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 چکيده
گسالی بزر خاطرات هیجانی در بافتار دلبستگی، تنظیم هیجانی، رشد شخصیتی و تجارب بعدی

تاثیر زیادی دارد؛ و مقیاس اختصاصی مناسبی در ایران برای سنجش خاطرات هیجانی مثبت 

 در هیاول خاطراتگرمی و ایمنی  اسیمقی ابیاعتبار و پژوهش رواسازی نیا فوجود ندارد. هد

نوجوانان دختر( از  141پسر و  161) نفر 013دانش آموز می باشد. به این منظور تعداد  نوجوانان

مشغول به تحصیل بودند به روش  40-44آموز شهرستان دهدشت که درسال تحصیلی دانش

ای چند مرحله ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس گرمی و ایمنی خاطرات اولیه، گیری خوشهنمونه

 ایهروش از هاداده تحلیل پرسشنامه اضطراب بک و عزت نفس روزنبرگ را تکمیل کردند. برای

 تحلیل ته هاییاف .شد استفاده پیرسون همبستگی و کرونباخ آلفای ضریب عاملی اکتشافی، یلتحل

مقیاس گرمی و ایمنی  اکتشافی نشان داد که این مقیاس تک عاملی می باشد. اعتبار عاملی

باشد که نشان از می 49/3مقیاس  کل برای کرونباخ آلفای ضریب از استفاده خاطرات اولیه با

 نتایج نشان می دهد که مقیاس گرمی و ایمنی خاطرات اولیه در جامعه .باالی ابزار استقابلیت 

 ابزارآموز دبیرستانی از خصوصیات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است و نوجوانان دانش

رود به شمار می یسن گروه نیا در مثبت یجانیه خاطرات سنجش یبرا معتبر، و ایپا یخودگزارش

  های روانشناختی استفاده کرد.ز آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهشتوان او می

مقیاس گرمی و ایمنی خاطرات اولیه، خاطرات هیجانی مثبت، تحلیل  : يديکل واژگان

 عاملی، نوجوانان دانش آموز
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 4 محمدرضا شيخی، 3 احمدعلی ناجی،  2 سيد موسی طباطبایی،  1 علی بادان فيروز
 .کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 1
 .ایران سمنان، سمنان، دانشگاه تربیتی روانشناسی گروه استادیار، 1
 روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.کارشناسی ارشد  0
 .دانشجوی کارشناسی روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 علی بادان فيروز

 :نوجوانان دانش آموز دبيرستانی در مثبتی جانيه خاطرات

گرمی و  اسيمقتایيدي ی عامل ليتحل وی روانسنجي هایژگیو

 هياول خاطراتایمنی 
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 مقدمه
 وی اعاجتم، یعقالن، یکیزیفی هاحوزه شاملی رشد عیسر راتییتغ با که ستا یبزرگسال وی کودک نیبی انتقال دوره کی ینوجوان

ی درون مشکالتباشد که در قالب  یروان سالمت مشکالت خط دوره تواندیمی نوجوان نیبنابرا. (1336، 1شم و وولف) شودیم مشخص یجانیه

 در (.1336ش، م و وولف؛ 1331، 1نبرگیاست)نمود پیدا می کند  ی(پرخاشگر و سلوک) یزیررونب اختالالت و (اضطراب وی افسردگ) کردن

 شاملنوجوان که ی جانیه رشداز طرف دیگر  (.1339، نبرگیاست) دارد وجود رفتارها و عواطف میتنظ بهی اندهیفزا ازین یبحران دوره نیا طول

 اب آمدن کناری برامی باشد  همساالنوالدین و  با ارتباط نهیزم در تیهو ازی اافتهی انسجام و انهیگراواقع حس کی لیتشک و شدن محقق

 ارتباط در و خانواده در هیاول ناسازگار تجارببنابراین  (.1336، 0استنبرگ نزویکول) مختلف ضروری است جاناتیه و عواطف وی روانی فشارها

 طورنیهم و، نقص و دیتهد با مرتبطی منفی جانیه حاالت است ممکن هستندی ریدرگ و شرم، دیتهد شامل کهی موارد مخصوصاً همساالن با

 کستش و ریحق خود کی عنوانه ب را خود مثالی برا بگذارد گرانید و خود تجربه بری آورانیز اثرات و کندی اندازراه را ناپختهی دفاعی رفتارها

، 4گالویز و ایفار، ماتئوسکیونا، ) کنندیم نگاه حقارت دهید به را او و هستند متخاصم گرانید که کند باور، ندیبب گرانید به نسبت خورده

