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Abstract 

Background & Objective: Orphanage children and adolescents might experience major mental issues due to lacking family-related advantages. 

Such problems include generating internalizing and externalizing disorders, as well as maladaptive and antisocial behaviors. Due to unsatisfied 
primary emotional needs, they may use maladaptive schemas, i.e., responsible for developing aggressive and antisocial behaviors in them. The 

early maladaptive schemas often unconsciously affect the information processing system and are activated automatically. Cognitive emotion 

regulation is defined as an individual's thoughts post negative events. Cognitive emotion regulation strategies are mostly dependent on an 
individual’s metacognitive strategies; that refers to how one manages and modifies thoughts after assessing feelings and psychological status in 

different situations. Emotion regulation could be learned through family modeling and influenced by parenting styles during a child’s 

development. Therefore, orphanages, who lack a regular family structure experience, may develop inappropriate behavioral expressions of 
emotions as a result of applying poor emotion regulation strategies. Thus, the present study aimed to compare early maladaptive schemas, 

metacognition, and cognitive emotion regulation strategies between the orphanage and non-orphanage adolescents. Data in this regard are scarce; 

therefore, the current research aimed to provide a framework for preventive and therapeutic programs while addressing the existing ambiguities. 
Methods: This was a retrospective (casual/comparative) study. The study population included all adolescents (13-17-year-olds) in Tehran and 

Karaj Cities, Iran. The study sample included 191 adolescents, 90 of whom were selected using a convenience sampling technique from 
orphanage adolescents. Moreover, 101 of the study subjects were non-orphanages and selected by the multi-stage cluster sampling method. To 

ensure the orphanage subjects enjoyed a healthy Intellectual Quotient (IQ) range (≥90), the Raven's Progressive Matrices test was performed in 

them. 
Additionally, non-orphanage adolescents were evaluated in terms of IQ, according to their school-provided academic scores (grade point average: 

≥15.20). The study inclusion criteria included the lack of severe diseases or psychiatric disorders; for orphanage adolescents, a history of living 

in supporting organizations without their family since the age of ≤3 years, and non-orphanage adolescents to live with their family since birth. 
All study subjects completed the Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF), Metacognition Questionnaire (MCQ), and Cognitive 

Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). The obtained data were analyzed using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). 

Results: The collected results revealed a significant difference between the orphanage and non-orphanage adolescents’ early maladaptive 
schemas in terms of its components. These components included emotional deprivation (p=0.009), failure (p=0.004), dedication (p=0.002), 

emotional inhibition (p=0.032), and unrelenting standards (p=0.027). The study groups also significantly differed in metacognitive beliefs; 

orphanage adolescents experienced lower cognitive confidence, compared to their non-orphanage counterparts (p<0.001) in the components of 
metacognitive beliefs. Furthermore, there was a significant difference between the two groups in the cope/reception (p=0.012) and blaming 

others (p=0.003) components of cognitive emotion regulation strategies. The two study groups demonstrated no significant difference in other 

components of the research variables. 
Conclusion: The present findings indicated that, compared to non-orphanage adolescents, orphanage ones used maladaptive schemas and 

experienced disrupted metacognitive beliefs, especially concerning cognitive confidence. Besides, they were weaker in applying appropriate 

cognitive emotion regulation strategies. Consistent with the expectations, these results highlighted the lack of family-related needs in orphanages. 
Additionally, their failure to exploit the family environment and parenting benefits may develop early maladaptive schemas in them, especially 

in components related to emotional fulfillment. This can unconsciously influence their metacognition abilities, and consequently, their failure to 

implement proper metacognition strategies, especially when emotional issues are considered. Such distortions in the cognitive processes of 
emotions may lead this group to use inappropriate cognitive emotion regulation strategies. These findings could be used to develop preventive, 

rehabilitative, and therapeutic plans by the experts. 
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 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
98

.9
.0

.8
9.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               1 / 9

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1398.9.0.89.1
https://jdisabilstud.org/article-1-1245-fa.html


1 

  .۹۷:(۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۸ آذرماه برخط انتشار 

 

باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و  های ناسازگار اولیهطرحواره
 نوجوانان پرورشگاهی در قیاس با نوجوانان غیرپرورشگاهی

 ۳زادهجر فالحها، ۲پروین امینی یگانه، 1ندا نظربلند*

 سندگانینو حاتیتوض

 ران؛یا تهران، ،یبهشت دیشه دانشگاه اریاستاد ،یشناسروان یدکترا. 1
 ران؛یا تهران، ،یبهشت دیشه دانشگاه مدرسه، مشاورٔه ارشد کارشناس. ۲
 . رانیا تهران، ،یبهشت دیشه دانشگاه اریاستاد مشاوره، یدکترا. ۳
 n_nazarboland@sbu.ac.ir: نویسندۀ مسئول رایانامٔه*
 

 1۳۹۸بهشتیارد۲۴ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷آذرماه۴ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 با حاضر پژوهش. کندیم یشناختروان نظام در نیادیبن مشکالت دچار را هاآن یگاه خانواده، در یزندگ یایمزا از یپرورشگاه نوجوانان و کودکان تیمحرومهدف: زمینه و 
 .گرفت صورت یرپرورشگاهیغ و یپرورشگاه نوجوانان در جانیه یشناختمیتنظ یراهبردها و یفراشناخت یباورها و هیاول ناسازگار یهاطرحواره سٔهیمقا هدف
 نمونه گروه. دادند لیتشک کرج و تهران یشهرها سالٔه1۷تا1۳ نوجوانان یتمام را آن یآمار جامعٔه و شد انجام( یاسهیمقا-یعل) یدادیروپس روش با پژوهش نیا بررسی:روش
 یاخوشه یریگنمونه روش با ،یرپرورشگاهیغ نفر 1۰1 و شده انتخاب مندهدف دردسترس یریگنمونه قیازطر و داشتند سکونت پرورشگاه در نفر ۹۰ که بود نوجوان 1۹1 شامل
 فراشناخت پرسشنامٔه و( ۲۰۰۷ گران،ید و یآه یابیهنجار( )YSQ-SF) هیاول ناسازگار یهاطرحواره پرسشنامٔه کوتاه فرم به یفرد صورتبه و شدند پژوهش وارد یامرحلهچند
(MCQ-30( )۲۰۰۹ گران،ید و یریدستگ زادهنیریش یابیهنجار )جانیه یشناختمیتنظ پرسشنامٔه و CERQ( ))منظوربه. دادند پاسخ( ۲۰11 گران،ید و یآبادنیام یابیهنجار 

