

3/580

8/005

3/333

خودگردانی و عملکردمختل

3/186

3/366

3/159

35/282

3/311

3/169

3/389

3/156

5/293

3/313

محدودیت های مختل

3/112

3/388

3/360

1/632

3/102

3/138

3/363

3/369

3/590

3/196

دیگرجهت مندی

3/328

3/360

3/388

3/968

3/061

3/366

3/368

3/368

1/023

3/188

گوشبزنگی و بازداری

3/128

3/368

3/116

5/329

3/380

3/166

/360

3/110

5/339

3/382

روان آزردگی گرایی

3/556

3/385

3/120

0/118

3/331

3/016

3/365

3/536

3/316

3/333

برونگردی

-3/558

3/366

-3/156

-5/828

3/336

-3/198

3/398

-3/132

-5/106

3/300

توافق پذیری

-3/506

3/360

-3/102

-5/651

3/338

-3/815

3/393

-3/550

-8/029

3/333

با وجدان بودن

-3/866

3/381

-3/055

-6/628

3/333

-3/192

3/389

-3/100

-5/86

3/311

تجربه پذیری

-3/558

3/368

-3/159

-5/866

3/351

-3/555

3/396

-3/112

-5/582

3/351

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین توان پیشبینی مشکالت رفتاری درونسازی شده و برونسازی شده
توسط طرحوارههای ناسازگار اولیه و ویژگیهای شخصیتی در دانشآموزان پسر دوره دوم
متوسطه بود .بعد از تجزیهوتحلیل دادهها ،یافتهها نشان داد که تمام مؤلفههای طرحوارههای
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ناسازگار اولیه به صورت معنیدار و مثبت مشکالت رفتاری درونسازی شده و برونسازی شده
را پیشبینی مینمایند .همچنین از میان ویژگیهای شخصیتی ،عامل روانآزردگیگرایی،
مشکالت رفتاری درونسازی شده و برونسازی شده را به صورت مثبت و سایر ویژگیهای
شخصیتی (برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافقپذیری و با وجدان بودن) به صورت منفی و معنیدار
پیشبینی مینمایند.
در رابطه با بخش یافتههای مربوط به طرحوارههای ناسازگار ،یافتههای پژوهش حاضر با نتایج
تعدادی از مطالعات (ون ویک-هربرک و همکاران3211 ،؛ کامارا و کالوت3212 ،؛ کالوت و
همکاران )3212 ،در این زمینه همسو است .نتایج تحلیل رگرسیون در پژوهش حاضر نشان داد
که طرحواره ناسازگار بریدگی و طرد ،در پیشبینی مشکالت رفتاری درونسازی شده و برون-
سازی شده در دانشآموزان ،بیشترین ضریب بتا را به خود اختصاص داده که حاکی از قدرت
پیشبینی باالی این طرحواره ناسازگار است .همسو یا این یافتهها ،شواهد موجود نشان میدهند
که طرحواره ناسازگار بریدگی و طرد نسبت به سایر طرحوارههای ناسازگار در پیشبینی
مشکالت روانشناختی بیشترین تأثیر را دارد (فرخ نیا و سلیمانی1292 ،؛ اورو و همکاران.)3214 ،
این طرحواره ناسازگار شامل انتظارات برآورده نشده فرد برای امنیت ،پذیرش و احترام است.
اورو و همکاران ( )3214در مطالعه خود بروی  1112دانشآموز دبیرستانی نشان دادند که
طرحواره ناسازگار بریدگی و طرد به صورت مستقیم عالئم افسردگی و اضطراب را پیشبینی
مینماید .همچنین در یک مطالعه دیگر بروی  422دانشآموز ایرانی ،طرحواره ناسازگار بریدگی
و طرد بیشترین واریانس سالمت روانی را به صورت منفی در آزمودنیها تبیین نمود (فرخ نیا و
سلیمانی.)1292 ،
به نظر میرسد طرحواره ناسازگار بریدگی و طرد با مشکالت و کشاکشهای دلبستگی
