مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

www.mums.ac.ir
Medical Journal of Mashhad
University of Medical Sciences
Vol. 63, No.1, P: 2301-2311
March-May 2020

سال ، 63شماره1
فروردین-اردیبهشت ،99صفحه 2301-2311

مقاله اصلی

بررسی سنجش استانداردها و مسائل روانی اجتماعی کودکان بی
سرپرست در ایران
تاریخ دریافت -98/10/12 :تاریخ پذیرش99/02/25:

خالصه

جواد

مقدمه :تحقیقات در زمینه سرپرستي کودکاني که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست
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گروه روانشناسی ،واحد صحنه ،دانشگاه آزاد اسالمی،
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دادهاند در حال توسعه ميباشد ،بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش بررسي سنجش استانداردها و مسائل
رواني-اجتماعي کودکان بي سرپرست درمراکز شبانه روزي بود.
روش کار :این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفي و علي مقایسهاي ميباشد .جامعه آماري پژوهش
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شامل کلیه ي کودکان بي سرپرست بود که طبق آمارهاي سازمان بهزیستي کشور  22500کودك بود.
نمونه آماري شامل  360کودك بي سرپرست و  360نفر از کودکان عادي به روش تصادفي خوشهاي
انتخاب شدند .در این تحقیق از  5پرسشنامه استاندارد اضطراب زونك ،عزت نفس کوپر اسمیت ،رشد
اجتماعي و ایلند ،مقیاس هوش ریون خردساالن و بزرگساالن و استرس دوگل که همگي ضریب آلفاي
کرونباخ باالي  0/7داشتند انتخاب شدند .براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Tمستقل وکاي خي دو
براي بررسي تفاوت میانگین ها استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که مراکز نگهداري از کودکان بي سرپرست در ایران کامالً با استانداردهاي
فیزیكي ،فضایي و آموزشي همخواني ندارد و فاصله ي این مراکز با استانداردها ،بویژه در استانهاي
محروم مرکزي بیشتر به چشم ميخورد و از منظرمتغیرهاي آموزشي و اجتماعي و رواني ،مشكالت در
کودکان بي سرپرست بیشتر از کودکان تحت حمایت خانواده ميباشد.
نتیجه گیری :با توجه به اینكه میزان رشد اجتماعي کودکان بي سرپرست نسبت به همساالن عادي
خود پایینتر ميباشد ،توصیه ميشود با طراحي و با تشكیل اردوهاي تفریحي آموزشي شبیه زندگي
اجتماعي عادي و واگذاري ادارهي این اردوها و با تعریف عملیاتي نقشهاي اجتماعي به این کودکان
زمینه رشد اجتماعي آنان فراهم گردد.
کلمات کلیدی :کودکان بي سرپرست ،رشد اجتماعي ،اضطراب ،عزت نفس ،استانداردها
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مقدمه
سرپرستي از کودکان که به جهات و علل گوناگون سرپرست
خود را از دست داده اند ،در درجه اول بر عهده دولتها ميباشد