 .شد استفاده رهیچندمتغ انسیوار لیتحل از هاداده لیوتحلهیتجز
 و( p=۰٫۰۳۲) یجانیه یبازدار ،(p=۰٫۰۰۲) یگذشتگخوداز ،(p=۰٫۰۰۴) شکست ،(p=۰٫۰۰۹) یجانیه تیمحروم ه،یاول ناسازگار یهاطرحواره یهامؤلفه نیب ازها: یافته
 یشناخت نانیاطم یدارا یپرورشگاه نوجوانان که صورتنیبد داشتند؛ تفاوت گریکدی با یفراشناخت یباورها لحاظبه گروه دو. بود متفاوت( p=۰٫۰۲۷) سرسختانه یهااریمع

 سرزنش و( p=۰٫۰1۲) رشیپذ/کنارآمدن یهامؤلفه در گروه دو جانیه یشناختمیتنظ یراهبردها تفاوت(. p<۰٫۰۰1) بودند یرپرورشگاهیغ نوجوانان با سهیدرمقا یکمتر
 .آمد دستبه معنادار( p=۰٫۰۰۳) گرانید
 نانیاطم و یخودباور حوزٔه در ژهیوبه وبیمع یفراشناخت یباورها و ناسازگار یهاطرحواره واجد خود، یرپرورشگاهیغ انیهمتا با سهیدرمقا یپرورشگاه نوجوانان گیری:تیجهن

 و یبخشتوان و رانهیشگیپ یهابرنامه نیتدو جهت تواندیم هاافتهی نیا. است داشته یپ در مناسب جانیه یشناخت میتنظ یراهبردها اتخاذ در را شانیا یناتوان که هستند یشناخت
 .ردیگ قرار مربوط، متخصصان اریاخت در یدرمان

 .یپرورشگاه نوجوانان ه،یاول ناسازگار یهاطرحواره جان،یه یشناخت میتنظ یراهبردها ،یفراشناخت یباورهاها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 و هدداارزش و هددانگرش یریگشددددکددل در خددانواده، کنددار در یزندددگ

شت صل نقش فرد یهاباوردا  تیمحروم که یاگونهبه کند؛یم فایا را یا
 ای ییجدا و نیوالد نامناسددددب عملکرد ای یاجتماع مهم واحد نیا از

 اختالالت سددمتبه نوجوانان دادنسددو  منجربه تواندیم شددانیا فوت
شارکت و( 1) 1شده یسازبرون و یسازدرون  پرخطر یرفتارها در م

فت ،(۲) ندگ تیفیک ا ها ابراز در یناتوان و یز تار نه، یرف  سدددددازگارا
 در یناتوان ،یارتباط یهاییناتوانا جانات،یه میتنظ در یجد مشکالت
(. ۳) دارد دنبالبه را یشددددناخت لیتحل و اطالعات حیصددددح پردازش
نان  ممکن زین و کنندیم یزندگ ینیوالدتک یهاخانواده در که ینوجوا
ست ستیب نوجوانان ا ست،بد ای سرپر  نوجوانان ریسا از شیب سرپر
 ناسازگار یهاطرحواره از ،یاساس یجانیه یازهاین ارضانشدن لیدلبه
 ییهاسددازه ازجمله ناسددازگار یهاطرحواره(. ۴) کنند اسددتفاده یادیز

 را یاجتماعضددددد یرفتارها ییآدیپد در ییربنایز یندهایفرا که اسددددت
 و قیعم یهاهیمادرون ای الگوها شددددامل هاسددددازه نیا. کندیم نییتب

 احساسات و هاوارهشناخت ها،جانیه خاطرات، از که است یریفراگ
 یزندگ ریس در و گرفته شکل یکودک دوران یط و شودیم لیتشک یبدن

 و بوده گرانید با رابطه و شیخو دربارٔه نیهمچن اسددددت؛ افتهی تداوم
ست ناکارآمد شدتبه  یهافیتحر قیازطر را خود ها،طرحواره نیا. ا

ناخت نهخود یزندگ یالگوها و یشدددد  کنارآمدن یهاسددددبک و شددددکنا
 سددبب میمسددتقریغ و میمسددتق طوربه و بخشدددیم تداوم ناسددازگارانه

 2هیاول ناسدددازگار یهاطرحواره(. ۵) شدددودیم یشدددناختروان یشدددانیپر
 آسددددتانٔه ریز در اطالعات، پردازش سددددتمیسدددد بر را خود نفوذ اغلب
 است یحدبه ارتباط نیا دارد؛ ندیخودآ یحالت و کرده اعمال یاریهوش
 ناسددددازگار، یهاطرحواره شدددددنفعال زمان در معتقدند درمانگران که

ها ناخت یراهبرد له خود یجانیه حاالت با 3یفراشدددد قاب  از و کرده م
 (. ۶،۷) کندیم یریجلوگ هاطرحواره توسط طیمح اطالعات فیتحر

 و شیخو تفکر ندیفرآ از افراد یآگاه یمعنابه یفراشددددناخت یراهبردها
نا  یمفهوم فراشددددناخت،. ندهاسددددتیفرآ نیا کنترل یبرا هاآن ییتوا

 که اسددددت ییباورها و ندهایفرآ و دانش دربردارندٔه که بوده یچندوجه
 یفراشددددناخت یهاتجربه(. ۸،۹) کندیم نظارت و یابیارز را شددددناخت
 یهاتیموقع در افراد که شدددودیم ییهااحسددداس و هایابیارز شدددامل
 یفراشدددناخت یراهبردها و دارند خود یروان تیوضدددع دربارٔه مختلف
سخ ست ییهاپا  و شودیم گرفته کاربه تفکر رییتغ و تیریمد یبرا که ا

