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   خالصه
  

احساس انسجام روانی دختران پیش بینی پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه هاي روانشناختی در 
 جامعه ي مطالعه ي حاضر .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست صورت گرفت

تحت نظارت  و بد سرپرستی است که در زمان پژوهش در مراکز شبانه روزي بی سرپرست شامل کلیه ي دختران نوجوان 
ابزار مورد . داوطلبانه انتخاب شدندنفر از طریق نمونه گیري  75آن ها  میان ازه بهزیستی مشهد نگهداري می شدند ک

داده ها . سرمایه هاي روانشناختی و مقیاس تجدید نظر شده ي احساس انسجام فلنسبرگ بوداستفاده شامل پرسشنامه ي 
مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS21و با استفاده از نرم افزار چندگانه  با بهره گیري از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون

داد که بین سرمایه هاي روانشناختی با احساس انسجام روانی رابطه ي مستقیم و نتایج به دست آمده نشان . گرفتند
احساس که سرمایه هاي روانشناختی قادر به پیش بینی  نشان دادرگرسیون  تحلیلمعناداري وجوددارد،عالوه بر این 

  .بنا بر این می توان گفت که سرمایه هاي روانشناختی عاملی موثر در احساس انسجام روانی است. انسجام است
  

  سرمایه هاي روانشناختی،احساس انسجام روانی، دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست:  کلیديکلمات 
 
  

  مقدمه .1

 می تأثیر انسان بر خانواده از تربیتی هاي تجربه اولین.دانست انسان تعالی و رشد اصلی کانون توان می را خانواده
 مشکالت حال این با. دهد می راشکل جامعه افراد از هریک شخصیتی چارچوب ها آموزه و ها تجربه همان مرور، وبه گذارد

 دشواریهاي و جدي هاي آسیب معرض در همواره ها خانواده و کند می تهدید را ها خانواده بنیان اي عدیده دشواریهاي و

                                                           
  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران ،و روانشناسی  دانشکده ي علوم تربیتی استادیار گروه روانشناسی،:  نویسنده ي مسئول*

Email:mjasghari@um.ac.ir  
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 آمدن وجود به آن شدن پاشیده هم از و ها خانواده بنیان شدن سست ماحصل که  [1]می گیرند قرار زندگی سخت
  .بود خواهد سرپرست بد و سرپرست بی نوجوانان و کودکان

 والدین و مزایاي حمایت هايتند که از سالی هس 18، افراد زیر س  مالك یونیسف کودکان بی سرپرستطور کلی بر اسا به
ز می شود یاین شرایط عالوه بر کودکان بی سرپرست شامل تمام کودکان بد سرپرست ن. زندگی در خانواده محروم شده اند

ها و و یا مشکالتی هستند که سبب می شود صالحیت و کفایت الزم براي انجام  که یک یا هر دو والدین آنها  دچار بیماري
عتقدند که دانش آموزان م [3]و همکاران 1ماسیسی.  [2]موقت یا دائمی از دست داده باشند وظایف والدینی را به صورت

و  2همچنین ماکام .اختالالت عاطفی و رفتاري بیشتري برخوردار هستند دارايبی سرپرست نسبت به جمعیت عادي 
به حال  . می باشندبیان داشته اند که دختران بی سرپرست بیشتر از پسران دچار مشکالت روان شناختی  [4]همکاران 

  .است نظر می رسد یکی از مشکالتی که این نوجوانان با آن روبه رو هستند عدم احساس انسجام روانی
 به را آن [5]به نقل از حسینی  4لیندستروم و  3اریکسون که است شخصیتی سازه یک روانی انسجام احساس

 مولفه  سه شامل [6]5سکیونظرآنتون به سازه این.کند می معرفی زا، استرس هاي موقعیت به پاسخ براي فرد توانایی عنوان
 قرار آن در که موقعیتی اینکه فهم در فرد توانایی به پذیري درك. باشد می معناداري و  مدیریت توانایی پذیري، درك
 با مقابله براي هایش توانایی از فرد درك به مدیریت، توانایی مولفه. دارد اشاره است بینی پیش قابل یا و درك قابل گرفته