بكار برده شده ،احساس تنهایي کردن عزلت و گوشه گیري را در
این کودکان نشان داد (.)5

و به همین سبب در بیشتر کشورهاي دنیا مراکز خاص دولتي،

محدث در سال ( )1991در پژوهشي اعالم ميدارد که بچه

سرپرستي و نگهداري از این کودکان را بر عهده دارند ،در کنار

هاي که در موسسات و مراکز نگهداري (آسایشگاه) قرار دارند

این مراکز ،بعضي مؤسسات که توسط اشخاص خیر نیكوکار

در آزمایش روانشناختي عالئم فراموشي و محرومیت عاطفي

تأسیس شده به این وظیفه مهم اشتغال دارند ( ،)1اما بدیهي است

عمیقي را از خود نشان ميدهند و همچنین تعداد زیادي از

این موسسات و سازمانها به رغم وجود امكانات رفاهي ،نخواهند

کودکاني که دور از خانواده هایشان زندگي ميکردند ،در

توانست جاي خالي خانواده واقعي را نزد این کودکان پر کنند

رفتارهاي خود اختالالتي را نشان ميدادند هر چند که روش

( .)2فقدان والدین ،محرومیتي سخت براي کودك است این دو

تربیتي این موسسات خیلي خوب باشد ولي مطمئناً جدا شدن از

موجود دوست داشتني نیستند که مفقود ميگردند ،در واقع این

خانواده و بخصوص از مادر ميتواند موجب اختالل در رفتار

فرو ریختن کاخ ایمني کودك است با فقدان والدین کودکان

گردد .بچه هاي جدا شده از خانواده ،یك محرومیت عمیق

اغلب از دنیاي اطراف قطع ارتباط کرده و اغلب در خود فرو رفته

عاطفي احساس کرده و خود را مطرود ،برکنار شده ،حتي تنبیه

و احساس ناامیدي مينمایند ( .)3فقدان والدین نتایج بدي را در

شده احساس ميکنند .و از آن رنج ميبرند ،در صورتیكه رفتار

رشد کودك ،بخصوص در تكوین شخصیت عاطفي و در آشنا

ظاهري آنها این را نشان نميدهد( .)6رنیه ( )1997در شهر لندن

نمودن به زندگي اجتماعي موجب ميگردد .تجربه نشان ميدهد

دو گروه از بچه هائیكه را که در مدرسه ابتدایي بودند مقایسه کرد

که در مراحل بعدي رشد نیز جدایي مداوم و طوالني از والدین و

گروه اول از کودکاني تشكیل شده بودند که اصوالً موقع

اقامت کردن در مراکز نگهداري حتي در یك محیط خوب و در

بازگشت از مدرسه مادرشان را در خانه ميیافتند ،گروه دوم

شرایط بهداشتي عالي باز نتایج ناگواري را براي کودکان در بر

آنهایي بودند که موقع بازگشت مادرشان را نميیافتند اختالف

خواهد داشت( .)4پیرو آنتوان ( )1967در تحقیقي در شهر لندن

معني داري بین دو گروه از لحاظ راندمان تحصیلي یا ضریب

 28کودك سه تا پنج ساله که در مراکز نگهداري کودکان بي

هوشي که با تست بینه – ترمن اندازه گیري شده بود نیافت ،ولي

سرپرست قرار داشتند با یك گروه از کودکان کامالً مشابه که در

برعكس در دو تست شخصیت ( )C.A.Tو ( )T.A.Tمحقق

خانواده شان زندگي ميکردند و به طور عادي از کودکستان

مذکور مالحظه نمود ،کودکاني که در موقع برگشت به خانه از

استفاده مينمودند مقایسه کرد .هر دو گروه دوباره  ،با هفت ماه

دیدن مادرشان محروم بودند ،به طور معني داري احساس نا ایمني

فاصله مورد آزمایش قرار گرفتند این مطالعه نتایج آسایشگاه و

ميکردند و از دنیاي خارج خود را متمایز مينمودند ،احساس

جدایي از خانواده را ،از لحاظ ذهني آشكار ميساخت ،ضمناً

عزلت و تنهایي نسبت به مادر ،اضطراب ،بدبیني ،احساس

آزمایش ضریب هوشي که با تست ترمن مریل به عمل آمده بود،

محرومیت و شكست  ،نا ایمني در خانوده خصومت و بي ثباتي

اول یكسان بود ،ولي بعداً گروهي که در مراکز نگهداري ماندند،

اراده و گریز پایي از خود نشان ميدادند ( .)7جوزف ( )2008در

ضریب هوشي آنها سیر نزولي پیدا نمود ،در حالیكه این ضریب

پژوهشي با بچه هاي  6تا  8ساله روشن نمودند که بچه هاي با

کودکاي که با خانواده شان زندگي ميکردند ثابت ماند ،از طرفي

هوش یكسان ،در غیاب مادر بازده تحصیلي شان خیلي پایین تر

سیر نزولي در درس رسم و نقاشي بچه هاي که در این مراکز

نشان ميدهد و همچنین به طور خیلي معني دار در آنان یك

زندگي ميکردند ،مشاهده شد همچنین آزمونهاي روانشناختي

احساس تنهایي  ،فراموشي و نا ایمني مشاهده ميشود( .)8پرینگل
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روانشناس بریتانیایي ( )1971اعالم ميدارد در طي بیست و پنج