 فراشددددناخت(. 1۰) کندیم کمک یشددددناخت و یجانیه یمیخودتنظ به
 بر حیتصددح و یزیربرنامه نظارت، کنترل، همچون ییندهایفرآ قیازطر

 پردازش ؤهیشدددد با درمقابل و بوده اثرگذار انسددددان یشددددناخت پردازش
 یهایآشدددفتگ درقبال یریپذبیآسددد ای یروان سدددالمت بر فرد یجانیه

 (. ۸،1۰،11) دارد نقش یروان
 و عواطف یریگشکل یاصل یهاهیپا هاشناخت و هاباور گر،یدیازسو

 تعامل از زین هاپژوهش یبرخ(. 11) است فرد جاناتیه و احساسات
ناخت یباورها ندیم تیحکا یجانیه اختالالت با یفراشدددد -1۴) کن
 یشددددتریب ناسددددازگار یهاطرحواره که یافراد رودیم انتظار لذا ؛(1۲

                                                      
1 Internalization and Externalization disorder 
2 Early maladaptive schemas 

ند، خاذ ٔهجیدرنت دار ها ات ناخت یباور مد، یفراشدددد کارآ  میتنظ در نا
شته ییهایدشوار خود جاناتیه شند دا  به 4جانیه یشناخت میتنظ. با

 ینگهدار ای شیافزا و کاهش منظوربه که شددددودیم اطال  ییراهبردها
 زیآمدیتهد یدادهایرو در و ردیگیم قرار استفاده مورد یجانیه تجارب

 کنترل و میتنظ و تیددریمددد یبرا افراد بدده کمددک قیازطر تنشپر و
 (. 1۵) است یضرور هاجانیه

 فرا خود خددانوادٔه از را یجددانیه میتنظ ،یالگوسددددداز راه از کودکددان
 ریتأثتحت را یمندتوان نیا یچگونگ نیوالد یوالدگر ؤهیش و رندیگیم

 و خانواده یعاطف جو که اندداده نشددان هاپژوهش(. 1۶) دهدیم قرار
 میتنظ یمندتوان بر هاآن یتیشددددخصدددد یهایژگیو و نیوالد یابرازگر
 یخانوادگ عوامل عالوه،به. اسددددت مؤثر فرزندان در جانیه یشددددناخت

ندیم طه یانجیم توا ها و یجانیه مشددددکالت نیب راب  میتنظ یراهبرد
 که داشدددت انتظار توانیم رونیازا ؛(1۶،1۷) باشدددد جانیه یشدددناخت
 تجربٔه که یروزشدددبانه ینگهدار مراکز در سددداکن نوجوانانو کودکان
 ینامناسددددب یخانوادگ اتیتجرب ای ندارند را یعیطب یخانوادگ سدددداختار
 یراهبردها و یفراشددناخت یباورها و هاطرحواره سدداختار در داشددتند،

 در که یعاد ونوجوانان کودکان با سددددهیدرمقا جانیه یشددددناخت میتنظ
 هرچند. باشدددند متفاوت ،افتهی پرورش و رشدددد خانواده یایپو طیمح

 از دسدته نیا یشدناختروان مشدکالت حوزٔه در گرفتهصدورت مطالعات
س ونوجوان کودکان شد،یم محدود اریب ش یهاافتهی با  ازیحاک یپژوه
 کودکددان انیددم در یاجتمدداع و یجددانیه مشددددکالت فراوان وعیشدددد

 است شده رفتهیپذ یفرزندخواندگ به ای مؤسسات ساکن یپرورشگاه
 ضددربٔه و( 1۹) نیوالد فقدان ازیناشدد اسددت ممکن جهینت نیا ؛(1۸)

 احسدددداس و یکودک لیاوا در تیامن و اعتماد کمبود ای( ۲۰) ییجدا
عات ابیغ در(. ۲1) باشدددددد یجانیه تیمحروم  نیا در یکاف مطال
 و هیاول ناسددددازگار یهاطرحواره سددددٔهیمقا به حاضددددر پژوهش حوزه،
 نوجوانان در جانیه یشدناخت میتنظ یراهبردها و یفراشدناخت یباورها

 دسددددت نیا از یمطالعات. پرداخت یرپرورشددددگاهیغ و یپرورشددددگاه
 یانهیزم ،یپرورشگاه نوجوانان یجانیه و یشناخت یادهایبن به باتوجه
 بهبود ازجمله افراد نیا یاسدددداسدددد یازهاین به که کرد خواهد فراهم

 یراهبردها و یمنف فراشددددناخت یباورها و ناسددددازگار یهاطرحواره
 تواندیم هاآن یهاافتهی و شددددود توجه آنان جانیه میتنظ ناسددددازگارانٔه

 و رانهیشدگیپ یهابرنامه نیتدو یراهگشدا موجود، ابهامات رفع ضدمن
 .باشد یبخشتوان و یدرمان

 یبررس روش 2
عات نوع از پژوهش نیا طال مامهین م  طرح از آن در که بود یشددددیآز

 جامعٔه. شدددد اسدددتفاده گواه گروه با آزمونپس -آزمونشیپ یپژوهشددد
 به مبتال سدددداله ۶۵ تا ۳۰ زن ماریب افراد یتمام را پژوهش نیا یآمار

 یآمار نمونٔه. دادند لیتشک 1۳۹۷ سال در بوشهر استان پستان سرطان
 روش به که بودند پستان سرطان به مبتال زن ماریب ۳۰ حاضر پژوهش
 بوشهر فارس جیخل یشهدا مارستانیب از دردسترس یریگنمونه

3 Metacognitive strategies 
4 Cognitive emotion regulation 
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۳ 

. بود( ایمقایسدددده-علی) رویدادیع پساز نو روش پژوهش حاضددددر
 تشددکیل دادند ینوجوانان را تمامینوجوانان پرورشددگاهی گروه  جامعٔه
هشدددتم و نهم  و مقاطع هفتمر د 1۳۹۵-۹۶سدددال تحصدددیلی در  که

