بررسی ابعاد ادراکی و انگیزشی تصویرِخود ،در دختران نوجوان دچار آسیب در
حرکت انتقالی
ػؼیذُ هحؼٌیًظاد*1؛ کاسؿٌاعاسؿذ سٍاًـٌاػی ػوَهی ،داًـگاُ تْشاى.
دکتش غالهؼلی افشٍص؛ اػتاد هوتاص گشٍُ سٍاًـٌاػی ٍ آهَصؽ کَدکاى اػتثٌایی ،داًـکذُ سٍاًـٌاػی ٍ ػلَم تشتیتی
داًـگاُ تْشاى.
دکتش ًیوا قشتاًی؛ داًـیاس گشٍُ سٍاًـٌاػی ،داًـکذُ سٍاًـٌاػی ٍ ػلَم تشتیتی داًـگاُ تْشاى ،ایشاى
هقذهِ :خَد ،هفَْم پیچیذُای اص تلاٍیشِ خَد ،اّذاف ٍ ًگشؽّاػت ٍ دس فضا ٍ صهاى ،اًؼجام ٍ تذاٍم داسد .تلَیشِ خَد،
اٍلیي تاس تَػظ ساجشص هؼشفی ؿذُاػت .ساجشص تشای ایي هفَْم ،دٍ هؤلفِ ادساکی ٍ ًگشؿی دس ًظش هیگیشد .هؤلفِ
ادساکی ،تِ هؼٌای ادساک رٌّی فشد اص تلَیش تذًی ،قاتلیتّا ٍ ؿخلیت خَیؾ اػت .دس حالیکِ هؤلفِی ًگشؿی ،تِ
ایي هشتَط هیؿَد کِ فشد ،تشاػاع ادساکی کِ اص خَد داسد ،چِ احؼاػی سا تجشتِ هیکٌذ ،چِ اًتظاسی اص خَد ٍ
هحیظ داسد ،اّذاف ٍ ایذُآلّایؾ سا چگًَِ ػاصهاى هیدّذ ٍ ّوِ ایٌْا ،چگًَِ سفتاسؽ سا ّذایت هیکٌذ .آػیة
حشکتی ،ػالٍُ تش ایجاد هحذٍدیتّای فیضیکی ،اثشاتی سٍاىؿٌاختی تش جای هیگزاسًذ ٍ تش تلَیش فشد اص خَد هؤثش
ّؼتٌذ .ایي اثش ،دس ػٌیي ًَجَاًی ،ؿشایظ ٍیظُای ایجاد هیکٌذ .اها تِ ًظش هیسػذ هحذٍدیتّای فیضیکی ًیاصهٌذ تِ
حوایت ،تاػث ؿذُاًذ کِ تاکٌَىً ،یاصّای سٍاًـٌاختی ایي دػتِ اص ًَجَاًاى دس اٍلَیت دٍم تَجِ قشاس گیشًذ .تٌاتشایي،
تشسػی اتؼاد ادساکی ٍ اًگیضؿی تلَیش خَد ،تِ ػٌَاى هؤلفِّایی هؤثش دس ؿکلدّی ٍیظگیّای سٍاىؿٌاختی ٍ ػالهت
سٍاى ،هَسد تَجِ تَدُاػت.