 (1331، 6رونزیآ و لبرتیگ) دنکن عمل شدهی شرطی جانیه خاطرات عنوانه ب تواندیمی منفی تیتربی ها تجربه نیا (.1330، 9لبرتیگ؛ 1311

البته  (.1133، 1؛ اسکور1313، 7 ایگاو -نتویپ و ماتئوس) باشد اثرگذاری جانیه میتنظ و گرانید با ارتباط وی ارتباط طرحوارهفرد،  تیهو بر و

تواند برداشت توانند تأثیرات متفاوتی بر فرد داشته باشند؛ یادآوری خاطرات هیجانی در ارتباط با والدین به ویژه مادر میتجارب تربیتی اولیه می

دث داده کودکان را تحت تأثیر قرار دهد چرا که با تعامل میان والدین و کودک و توضیحاتی که به کودک از چیستی و چرایی  ماهیت حوا

(. و 1319، 4دانل، ولنتینو، کریستین، میشل و آمیشود، درک و برداشت فرد و به تبع آن خاطرات هیجانی او نیز تغییر خواهند کرد )مکمی

 در نتیجه تأثیر خاطرات هیجانی بر زندگی آتی فرد نیز متفاوت می شود. 

 به هکی موارد مخصوصاً، یکودک لیاوا تجارب که دندهیم نشان قیتحقی هانهیشیپدر راستای اثرگذاری تجارب اولیه هیجانی بر فرد، 

 (.1333، 13یسپر و لبرتیگ) کنندیمی باز، یبعدی اجتماع وی جانیه رشد روند دری دیکل نقش، شوندیم مربوط تیامن ای دیتهد احساسات

 اب انتقاد و ، غفلتییجو بیع، یتوجهیب، طرد، استفادهء سو همچون هیاولی هاسال در زیدآمیتهد تجارب معرض در گرفتن قراربه طوری که 

؛ آیرونز، گیلبرت، بادوئین، باکوس 1336، 11پالمر و، باکوس رونزیآ، بادوئین، لبرتیگ) ستا مرتبطی، بزرگسال دری ناسازگار و شتریبی ریپذبیآس

 و عاطفه و مهر، شدن مراقبتصمیمیت،  با مرتبط نشانه های با دیتهد عدم وجود و بخشآرامش ،منیا تجارب، مقابل در (.1336، 11و پالمر

(. این 1336، همکاران و لبرتیگ) باشدی بعدی هاسال در جاناتیه و عواطف میتنظی برای دیکل است ممکن که هستند همراه خاطر نانیاطم

 ینیوالدی فراخوان وی ادآوری، میشویم مواجه آوراسترس برنده لیتحلی روین بای وقتتجارب و خاطرات هیجانی از این جهت اهمیت دارند که 

 آرامشدهی به خود و در اطمینان افرادیی توانا باکودک،  –و همین طور خاطرات هیجانی مثبت حاصله از تعامل سازنده والد  رایپذ و گرم

ی ها نشانه بای منف بطور، یدهنانیاطم خودی برایی توانا نیا نیهمچن (.1336، همکاران و رونزیآ) ستا مرتبطدرونی و تنظیم موثر هیجانات 

 و دانیشر، برستن، وپویکاس)باشند می مرتبط، مطلوبی ذهن سالمتی امدهایپ بای مثبت طوره ب و (1336، همکاران و لبرتیگی )افسردگ

 کنندهتیحما و صمیمیی هاخانواده در که هایی نوجوان، اندنشان داده هایبررسو نیز  (1336، همکاران و لبرتیگ؛ 1333، 10توککلینمک

، برمنیل) رنددا زینی ترمثبتی هایدوست وبیشتر  دوستان که کنندیم وگزارش ترندافتهیرشد و ترتیکفا بای اجتماع لحاظ از اندافتهی رشد

 .(19،1331سیمور و نبرگیاست؛ 1444، 14کزیویمارک، الیاد

و، ژاویر، هدهد )کیونا، مارتینو ایمنی دوران کودکی عموما در بافتار دلبستگی ایمن رخ می اند که تجارب صمیمیتگران دریافتهپژوهش

 ودشانخ به نسبتی شتریبی ریخودپذ وی نانیاطم خود رسدیم نظره ب دارند منیای دلبستگ کهی اشخاص واقع در(. 1310، 16و اسپیریتو سنتو