در مورد کودکان هفت ،یازده ساله صورت گرفت نشان داده

سال گذشته ،در درك ما نسبت به موضوع مراقبت جانشین براي

است در تمام این سه سطح سني ،مهارتهاي ذهني و مهارتهاي

کودکان ،سه پیشرفت عمده صورت گرفته و تحقیقات کافي آنها

خواندن این گروه از کودکان پایین تر از حد متوسط بود اما

را تایید کرده است .اما هیچ کدام در مقیاس الزم به مورد اجرا

شدیدترین عقب ماندگي  ،در تحوالت زبان مشاهده گردید .این

گذاشته نشده است .پیشرفت اول این است که مراقبت جسماني،

که کودك خردسالي به پرورشگاه سپرده ميشود و از آن پس

براي تامي،ن رشد مطلوب عاطفي ،اجتماعي و عقالني کافي

تماس کميبا بزرگساالن خارج از محیط پرورشگاه داشته باشد

نیست.پیشرفت دوم این است که زندگي مشترك دراز مدت در

ظاهراً تاثیر مخربي بر پیشرفت و سازگاري کودك نسبت به سایر

پرورشگاه و به ویژه در بیمارستان ميتواند اثرات مخربي بر رشد

کودکان بر جاي ميگذارد .تعداد زیادي از این کودکان هم در

همه جانبه کودك بگذارد ،پیشرفت سوم این که اگر نگوییم

مدرسه و هم در پرورشگاه  ،مشكالت رفتاري نشان ميدادند که

اکثریت این کودکان  ،بسیاري از آنها ميتواند در خانواده هاي

رایج ترین نشانه ها عبارتند بود از ،اضطراب ،بي قراري و

خود زندگي کنند مشروط بر این که از طرف جامعه ،خدمات

پرخاشگري ( .)13مسلماً کودکاني که حتي مدتي کوتاه را در

حمایتي الزم و موثر در اختیار آنها قرار گیرد ( .)9شواهدي وجود

پرورشگاه (یتیم خانه) سپري ميکنند ،اکثریت این قبیل کودکان

دارد که نشان ميدهد هر قدر مراقبت رواني ناکافي تري از

قبل از این که از محیط خانوادگي خود جدا شوند از تحریك

نوزادان و کودکان خردسال به عمل آید مواردي از عقب ماندگي

کالميکافي بهره مند نميشوند .جدایي و دوري اجباري از

ذهني و زباني در آنها پدیدار ميشود( .)10مطالعه ي تطبیقي بر

خانواده در بهترین حالت ،اضطراب زا و در بدترین حالت،

کودکان چهارساله ،تفاوت هاي کميو کیفي مشخص را نشان

تجربهاي مخرب و ناراحت کننده است ( .)14در حقیقت  ،ممكن

داد .بدین معنا که آن دسته از کودکاني که در یتیم خانه زندگي

است بعضي از این کودکان به صورت محروم ترین افراد هر طبقه

ميکردند از واژگان کمتري استفاده ميکردند ، .جمله سازي در

اجتماعي در آیند .جدا ساختن کودکان و اثر مخرب آن در

آنها ناپخته تر بود ،از خیال پردازي و شوخي در بازي و گفتار

رفتارشان از دیگر اثرات نامطلوبي که این قبیل کودکان متحمل

کمتر استفاده ميکردند واژگان فعال کمتري به کار ميبردند ،هم

ميشوند .ایجاد پیوند عاطفي با کودکي که در پرورشگاه به سر

چنین اطالعات آنها در مورد فعالیتهاي روزمره خانه نظیر آشپزي

ميبرد مي تواند به او کمك کند تا مجدداً اعتماد به نفس اش را

بسیار محدود بود و حتي اساميقسمت هاي مختلف بدنشان را به

به دست آورد :اما این کار مستلزم تداوم و صرف وقت به صورت

درستي نميدانستند ،فقدان نماد پدر بخصوص در گروه کودکان

روزانه است .اما متأسفانه ،بسیاري از پرورشگاهها و مراکز

پیش دبستاني بسیار شایع بود ( .)11در تحقیقات صورت گرفته در

نگهداري کننده کودکان بي سرپرست نميتوانند به این قضیه

انگلستان و نقاط دیگر  ،همچنین در بین کودکان دبستاني،

جامه عمل بپوشانند .زیرا میزان تغییر کارکنان و پرستاران نیز به

عملكرد زباني ،آموزشي و ذهني کمتري مشاهده شده است .با

قدري زیاد است که مانع ایجاد یك رابطه ي دراز مدت با کودك

وجود آن که این تحقیقات از روشهاي پژوهشي مختلفي استفاده

ميشود ( .)15تأثیرات این امر ،امروزه کامالً به اثبات رسیده است.

کردهاند و محیط یتیم خانه با یكدیگر تفاوتهایي داشته ،اما باز هم

کودکان کم سن و سالي که در یتیم خانه به سر ميبرند ،تشنه ي

در مورد اینكه بسیاري از کودکاني که به مدت هاي طوالني در

محبت هستند و به افرادي که با آنها مالقات ميکنند ميآویزند و

مراکز جمعي نگهداري ميشوند نسبت به همساالن خود ،پیشرفت

بعدها به دوستي هاي کورکورانه رو ميآورند و در ایجاد رابطه

کمتري دارند ،توافق چشم گیري وجود دارد ( .)12موضوع

پایدار با مشكل روبرو ميشوند ( .)16بر طبق آمارهاي سال 2013

کودکان پرورشگاه همچنین در مجموعه اطالعات پیوستهاي که

سازمان بهزیستي ایران حدود  22500کودك در مراکز شبه
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خانواده (یتیم خانه) بسر ميبرند که  480مرکز خانه کودك و

پرسشنامه اضطراب زونك

نوجوان به آنها خدمت ميدهند که به دلیل مشخص نبودن پدر و

پرسشنامه اضطراب زونگ ( )SASکه گاهاً پرسشنامه

مادر و جد پدري قابلیت واگذاري به خانواده ها را به عنوان فرزند

اضطراب زانك نیز خوانده ميشود داراي معادل انگلیسي Self

خوانده دارند ،بر طبق آمارها  4درصد از این تعداد دچار معلولیت

 Rating anxiety scalاست و توسط زونگ ( )Zungدر سال

جسميذهني هستند.و در حدود  10خانه تربیتي خاص کودکان

 1970طراحي شده است .مقیاس اضطراب زونگ جهت سنجش

بي سرپرست که دچار مشكالت عاطفي رفتاري ميباشند وجود

اضطراب طراحي شده و داراي  20ماده  4گزینهاي است که

دارد که به آنها ارائه خدمات مينماید بنابراین آمار ،بررسي

عبارتند از :هیچگاه ،گهگاه ،بیشتر اوقات و تقریباً همیشه .سواالت

مشكالت تربیتي و اجتماعي و حقوق آنها جزء وظایف اصلي

این پرسشنامه بر مبناي نشانگان بدني عاطفي طراحي شدهاند .به

جامعه تعلیم تربیتي ماست .لذا پژوهش حاضر بر آن است که با

دلیل اینكه برخي مادهها به صورت وارونه نمره گذاري ميشوند

بررسي سنجش استانداردها و مسائل رواني اجتماعي کودکان بي

مراجع کمتر ميتواند پاسخ یكسان به همه گزینهها بدهد .همچنین

سرپرست به وضعیت سازماني و ساختاري مراکز نگهداري

تعدادي از سواالت این مقیاس بر نشانگان مثبت اضطراب و

کودکان بي سرپرست در ایران بپردازد و اینكه این مراکز چقدر

تعدادي دیگر نیز بر نشانگان منفي تاکید دارند.