مربوط به سالهای اولیه زندگی مرتبط بوده و از همین رو سبب برانگیختگی احساساتی همچون
شرم ،بیاعتمادی ،محرومیت ،ترک و انزوا /بیگانگی میگردد .این افراد نمیتوانند دلبستگیهای
ایمن و رضایتبخشی با دیگران برقرار کنند .این احساسات منفی به واسطه ایجاد افکار ناکارآمد
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و ایجاد تداخل در فرایند پردازش اطالعات و روابط اجتماعی منجر به بروز مشکالت رفتاری و
هیجانی میگردند (ون ویک-هربرک و همکاران.)3211 ،
در تبیین کلی نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی مشکالت رفتاری میتوان بیان
نمود که افراد با طرحوارههای ناسازگار از راهبردهای کنار آمدن ناکارآمد در زندگی استفاده
میکنند .این طرحوارهها سبب سوگیری در تعبیر و تفسیر رویدادها میشوند و اینسو برداشتها
بهنوبهی خود در روابط بینفردی به صورت نبود تفاهم ،تحریف در بازخوردها ،انتظارات غیر-
منطقی نمایان میشوند و بهگونهای متناقض و اجتنابناپذیر زندگی نوجوانان را به شرایط تنشگر
دوران کودکی میکشانند که غالباً برای آنان زیانبخش است و سبب ایجاد مشکالت بسیار می-
گردند (ایالنلو و همکاران .)1299 ،به عالوه راهبردهای کنار آمدن ناکارآمد ،به عنوان یکی از
مکانیسمهای تبیینکننده ایجاد مشکالت رفتاری در نوجوانان ،بر اساس نتایج تعدادی از مطالعات
(اورو و همکاران )3214 ،مشخص شده است طرحوارههای ناسازگار اولیه ،از طریق فرایندهایی
همچون نشخوار ذهنی و افکار خودکار منفی ،سبب افزایش تعدادی از مشکالت همچون
افسردگی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان میشوند .بهعنوانمثال ،بر اساس طرحواره دیگر-
جهتمندی نوجوانان نیاز افراطی به مورد تأیید واقع شدن توسط همساالن و به تبع آن ترس از
طرد یا عدم پذیرش دارند .از همین رو نوجوانانی که انگیزه باالیی برای ایجاد تأثیر خوب بر
دیگران و جلوگیری از طرد شدن دارند ،درباره اتفاقاتی که برایشان میافتد و یا احساساتی که
درگیر آن میشوند ،مدام به نشخوار ذهنی پرداخته و در معرض تجربه افسردگی و اضطراب
اجتماعی قرار میگیرند .ضمن اینکه طرحوارههای ناسازگار با هدایت پردازش شناختی نوجوانان،
سبب ادامهدار شدن مشکالت رفتاری در آنان میشوند؛ بدین معنی که نوجوان تنها بر روی
عناصری در روابط متمرکز میشود که تأیید کننده طرحواره مورد نظر هستند و سایر اطالعات
مغایر را به حداقل رسانده یا انکار میکنند (کالوت و همکاران.)3212 ،
همچنین یافتههای مطالعه حاضر در رابطه با بحث پیشبینی مشکالت رفتاری درونسازی شده
و برونسازی شده توسط ویژگیهای شخصیتی ،با مطالعات بسیاری در این زمینه همسو است
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(فرخ نیا و سلیمانی1292 ،؛ مشکانی و محمدی1291 ،؛ آرتورس و تان3211 ،؛ وانگ ،هو و
وانگ .)3211 ،نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای روان-
آزردگیگرایی ،با وجدان بودن و توافقپذیری در مقایسه با سایر ویژگیها از باالترین ضریب بتا
در پیشبینی مشکالت رفتاری برون سازی شده و درون سازی شده برخوردار بودند .مشابه نتایج
پژوهش حاضر در تعدادی دیگر از مطالعات نیز گزارش شده است .ترابی گلسفیدی ،نویدی