                                                           
1 - Wolfe & Mash 
2- Steinberg 
3- Collins & Steinberg 
4 - Cunha, Matos, Faria, & Zagalo 
5- Gilbert 
6- Gilbert & Irons 
7 - Matos & Pinto-Gouveia 
8 - Schore 
9- McDonnell, Valentino, Kristin, Michelle & Amy 
10 - Gilbert & Perris 
11 - Gilbert, Baldwin, Irons, Baccus, & Palmer 
12- Irons, Gilbert, Baldwin, Baccus & Palmer 
13 - Cacioppo ,Berston, Sheridan, & McClintock 
14 - Lieberman, Doyle & Markiewicz 
15 - Steinberg & Morris 
16- Cunha, Martinho, Xavier, Santo, Espírito 

http://www.psyj.ir/


 93 -19، ص  4931، تابستان  41فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
، رونزیآ و رتلبیگ) کند لیتسه را انهیگراجمع و، اجتماعی یمشارکتی رفتارها تواندیم این که دارند گرانید بهی شتریب اعتماد نیهمچن؛  دارند

مراقب و کودک در تحول شخصیت و تنظیم  این رفتارها در ارتباط با نظریه دلبستگی به اهمیت رابطه (.1336 ،همکاران و رونزیآ؛ 1331

 رشد در تواندیم گرمی و ایمنی خاطرات اولیه به مربوط احساسات که اندکرده اللاستد پژوهش نیچند(. 1464، 1هیجانی اشاره دارد )بالبی

 آورد فراهم را یطیمح تواندیم نیوالد رفتار(. 1464 ، یبالب ؛1339 ،1ایداندن و نیبالدو) باشند داشته یمهم نقش من،یا یدلبستگ یها وندیپ

 گرانیمان تواندیم آن خاطرات یهاییبازنما و رفتارها آن نیهمچن. دارد یاکننده نییتع نقش هابچه یجانیه و یشناخت رشد تیفیک روند در که

 لبرتیگ و رونزیآبرای مثال  (.1410، 4پارکر ؛0،1333پرز و لبرتیگ) شود قلمداد رشد یبعد یهادوره در کودک یشانیپر و یناراحت یاصل منبع

 .دارد ارتباط اضطراب وی افسردگ با منیناای دلبستگ که اندافتهیدر نوجوانان از گروه کی در (1339)

 و لکنتر، مفرط تیحما، ییجو بیع با مرتبط موارد مخصوصای )زندگ لیاوا در نیوالدی رفتارها نیب که شده داده نشان به طور کلی

 (1330)همکاران  و لبرتیگ (.1444، پرز؛ 1410، پارکر) دارد وجود رابطه افرادی جانیه وی فردنیب، یروانشناخت مشکالت زانیم و (طرد

 د و نکتهنهست متمرکز گرانیدی رفتارها به نسبت های خوداحساسی چگونگ بر شانبا توجه به یادآوری خاطرات افراد نیا که کردند شنهادیپ

 در نتیجه نوع دلبستگی .کنندنمیی ادآوریشان بدون در نظر گرفتن خاطرات  را خودشانی رفتارها صرفاها آن که ستاین ا تیاهمی دارا و مهم

کودکان و خاطرات هیجانی مثبت اولیه آنها  می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر مشکالت بعدی عمل کند و از افراد در مواجهه با 

ی در از صمیمیت و ایمن زا محافظت کند زیرا کودکی که با دلبستگی ایمن زندگی کرده، خاطرات هیجانی مثبت زیادیحوادث ناگوار و استرس

ها در حفظ تعادل تواند با یادآوری آنهایی مانند نوجوانی و جوانی میرابطه با والدین خود دارد که در مواجهه با مشکالت و مسائل در زمان

های هیجانی ر پریشانیتوانند در برابآن خاطرات می (. این کودکان به پشتوانه1314، 9هیجانی و ثبات شخصیتی کمک کند )چائه و همکاران

های گرفتن از دیگران ارزش برانگیز کمکهای چالش( و به این باور داشته باشند که در موقعیت1331، 6مقابله کنند )اسکاف، الکساندر و گودمن

ار دلبستگی، تنظیم (. با توجه به اهمیت خاطرات هیجانی در بافت1311، 7کومتیس، سیر و موس-برد )دوبیسها را زیر سوال نمینشخصی آ

 یمبنا بر تینها دراین نوع از خاطرات احساس شد که  سنجش جهت یاختصاص یریگاندازه اسیمق فقدانهیجانی و رشد شخصیتی افراد، 