با استانداردهاي تعریف شده همخواني دارد؟ و اینكه آیا کودکان

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

این مراکز با کودکان عادي در متغیرهاي منتخب از قبیل رشد

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ( )1967به منظور سنجش

اجتماعي ،پیشرفت تحصیلي ،اضطراب ،اعتماد به نفس و میزان

میزان احساس ارزشمندي دانش آموزان و دانشجویان در زمینه

هوش با هم متفاوت ميباشند یا نه؟

هاي اجتماعي و تحصیلي ساخته شده است .او با این فرض که
عزت نفس خصیصهاي نسبتاً ثابت است براساس تجدید نظري که

روش کار

روي مقیاس راجرز و دایموند ( )1954انجام داد آن را تهیه کرده

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفي وعلي مقایسهاي

است .پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت مشتمل بر پنج موضوع

ميباشد.رعایت حق انتخاب و اختیار مشارکت کنندگان براي

است که عبارت است از انجام تكالیف آموزشي ،روابط اجتماعي،

شرکت در طرح ،محرمانه بودن اطالعات ،مهمترین مسائل اخالقي

خانواده ،خود و آینده و داراي چهار خرده مقیاس است ،عزت

بود که در مطالعه حاضر به صورت کامل رعایت شد .جامعه

نفس کلي ،عزت نفس اجتماعي (همساالن) ،عزت نفس

آماري در این پژوهش کودکان بي سرپرست که براساس آمار

خانوادگي (والدین) ،عزت نفس تحصیلي (آموزشي) .این

سازمان بهزیستي ایران  22500نفر ميباشند که در مراکز شبه

پرسشنامه داراي  58سؤال دو گزینهاي با گزینه هاي” بلي” و “خیر”

خانواده (یتیم خانه) بسر ميبردند .نمونه آماري شامل  720کودك

است که هر فرد متناسب با وضعیت خود یكي از گزینه ها را

بي سرپرست و کودکان عادي بود .روش نمونه گیري تصادفي

انتخاب ميکند .چون تست داراي خرده مقیاس آموزشگاهي

خوشهاي بوده که از  476خانه کودکان و نوجوانان  20مرکز به

است ،این تست را تنها ميتوان بر روي دانشجویان و دانش

صورت تصادفي انتخاب شدند و  360کودك از این  20مرکز

آموزان مورد استفاده قرار داد .این سیاهه به دو جنبۀ ذهني و

انتخاب گردیدند و  360کودك نیز از کودکان عادي مدارس

رفتارهاي آشكار حرمت نفس اشاره دارد .شیوه نمره گذاري

ابتدایي (که سرپرستي آنها بر عهده پدر و مادرشان ميباشد)

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت به صورت صفر و یك است و

انتخاب شدند .ابزارهاي به کار گرفته شده در این پژوهش عبارتند

نیز  8سؤال دروغ سنج بوده و در محاسبه نمره کل ،این  8سؤال

بودند از :
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جواد تجر

منظور نميشود .بنابراین نمره کل آزمودني حدأقل صفر و

است .براي انجام آن یك کتابچه وجود دارد که شامل پنج بخش

حدأکثر  50خواهد بود.

است .این پنج بخش با حروف انگلیسي  Aتا  Eنامگذاري شدهاند.

پرسشنامه رشد اجتماعي و ایلند

هر بخش خودش شامل  12سؤال ميشود ،مثالً از  A1تا A12

مقیاس رشد اجتماعي وایلند یكي از مقیاس هاي تحولي است

براي بخش اول .هر سؤال شامل یك تصویر ناقص در باالست و

که با میزان توانایي فرد در برآوردن نیازهاي عملي خود و قبول

چند تصویر بریدهشده در پایین آن وجود دارد که آزمودني باید

مسئولیت سر و کار دارد .گرچه این مقیاس گستره سني تولد تا

یكي از تصاویر پاییني را انتخاب کند که بتواند به بهترین شكل،

باالتر از  25سالگي را در بر ميگیرد و تا دوازده سالگي براي هر

تصویر ناقص را کامل کند .این تست با سؤاالت آسان شروع

سال  ،سوالهاي مجزا دارد  ،اما از دوازده سالگي به بعد بین  12تا

ميشود و سؤاالت به تدریج سختتر ميشوند .دامنه نمرات این

 15سالگي  15 ،تا  18سالگي  18 ،تا  20سالگي  20 ،تا  25سالگي

پرسشنامه عددي بین صفر تا  60متغییر است .به طور کلي بهره

و  25سالگي به باال سواالت مشترك دارد .با این حال معلوم شده

هوشي افراد در  7طبقه تقسیم ميشود و این هفت طبقه در تست

است که کارآمدي آن در سنین پایین تر و به ویژه در گروه هاي

هوش ریون طبقات حدود نابغه  ،بسیار ممتاز  ،ممتاز  ،متوسط ،

عقب مانده ذهني به حداکثر میرسد .این مقیاس داراي  117ماده

پایین تر از متوسط  ،عقب مانده مرزي و عقب مانده هستند.

است که به گروه هاي یك ساله تقسیم شده اند .در هر ماده

پرسشنامه استرس دوگل

اطالعات مورد نیاز نه از طریق موقعیت هاي آزمون بلكه از راه

این پرسشنامه توسط لوي باند و لوي باند ( )1995ساخته شد.