شبانه( سالگیسهاکثر حد) و از کودکی هکرد تحصیل روزی در مراکز 
 پروشددگاهینان غیرنوجوا جامعٔه .ندردکزندگی  های تهران و کرجشددهر
نان  تمامیشدددددامل  نیز به در همین که  شددددهر کرج بودنوجوا مقاطع 

خود زندگی  هر دو والداز بدو تولد نزد بودند و مشددددغول تحصددددیل 
گاهی نمونه. ندکرد نان پرورشدددد صددددورت دردسددددترس بهگیری نوجوا

نوجوانان ساکن از نفر  ۵۰ که ترتیبمند صورت پذیرفت؛ به این هدف
های ساکن در پرورشگاه نفر از نوجوانان ۴۰شهر کرج و  در پرورشگاه
. ندشدانتخاب ( پسر ۴۰دختر و  ۵۰، نفر ۹۰درمجموع ) شهر تهران

شگاهی بهگیری نوجوانان غیرنمونه شه شکلپرور ، ایای چندمرحلهخو
 ۵1دختر و  ۵۰) نفر 1۰1، درنهایتشد و با مراجعه به مدارس انجام 

به های ورود مالک. وهش پاسدددخ گفتندی پژهابه پرسدددشدددنامه( پسدددر
بیماری خاص جسمی برای هر دو گروه براساس فقدان هرگونه  مطالعه

در گروه نوجوانان ، عالوهبه ؛دش عینمپزشکی اختالل مشخص روانو 
و  ۹۰هوشددبهر ) هوشددی بهنجار پرورشددگاهی قرارداشددتن در محدودٔه

سددسددات ؤمشدددن به سدددردهو ( براسدداس آزمون هوشددی ریونر یشددتب
نه با حداکثر از سددددن شدددد نان نیز سدددددالگی و سدددددهروزی  برای نوجوا

 و کسدددب زندگی همراه با والدین از بدو تولد  ٔپرورشدددگاهی سدددابقهغیر
جهددت ) هددای پیشددددرفددت تحصددددیلیدر آزمونر یشددددتبو  1۵معدددل 
عنوان به( هوشی بهنجار ها در محدودٔهبخشی از قرارداشتن آناطمینان
، اخال  در راستای رعایت اصول کمیتٔه. ی ورود لحاظ گردیدهامالک
بخشی از ف پژوهش آشنا شدند و ضمن اطمینانها با هدآزمودنی همٔه

در پژوهش  یتبا اعالم رضددددا، نامحققاطالعات نزد  حفظ محرمانٔه
 . ندکردشرکت 

 شد. استفادهدر این پژوهش زیر ابزارهای از 
سددنجش هوش ن این آزمو: ریون بزرگسدداالن های پیشددروندٔهماتریس-

، سداخته شدد (۲۲نقل از به) روز و ریونتوسدط پن 1۹۳۸که در سدال 
صویری  ۶۰ شکیل ( EتاA) تاییدوازدهسری  پنجو از  داردپرسش ت ت

کار بهاسددددیرمن هوش گیری عامل عمومی برای اندازه کهاسدددت  شدددده
ضددددرایب ثبات درونی آزمون را ، (۲۲نقل از به ؛1۹۷۲) بارکه. رودمی
 درصددد۸۹آزمودنی بزرگسددال در سددنین مختلف در آمریکا بین  ۵۰۰با 
نان این آزمون  ایرانی هنجاریابی. گزارش کرد درصددددد۹۷تا  بر نوجوا
انجام (، ۲۳) نقل ازبه ؛1۳۷۴ شهر تهران توسط چاپاری سالٔه1۸تا1۲

، ۰٫۹1ترتیب بههای سددنی مذکور شددد و ضددرایب پایایی آن برای گروه
 . دست آمدبه ۰٫۸۸ و ۰٫۸۹، ۰٫۸۸، ۰٫۹۰، ۰٫۹۲
این پرسشنامه  :(SF-YSQ) 1انگی طرحوارٔه وتاه پرسشنامٔهک نسخٔه-

ال ؤسدد ۷۵ .طراحی شددد( ۲۴نقل از به ؛1۹۹۴) توسددط یانگ و براون
به پنجدارد  یدگی و طرد) حوزٔه و  تل، بر ، خودگردانی و عملکرد مخ

هوشیاری افراطی ، شدن توسط دیگرانهدایت، های مختلمحدودیت
در این ناسددازگار اولیه  طرحوارٔه پانزده. شددودبندی میطبقه( و بازداری

مقیاس لیکرت چارچوب در آن گذاری نمره شده وپرسشنامه سنجیده 
 کهپذیرد می صددددورت( مخالفم موافقم تا کامالً کامالً) اینقطهشددددش
 اسدددت ناکارآمد تر طرحوارٔهحضدددور پررنگ دهندٔهنشدددان زیاد اتنمر
سددددنجی این روانهدای ویژگی بدارٔهدررا پژوهش جدامع  اولین. (۲۴)

انجام دادند و ( ۲۵نقل از به؛ 1۹۹۵) اسددددمیتو  ها جونزطرحواره
های مقیاسخردهبالینی برای ضددددریب آلفای کرونبا  در جمعیت غیر

این پرسشنامه . دست آمدبه درصد۸۲تا  درصد۶۵این پرسشنامه بین 
ترجمه و اجرا شدددده و همسدددانی  (۲۴) و دیگراندر ایران توسدددط آهی 

و در گروه  درصد۹۷نث ؤمدرونی آن برحسب آلفای کرونبا  در گروه 
 . است گزارش شدهدرصد ۹۸مذکر 
پرسددشددنامه با  این :(MCQ-30) ۲فراشددناخت وتاه پرسددشددنامٔهکفرم -

توسددط  ۲۰۰۳در سددال ، اولیهبلند سددنجی مشددابه فرم های روانویژگی
شد (۲۶) نهاتو-کارترایتو  ولز بوده  الیؤس۳۰پرسشنامه . ساخته 
ناختی را در  و عاد فراشدددد بت درخرده پنجاب های مث باور یاس   بارٔهمق

، شددددندداختی اطمینددان، نگرانی ارتبدداط بددابدداورهددای منفی در ، نگرانی
های منفی بارٔه باور یه در ند تنب مان کاری  فات و ، اف گاهیخرا  خودآ