 "4مقیاس گرمی و ایمنی خاطرات اولیه "که تحت عنوان  کردند هیته ی برای آناسیمق (1334) 1، گیلبرت و مک ایوانچریرنظریه دلبستگی، 

 مسلی کودک در آنها کهبود ی زیدآمیتهد و آوروحشت تجاربی چگونگ از بزرگساالنی ادآوری یریگاندازهمطرح و مصطلح شد. هدف این ابزار 

باعث  اند و در مواردیهای گوناگون و رفتارهای دفاعی سطح پایین و ناپخته شدهپذیریو آن تجارب در بزرگسالی منجر به قبول سلطه نداهکرد

(. با توجه به این 1334ایوان،  مشکالتی در تنظیم هیجانی و اختالالت درونی کردن مثل افسردگی و اضطراب می گردند )ریچر، گیلبرت، مک

رت این مسئله و بر حسب این که مقیاس اندازه گیری اختصاصی مناسبی در ایران برای سنجش خاطرات هیجانی مثبت وجود اهمیت و ضرو

 دانش آموز می باشد. نوجوانان در هیاول خاطراتگرمی و ایمنی  اسیمقی ابیاعتبار و پژوهش رواسازی نیا فندارد، هد

 

 روش
آموزمدارس متوسطه دانش پژوهش، کلیه نوجوانان این آماری جامعه. بود همبستگیمطالعات  نوع توصیفی و از حاضر پژوهش طرح

 141پسر و  161) نفر 013 تعداد ای،گیری تصادفی خوشهنمونه روش از بودند. با استفاده 1040-44 شهرستان دهدشت در سال تحصیلی

ر منطقه یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه انتخاب شد. از بین مدارس ه که بود صورت این به گیرینمونه روش. شدند دختر( انتخاب

 ( انتخاب شدند.%19( و ریاضی )13(، علوم انسانی )%%99های علوم تجربی )آموزان از رشتهدانش

 

 

 

 

                                                           
1- Bowlby 
2- Baldwin & Dandeneau 
3- Gilbert & Perris 
4- Parker 
5-  Chae 
6-  Schaaf, Alexander, and Goodman 
7-  Dubois-Comtois,Cyr, & Moss 
8-- Richter, Gilbert, & McEwan 
9- Early Memories of Warmth and Safeness Scale (EMWSS) 
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 ابزار پژوهش

پرسشنامه خودگزارشی ( ساخته شد. این ابزار یک 1334این مقیاس توسط ریچر و همکاران )مقياس گرمی و ایمنی خاطرات اوليه: 

من احساس » است که احساسات و عواطف گرم، صمیمی و ایمن و همین طور خاطرات هیجانی مثبت دوره کودکی را می سنجد. برای مثال

ماده  11این مقیاس شامل «. ایمنی و امنیت می کردم؛ من احساس می کنم که یک عضو عزیز و محبوبی در میان اعضای خانواده ام بوده ام

( بله اکثر اوقات، پاسخ دهند. در 4( نه، هرگز تا )3امتیازی از ) 9باشد که از شرکت کنندگان خواسته شد به سواالت در یک طیف لیکرت  می

-/. گزارش کردند. نسخه جدید و پرتغالی این پرسشنامه نیز توسط ماتئوس، پینتو47( آلفای کرونباخ را 1334نسخه اصلی ریچر و همکاران )

در پژوهش  α/.=47( در جمعیت بزرگساالن هنجاریابی شد و آنها نیز  نتایج مشابهی بدست آوردند و ضریب اعتبار1314) 1وارتیگوبیا و د

 ( نشان از همسانی درونی باالی ابزار است.1314ماتئوس و همکاران )

 

 منفی آن سوال 9 که عاملی تک ایسازه صورت به را نفسعزت که بوده سوال 13 شامل مقیاس ایننفس روزنبرگ: پرسشنامه عزت

 موافقم گزینه به اول سوال 9 در. است مخالف و موافق صورت به گزینه دو دارای سوال هر. کندمی گیریاندازه باشد،می مثبت آن سوال 9 و

 این اعتبار ضریب شود.می گذارینمره معکوس صورت به پرسشنامه دوم سوال 9شود. در حالی که در می داده -1 نمره مخالفم گزینه و 1 نمره

برای پرسشنامه  کرونباخ آلفای ضریب .(1016)رجبی و بهلول،  است شده گزارش 14/3 کرونباخ آلفای روش از استفاده با پرسشنامه در ایران

/. 19کرونباخ این پرسشنامه را ( آلفای 1469/. محاسبه گردیده است و روزنبرگ )74(، 1339عزت نفس روزنبرگ توسط علی زاده و همکاران )

 گزارش کرده است.