 و روزمره زندگی در معنا یافتن توانایی معناداري احساس نهایت، در و دارد اشاره آمیز استرس و دشوار هاي موقعیت
 و مشکالت با مواجهه هنگام به ماندن سالم قابلیت باشند مجهز توانایی سه این به که اشخاصی .است رو پیش مشکالت

  .دارند را ها بحران
؛ پیشرفت [8]؛ عاطفه ي مثبت و خوش بینی  [7]پژوهش ها نشانگر ارتباط باالي احساس انسجام با عزت نفس

همچنین اریکسون و لیندستروم .است [6]؛یافتن راهبردهاي مناسب براي مقابله با استرس  [9]تحصیلی دانش آموران
معتقدند احساس انسجام و خود کار آمدي به عنوان متغیر هاي مجزا ، سازه هاي نگرشی مشابهی دارند و با سالمت  [10]

  .کلی در ارتباط هستند
 هب. یکی از مسائلی که می تواند در احساس انسجام روانی تاثیرگذار باشد موضوع سرمایه هاي روانشناختی است

 حالت یک شناختی، روان هاي سرمایه [11] شریفی پاشا ییالق، وند، نورالدین از نقل به 8اوولیو7یوسف، ،6لوتانز نظر
 دنبال در پشتکار داشتن (امید سازه چهار از که است زندگی به نسبت پذیر انعطاف و گرا واقع رویکرد و مثبت روانشناختی

 در موفقیت مورد در مثبت اسنادهاي ایجاد (بینی خوش ،)موفقیت به رسیدن براي الزم راههاي پیگیري و اهداف کردن
 و) موفقیت به رسیدن براي آن ارتقا و عملکرد در نرمال سطح به بازگشت و مشکالت تحمل( آوري تاب ،)آینده و حال

 به آنها از کدام هر و شود می تشکیل) معین وظایف انجام در موفقیت به دستیابی براي ها توانایی به باور (خودکارآمدي
و  9رابینز .است معتبر گیري اندازه مقیاس داراي و شود می گرفته نظر در مثبت روانشناختی ظرفیت یک عنوان

معتقدند برخورداري از سرمایه هاي روانشناختی افراد را قادر می سازد تا در موقعیت هاي استرس زا مقابله  [12]همکاران
  .ي بهتري داشته باشد، تنش کمتري را تجربه کنند و در برابر مشکالت توان مند تر باشند
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ل به خشنونت در بین کاهش تمایارتباط سرمایه هاي روانشناختی با وهش ها در این زمینه نشان دهنده ي ژپ
همبستگی همچنین تحقیقات بیانگر .می باشد [15]شادکامی و بهزیستی و  [14]سازگاري با مدرسه ، [13]دانش آموزان 

بین خوش بینی  معناداررابطه ي  و [17]، کنار آمدن موثر با مشکالت [16]مسئله گشایی  معنادار امید با نشاط و شادي،
به عالوه .می باشد [20]راهبرد هاي مقابله اي مثبت  و [19]، کاهش اضطراب و بهبود رضایت از زندگی [18]با تاب آوري 

 مقابله ي موثر با رویدادهاي ناخوشایند و  [21] بین تاب آوري با بهبود توانایی حل مشکالتدیگر مطالعات نشان دادند 
 بیماران دیابتی ،[23]ي با تاب آوري در نوجوانان ناسازگارو رابطه ي معناداري بین خودکارآمد .وجود داردهمبستگی [22]
  .، وجود دارد[25] خوش بینی ،[24]

نیروي تاثیر گذار در این قشر با توجه به اینکه در صد باالیی از جمعیت کشورمان را نوجوانان تشکیل می دهند و 
پیامد هاي اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادي به همراه دارد و از طرفی به دلیل  ،هر جامعه اي هستند وسالمت روان آن ها

بین رفتن بنیان خانواده می شود و ماحصل آن  کودکان و  افزایش روزافزون طالق، اعتیاد و سایر آسیب هایی که باعث از
ی نقش سرمایه هاي در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررس ،نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست خواهد بود 

  .می باشداحساس انسجام روانی دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست پیش بینی روانشناختی در 
 
  