ا مجموع نمرات کل برای فراشددناخت ب نمرٔه. کندمی بررسددی شددناختی
یاس یددسدددددت میبهها زیرمق نٔه آ قرار  1۲۰تا۳۰ و نمرات آن در دام

دهد که فرم کوتاه پرسددشددنامه سدداختار تحلیل عاملی نشددان می. گیردمی
ضددددریددب آلفددای کرونبددا  . اسدددددت عدداملی فرم بلنددد را حفظ کرده

. (۲۶) اسددت گسددترده درصددد۹۳تا  درصددد۷۲های آن از مقیاسخرده
ایرانی نیز توسددددط  سددددنجی این مقیدداس در نمونددٔهانهددای روویژگی
 که بررسدددی قرار گرفت تحت( ۲۷)و دیگران زاده دسدددتگیری شدددیرین

ضریب همسانی درونی را با استفاده از ضریب آلفای کرونبا  برای کل 
یاس  یاسخردهبرای  ،۰٫۹1مق نٔهمق یایی  ،۰٫۸۷تا۰٫۷1 ها در دام پا

هفته برای کل مقیاس  چهار بازآزمایی این پرسددددشددددنامه را در فاصددددلٔه
در . ندگزارش کرد ۰٫۸۳تا۰٫۵۹ ها در دامنٔهمقیاسخردهو برای  ۰٫۷۳
ایرانی  نتددایج حکددایددت از این داشدددددت کدده مقیدداس در جددامعددٔه، کددل

 . (۲۷) سنجی مطلوبی داردخصوصیات روان
توسط  1۹۹۹در سال : (CERQ) ۳جانیه یشناخت میتنظ ٔهپرسشنام-

 به چاپ رسددید ۲۰۰1راحی شددد و در سددال ط و همکاران گارنفسددکی
که در قالب مقیاس  داردماده  ۳۶اصددلی این پرسددشددنامه  نسددخٔه. (۲۸)

های نظری و براسدداس سددازه(، از همیشدده تا هرگز) اینقطهپنج یلیکرت
و دیگران  آبادیاین پرسشنامه توسط امین .ستا ریزی شدهطرحعملی 

یافت که  کاهشال ؤسدددد ۲۶عاملی واقع شددددد و به  مورد تحلیل (۲۹)
سددددرزنش خود و  عددامددل چهددارشددددندداختی را در تنظیم هیجددان

شیمثبت، کنارآمدن/پذیرش، آمیزپنداریفاجعه  ،سرزنش دیگران و اندی
 پرسشنامٔه، های این پژوهشگرانیافته بنابر .دهدمی سنجش قرار تحت
از اعتبار  درصددد۷۵شددناختی با ضددریب آلفای هیجانتنظیم الی ؤسدد۲۶
پرسددشددنامه الی ؤسددشددشدر این پژوهش از فرم . برخوردار اسددت کافی

 .دشاستفاده 
 

 

                                                      
1Short Form-Young Schema Questionnaire  
2cognitive Questionnaire-Meta  

3ognitive Emotion Regulation QuestionnaireC  
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۴ 

 هایافته ۳
های توصیفی نشان داد که در گروه نوجوانان پرورشگاهی یافته
درصد پسر و در گروه نوجوانان ۴۴٫۴درصد دختر و ۵۵٫۶

میانگین . هستنددرصد پسر ۵۰٫۵درصد دختر و ۴۹٫۵غیرپرورشگاهی 
گروه نوجوانان  و سال 1۴٫۵۴ورشگاهی سنی گروه نوجوانان پر

ا از هزمان میانگینهم مقایسٔه جهت. بودال س 1۴٫۶۰ غیرپرورشگاهی
ابتدا برای این کار . یری استفاده شدآزمون تحلیل واریانس چندمتغ

جهت . بررسی گردیدیره های آزمون تحلیل واریانس چندمتغفرضپیش
. کار رفتبهپیرو ویلک آزمون شا ،بودن توزیع نمراتنرمال ارزیابی

 (۰٫۰۰1pو  f=۵٫1۵۹) های ناسازگار اولیهرای طرحوارهبآن  نتیجٔه
برای  و (۰٫۰۰1pو  f=۵٫۸۳۰) برای باورهای فراشناختی و

 کهبود ( ۰٫۰۰1pو  f=۴٫۵۵۳) شناختی هیجان تنظیمراهبردهای 
یع گروهی و نیز توزهای درونشرط برابری واریانس برقراری دهندٔهنشان
منظور بررسی شرایط برقراری تساوی به. ها استداده نرمال

لوین استفاده شد و نتایج  Fی دو گروه از آزمون آماری هاواریانس
 .است نیز برقرار هاهمگنی واریانس داده مفروضٔه که مشخص کرد

 
نتایج تحلیل  های ناسازگار اولیه در نوجوانان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی و خالصٔههای طرحوارهتوصیفی مؤلفه هایشاخص .1 جدول

 واریانس چندمتغیره در هر دو گروه
 لفهؤم

 متغیر

 غیرپرورشگاهی پرورشگاهی
 pمقدار  F  مقدار

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 ۰٫۰۰۹ ۶٫۹۴۴ ۰٫۶۷۷ 1۳٫۹۰۰ ۰٫۷۰۹ 1۶٫۴۸۴ محرومیت هیجانی

 ۰٫۹۴۴ ۰٫۰۰۵ ۰٫۷11 1۶٫۰۴۰ ۰٫۷۴۶ 1۵٫۹۶۷ رهاشدگی
 ۰٫۶1۴ ۰٫۲۵۵ ۰٫۵۸۸ 1۵٫۲1۰ ۰٫۶1۶ 1۴٫۷۸۰ اعتمادیبی

 ۰٫۳۳۶ ۰٫۹۳۲ ۰٫۶۵۳ 1۳٫۳۵۰ ۰٫۶۸۵ 1۴٫۲۶۴ بیگانگی اجتماعی
 ۰٫۰۰۴ ۸٫۶۸۰ ۰٫۵۹۵ 1۰٫۲۲۰ ۰٫۶۲۳ 1۲٫۷۵۸ شکست
 ۰٫۴۴۰ ۰٫۵۹۸ ۰٫۵۲۴ 11٫۰۴۰ ۰٫۵۴۹ 11٫۶۲۶ وابستگی