 

 تک ایسازه عنوان به اضطراب سنجش برای که است سوالی 11 دهیخودگزارش مقیاس یک پرسشنامه ایناضطراب بک:  پرسشنامه

در پژوهش اکبری بلوطبنگان و شود. ضریب اعتبار این ابزار می گذارینمره سه تا صفر از و است گزینه 4 دارای سوال هر. رودمی بکار عاملی

 شده است. گزارش 17/3 (1040رضایی )

 

 شيوه اجرا
 انجام رگردانب ترجمه سپس شد، برگردانده فارسی به انگلیسی زبان متخصصان از نفر دو توسط پرسشنامه ابتدا پژوهش اجرای منظور به

 13دختر و  13نفر ) 43 اختیار در شده ترجمه پرسشنامه مقدماتی مطالعه یک در. شد رفع و بررسی هاگویه ترجمه به مربوط مشکالت. شد

 مبهم بودند که مشخص شد، ابزار از قابلیت مطلوبی برخوردار بود و واژگانی هاپرسشنامه آوریجمع از پس گرفت. آموزان قرارپسر( از دانش

 گرفت.  قرار آموزاندانش از نفر 013 اختیار در نهایی پرسشنامه. سازی شدندمعادل واژه نزدیکترین با و شناسایی، بازنویسی

 

 یافته ها
مقیاس گرمی و ایمنی خاطرات اولیه، تحلیل عاملی اکتشافی بر روی کل نمونه  گویه 11های به منظور تعیین عاملی و مطالعه ویژگی

لیل عاملی مفروضات آن مبنی بر شاخص کفایت های اصلی استفاده شد. پیش از اجرای تحها از تحلیل مؤلفهانجام گرفت. برای استخراج عامل

و مقدار آزمون کرویت بارتلت  460/3برابر با  KMOو مقدار آزمون کرویت بارتلت محاسبه گردید. در این تحلیل مقدار  (KMO)برداری نمونه

برداری، اجرای تحلیل ر کفایت نمونه(. بدین ترتیب عالوه ب≥3331/3Pدار بود )معنی 113بدست آمد که با درجه آزادی  007/0914برابر با 

ی اصلی هامؤلفههای مقیاس با استفاده از روش تعیین بارهای عاملی سوال 1عاملی بر پایه ماتریس مورد مطالعه نیز قابل توجیه بود. در جدول 

 گزارش شده است.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Matos, Pinto-Gouveia & Duarte 
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 اوليه خاطرات هاي مقياس گرمی و ایمنیسوال عاملی ( بارهاي1جدول