  روش .2

بی شامل کلیه ي دختران نوجوان  جامعه ي مطالعه ي حاضر .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود
بهزیستی مشهد تحت نظارت  ساله است که در زمان پژوهش در مراکز شبانه روزي 18تا 15و بد سرپرست  سرپرست 

نفر از طریق نمونه گیري داوطلبانه انتخاب شدند و پرسشنامه ها در اختیار آنها  75آن ها  میان ازنگهداري می شدند که 
  .قرار گرفت

 
  

  ابزار پژوهش .3

 خرده هر که خرده مقیاس دارد 4و  است سوال 24 شامل پرسشنامه این :روانشناختی سرمایه هاي پرسشنامه
 نمره موافقم کامال و 1 نمره مخالفم کامال ( لیکرت اي درجه 6 مقیاس در گونه هر به آزمودنی و است گویه 6 شامل مقیاس

 نمره آوردن بدست براي. شوند می گذاري نمره معکوس صورت به 23و  20 ،13 سواالت اینکه ضمن .دهد می پاسخ)  6
 سرمایه کل نمره عنوان به ها آن مجموع سپس و آمد بدست جداگانه صورت به مقیاس خرده هر نمره ابتدا روانی سرمایه

 نظر مورد هاي سازه و عوامل داراي آزمون این که بود این از حاکی تأییدي عاملی تحلیل نتایج. شد محسوب روانشناختی
 میزانی پژوهش در همچنین. کردند تایید را آزمون سازه روایی عاملی تحلیل نتایج حقیقت در. است آزمون سازندگان

  .[26]آمد دست به 85/0 کرونباخ آلفاي اساس بر پرسشنامه این پایایی

 5 یا 3 صورت به که است سوالی 35 آزمون یک پرسشنامه این :روانی انسجام احساس مقیاس تجدید نظر شده ي
 ي گزینه دو از یک هر به آزمودنی اگر که صورت این به. شوند می گذاري نمره لیکرت مقیاي با ها گزینه و است اي گزینه

 که 1، دهد پاسخ آخر ي گزینه دو از یک هر به چه چنان و شود می داده وي به است امتیاز باالترین که 3دهد، پاسخ اول
 35 ترتیب به گیرد می مقیاس این از آزمودنی که اي نمره حداکثر و حداقل. کرد خواهد دریافت را است امتیاز ترین پایین
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 فلنسبرگ توسط و بود شده ساخته آنتونووسکی توسط پرسشنامه این سوالی 13 و سوالی 29 ي نسخه. بود خواهد 105 و
 پژوهشی در و87/0 را کرونباخ آلفاي) 2006(فلنسبرگ گزارش طبق.  است شده نظر تجدید 2005 سال در همکاران و

  .[27]است شده گزارش 86/0 دیگر

  

 یافته ها .4

  .افراد نمونه مورد بررسی قرار می گیرد شامل سن و تحصیالتدر ابتدا ویژگی هاي جمعیت شناختی  

  .نشان داده شده است 1در جدول شماره ي  کنندگان شرکت وضعیت سنی

  وضعیت سنی افراد نمونه .1جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  سن
15  29  7/38  
16  20  7/26  
17  18  0/24  
18  8  7/10  
  0/100  75  کل

  

، 7/26، 7/38به ترتیب  15،16،17،18گونه که مشاهده می شود درصد فراوانی افراد نمونه در سنین همان 
  .می باشد 7/10، 0/24

  .نشان داده شده است 2وضعیت تحصیلی افراد نمونه در جدول    

  وضعیت تحصیلی افراد نمونه. 2جدول                                              

  درصد فراوانی  درصد  تحصیالت
  3/61  46  نهم
  7/18  14  دهم

  0/20  15  یازدهم
  0/100  75  کل

  

همان گونه که مشاهده می شود درصد فراوانی وضعیت تحصیلی افراد نمونه در مقاطع نهم، دهم، یازدهم به 
  . می باشد 0/20، 7/18، 3/61ترتیب 
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نمره هاي احساس انسجام روانی و سرمایه  رابطه بامیانگین و انحراف معیار  در  شاملشاخص هاي آمار توصیفی 
 . نشان داده شده است 3هاي روانشناختی در جدول 