مصاحبه با مطلعین یا خود آزمودني به دست ميآید .اساس مقیاس

کارکرد اساسي این پرسشنامه ارزیابي شدّت عالیم بنیادي

بر این امر استوار است که فرد در زندگي روزمره توانایي چه

افسردگي ،اضطراب و تنیدگي است .این آزمون براي غربال و

کارهایي را دارد .ماده هاي مقیاس را ميتوان به هشت طبقه تقسیم

متمایزسازي نوجوانان و بزرگساالن مناسب بوده و نیز توانایي

بندي کرد که عبارتند از :خودیاري عمومي،خود یاري در غذا

تمایز بین سه حالت افسردگي ،اضطراب و تنیدگي را دارد .این

خوردن ،خودیاري در لباس پوشیدن ،خود فرماني ،اشتغال،

پرسشنامه ابتدا به صورت  42گویهاي ساخته شد امّا در این

ارتباط زباني ،جابجایي و اجتماعي شدن .این ابزار در سال 1357

پژوهش از فرم  21گویهاي آن استفاده شد که داراي سه

توسط محمد نقي براهني و همكاران به فارسي ،برگدان و روا

زیرمقیاس اضطراب ،افسردگي و تنیدگي است که هر یك شامل

سازي شده است .به نظر ميرسد با دگرگوني هاي فن آوري و

 7گویه است .زیرمقیاس افسردگي ماللت ،ناامیدي ،بي ارزش

پدید امدن برخي مهارت ها بازنگري آن ضروري باشد .روش

شمردن زندگي ،ناارزنده سازي خود ،فقدان عالقه /مشارکت ،بي

نمره گذاري این پرسشنامه بدین صورت ميباشد که پرستار ،یا

لذتي و سكون را اندازه ميگیرد .زیرمقیاس اضطراب برپایي

والدین ،یا خواهر و بردار ،یا هر فردي که کودك را به خوبي

خودکار ،تاثیرات اسكلتي ماهیچه اي ،اضطراب موقعیّتي و تجربه

بشناسد ،با عالمت هایي که آموزش خواهند دید ،هر مورد از

فاعلي احساس اضطراب را ميسنجد .زیرمقیاس تنیدگي نسبت به

سواالت 117گانه را نشانه گذاري ميکنند .بر پایه تعریفي که

سطح برپایي مزمن و غیراختصاصي حساس است و دشواري در

هست ،نمرات صفر ،نیم و یك به هر مورد تعلق خواهد گرفت.

آرام شدن ،برپایي عصبي ،سهولت درتحریك شدگي /ناآرامي،

پرسشنامه هوش ریون خردساالن و بزرگساالن (دو فرم رنگي
و سیاه و سفید)

فزون تحریك پذیري /واکنش پذیري و عدم تحمّل را اندازه
گیري ميکند.

این پرسشنامه اولین بار در سال  1938منتشر شد و شامل 60

کلیه پرسشنامه ها استاندارد بوده و ضریب آلفاي کرونباخ

سؤال یا آیتم ميشود و براي افراد باالي  11سال قابل استفاده

باالي  0/7داشتند و این به منزله روایي قابل قبول براي آنها بود.
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نمره گذاري بر اساس مقیاس اسميو فاصلهاي صورت گرفت.

وضریب کاي خي دو براي بررسي تفاوت میانگین هاي دو گروه

جمع آوري اطالعات از طریق مطالعه پرونده تحصیلي و اجراي

استفاده شد.

تستها به صورت فردي و گروهي با استفاده از آزمونگران

نتایج

متخصص و با مصاحبه با دانش آموزان و معلمان و والدین آنها

در جدول  1فعالیت هاي خانه هاي کودك و نوجوانان بي

صورت ميگیرد و نتایج با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS

سرپرست در  20مرکز نشان داده شده است.

استخراج شد .براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  tمستقل

جدول .1فعالیتهای خانه های کودک و نوجوانان بی سرپرست در  20مرکز

(O  E ) 2
E

(O  E )2

O-E

45

14400

-120

320

2/11

676

-26

320

294

0/31

100

-10

320

310

فعالیتهای اجتماعی خانه های مستقل

50/40

900

-127

320

193

امکان ارتباط با مربیان

14/45

1156

-34

320

252

میزان نظارت مربیان در امور داخلی خانه

1/51

484

-22

320

298

فعالیتهای کتابخانه ،نوارخانه و امور فرهنگی ،نشریه

4/27

1369

-37

320

283

فعالیتهای اردویی و فوق برنامه

1/37

441

-21

320

299

فعالیتهای برگزاری جشن تولد تکلیف و...

3/61

1156

-34

320

286

کارگاه های آموزشی

1/51

484

-22

320

298

کالسهای فوق برنامه درسی و تقویمی

5/51

1764

-42

320

278

خدمات مشاوره و روان شناسی

56/59

18225

135

320

185

فضای فیزیکی از نظر استانداردهای تعریف شده

فراوانی مورد

امتیاز فراوانی های

Eانتظار

Oمشاهده شده
200

امکانات و خدمات بهداشتی
امکانات و خدمات رفاهی

امکانات

با توجه به نتایج جدول با  95درصد اطمینان ميتوان گفت که

در جدول  2شاخص هاي ارزیابي فعالیت هاي خانه هاي کودکان

اختالف بین فراوانیها از نظر آماري معنادار است و این به منزله

و نوجوانان در  5استان غرب کشور ارائه شده است.