 ۰٫۴۴۶ ۰٫۵۸۳ ۰٫۵۸۰ 11٫1۸۰ ۰٫۶۰۸ 1۰٫۵۳۸ ضرر درقبالپذیری آسیب
 ۰٫1۷۹ 1٫۸۲۲ ۰٫۵۸۳ 1۴٫۰۲۰ ۰٫۶1۲ 1۲٫۸۷۹ نیافتهتحولخود

 ۰٫۷1۷ ۰٫1۳1 ۰٫۶۰۴ 1۲٫۶۵۰ ۰٫۶۳۳ 1۲٫۹۶۷ اطاعت
 ۰٫۰۰۲ ۹٫۹۵1 ۰٫۵۳۶ 1۵٫۳1۰ ۰٫۵۶۲ 1۷٫۷۵۸ ازخودگذشتگی
 ۰٫۰۳۲ ۴٫۶۶۷ ۰٫۷۷۸ 1۴٫۴۰۰ ۰٫۸1۶ 1۶٫۸۳۵ بازداری هیجانی

 ۰٫۰۲۷ ۴٫۹۳۷ ۰٫۶۲۸ 1۹٫۲۳۰ ۰٫۶۵۸ 1۷٫۲۰۹ معیارهای سرسختانه
 ۰٫۵۹۵ ۰٫۲۸۳ ۰٫۶۲۶ 1۷٫۳۴۰ ۰٫۶۵۸ 1۶٫۸۵۷ استحقا 

 ۰٫۷1۵ ۰٫1۳۴ ۰٫۶۵۶ 1۴٫۵۲۰ ۰٫۶۸۸ 1۴٫۸۶۸ خودانضباطی ناکافی

 ۰٫۴۲۵ ۰٫۶۳۸ ۶٫۲۰۹ ۲1۲٫۶۶۰ ۶٫۵۰۹ ۲1۹٫۸۴۶ کل
 

افراد  نتایج تحلیل واریانس چندمتغیرٔه های توصیفی و خالصٔهشاخص
باورهای  و های ناسازگار اولیهرهای طرحوارهدو گروه در متغی

 هایترتیب در جدولبه، شناختی هیجان تنظیمفراشناختی و راهبردهای 
.است شده آورده ۳ و ۲و  1

نتایج تحلیل واریانس  های باورهای فراشناختی در نوجوانان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی و خالصٔهمؤلفه های توصیفیشاخص .۲جدول 
 چندمتغیره در هر دو گروه

 لفهؤم
 متغیر

 غیرپرورشگاهی پرورشگاهی
 pمقدار  F مقدار

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 ۰٫۳۴۵ ۰٫۸۹۶ ۰٫۴۴۵ 1۲٫1۰۹ ۰٫۴۷1 1۲٫۷۲۲ باورهای نگرانی مثبت

 ۰٫۵۴۸ ۰٫۳۶۲ ۰٫۵۴۲ 1۳٫۹۳1 ۰٫۵۷۵ 1۳٫۴۵۶ باورهای نگرانی منفی

 <۰٫۰۰1 1۶٫۳۵۴ ۰٫۴۸۰ 11٫1۳۹ ۰٫۵۰۹ 1۳٫۹۶۷ شناختیاطمینان

 ۰٫۳۵۳ ۰٫۸۶۷ ۰٫۴۸۷ 1۴٫۰۴۰ ۰٫۵1۶ 1۴٫۷۰۰ افکار بارٔهباورهای منفی در

گاهی  ۰٫1۳۶ ۲٫۲۴۰ ۰٫۴۶۷ 1۹٫۴۹۵ ۰٫۴۹۴ 1۸٫۴۷۸ شناختیخودآ

 ۰٫۳۲۸ ۰٫۹۶۳ 1٫۸۲۵ ۷۰٫۷1۳ 1٫۹۳۳ ۷۳٫۳۲۲ کل
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۵ 

نتایج تحلیل  شناختی هیجان در نوجوانان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی و خالصٔهتنظیمهای راهبردهای های توصیفی مؤلفهشاخص .۳جدول 
 واریانس چندمتغیره در هر دو گروه

 لفهؤم
 متغیر

 غیرپرورشگاهی پرورشگاهی
 pمقدار  F مقدار

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 ۰٫۲۵۴ 1٫۳۰۹ ۰٫۸۷۵ ۳۸٫۷۷۰ ۰٫۹1۸ ۳۷٫۳1۹ آمیزپنداریفاجعهسرزنش خود و 

 ۰٫۰1۲ ۶٫۴۸۵ ۰٫۵۳۴ ۲۳٫۰۷۰ ۰٫۵۶۰ ۲1٫۰۹۹ کنارآمدن/پذیرش

 ۰٫۷۹1 ۰٫۰۷۰ ۰٫۵۴۵ 1۷٫۵۶۰ ۰٫۵۷1 1۷٫۷۶۹ اندیشیمثبت

 ۰٫۰۰۳ ۹٫۰۰۸ ۰٫۳۰1 ۸٫۰۸۰ ۰٫۳1۶ ۶٫۷۶۹ سرزنش دیگران

 ۰٫۰۵۲ ۳٫۸۲۲ 1٫۵۹۷ ۸۷٫۴۸۰ 1٫۶۷۴ ۸۲٫۹۵۶ کل

 
 بینتوان نتیجه گرفت که می 1 جدول شده درارائهنتایج باتوجه به 

های ناسازگار نوجوانان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی در طرحواره
 شکست(، p=۰٫۰۰۹) محرومیت هیجانی هایلفهؤمه در اولی
(۰٫۰۰۴=p ،)گذشتگیخوداز (۰٫۰۰۲=p ،)بازداری هیجانی 
(۰٫۰۳۲=p )های سرسختانهو معیار (۰٫۰۲۷=p ) ردداتفاوت وجود .