  

  

  

  

  متغیر هاي پژوهشمیانگین و انحراف معیار . 3جدول 

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیر ها
  303/10  04/64  75  احساس انسجام روانی

  387/12  99/92  75  سرما یه هاي روانشناختی
  077/6  79/23  75  خودکارآمدي

  408/4  97/24  75  امیدواري
  109/2  28/12  75  تاب آوري

  818/3  13/22  75  خوش بینی
  

همان گونه که مالحظه می شود نمرات دختران نوجوان بی سرپرست در متغیرهاي احساس انسجام ، سرمایه هاي 
، 04/64روانشناختی و خرده  مقیاس هاي آن یعنی خودکارآمدي، امیدواري، تاب آوري و خوش بینی به ترتیب  به ترتیب 

  .است 13/22، 28/12، 97/24، 79/23، 99/92
  

به منظور محاسبه ي همبستگی بین متغیراحساس انسجام روانی با سرمایه هاي روانشناختی و خرده مقیاس هاي 
 .ارائه شده است 4آن، براي دختران نوجوان بی سرپرست ضریب همبستگی پیرسون انجام شد که نتایج آن در جدول 

  

 روانشناختی با احساس انسجامماتریس همبستگی بین سرمایه هاي . 4ل جدو

  1  متغیر  
  

2  3  4  5  6  

            1  احساس انسجام روانی
          1  621/0**  سرمایه هاي روان شناختی

        1  844/0**  476/0**  خودکارآمدي
      1  728/0**  780/0**  665/0**  امیدواري
    1  316/0**  225/0  341/0**  755/0**  تاب آوري



 

۶ 
 

  1  266/0*  137/0  255/0*  502/0**  369/0**  خوش بینی
    **p<0/01             *p<0/05                                                                                                                                 
             

هاي روان شناختی و خرده مقیاس هاي آن همان گونه که مشاهده می شود بین احساس انسجام روانی با سرمایه 
  .همبستگی مثبت و معناداري مشاهده می شود

  .ارائه شده است 5به منظور بررسی معناداري ضریب همبستگی به دست آمده ، نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 
 

  
  
  
  

  بر انسجام روانی متغیر سرمایه هاي روان شناختی نتایج رگرسیون چندگانه براي. 5جدول 
  

  معناداري  F  میانگین مجذورات  df  مجموع مجذوات  منبع تغییرات
  000  804/45  457/3031  1  457/3031  پیش بین
      184/66  73  423/4831  باقی مانده

        74  880/7662  کل
  

بنا بر ).  F = 45/804  , P< 0/001 .(مشاهده شده معنادار است Fهمان گونه که جدول نشان می دهد میزان 
  .این متغیر سرمایه هاي روانشناختی  به طور کلی قادر به پیش بینی احساس انسجام روانی می باشد

  

به منظور بررسی دقیق تر رابطه ي بین سرمایه هاي روانشناختی با احساس انسجام روانی و تعیین سهم این 
آمده  6همزمان استفاده شد که نتایج آن در جداول  متغیر در پیش بینی متغیر مالك از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش

  .است

  ضرایب همبستگی. 6جدول 
  

  خطاي استاندارد  تنظیم شده R  R2  R2  مدل
1  ۶٣٨  ٢١/٠۶/١٣  ٣٧٧/٠  ٠۵/٨  

  
و میزان  r = 0/621مقدار ضریب همبستگی بین متغیر هاي پیش بین و مالك  3بر اساس یافته هاي جدول 

R2 = 0/386 درصد از میزان احساس انسجام روانی از طریق سرمایه هاي روانشناختی قابل  38یعنی . به دست آمده است
  .تبیین است
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  .اطالعات رگرسیون چندگانه در مورد متغیر پیش بین که در مدل وارد شده است را ارائه می کند 7جدول 
  

  نتایج مربوط به ضرایب رگرسیون. 7جدول 
   

  معناداري  β  ضریب رگرسیون  b  SEb  متغیر پیش بین
  000  621/0  076/0  517/0  سرمایه هاي روانشناختی