تفاوت ارائه خدمات در این  20مرکز ميباشد.
جدول  .2شاخصهای ارزیابی از فعالیتهای خانه های کودکان و نوجواناندر  5استان غرب کشور
استان

امتیاز کسب شده

امتیاز شاخص

فاصله تا شاخص

رتبه

همدان

1100

1932

832

1

کردستان

1050

1932

882

2

کرمانشاه

1010

1932

922

3

لرستان

989

1932

943

4

ایالم

946

1932

986

5

جواد تجر
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نتایج جدول  2نشان ميدهد که استان همدان با کسب بیشترین

حمایت خانواده از نظر  6متغیر اضطراب ،استرس ،عزت نفس،

امتیاز و استان ایالم با کمترین امتیاز در این جدول رده بندي قرار

پیشرفت تحصیلي ،رشد اجتماعي و هوش بهر با هم مقایسه شدند.

دارد .در جدول شماره  3کودکان بي سرپرست و کودکان تحت
جدول .3مقایسه کودکان بی سرپرست و کودکان تحت حمایت خانواده از نظر متغیر  6گانه
کودکان بی سرپرست
عوامل

دختر
میانگین

کودکان تحت حمایت خانواده

پسر
انحراف

میانگین

معیار

دختر

انحراف

میانگین

معیار

دختر

انحراف

میانگین

معیار

پسر

انحراف

میانگین

معیار

دختر

انحراف

میانگین

انحراف

معیار

معیار

اضطراب

9/3

4/79

9/43

5/9

9/6

5/28

7/9

5/21

7/85

5/94

7/87

6/ 1

استرس

23/07

7/96

26/68

13/4

25/15

11/7

20/11

11/68

21/97

9/04

21/08

7/60

عزت نفس

25/30

3/7

25/6

4/21

26/04

3/97

28/43

5/2

27/45

4/31

27/43

4/17

پیشرفت

17/70

0/62

7/54

0/72

17/90

0/59

18/83

0/45

18/23

0/205

18/89

0/47

تحصیلی
رشد

67/45

3/35

64/9

3/88

66/15

3/76

69/68

3/68

69/41

3/45

69/71

3/ 6

اجتماعی
هوش بهر

114/18

9/39

اضطراب

استرس

عزت نفس

5/76

7/98

6/61

113/7

6/82

113/92

=718 Df
→→←←t

7/63
0/05

114/9
=α

11/1

113/9

8/32

114/4

8/ 9

پیشرفت تحصیلی

رشد

هوش بهر

49/5

اجتماعی18/73

11/1

نتایج جدول  3حاکي از آن است که نمره میانگین کل اضطراب

دهنده این است که کودکان عادي از کودکان بي سرپرست از

در کودکان بي سرپرست باالتر از کودکان عادي است و به بیان

نظر پیشرفت تحصیلي باالتر بوده اند .در متغیر رشد اجتماعي :

دیگر کودکان بي سرپرست نسبت به کودکان عادي از اضطراب

نمره میانگین کودکان بي سرپرست در مقایسه با نمره میانگین کل

بیشتري برخوردارند.همچنین نمره میانگین کل استرس کودکان

متغیر در کودکان عادي کمتر است که حكایت از رشد اجتماعي

بي سرپرست در مقایسه با کودکان عادي باالتر است و حاکي از

پایین در کودکان بي سرپرست و نسبت به کودکان عادي است.

استرس بیشتر کودکان بي سرپرست نسبت به کودکان عادي

میانگین نمره متغیر هوش کودکان بي سرپرست و عادي نشان داد

است .در متغیر عزت نفس  ،نمره میانگین کودکان بي سرپرست

که تفاوت آن چناني بین نمره هوشبهر آنها وجود ندارد .همچنین

نسبت به کودکان عادي کمتر است که حاکي از عزت نفس پایین

در مقایسه دختر و پسر بي سرپرست نتایج حاکي از آن است که

تر در کودکان بي سرپرست ميباشد .در متغیر پیشرفت تحصیلي

که دختران بي سرپرست از نظر استرس نسبت به پسران بي

 ،نمره میانكین کل کودکان بي سرپرست کمتر است و نشان

سرپرست نمره کمتري را کسب نمودهاند که بیانگر این است که
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پسران بي سرپرست از استرس بیشتر برخوردار بوده اند ،همچنین

سرپرست از نظر رشد اجتماعي باالتر از پسران بي سرپرست

از نظر عزت نفس تفاوت بسیار ناچیز ميباشد و نیز دختران بي

ميباشند در بقیه ي متغیرها تفاوت بسیار ناچیز ميباشد.

کودکان بی سرپرست
کودکان عادی

هوشبهر

رشد اجتماعی

عزت نفس

پیشرفت تحصیلی

استرس

اضطراب

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

شکل .1مقایسه ی کودکان بی سرپرست و عادی از نظر متغیرهای شش گانه

بحث ونتیجه گیری

اخیر افزایش دو برابري را نشان ميدهد .همچنین مراکز نگهداري

پژوهش حاضر به منظور ارزیابي وضعیت مراکز دولتي و غیر

کودکان بي سرپرست در جامعه آماري از نظر فضاي فیزیكي و

دولتي نگهداري کودکان بي سرپرست از نظر استانداردهاي

امكانات آموزشي با استانداردهاي تعریف شده همخواني ندارد،

فیزیكي فضایي و آموزشي و بررسي و مقایسهاي ویژگیهاي رواني

اطالعات بدست آمده پژوهش در بررسي وضعیت فیزیكي و

اجتماعي این کودکان با همساالن خود که از نعمت پدر و مادر

امكانات آموزشي نشان ميدهد هر چند در طي ده سال اخیر شاهد

برخوردارند (کودکان عادي) انجام شد .نتایج نشان داد که تعداد

بهبود این امكانات در مراکز بوده ایم اما هنوز این مراکز با

مراکز نگهداري کودکان بي سرپرست درطي ده سال اخیر رو به

استانداردهاي تعریف شده همخواني ندارند و هر چه از مرکز

افزایش بوده که البته مراکز دولتي افزایش خیلي باالیي را نداشته

کشور به طرف حاشیه ومرزها ميرویم از دامنه ي این امكانات

و بیشتر سیاستهاي اخیر گرایش به طرف گسترش مراکز نگهداري

کاسته ميشود.