 گویه آیتم
 بار

 عاملی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

همبستگی 

 گویه با کل

آلفا کرونباخ با 

 حذف گویه

 447/3 616/3 916/1 931/1 710/3 .داشتم امنیت و ایمنی احساس 1

1 
 پذیرش مورد بودم که صورتی هر به که کردم می احساس

 .بودم ام خانواده
731/3 444/1 474/1 660/3 447/3 

 447/3 716/3 411/1 000/1 747/3 .ام شده درک کنم می احساس 0

4 
 کی اند بوده اطرافم که آنهایی به نسبت کنم می احساس

 دارم گرم و صمیمانه حس
661/3 041/1 471/1 614/3 441/3 

9 

 گذاشتن میان در یا کردن تقسیم در که کنم می احساس

 اند، راحت بوده اطرافم که کسانی با افکارم و احساسات

 هستم

611/3 411/1 934/1 640/3 441/3 

6 

 نزدیک من با که کسانی روی توانم می که دانم می من

 همدلی کردن برای هستم، ناراحت که مواقعی در هستند،

 .کنم باز حساب شدن فهمیده و

614/3 044/1 466/1 690/3 447/3 

7 
 اند بوده نزدیکم که افرادی با نشینی هم و مصاحبت از

 .برم می لذت
964/3 990/1 909/1 901/3 444/3 

 447/3 737/3 474/1 413/1 741/3 .کنم می آرامش و امنیت احساس 1

4 
 میان در محبوبی و عزیز عضو یک که کنم می احساس

 .ام بوده ام خانواده اعضای
793/3 496/1 914/1 719/3 447/3 

13 
 انیکس وسیله به آسانی به توانم می هستم، ناراحت وقتی

 .کنم پیدا تسکین دارند من با نزدیکی ارتباط که
761/3 041/1 044/1 716/3 446/3 

11 
 دوست ام خانواده اعضای میان در که کنم می احساس

 .ام بوده داشتنی
694/3 993/1 941/1 613/3 441/3 

11 
 مهم افراد به توانم می راحتی به که کنم می احساس

 .کنم رجوع مشورت و خواهی کمک برای ام زندگی
719/3 147/1 941/1 614/3 447/3 

10 
 اطرافم که کسانی از مهمی عضو که کنم می احساس

 .هستم هستند،
713/3 417/1 911/1 610/3 447/3 

14 

 هستم داشتنی دوست و توجه مورد که کنم می احساس

 جامان کارهایی که بعضی به راجع نزدیکانم که وقتی حتی

 .باشند شده ناراحت ام، داده

619/3 934/1 441/1 647/3 441/3 

 446/3 701/3 414/1 071/1 769/3 .کنم می شادمانی و خوشحالی احساس 19

16 
 به نیز ام خانواده همچنین و کنم می دلبستگی احساس

 .دارند دلبستگی من
640/3 914/1 471/1 696/3 447/3 

17 

 من اب نزدیکی ارتباط که کسانی به توانم می که دانم می

 من دلداری به هستم ناراحت که وقتی و کنم تکیه دارند،

 .بدهند

611/3 441/1 413/1 640/3 441/3 

 447/3 667/3 413/1 461/1 730/3 .کنم می بودن، حمایت تحت یا شدن مراقبت احساس 11

14 
 عضو کنم می احساس یعنی کنم، می خاطر تعلق احساس

 .هستم ام خانواده از مهمی
719/3 094/1 463/1 794/3 446/3 
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13 
 اب نزدیکی ارتباط که کسانی روی توانم می که دانم می

 .کنم باز حساب هستم ناراحت که وقتی دارند من
746/3 004/1 444/1 713/3 447/3 

 441/3 613/3 944/1 911/1 693/3 .کنم می آزادی و راحتی احساس من 11

 

ین بار عاملی متعلق به سوال تربزرگو 964/3با  7ین بار عاملی متعلق به سوال ترکوچکشودکه در جدول فوق مشاهده می گونههمان

گویه  11شوند. نمودار اسکری نیز در زیر نشانگر این است که همه های مقیاس توسط یک عامل تبیین میباشد و همه گویهمی 719/3با  14

 شوند.توسط یک عامل تبیین می

 هاي مقياس گرمی و ایمنی خاطرات اوليهه( نمودار اسکري براي گوی1نمودار 

 

است.  SPSS-19همچنین تحلیل عاملی توسط نرم افزار لیزرل انجام شده است که در زیر آمده و تایید کننده محاسبات توسط نرم افزار 

 براساس خروجی لیزرل همه بارهای عاملی معنادار هستند و یک عامل زیربنای تمامی بیست و یک گویه است.
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زمان آن با پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ اولیه از اجرای هم برای محاسبه روایی مقیاس گرمی و ایمنی خاطرات بررسی روایی ابزار:

زمان در بین گروه نمونه اجرا و اطالعات حاصله با استفاده از ضریب و پرسشنامه اضطراب بک استفاده شد. متغیرهای ذکر شده به طور هم

 تحلیل گردید.  همبستگی پیرسون

 نفس و اضطراب عزت اوليه با گرمی و ایمنی خاطرات مقياس ( همبستگی2جدول 

 M SD 1 1 0 متغیر

   1 97/7 41/14 اولیه گرمی و ایمنی خاطرات مقیاس -1

  1 169/3** /.91 40/0 عزت نفس -1

 1 -144/3** -111/3* 14/10 46/14 اضطراب -0

39/3*p≤  , 31/3**p≤ 

 

با استفاده از روش همسانی درونی  اولیه اعتبار مقیاس گرمی و ایمنی خاطرات اوليه: اعتبار مقياس گرمی و ایمنی خاطراتتحليل 

باشد. بنابراین ضرایب اعتبار قابل قبول بوده می 49/3گیری از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان داد که اعتبار کل مقیاس و با بهره

 باشد.قابلیت باالی ابزار می که نشان دهنده
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برای مقایسه دانش آموزان دختر و پسر از مقایسه ميانگين نمرات گرمی و ایمنی خاطرات اوليه در دانش آموزان دختر و پسر: 