سٍؽ :تِهٌظَس ػٌجؾ تلَیشِخَد ،تِ ػٌَاى یک ػاصُ ًیوِّـیاس ٍ ًاّـیاس ،اص اسصیاتی جاهغ هیٌِػَتا-سٍسؿاخ اػتفادُ
ؿذُاػت .فشم ًَجَاى پشػـٌاهِ ؿخلیتی چٌذٍجْی هیٌِػَتا ،MMPI-A ،تَػظ غشایی ٍ ّوکاساى ( )1392دس ایشاى
ٌّجاسیاتی ؿذُ ٍ ًقغِ تشؽ  65تشای هقیاعّا ٍ خشدُهقیاعّای آى پیـٌْاد ؿذُ اػت .لکِ جَّش سٍسؿاخ ،تشای
گشٍُ ػٌی  14تا  16ػال ،دس ایشاى تَػظ حؼیٌیًؼة ٍ ّوکاساى ( )2014سٍی ًوًَِ غیشتالیٌی ٌّجاسیاتی ؿذُ ٍ
هیاًگیيّا ،اًحشاف هؼیاس ٍ ،تؼذاد ًوًَِ هَسد تشسػی ،دس اختیاس اػت ٍ دس پظٍّؾ جاسی ،تِ هٌظَس تحلیل ًتایج آهاسی
دادُّای سٍسؿاخ ،اص آًْا اػتفادُ ؿذُ اػت .کَّي ( ،)1988اًذاصُ اثش سا تشای هغالؼات ػلَم اًؼاًی ،دس ػِ ػغح
کَچک ( ،)f;0/10هیاًِ ( ٍ ،)f;0/25تضسگ ( )f;0/40تقؼینتٌذی هیکٌذ .تش ایي اػاع ،اًذاصُ اثش ًوشات خَؿِّای
آصهَى سٍسؿاخ ،دس ػغح هیاًِ ّؼتٌذ .دس ایي هغالؼِ ،اص خَؿِ ادساک خَد ٍ ًوایِ ًقق ایگَ اػتفادُ ؿذُ اػت .ایي
دٍ ؿاخق تا اًذاصُ اثش  0/23تا  0/33تش اػاع هذل اثشات تلادفی ،اص لحاػ آهاسی هؼتثش هحؼَب هیؿًَذ.
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جاهؼِ آهاسی هَسد پظٍّؾ ،دختشاى ؿْش تْشاى ،هثتال تِ آػیة حشکت اًتقالی تَدُاًذ .تِ ایي هٌظَسً 49 ،فش اص
دختشاى داًؾآهَص  14تا  16ػالِ ػاکي ؿْش تْشاى ،تِ سٍؽ دس دػتشع اًتخابؿذُ ٍ تِ ؿیَُ ّذفوٌذ ،هَسد
غشتالگشی تش اػاع هتغیشّای کٌتشل قشاس گشفتٌذ ٍ دس ًْایت ،پغ اص اسصیاتی دس ػِ هشحلِ هلاحثِ تالیٌی ،آصهَى
 ٍ MMPI-Aآصهَى لکِ جَّش سٍسؿاخً ،تایج اسصیاتی ً 36فش ،تا کوک ّ Fmaxاستلی ٍ آصهَى  ،zهَسد تجضیِ ٍ
تحلیلآهاسی قشاس گشفتِاػت.
هتغیشّای َّؽ ،ػي ،جٌؼیت ،ؿذت آػیة حشکتی ٍ صهاى ٍقَع آػیة حشکتی ،دس ایي پظٍّؾ کٌتشل ؿذُاًذ .تِ
عَسی کِ فقظ داًؾآهَصاى دختش  14تا  16ػالِ دچاس آػیة حشکت اًتقالی (ًاتَاًی دس اػتفادُ اص ّش دٍ پا) اص تذٍ
تَلذ ،کِ دس اػتفادُ اص ّش دٍ دػت ،کاهالً عثیؼی تَدُاًذ ،هَسد هغالؼِ قشاس گشفتٌذ .تِ ًتایج آصهَى َّؽ ًؼخِ ػَم
ٍکؼلش کِ تَػظ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ هٌغقِ تحلیل ٍ ،یا هـاٍس هذسػِ گشفتِ ؿذُ ،اکتفا ؿذ.
یافتِّا :تشافشاؿتگی دس هیاًگیي ًوشُ تَاى خَدهـاّذُگشی سٍسؿاخ ( FD;2/47دس هقاتل  FD;0/84تشای جاهؼِ
غیشتالیٌی)ً ،قق ایگَ دس ًوایِ ( EII-3;0/72دس هقاتل  EII-3;0/26تشای جاهؼِ غیشتالیٌی) ،تلَیش تذًی آػیةدیذُ ٍ
هٌفی دس ًوشُ خاف ( MOR;3/43دس تشاتش  MOR;0/89دس جاهؼِ غیشتالیٌی) ٍ ًوشُ تلَیشتذًی هٌفی 3r+(2)/R;0/26
(دس هقاتل ًوشُ ًضدیک تِ كفش جاهؼِ غیشتالیٌی) ،دسکٌاس ًقق ایگَ دس هیاًگیيّای تشآهذُ اص ،Sc3;64/96( MMPI-A
 ،)Hy2;39/34 ٍ A-aln;67/52 ،Sc1;64/35 ،Sc5;58/61 ،Sc4;67/87افکاس خَدکـی  S-con Total;7/00سٍسؿاخ
(دس تشاتش  S-con Total;3/73تشای جاهؼِ غیشتالیٌی) ٍ هیٌِ ػَتا (ٍ ،)IMM;61 ،A;64جَد داسد ٍ تـخیق

تلَیشِ خَد هٌفی ،تِ ّوشاُ ادساک تحشیف ؿذُ ٍ هٌفی اص خَد ٍ ،فقذاى حذاقل اًگیضؽ هوکي دس اكالح ٍ تغییش ایي
ادساک دسًٍی ( )D score;-1/69 ،A-trt;66/74سا هؼتثش هیکٌذ.