که میانگین نمرات  دهدمیشان ن 1 در جدولها میانگین گروه مقایسٔه
ن غیرپرورشگاهی در نوجوانان پرورشگاهی درمقایسه با نوجوانا

بازداری و  ازخودگذشتگی، شکست، محرومیت هیجانی هایمؤلفه
در سایر . استمعیارهای سرسختانه کمتر  هیجانی بیشتر و در مؤلفٔه

 بینهمچنین . شوددیده نمیها بین دو گروه تفاوت معناداری مؤلفه
از  شناختی اطمینان نوجوانان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی مؤلفٔه

براساس (. p<۰٫۰۰1) رددا یدارامعنتفاوت ورهای فراشناختی با
میانگین نمرات نوجوانان پرورشگاهی درمقایسه با ، ۲ جدولی هایافته

در . استشناختی بیشتر  اطمینان نوجوانان غیرپرورشگاهی در مؤلفٔه
. شودمینها بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده سایر مؤلفه

نان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی در راهبردهای نوجوا بین، عالوهبه
و ( p=۰٫۰1۲) کنارآمدن/پذیرش یهاشناختی هیجان در مؤلفه تنظیم

 مقایسٔه. ردداوجود دار امعنتفاوت ( p=۰٫۰۰۳) سرزنش دیگران
که میانگین نمرات نوجوانان پرورشگاهی  دادها نشان میانگین گروه

های کنارآمدن/پذیرش لفهمؤ درمقایسه با نوجوانان غیرپرورشگاهی در
ها بین دو گروه تفاوت در سایر مؤلفه. استسرزنش دیگران کمتر و 

 .شودمینه الحظممعناداری 

 بحث 4
 و ناسدددازگار یهاطرحواره سدددٔهیمقا یبررسددد هدف با حاضدددر مطالعٔه
 نوجوانددان در جددانیه میتنظ یراهبردهددا بددا یفراشددددندداخت یبدداورهددا

 حوزٔه در که داد نشان جینتا. شد انجام یرپرورشگاهیغ و یپرورشگاه
 ،یجانیه تیمحروم یهاطرحواره نمرات ه،یاول ناسازگار یهاطرحواره
 یپرورشگاه نوجوانان در یجانیه یبازدار و یازخودگذشتگ شکست،
 یارهایمع طرحوارٔه در و شتریب یرپرورشگاهیغ نوجوانان با سهیدرمقا

 مشاهده یتفاوت گروه دو نیب هامؤلفه ریسا در. است کمتر سرسختانه
 . شودینم

 مربوط است ممکن جهینت نیا ،(۲1) گرانید و میابراه جینتا با همسو
 لیاوا در تیامن و اعتماد کمبود ای ییجدا ضددددربٔه ن،یوالد فقدان به

به اثر ،یکودک ندگ و ییجاجا گاه در کردنیز  احسددددداس و پرورشدددد

 یهاطرحواره یتحول یهاشددددهیر از یکی. باشددددد یجانیه تیمحروم
(. ۵) اسددت یاسدداسدد یجانیه یازهاین ارضددانشدددن ه،یاول ناسددازگار

قادبه نگی اعت  لیدلبه اغلب ه،یاول ناسدددددازگار یهاطرحواره( ۵) ا
 به منیا یبسددتگدل شددامل یکودک دوران یتحول ازین پنج نشدددنارضددا

 و ازهاین انیب در یآزاد ت،یهو حس و تیکفا و یخودمختار گران،ید
 یهاتیمحدود ح،یتفر و یختگیخودانگ سدددالم، و یمنطق یهاجانیه

 یپرورشددددگاه نوجوانان در. دیآیم وجودبه یشددددتنداریخو و نانهیبواقع
 طیشددرا و طیمح به باتوجه گرانید به منیا یبسددتگدل ازین مخصددوصدداً
 رییتغ ای هایروزشدددبانه کارکنان رییتغ مکرر، ییجاجابه ها،مؤسدددسددده

 هاپژوهش عالوه،به(. ۲1) شودینم ارضا ینگهدار مرکز یهااستیس
 یتوجهیب تحت با هیاول ناسددازگار یهاطرحواره نیب که اسددت آن دیمؤ
 یمعنددادار رابطددٔه یکودک دوران در یبدددرفتددار و قرارگرفتن غفلددت و

ندگ جهیدرنت ؛(۳۰) دارد وجود  تیدوضددددع و هاپرورشددددگداه در یز
 یهاوهیشدد درمعرض قرارگرفتن ای نیوالد از تیمحروم و یامؤسددسدده
 است توانسته( بدسرپرست ونوجوانانکودکان) یفرزندپرور نادرست

 . کند عیتسر نوجوانان نیا در را ناسازگار یهاطرحواره رشد
 ضددددعف ازیحاک پژوهش یکل جینتا ،یفراشددددناخت یباورها حوزٔه در

شناخت یباورها شگاه نوجوانان در یفرا  تر،یجزئ دگاهید از. بود یپرور
ناخت یباورها و ینگران دربارٔه مثبت یباورها اسیرمقیز در  یفراشدددد
باط در یمنف گاه و ینگران با ارت ناخت یخودآ فاوت گروه دو یشدددد  یت

 نوجوانددان کم، یشددددندداخت نددانیاطم اسیددرمقیز در یول نددداشددددتنددد؛
 یدارا که معنا نیا به کردند؛ کسددددب یشددددتریب نمرات یپرورشددددگاه

. بودند یرپرورشگاهیغ نوجوانان با سهیدرمقا یکمتر یشناخت نانیاطم
 و نفسعزت کمبود در شدددهیر یشدددناخت نانیاطم در ضدددعف ازآنجاکه
 یهاوهیشددد و یفرزندپرور مشدددکالت با خود و دارد یکل نفساعتمادبه

ستگدل  یصیخصا نیچن وجود بتوان دیشا ،(۳1) است ارتباط در یب
نان در را گاه نوجوا  و نفساعتمادبه مشددددکالت ازیناشدددد یپرورشدددد

ضل ستگدل یهامع ست یهاوهیش و یب ست؛ هاآن در یتیترب نادر  دان
 تجربه را یروان یشدددناسدددبیآسددد از یعیوسددد فیط نوجوانان نیا رایز
 انزوا، و ترس نفس،عزت فقددان ،یتیکفدایب احسددددداس که کننددیم