 برای دو گروه مستقل به شرح زیر استفاده شد: Tنظر میانگین نمرات گرمی و ایمنی خاطرات اولیه، از آزمون 

 آموزان دختر و پسربراي مقایسه ميانگين دانش Tآزمون  )3جدول 

 .T Sig خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت متغیر

 گرمی و ایمنی خاطرات اولیه
 331/3 101/9 44106/1 64910/11 4640/14 161 پسر

   33411/1 11194/10 1130/06 141 دختر

  
ای معنادار از میانگین گرمی ( به گونه11/06گرمی و ایمنی خاطرات اولیه در نوجوانان دانش آموز دختر )براساس جدول سه، میانگین 

 ( باالتر است.46/14و ایمنی خاطرات اولیه در نوجوانان دانش آموز پسر )
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 يريگجهينت و بحث
 لبرت،یگ ؛1311 ،؛ کیونا و همکاران1336 استنبرگ، نزویکول؛ 1336 مش، و وولف ؛1331 ، نبرگیاست)زیادی  یتجرب یهاپژوهش

توانند تأثیرات متفاوتی بر فرد داشته باشند تجارب تربیتی اولیه می که اندنشان داده( 1331 اسکور،و  ؛1313 ا،یگاو -نتویپ و ماتئوس؛ 1330

 از کودک هب که یحاتیتوض و کودک و نیوالد انیم تعامل با که چراشود. میو در نتیجه تأثیر خاطرات هیجانی بر زندگی آتی فرد نیز متفاوت 

 مطالعات. از سویی کرد خواهند رییتغ زین او یجانیه خاطرات آن تبع به و فرد برداشت و درک شود،یم داده حوادث تیماه  ییچرا و یستیچ

 و (اضطراب وی افسردگ) کردنی دروناین خاطرات هیجانی با مشکالتی در قالب  نیب یمثبت ارتباط ز،ین نوجوانان یرو بر یطول و یمقطع

 هدف شد اشاره قبالً که طورهمان نیبنابرا (.1336 مش، و وولف ؛1331 ، نبرگیاست)اند پیدا کرده ی(پرخاشگر و سلوک) یزیررونب اختالالت

 .باشدیم دانش آموز نوجوانان در هیاول خاطرات یمنیا و یگرم اسیمق یابیاعتبار و یرواساز پژوهش نیا

 قابل یسنجروان خصوصیات از مدارس آموزاندانش جامعه ه دریاول خاطرات یمنیا و یگرم اسیمق که داد نشان پژوهش یهاافتهی

و  چریر ریاخ یمطالعه با افتهی نیا. کرد استفاده یشناختروان هایپژوهش در معتبر ابزاری عنوان به آن از توانمی و است برخوردار قبولی

 تجارب یچگونگ از بزرگساالن یادآوری یریگاندازههمسو است که با هدف  هیاول خاطرات یمنیا و یگرمی سازه با رابطه در( 1334همکاران )

 و نییاپ سطح یدفاع یرفتارها و گوناگون یهایریپذسلطه قبول)مانند  یبزرگسال در تجارب آن نیز تأثیر و یکودکدوران  درشان آوروحشت

 بود. شدهانجام  (ناپخته

 ،یودکک لیاوا تجارب که داده بودند نشان قیتحق یهانهیشیپ فرد، بر یجانیه هیاول تجارب یاثرگذار یراستا در که است ذکر به الزم

 لبرتیگ) کندیم یباز یبعد یاجتماع و یجانیه رشد روند در یدیکل نقش شوند،یم مربوط تیامن ای دیتهد احساسات به که یموارد مخصوصاً

 ،و همکاران رونزیآ ؛1336 ،و همکاران لبرتیگ) هیاول یهاسال در زیدآمیتهد تجارب معرض در گرفتن قرار که یطور به .(1333 س،یپر و

؛ 1334و همکاران،  چریرد )گردیم اضطراب و یافسردگ مثل کردن یدرون اختالالت و یجانیه میتنظ در یمشکالت باعث یموارد در( 1336

های به عمل آمده در این پژوهش همسو بوده و (. نتایج مذکور با توجه به بررسی1333و همکاران،  وپویکاس؛ 1336 همکاران، و لبرتیگ

 های عزت نفس و افسردگی با مقیاس مورد بررسی مشاهده گردید. همبستگی باالیی در شاخصه

 اضطراب پرسشنامه و روزنبرگ نفس عزت پرسشنامه با آن زمانهم یاجرا از هیاول خاطرات یمنیا و یگرم اسیمق ییروا محاسبه یبرا