غیردولتي بوده که در مقابل رشد  0/5درصدي مراکز دولتي

همچنین نتایج حاکي از این بود که رشد اجتماعي کودکان

مراکز غیر دولتي تقریباً رشدي  3برابر را نشان ميدهند .در کشور

بي سرپرست با کودکان عادي تفاوت معناداري وجود دارد و

ایران براي کودکان بي سرپرست طرح نگهداري در خانواده

کودکاني که در خانه و نزد والدین خود زندگي ميکنند در

جایگزین در اولویت قرار داشته بطوریكه آمارهاي که از طرف

مقایسه با کودکان بي سرپرست از رشد اجتماعي ،پیشرفت

سازمان بهزیستي مطرح شده نشان ميدهد که تقریباً در سالهاي

تحصیلي و عزت نفس بیشتري برخوردار هستند و اضطراب
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کمتري دارند ولي تفاوت هوش بهر دو گروه تفاوت معني داري

شایع ترین مشكل در میان این کودکان  ،افسردگي است که میزان

نداشت .غم و ناراحتي ناشي از فقدان خانواده این کودکان را در

آن  40درصد بیشتر از کودکان عادي است  .کودکاني که در

معرض اختالل روانشناسي مانند افسردگي و اضطراب قرار

مراکز نگهداري شبانه روزي بزرگ ميشوند از فرصتهاي

ميدهد که در زندگي این کودکان تاثیرات مخرب دائميخواهد

طبیعي براي ابراز محبت نسبت به دیگران و مورد محبت واقع شدن

داشت .کودکاني که از فقدان خانواده یا خانوادههاي نامناسب و

محروم ميمانند ( .)20نتایج نشان ميدهد که بسیاري ازمراکز

بد رنج ميبرند در آینده ممكن است در دوران تحصیل و مراحل

نگهداري کودکان و نوجوانان بي سرپرست با استانداردهاي

زندگي خود باز بمانند و دچار بحران شخصیت و عدم توانایي

تعریف شده از نظر فضاي فیزیكي و امكانات آموزشي بویژه

برقراري ارتباط با اطرافیان خود شوند .از عالئم دیگر و

استانهاي محروم غرب کشور همخواني ندارد ،لذا توصیه ميشود

بحرانهایي که فقدان والدین یا کودکان بدسرپرست احتمال

در این زمینه امكانات الزم در این مراکز فراهم گردد و بسیاري از

میرود از خود نشان ميدهند افسردگي ،وابستگي دلهره آمیز،

افرادي که در شبانه روزیها زندگي ميکنند داراي والدین و

ترس ،گریههاي شبانه ،شب ادراري ،عدم اعتماد به نفس،

بستگان ميباشند اما به دالیل عدیده بویژه مشكالت مالي در

وابستگيهاي پي درپي به افراد مختلف و توانایي ضعیف براي

مقاطعي از زندگي امكان نگهداري از طریق آنان مسیر نبوده ،لذا

برقراري با محیط اجتماعي است ( .)17در هر صورت کمبودها بر

توصیه ميشود امكانات در اختیار افراد قرار گیرد تا کودکان خود

روي شخصیت کودکان بي سرپرست و بدسرپرست تاثیر

را از شبانه روزیها تحویل گیرند و از این طریق بخشي از مشكالت

ميگذارد و تاثیر رفتارهاي آنها بر رفتار جامعه نیز موثر است.

عاطفي و اجتماعي این کودکان مرتفع شود .در مورد ساخت و

وجود خالء بر روي رفتار کودکان در جامعه اثر گذار بوده و به

امكانات شبانه روزیها به مسئولین بهزیستي توصیه ميشود با تهیه

راحتي آنان را به سوي نابهنجاري گرایش ميدهد .کودکاني که

لوازم و امكانات مورد نیاز بچه ها آن هم از نوع وسایل وامكاناتي

داراي والدین معتاد به مواد مخدر هستند،این نوع رفتارهاي والدین

که عامه مردم استفاده ميکنند باعث شوند اوالً آنها با زندگي عامه

بر فرزندان قابل قبول و تاثیرگذار است و همچنین باعث انتقال از

مردم آشنا شده و ثانیاً ابزار و امكانات باید استحكام و داوم الزم

سوي آنان بر محیط خواهد بود .زشتي رفتار نادرست در بین

را داشته باشد تا مسئولین شبانه روزي با خیال راحت به تربیت بچه

کودکان بدسرپرست از بین ميرود و آن رفتار را بر جامعه تعمیم

ها بپردازند .همچنین نتایج نشان ميدهد که میزان رشد اجتماعي

ميدهند ( .)18با بررسي کودك بي سرپرست از بعد شخصیتي

کودکان بي سرپرست نسبت به همساالن عادي خود پایین تر

نتایجي به دست آمده است که نشان ميدهد این کودکان به دلیل

ميباشد لذا به مسئولین توصیه ميشود با طراحي با تشكیل

نبود والدین کمبودهایي را احساس ميکنند و ممكن است براي

اردوهاي تفریحي آموزشي شبیه زندگي اجتماعي عادي و

جبران این کمبودها به سمت نابهنجاري بروند .ممكن است

واگذاري اداره ي این اردوها و با تعریف عملیاتي نقش هاي

کودکان به دنبال دوستاني بروند که آنها را جایگزین خانواده

اجتماعي به این کودکان زمینه رشد اجتماعي آنان فراهم گردد.

