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آذر اصغریان دهکردی -دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد شهرضا
z_asgharian@yahoo.com

چکیده
ػذم خَیطتي داری ٍ وٌترل ًفس از هْوتریي هَاردی است وِ تمریبا" ّوِ ی هردم در داهص
گرفتارًذٌَّ ٍ ،ز راّی هؼمَل برای رّایی از ایي هؼضل یافت ًطذُ استّ .ذف از ایي ًَضتار
بررسی رًٍذ خَیطتي داری در وَدواى چْارسالِ ٍ تاثیر آى در ًَخَاًی هی باضذ.
روش بررسی
ایي هغالؼِ ی تَصیفی در اٍایل دِّ ی  ،0791تَسظ ٍالتر هیطل رٍاًطٌاس اًدام ضذ .اٍ گرٍّی
از وَدواى چْار سالِ را بِ آزهایطگاُ رٍاًطٌاسی خَد در استٌفَرد دػَت ورد تا هیساى هماٍهت ٍ
خَیطتي داریطاى را تٌْا بِ ٍسیلِ ی چٌذ ػذد باسلك ختوی بسٌدذ.
یافته ها
ارتباط تٌگاتٌگی بیي رفتار وَدواى چْار سالِ ای وِ در اًتظار ضیریٌی بَدًذ ٍ رفتارضاى در آیٌذُ
بِ ػٌَاى یه ًَخَاى ٍخَد داضت .وَدواًی وِ در ووتر از یه دلیمِ زًگ را بِ صذا در آٍردًذ
بیطتر احتوال داضت وِ در آیٌذُ دچار هطىالت رفتاری ضًَذ.
ًتیدِ گیری
ًتایح بِ دست آهذُ حاوی از آى است وِ در آى دستِ از وَدواًی وِ برای دریافت باسلك ختوی
هٌتظر هاًذًذ ػولىرد هغس هٌغمی بسیار هغلَبتر از وساًی است وِ وٌترلی بر ًفسطاى ًذاضتٌذ.
ضَاّذ ّوچٌیي ًطاى داد وِ لَُ ی استذالل آٍری برای وٌترل ًفس در وَدواى صبَر بسیار باال
بَد.
واژگان کلیدی :خویشته داری ،باسلق ختمی
مقدمه
ػذم خَیطتي داری ٍ وٌترل ًفس از هْوتریي هَاردی است وِ تمریبا" در ًیوی از هردم هطاّذُ
هی ضَد ٍ ٌَّز دلیل لاًغ وٌٌذُ ای برایص یافت ًطذُ است .از عرفی ػذم خَیطتي داری با عیفی
از خٌبِ ّای آسیب ضٌاسی رٍاًی هرتبظ است وِ در ایي هیاى اختالل افسردگی از ضایؼتریي
اختالالت رٍاًپسضىی آى هی باضذ.
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بِ اًحراف وطیذُ ضذى خَاًاى ٍ هصرف هَاد در هیاى ایي افراد بیص از آًذستِ از افرادی وِ لادرًذ
در وَدوی بر توایالت ٍ خَاستِ ّایطاى هماٍهت وٌٌذ دیذُ هی ضَدّ .ذف از ایي هغالؼِ ی
تَصیفی بررسی رًٍذ خَیطتي داری در وَدواى ٍ تاثیر آى بر رفتارضاى در آیٌذُ بِ ػٌَاى یه
ًَخَاى هی باضذ.