 نیب که دهدمی نشان جینتا. دیگرد لیتحل رسونیپ یهمبستگ بیضر از استفاده با حاصله اطالعات و گشت استفاده نمونه گروه نیب در بک

ا که این یافته ب دارد وجود یداریمعن و مثبت رابطه نفس عزت با و منفی یارابطه اضطراب ه بایاول خاطرات یمنیا و یگرم اسیمق کل نمره

(، مخصوصا درمورد رابطه منفی اضطراب با مقیاس گرمی و ایمنی خاطرات 1334( و ریچر و همکاران )1314پژوهش ماتئوس و همکاران )

 محاسبه کرونباخ یآلفا بیضر از یریگبهره با و یدرون یهمسان روش از استفاده با هیاول خاطرات یمنیا و یگرم اسیمق اعتباراولیه همسو است. 

 دهنده نشان که بوده قبول قابل اعتبار بیضرا نیبنابرا د؛باشیم 49/3 قبول قابل سطح در اسیمق کل اعتبار که داد نشان جینتا که دیگرد

 .باشدیم ابزار یباال تیقابل

در پژوهش حاضر معنادار  0ارتباط با نمره کل مقیاس گرمی و ایمنی خاطرات اولیه طبق جدول شماره مقایسه میانگین دختر و پسر در 

 و قابل توجه بوده؛ نکته ای که در مقایسه با نسخه اصلی این پرسشنامه همسو نمی باشد و در نسخه اصلی تفاوت معناداری بین میانگین گرمی

( 99/66( و میانگین گرمی و ایمنی خاطرات اولیه در نوجوانان دانش آموز پسر )41/66وز دختر )و ایمنی خاطرات اولیه در  نوجوانان دانش آم

یافت نشد. تحقیقات دیگر نیز ارتباط خاطرات هیجانی مثبت را در ارتباط با افسردگی، اضطراب و استرس در هر دو جنس بررسی کردند و 

معنادار و منفی ای با نشانه های افسردگی، اضطراب و استرس دارد )ماتئوس و  نتایج نشانگر این است که خاطرات هیجانی مثبت، ارتباط

(. بنابراین نوجوانانی که خاطرات گرم و ایمن بیشتری گزارش کردند سطوح افسردگی، اضطراب و 1334؛ ریچر و همکاران، 1310همکاران، 

 ین دختران و پسران مشاهده نشد.استرس کمتری را تجربه کرده بودند و در این مطالعات تفاوت معناداری ب

ای هاگرچه نتایج و بارهای عاملی پژوهش حاضر با نمونه. است مطالعه یزمان و یمکان قلمرو به مربوط حاضر مطالعه تیمحدود نینخست

 توجه با که است شده گرفته صورت شهر نیا در آموزدانش نوجوانان و دهدشت شهرستان در مطالعه نیاخارجی هماهنگی دارد با این حال، 

در  شودیم شنهادیپ هاتیمحدود نیا اساس بر. کندیم محدود را پژوهش نیا یریپذمیتعم قدرت منطقه نیا رسوم و آداب و فرهنگ به

 اصلح نمرات بسط از شواهدی تاهای بالینی و ساختار یافته همبسته گردد تا با مصاحبه هیاول خاطرات یمنیا و یگرم نمراتهای آتی پژوهش

آموز صورت گرفته است و تعمیم پذیری همچنین این پژوهش بر روی نوجوانان دانش. شود فراهم بالینی هایتیموقع در ابزار نیا صیتشخ از

ستفاده اشود پژوهشگران این پژوهش را با سازد. بنابراین، پیشنهاد میآموز( مشکل میو کاربرد این ابزار را بر روی تمامی نوجوانان )غیر دانش

 و مدارس در هیاول خاطرات یمنیا و یگرم رابطه شودیم شنهادیپ نیهمچنآموز تکرار نمایند. آموز و غیر دانشاز نمونه نوجوان مرکب از دانش

 شرفتیپ ،یدلبستگ سبک ،یجانیه هوش ،اجتماعی و معنوی یستیبهز ،یروان بهداشت ،یروان سالمت مختلف رهاییمتغ بابافتارهای دیگر 
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 هاسازه ریسا با سازه نیا روابط و این مقیاس خصوص در یمنسجم دانش قیطر نیا از تا ردیگ قرار یبررس مورد...  و یفرزندپرور نوع ،یلیتحص

 .شود حاصل دارد، مربوطه یهایبررس در شترییب تیقابل که
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