نت نه، خشددددو ما ندگ به یمنف نگرش خصدددد  ،یمیصددددم روابط و یز
 است جمله آن از یشناخت یسردرگم و حافظه دادنازدست ،یریگکناره
 اختالالت نیب که اندداده نشددان هاپژوهش فرض، نیا دییتأ در(. ۳۲)

 یهاافتهی(. ۳۳) دارد وجود رابطه یشددددناخت نانیاطم با یسددددازیبرون
 فراشددددناخت یهامؤلفه همٔه یریرپذیتأث انگریب زین( ۳۲) ولز و رزیما
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۶ 

 یشدددناخت سدددوتاسدددتفادٔه و یمنف عاطفٔه از( یشدددناختنانیاطم ازجمله)
 . ستین انتظار از دور یپرورشگاه نوجوانان در وجودشان که است
 و یپرورشدددگاه نوجوانان یجانیه یشدددناخت میتنظ نمرات سدددٔهیمقا در
 یراهبردها بودنمتفاوت ازیحاک پژوهش نیا جینتا ،یرپرورشددگاهیغ
ناخت میتنظ تا بود؛ گروه دو نیا در جانیه یشدددد  هاداده لیتحل جین

نان در جانیه میتنظ نمرات که کرد مشددددخص گاه نوجوا  ،یپرورشدددد
 جینتا نیهمچن. اسددددت یرپرورشددددگاهیغ نوجوانان از کمتر یکل طوربه

 و کنارآمدن یهامؤلفه در که داد نشددددان یریچندمتغ انسیوار لیتحل
 از بدتر یپرورشددددگاه نوجوانان عملکرد گرانید سددددرزنش و رشیپذ

شگاهیغ نوجوانان ست یرپرور ( ۳۴) یران و کور مطالعٔه با افتهی نیا. ا
 تیریمد در یمشکالت یپرورشگاه کودکان کردند عنوان که همسوست
ند جانیه میتنظ و خشددددم نان در یجانیه اختالالت زین و دار  نوجوا

گاه کان. اسدددددت یشددددتریب وعیشدددد یدارا یپرورشدددد نانکود  ونوجوا
 مناسب یالگوها فقدان و کنندیم تجربه را یشتریب خشم ،یپرورشگاه
 از یپرخاشگر یالگوها افتیدر آن یجابه و یمنف جاناتیه یفرونشان

 یراهکارها در ضعف و پرخاشگرانه یرفتارها شتریب وعیش به ط،یمح
 یهاافتهی به چنانچه(. ۳۵) شددددودیم یمنته افراد نیا در جانیه میتنظ
 یناسدددازگار یهاطرحواره وجود گردد، اسدددتناد زین مطالعه نیهم یقبل

 یجانیه یبازدار و یازخودگذشتگ شکست، ،یجانیه تیمحروم چون
 یجانیه مشکالت درمعرض نیریسا از شتریب را هاآن نوجوانان، نیا در
 یفراشناخت باور کنار در ناسازگار یهاطرحواره نیا یوقت و دهدیم قرار
 اتخاذ ریناگز رد،یگیم قرار فیضددددع یشددددناخت نانیاطم چون یوبیمع

 منظوربه. شددددودیم موجب را یناسددددازگار یجانیه میتنظ یراهبردها
 ،یآت یهاپژوهش در گرددیم شددنهادیپ ج،ینتا شددتریب هرچه یسددازیغن

 و یپرورشددددگدداه نوجوانددان نمرات سدددددٔهیمقددا هدددف بددا یمطددالعددات
 تا ردیپذ صددددورت یجهان یاسددددتانداردها با رانیا یرپرورشددددگاهیغ

ساس  نیب در شدهمالحظه تفاوت ایآ که کرد مشخص اوالً بتوان آن برا
 آن یجهان تیوضدع با یرانیا یرپرورشدگاهیغ و یپرورشدگاه نوجوانان
 نیوالد یفرزندپرور گاهیجا سه،یمقا نیا ٔهیسا در اًیثان و دارد ییهمسو

 فرزندان یجانیه/یشدددناخت یندهایفرا و هاطرحواره تحول در را یرانیا
 یزندگ سددددابقٔه کنترل امکان مطالعه نیا در ازآنجاکه. کرد مشددددخص
 رینظ یسدددددارمؤسددددسدددده لیدال مثال یبرا) یپرورشددددگاه نوجوانان

 نداشت، وجود( …و یجسم یهاتیمعلول ،یبدسرپرست ،یسرپرستیب
ستبه جینتا میتعم در شودیم شنهادیپ  نظر در الزم مالحظات آمده،د

 .شود گرفته

 گیرینتیجه ۵
، شناختیروان، یونوجوانان پرورشگاهی از حضور تربیت کودکان
. والدین و نیز از مزایایی زندگی در خانواده محروم هستندثر ؤمحمایت 
رومیت از محیط طبیعی خانوادگی باعث رسد که محمی نظربهچنین 
، محرومیت هیجانیی ناسازگاری همچون هاگیری طرحوارهشکل

که ده شدر این نوجوانان ازخودگذشتگی و بازداری هیجانی ، شکست
و بر  کندمیپردازش اطالعات شناختی ایشان را دچار تحریف  پیوسته

ای که با اتخاذ باورهای گونهبهگذارد؛ میثیر أتها تعامالت و هیجانات آن
ی روزمره هایر نادرست از موقعیتفراشناختی غیرمنطقی با تعبیر و تفس

 هیجانات منفی و متعارض بیشتری را تجربه، و سرزنش خود و دیگران
شناختی هیجان  ثر تنظیمؤمد و درنتیجه از اتخاذ راهبردهای کننمی

، با استناد به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، بنابراین ؛ناتوان هستند
سرپرست و بینگهداری کودکان سسات ؤد مشومی پیشنهاد

اصالح  در زمینٔه، با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه بدسرپرست
ل ی متناسب جهت کنترهاموزشو نیز آن اساکنی ناسازگار هاطرحواره

 .اهتمام بیشتری ورزند، و تنظیم هیجانات منفی در ایشان
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