تحث ٍ ًتیجِگیشی :تش اػاع تفؼیش ًتایج یکپاسچِػاصی هیٌِػَتا–سٍسؿاخ دس ػغح آهاسی هیتَاى گفت ،دس گشٍُ
دختشاى  14تا  16ػالِ ؿْش تْشاى تا آػیة حشکتِ اًتقالی ،تلَیشِ خَد ،دس ّش دٍ تُؼذ تذًی ٍ سٍاًیّ ٍ ،ش دٍ هؤلفِ
ادساکی ٍ اًگیضؿی ،دچاس آػیة اػت.
ًتایج پظٍّؾ ،تا هغالؼِ پٌیؼَى ٍ ّوکاساًؾ (ّ )2013وؼَ اػت کِ ًـاى هیدّذ افشاد  8تا  25ػالِی هثتال تِ
ػٌگ کلیِ ٍ ػٌذسم تشگـت ادساس اص هثاًِ کِ تلَیش هٌفی اص تذى خَد داؿتِ ٍ آى سا جزاب ًویداًٌذ ،سفتاسّای
اجتٌاتی ٍ ٍاکٌؾّای هقاتلِای تیـتشی ًـاى هیدٌّذ ٍ ؿشایظ فیضیکی خَد سا هاًؼی دس سٍاتظ ػاعفی آیٌذُ هیداًٌذ.
الثتِ پظٍّؾ پٌیؼَى ٍ ّوکاساى ،كشفاً تؼذ تذًی تلَیش خَد سا هَسد ػٌجؾ قشاس دادُ اػتّ .وچٌیي پظٍّؾ فاساس ٍ
ّوکاساى (ً )2015ـاى هیدّذ تلَیشِ خَد هٌفیٍ ،ضَح هفَْم خَد سا تحت تأثیش قشاسدادُ ٍ ادساک فشد سا اص خَد،
دچاس اتْام هیکٌذ .ایي اتْام ،هوکي اػت هکاًیؼوی تشای هقاتلِ تا ػَاعف ٍ ّیجاًات هٌفی ًاؿی اص تلَیشِ خَدِ هٌفی
تاؿذ.

دسًتیجِ هیتَاى گفت تلَیش خَد هٌفی دس ًَجَاًاى هثتال تِ آػیةّای حشکت اًتقالی ،تِ ّوشاُ هکاًیؼنّای دفاػی
اًکاس ٍ اتْامػاصی ،تِ هٌظَس حزف خَدهـاّذُگشی ،تِ چـن هیخَسد.
تاتَجِ تِ تاالتَدى ػالئن سٍاًـٌاختی ًظیش افؼشدگی ،آؿفتگیّای ّیجاًی ٍ ؿٌاختی ٍ ،افکاس خَدکـی ،پیـٌْاد
هیؿَد پظٍّـگشاى ٍ دسهاًگشاى ،تِ ٍیظگیّای سٍاًـٌاختی ًَجَاًاى دختش هثتال تِ آػیةّای حشکتی ،تَجِ ٍیظُای
داؿتِتاؿٌذ ٍ عشحّای دسهاًی هَسد ًیاص دس کٌاس هذاخالت پضؿکی ٍ تَاًثخـی حشکتی ،هَسد تَجِ قشاس گیشد.
ٍاطُ ّای کلیذی :آػیة حشکت اًتقالی ،تلَیش خَد ،سٍسؿاخ ،آصهَى ؿخلیت چٌذٍجْی هیٌِػَتا.