مقدم و منیرپور ( )1291در پژوهش خود بروی  322پرستار نشان دادند که ویژگیهای روان-
آزردگیگرایی و با وجدان بودن (مسئولیتپذیری) قادر به تبیین واریانس تابآوری در پرستاران
هستند .همچنین بر اساس یافتههای دو مطالعه خارجی (وانگ ،هو و وانگ3211 ،؛ ژانگ و
همکاران )3211 ،بروی نوجوانان دبیرستانی چینی ،کسب نمره باال در روانآزردگیگرایی و
کسب نمره پایین در با وجدان بودن با افزایش در عالئم افسردگی و مشکالت رفتاری در دانش-
آموزان مرتبط بود .همچنین در یک مطالعه اختصاصی بروی ویژگی توافقپذیری در گروههای
سنی کودکان و نوجوانان و بزرگساالن در کرهجنوبی (الرسن ،پالکینن و آدام،)3223 ،1
مشخص شد کسب نمره باال در این ویژگی در تمام گروههای سنی ،با عملکرد روزانه بهتر و
مشکالت رفتاری و هیجانی کمتری مرتبط است.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت که ویژگی اصلی روانآزردگیگرایی ،به عنوان یکی از
ابعاد قدرتمند در پیشبینی مشکالت رفتاری در نوجوانان ،داشتن تجارب و هیجانات ناخوشایند
و منفی است .این ویژگی شخصیتی بیانگر گرایش عمومی فرد برای تجربه احساسات و هیجانی
منفی همچون افسردگی ،کمرویی ،آسیبپذیری ،پرخاشگری ،بیثباتی هیجانی و حساسیت و
زودرنجی است (تیمم .)3212 ،همچنین روانآزردگیگرایی باال با ضعف در انطباق ،سبک کنار
آمدن هیجانمدار و تنیدگی باال همراه است که میتواند شخص را در برابر مشکالت جسمانی و
روانی آسیبپذیر سازد .در نتیجه این نوجوانان عموماً هیجاناتشان را به صورت نامناسب بروز
میدهند ،برانگیختهترند و تحمل ناامیدی پایینی دارند (مک کری و کاستا .)3221 ،لذا وجود این
Laursen, Pulkkinen, & Adams
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عامل میتواند باعث بروز مشکالت رفتاری درون سازی شده و برون سازی شده در نوجوانان
گردد.
یکی از مدلهای نظری که برای تبیین نقش ویژگیهای شخصیتی در ایجاد مشکالت رفتاری
بهویژه در کودکان و نوجوانان به کار میرود مدل آسیبپذیری 1است که چهار مکانیسم را در
ایجاد مشکالت رفتاری مؤثر میداند (تاکت .)3226 ،3بر اساس مکانیسم فرایندهای یادگیری،2
ویژگیهای شخصیتی ناسازگارانه (برای مثال ،روانآزردگیگرایی) در نوجوانان ،سبب تداخل
در یادگیری و آموزش آنها شده و در نتیجه در کسب مهارتهای اساسی زندگی با مشکالتی
روبهرو خواهند شد .مکانیسم تفسیرهای محیطی 4ممکن است به این صورت که نوجوانان
پرخاشگر نیات و اهداف دیگران را سوءتعبیر کرده و دچار مشکالت بینفردی گردند ،مشاهده
شود .در این مکانیسم ،نوجوانان خود را در ارتباط با دیگران ارزیابی کرده و اقدام میکنند.
گزینش محیط 1در انتخاب موقعیتهایی که میتواند رفتارهای خاصی را تقویت نماید ،اثرگذار
است .بر اساس این مکانیسم ،نوجوانانی که خودکنترلی ضعیفی دارند ،به احتمال زیاد با همساالن
بزهکار خود ارتباط برقرار کرده و به نوبهی خود ،رفتار ضداجتماعی در آنها تقویت میشود.
نهایتاً ،بر اساس مکانیسم دستکاری محیط ،6شخصیت نوجوان محیط را تغییر داده و شکل می-
دهد .برای مثال نوجوانان مخالف و نافرمان نه تنها چالش و درگیری بین فردی بیشتری را در
محیط خود تجربه میکند بلکه سعی دارند با استراتژیهای مخرب نیز تعارضات و چالشهای