مواد و روشها
هغالؼِ ی اًدام ضذُ از ًَع تَصیفی هی باضذ ٍ خاهؼِ ی آزهایطی را گرٍّی از وَدواى چْارسالِ
تطىیل هی دٌّذ .در اٍایل دِّ ی ٍ ،0791التر هیطل رٍاًطٌاس گرٍّی از وَدواى چْار سالِ را
بِ آزهایطگاُ رٍاًطٌاسی خَد در استٌفَرد دػَت ورد .اٍلیي سَالی وِ از بچِ ّا پرسیذ آساى بَد:
آیا آًْا دٍست دارًذ باسلك ختوی بخَرًذ؟ تؼدبی ًذارد وِ پاسخ ّوَارُ هثبت بَد .سپس،
پیطٌْادی بِ بچِ ّا داد .آًْا هی تَاًستٌذ فَرا" باسلك ختوی بخَرًذ،
یا اگر دٍست داضتٌذ لحظِ ای هٌتظر بواًٌذ تا هیطل فرهاًی ببرد ٍ زهاًی وِ بازهی گردد دٍ
باسلك ختوی بخَرًذ .در ٍالغّ ،وِ ی بچِ ّا تصوین گرفتٌذ هٌتظر بواًٌذّ .وگی ضیریٌی
بیطتری هی خَاستٌذ.
سپس ،هیطل اتاق را ترن ورد البتِ بِ بچِ ّا گفت وِ اگر زًگ بسًٌذ باز هی گردد ٍ بچِ ّا هی
تَاًٌذ باسلك ختوی خَد را بخَرًذ .گرچِ ،ایي بِ هؼٌای از دست دادى ضاًس گرفتي باسلك ختوی
دٍم بَد.
چٌذیي سال بؼذ یؼٌی زهاًی وِ ّواى وَدواى چْارسالِ سال آخر دبیرستاى بَدًذ ،هیطل آزهایص
دیگری را تىرار ورد .اٍ یه ًظرسٌدی تىویلی برای خاًَادُ ّای ایي وَدواى فرستاد ٍ ،هدوَػِ
ای سَاالت ضخصیتی از آًْا پرسیذ ،سَاالتی دربارُ ی تَاًایی وَدواى در وٌار آهذى با رٍیذادّای
آزاردٌّذُ ،یا ایي وِ آیا آًْا وَدواى ٍظیفِ ضٌاسی بَدًذّ .وچٌیي سَاالتی دربارُ ی ًورات ٍ
وارًاهِ ی دبیرستاًطاى پرسیذ .اٍ از ایي اعالػات خْت تْیِ ی یه ضرح حال هختصر دربارُ ی
ضخصیت آى وَدواى استفادُ ورد
یافته ها
در ایي آزهایص تَصیفی وِ خْت بررسی رًٍذ خَیطتي داری در وَدواى چْارسالِ اًدام ضذ اوثر
ا" ًتَاًستٌذ بیص از چٌذ دلیمِ در برابر ٍسَسِ ی خَاستي باسلك ختوی هماٍهت وٌٌذ .چٌذیي
ًفر ًیس خلَی چطواًطاى را گرفتٌذ تا باسلك ختوی را ًبیٌٌذ .یىی از بچِ ّا ضرٍع ورد بِ لگذ
زدى بِ هیس ،وَدن دیگر هَّایص را وطیذ .در حالی وِ ،تٌْا چٌذ وَدن تَاًستٌذ بیص از پاًسدُ
دلیمِ هٌتظر بواًٌذ ،بسیاری از آًْا ووتر از یه دلیمِ تحول وردًذ ،سایریي ًیس بِ هحط خارج
ضذى هیطل از اتاق ضیسیٌی ّایطاى را خَردًذ ،حتی بِ خَد زحوت زًگ زدى ّن ًذادًذ.

2

باسلك ختوی آزهایطی برای وٌترل خَد ( خَیطتي داری) هی باضذ .هغس ّویطِ بِ ٍسیلِ ی
هحرن دریافت پاداش تحریه هی ضَد ،هحروی هاًٌذ یه حبِ لٌذ .گرچِ ،اگر وَدوی بخَاّذ بِ
ّذفص برسذ -گرفتي باسلك دٍم -بایستی هَلتا" احساساتص را ًادیذُ بگیرد ٍ ،برای چٌذ دلیمِ
ضادهاًیص را بِ تؼَیك بیٌذازد.