کنند که این کمبود موجب انتخاب نادرست و در نتیجه ضربه

لذا ایجاد کالسهاي فوق برنامه بویژه درارتباط با مهارت هاي

خوردن به احساسات این کودکان ميشود ( .)19کودکان بي

زندگي توسط روان شناسان و متخصصات علوم رفتاري براي

سرپرست و بدسرپرست که از عاطفه ي مادرانه و عشق و روابط

کودکان بي سرپرست توصیه ميگردد .طرز رفتار و سلوك مربي

صمیميوالدین محروم بودهاند  ،غالبا از اختالالت عاطفي ،

مي تواند بهترین الگوي زنده براي کودك باشد .بنابراین شایسته

ناایمني  ،احساس وابستگي یا طرد  ،گروه گریزي یا گروه گرایي

است ،مربي ،مدیر و سایر پرسنل شبانه روزیها از میان افراد صالح

ها رنج ميبرند و به صورت جدي نیازمند ارتباط عاطفي هستند .

و آگاه به مسائل تربیتي انتخاب شوند ،همچنین از تغییر و تحولهاي
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مستمر در مدیریت پرسنل و محل شبانه روزیها جلوگیري شود.

لذا توصیه ميشود مسئولین سازمان بهزیستي به آگاه سازي اقشار

چنانچه مربي تغییر نكند بین او و کودکان وابستگي و دلبستگي

مختلف جامعه درارتباط با این طرحها از طریق برنامه سازیهاي

ایجاد ميشود و مسائلي مطرح شده از طرف وي راحت تر و بهتر

مداوم و جذاب و استفاده از رسانه هاي گروهي اقدام نمایند.

از طرف کودکان مورد پذیرش قرار ميگیرد .از آنجایي که میزان

این پژوهش با محدودیت هایي مواجه بود و ميتوان مواردي

اعتماد به نفس و اضطراب واسترس کودکان بي سرپرست نسبت

چون :عدم بررسي تمام مسائل آموزشي و اجتماعي کودکان بي

به همساالن خود پایین تر ميباشد با توجه به اینكه کودکي که

سرپرست ،عدم کنترل بسیاري از متغیرهاي مداخله گر و وجود

اعتماد به نفس ندارد ،در انجام کارها نیازمند اتكاء به دیگران

آمارهاي متناقض ارائه شده از سوي سازمانهاي ذي ربط در ارتباط

است( )21و به دلیل همین وابستگي دچار احساسات حقارت

با کودکان بي سرپرست را برشمرد.

ميشود از طرف دیگر دوري از خانواده ،ناکامیها و محرومیتها و
وقایع تلخ گذشته باعث ترس شدید و اضطراب مداوم کودکان

تشکر و قدردانی

بي سرپرست ميشود( ،)22لذا دادن آگاهیهاي الزم و واگذاري

از کودکان ونوجواناني که با وجود فقدان پدر و مادر نگاهي

نقش و مسئولیت در مراکز و ایجاد زمینه براي موفقیت در امور با

ام یدوارا نه به آی نده دار ند و به عنوان آزمودني در این پژوهش

تحسین و تشویق ميتواند تاثیر بسزایي در این زمینه داشته باشد.

شرکت نمودند تقدیر و تشكر ميکنم.

با توجه به اینكه طرحها و برنامه هاي جدید بهزیستي جهت
کودکان بي سرپرست از قبیل طرح سرپرست داوطلب ،طرح
جایگزیني ،طرح دایه رضاعي و طرح توانمند سازي ميتواند
بخش عمدهاي از مشكالت کودکان بي سرپرست را حل نماید

تعارض منافع
این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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Abstract
Introduction: Research into the custody of children who have lost their
guardian for a variety of reasons is ongoing; therefore, the purpose of this
study was to evaluate the standards and psychosocial issues of orphans in day
care centers.
Methods: This research is a descriptive and comparative causal research. The
statistical population of the study included all orphans, which according to the
statistics of the Welfare Organization was 22,500 children. The statistical
sample consisted of 360 orphans and 360 normal children were selected by
cluster random sampling method. In this study, 5 standard questionnaires of
Zonk Anxiety, Cooper-Smith Self-Esteem, Social Development and Ireland,
Raven's IQ scale for children and adults and de Gaulle stress were selected,
all of which had a Cronbach's alpha coefficient above 0.7. Independent t-test
and chi-square test were used to analyze the data to examine the mean
differences.
Results: The results showed that care centers for orphans in Iran do not fully
comply with physical, spatial and educational standards and the distance
between these centers and standards, especially in deprived central provinces
is more visible in terms of educational and social variables and Psychological
problems are more common in homeless children than in child-supported chil.
Conclusion: Considering that the rate of social development of orphaned
children is lower than their normal peers, it is recommended to design and
form educational recreational camps similar to normal social life and hand
over the management of these camps and to define the operational roles.
Provide social conditions for these children to develop socially.
Keywords: Orphans, Social Development, Anxiety, Self-Esteem, Standards
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