خود را حلوفصل نمایند (تاکت.)3226 ،1
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یکی دیگر از تبیینهای احتمالی در این موضوع ،اشاره به رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه
و شخصیت در کودکان و نوجوانان دارد؛ یانگ (یانگ و براون )3221 ،معتقد بود خلقوخو و
ویژگیهای شخصیتی ناسازگارانه سبب میشود کودکان بیشتر در معرض چالشهای تربیتی منفی
با والدین قرار گرفته و این سبب شکلگیری طرحوارههای ناسازگارانه ،به عنوان وضعیت نشانگر
برآورده نشدن نیازهای اصلی کودک (امنیت ،ثبات و  ،)...میگردد .زمانی که یک طرحواره
شکل میگیرد ،فرد ممکن است در پاسخ به استرس و فشارهای محیطی با یک سبک مقابله
ناسازگار (به عنوان مثال ،اجتناب ،انفعال ،پرخاشگری) پاسخ دهد .این طرحوارهها ،معموالً خارج
از آگاهی عمل کرده و از نظر روانشناختی بعدها نوجوان را در معرض ابتال به افسردگی،
اضطراب ،روابط ناکارآمد و اختاللهای روانتنی قرار میدهند (تیمم .)3212 ،بر همین اساس،
در یک مطالعه ،به روشنی رابطه قدرتمند ویژگیهای شخصیتی و طرحوارههای ناسازگار اولیه،
مشابه پژوهش حاضر ،در پیش رفتارهای پرخطر نوجوانان نشان داده شد (ولیخانی و همکاران،
.)3211
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که ویژگیهای شخصیتی و نیز
طرحوارههای ناسازگار اولیه توان الزم برای پیشبینی مشکالت رفتاری درونسازی شده و برون-
سازی شده در دانشآموزان را دارند .در این میان هر یک از ویژگیهای روانآزردگیگرایی،
با وجدان بودن و توافقپذیری و نیز طرحواره ناسازگار بریدگی و طرد نسبت به سایر ویژگیها و
طرحوارههای دیگر به میزان بیشتری واریانس مشکالت رفتاری درونسازی شده و برونسازی
شده را تبیین نمودند .این یافتهها توجه به ویژگیها و عوامل روانشناختی و فردی در کنار عوامل
اجتماعی و خانوادگی را در بحث پیشگیری ،کاهش و درمان مشکالت رفتاری در دانشآموزان
مورد تأکید قرار میدهد .مشاوران و درمانگران بالینی میتوانند در کنار توجه به سایر عوامل
اثرگذار ،در برنامهها و راهکارهای درمانی خود با تمرکز بر کاهش و اصالح اثرات ویژگیهای
شخصیتی بهویژه ویژگی روانآزردگیگرایی و نیز طرحوارههای ناسازگار اولیه به عنوان اهداف
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درمانی در جهت کاهش مشکالت رفتاری درونسازی شده و برونسازی شده دانشآموزان اقدام
نمایند .از جمله مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر انجام پژوهش تنها بروی دانشآموزان
پسر و محدود به شهر بوکان بود که الزم است در تحقیقات و اقدامات آینده جهت افزایش دانش
در این حوزه و قابلیت تعمیمپذیری بیشتر یافتهها ،تمرکز بروی هر دو جنس گسترش یافته و
پژوهشهایی از این دست در سایر جوامع انجام پذیرد .محدودیت دیگر ،همانند اغلب مطالعات،
مربوط به روش اندازهگیری (خود گزارشی) است که میتواند همبستگیهای به دست آمده را
آلوده کرده و تحت تأثیر قرار دهد .اگرچه در این پژوهش سعی شد تا حد امکان به کمک
گفتگوی فردی و پاسخ به سؤاالت دانش آموزان از اثرات این نوع سوگیری کاسته شود اما این
مسئله بهطور کامل در کنترل پژوهشگران قرار نداشت.
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