بحث
ًتایح بِ دست آهذُ ًطاى داد وِ ػولىرد وَدواى در برابر باسلك ختوی هتفاٍت بَد ٍ اوثرضاى
ًتَاًستٌذ بیص از چٌذ دلیمِ در برابر ٍسَسِ ی خَاستي ضیریٌی هماٍهت وٌٌذ .چٌذیي وَدن
خلَی چطواًطاى را گرفتٌذ تا باسلك ختوی را ًبیٌٌذ .برخی دیگر ػصبی ضذًذ یىی از بچِ ّا
ضرٍع ورد بِ لگذ زدى بِ هیس ،وَدن دیگر هَّایص را وطیذ .در حالی وِ ،تٌْا چٌذ وَدن
تَاًستٌذ بیص از پاًسدُ دلیمِ هٌتظر بواًٌذ ،بسیاری از آًْا ًیس ووتر از یه دلیمِ تحول وردًذ،
سایریي ًیس بِ هحط خرٍج هیطل از اتاق ضیریٌی خَد را خَردًذ ،حتی بِ خَد زحوت زًگ زدى
ّن ًذادًذ.
ضَاّذ ًطاى داد وِ تَاًایی هٌتظر هاًذى برای باسلك دٍم حاوی از استؼذاد بارز رّي هٌغمی است.
ٌّگاهی وِ هیطل بِ بررسی ػلل هماٍهت برخی از وَدواى چْارسالِ پرداخت هتَخِ ضذ وِ
هماٍهتطاى بِ ایي ػلت ًبَد وِ آًْا ػاللِ ای بِ باسلك ختوی ًذاضتٌذ ،آًْا ػاضك ایي ضیریٌی
بَدًذ.
در ػَض ،هتَخِ ضذ وِ وَدواى صبَر در استذالل آٍری برای وٌترل اًگیسُ ّایطاى بْتر ػول هی
وٌٌذ .آًْا وَدواًی بَدًذ وِ خلَی چطواًطاى را پَضاًذُ بَدًذ ،یا بِ سوت دیگری ًگاُ هی وردًذ
یا تَخِ ضاى را بِ چیسی خس باسلك خَضوسُ ای وِ همابلطاى بَد ،هطغَل هی وردًذ.
بِ خای توروس بر رٍی ضیریٌی ّای خَضوسُ ،آًْا بلٌذ ضذًذ ٍ بِ خستدَی چیسی وِ بتَاًٌذ با
آى بازی وٌٌذ ،پرداختٌذ .ضَاّذ ًطاى داد ّواى هْارت ّای ضٌاختی وِ بِ وَدواى اهىاى هی
دّذ تا خلَی ٍسَسِ ضاى را بگیرًذ ایي اهىاى را ًیس بِ آًْا هی دّذ تا زهاى زیادی را صرف اًدام
تىالیف خَد وٌٌذ .در ّر دٍ حالت ،لطر پرُ فرًٍتال هدبَر است التذار لطری خَد را ًطاى دّذ ٍ
در برابر ٍسَسِ ّایی وِ در راُ رسیذى بِ ّذف ٍخَد دارد ،هماٍهت وٌذ.
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ًتایح بِ دست آهذُ ًطاى داد وِ ارتباط تٌگاتٌگی بیي رفتار وَدواى چْارسالِ ای وِ در اًتظار
ضیریٌی بَدًذ ٍ رفتارضاى در آیٌذُ بِ ػٌَاى یه ًَخَاى ٍخَد داضت .وَدواًی وِ در ػرض یه
دلیمِ زًگ را بِ صذا در آٍردًذ بیطتر احتوال داضت وِ بؼذّا دچار هطىالت رفتاری ضًَذ .آًْا
ًورات بذتری گرفتٌذ ٍ بیطتر احتوال داضت وِ سراؽ هَاد برًٍذ .آًْا در ضرایظ تٌص زا هی
خٌگیذًذ ٍ خیلی زٍد ػصباًی هی ضذًذ؛ بِ بیاى دیگر رّي ّیداًی ایٌْا بر رّي هٌغمیطاى غالب
بَد.
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