  
  احساس انسجام روانی :متغیر مالك 

  
پیش بینی کننده ي p < 0/001 و  = β 0/621نتایج نشانگر این است که متغیر سرمایه هاي روانشناختی با 

  .معناداري براي متغیر احساس انسجام روانی بوده است
   

  بحث و نتیجه گیري  .5

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش سرمایه هاي روانشناختی در پیش بینی احساس انسجام روانی دختران 
نتایج . نوجوان بی سرپرست و بد سرپرستی که در مراکز تحت نظارت بهزیستی در مشهد نگهداري می شدند انجام شد

از سویی نتایج تحلیل .ي معناداري براي احساس انسجام استنشان داد که سرمایه هاي روان شناختی پیش بینی کننده 
رگرسیون همزمان نشان داد که سرمایه هاي روانشناختی قادر است میزان زیادي از تغییرات احساس انسجام را پیش بینی 

  .کنند

) 2006(؛ وارد[10]) 2005(؛اریکسون و لیندستروم [6])1998(این نتایج با یافته هاي پژوهش هاي آنتونوسکی 
) 2012(؛والپ و دافینو [19]) 2012(؛سگرستروم[20]) 2010(؛کرایپل و کینگ[17]) 2008(؛ واي چانگ و همکاران[16]
  .همسو است[22] ) 2012(؛اوشیو و همکاران[18]

همان گونه که گفته شد متغیر سرمایه هاي روانشناختی شامل تاب آوري، امید، خوش بینی و کارآمدي است و 
درك پذیري، می باشد که در بر گیرنده ي توانایی فرد براي مقابله با موقعیت هاي استرس زا  نیز  احساس انسجام

. سرمایه هاي روان شناختی می تواند احساس انسجام روانی را پیش بینی کند همچنین .استمعناداري و توانایی مدیریت 
سرمایه هاي روانشناختی شامل خودکارآمدي، تاب آوري ، خوش در تبیین این ارتباط و پیش بینی می توان گفت، چون 

به خود پیدا نسبت و شخص دید مثبتی  بینی و امید است و این مفاهیم مثبت احساس توانمندي در افراد ایجاد می کند
موقعیت می کند، از طرفی احساس انسجام روانی یک ویژگی شخصی است و افزایش آن می تواند افراد را براي مقابله با 

  .هاي استرس زا توانمند کند، بنابر این طبیعی است که بین این دو متغیر ارتباط مثبت معنادار وجود داشته باشد

رو می توان گفت وقتی فرد در شرایط زندگی احساس خود کارآمدي می کند و تحمل و تاب آوري باالیی این از 
باور داشته توانمندي هاي خود براي مقابله با موقعیت استرس زا دارد، می تواند بر استرس هاي زندگی غلبه نموده و به 

ث می شود که عباشد و به جاي اینکه در مواجه با چالش هاي زندگی دچار تزلزل و فروپاشی گردد، خودکارآمدي با
  .موقغیت هاي استرس زا نقطه ي عطفی براي رسیدن به موقعیت تلقی شود
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دارند، باعث می شود که فرد شکست هاي خود را مطلق طلقی ننماید و از طرفی وقتی افراد احساس خوش بینی 
با خوش بینی که براي بقیه ي امور و از جمله آینده دارد، تالش خود را ادامه دهد و زمینه ي غلبه بر استرس را براي خود 

د، باعث می شود فرد تالش همچنین امیدواري که یک ویژگی انرژي بخش و برانگیزاننده ي انسان می باش. فراهم می نماید
و این  بدین ترتیب این ویژگی ها می توانند باعث انسجام روانی فرد گشته . خود را متوقف نکرده و حتی مضاعف نماید

از .و هماهنگی سیستم روان به نوبه ي خود مقاومت در مقابل استرس و مدیریت آن را تسهیل می نماید پارچگیانسجام، یک
 نیز  ادعا گردد فردي که در سرمایه هاي روانشناختی جایگاه باالیی دارد از انسجام روانی باالیی این رو طبیعی است که

به صورت منطقی و  این وضعیت بر شخص حاکم می گردد می تواند با مشکالت زندگی که و هنگامی. باشدمی  برخوردار 
      .رشد یافته برخورد نماید
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