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  نسیم تندرستیفصلنامه 
  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري

  27تا  21، صفحات 1394 زمستان، 3، شماره 4دوره 

  
بینی سازگاري هاي اسنادي در پیشسبک فرزند و -نقش تعارض والد

   اجتماعی دختران نوجوان
  
  *2علی رسولی، 1مجتبی دهقان

  
  24/8/1394  اریخ پذیرش:ت  21/6/1394  تاریخ وصول:       

  چکیده
عوامل خانوادگی مختلف از جمله کیفیت روابط نوجوانان با والدینشان و همچنین چگونگی برداشت آنها از این روابط  :هدف و زمینه
ران بینـی سـازگاري اجتمـاعی دختـ    تواند بر روي سازگاري اجتماعی نوجوانان تاثیرگذار باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر پیشمی

  هاي اسنادي بود. سبک فرزند و -اساس تعارض والدنوجوان بر
آمـوزان دبیرسـتانی   روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش دانـش  روش بررسی:

گیـري  نفر بـه روش نمونـه   300مشغول به تحصیل بودند و از میان آنها  1392-93دختر در شهر بروجرد بودند که در سال تحصیلی 
)، سبک اسنادي PACQنوجوان ( -هاي تعارض والدها از پرسشنامهآوري دادهعنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع اي بهخوشه

)ASQ هـاي آمـاري ضـریب همبسـتگی     هـا از آزمـون  ) و سازگاري اجتماعی استفاده شد. در این پژوهش براي تجزیه و تحلیـل داده
  رگرسیون به شیوه گام به گام استفاده شد. پیرسون و 

فرزند و سازگاري اجتماعی نوجوانـان، رابطـه معنـادار وجـود      -: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین متغیرهاي تعارض والدهایافته
ینی متغیر سـازگاري  بهاي اسنادي و سازگاري اجتماعی رابطه معنادار نبود. در نهایت به منظور پیش)، اما بین سبکp<0/01داشت (

از متغیر سازگاري  4/0فرزند توانست -هاي اسنادي  نتایج نشان داد که متغیر تعارض والداجتماعی نوجوانان، بعد از کنارگذاشتن سبک
  بینی کند.اجتماعی را پیش

کننده کاهش سـازگاري  بینیتواند پیشتوان گفت تعارض بین والدین و فرزندان می: با توجه به نتایج پژوهش حاضر میگیرينتیجه
 کننده سازگاري اجتماعی آنها باشد.بینیهاي اسنادي نوجوانان در این پژوهش نتوانست پیشاجتماعی نوجوانان باشد اما سبک

  هاي اسنادي، دختران نوجوان.فرزند، سبک -سازگاري اجتماعی، تعـــارض والد واژگان کلیدي:
  

  ∗مقدمه
طـور بـالقوه   هایی که بـه هار موقعیتها براي مبه تالش 1سازگاري
) و روشی اسـت کـه بوسـیله آن    1شود (زا هستند گفته میاسترس

کنـد  فرد خود را با محیط و همچنین محیط را با خود سـازگار مـی  
ــازگاري را در 2،3( ــاعی   3). س ــاطفی، تحصــیلی و اجتم ــوزه ع ح

 شـامل  اجتمـاعی  توان بررسی کـرد. در ایـن میـان سـازگاري    می

توانـد بـا تغییـر    است که مـی  خود اجتماعی محیط با فرد سازگاري
). به عبارت دیگـر سـازگاري   2،3،4،5خود و یا محیط همراه باشد (

هـاي  اجتماعی انعکاسی از تعامل فرد با دیگران، رضـایت از نقـش  
) و همچنین عامل تقویت 6ها است (خود و نحوه عملکرد در نقش
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  البرز، ایران.
   :Ali.rasooli686810@gmail.comEmail ول)ؤ(نویسنده مس*

1 . Adjustment 

هـاي مفیـد   در انتخاب شود کهسالمت روانی و جسمانی تلقی می
). سـازگاري اجتمـاعی در نوجوانـان بـه     7کنـد ( به فرد کمک مـی 

ترین نشانه سالمت روان آنها از مباحثی اسـت کـه در   عنوان مهم
هاي اخیر توجه بسیاري از جامعه شناسان و روانشناسان را بـه  دهه

  ).8خود جلب کرده است(
 از سـاالن هم گـروه  و هـوش،  تحصیلی، شرایط خانوادگی، شرایط
 شـرایط  بـین  ایـن  در. هسـتند  سازگاري اجتمـاعی  بر مؤثر عوامل

اهمیـت   از فرزنـدان  و والـدین  روابـط  کیفیـت  جملـه  از خانوادگی
) در زمینه تـاثیر  10( ). نوابخش و فتحی9است ( برخوردار بیشتري
 هايفرزند بر سازگاري نوجوانان نشان دادند که روش-روابط والد

با سـازگاري نوجوانـان ارتبـاط دارد. بنـابراین     پروري والدین فرزند
اي شـود، مقولـه  که در برخی روابط دیده مـی  2فرزند -تعارض والد
تواند سازگاري اجتماعی نوجوانان را تحت تـاثیر قـرار   است که می

نظـران علـوم رفتـاري و    دهد. در همین راستا بسـیاري از صـاحب  
                                                

2 . Parent- child Conflict 
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فرزنـدان،  اجتماعی معتقدنـد کـه مشـکالت سـازگاري و رفتـاري      
محصول کیفیت نامناسب تعامالت خانواده، فقدان حمایت عاطفی 

). مسائلی که 11،12والدین و تعارض بین والدین و فرزندان است (
از نظــر یــک نوجــوان عامــل ایجــاد تعــارض بــین او و والــدینش 

گردد عبارتنـد از سـبک اعمـال قـدرت، کنتـرل همـه جانبـه،        می
نوجـوان، در دسـترس نبـودن     آورن نظـرات  حسابخودداري از به

ــانوادگی در لحظــه حاضــر، انتظــارات    ــوانین خ ــدین، وضــع ق وال
داوري والدین نسبت به نوجـوان و عـدم   بینانه، وجود پیشغیرواقع

). در هر حال، به همـان انـدازه کـه    13پذیرش انتقادهاي نوجوان (
آفـرین  زا و مشکلفرزند می تواند جنبه آسیب –پدیده تعارض والد

توان به عنوان یک فراینـد طبیعـی در رشـد دوره    ه باشد، میداشت
نوجوانی به آن نگاه کرد. به عبارتی دیگر، صرف وجود تعـارض را  

توان به عنوان یک فرایند طبیعی در مسیر رشد خانواده دانست می
  آمد.توان به طور کامل در پی حذف تعارض برو نمی

توانـد خطرنـاك و   مـی آنچه که تعارض بین والدین و نوجوانـان را  
خصـوص نوجوانـان   زا سازد، نگرشی است که والـدین و بـه  چالش

ها دارند. به عبارتی دیگـر، نوجوانـان ممکـن    نسبت به این تعارض
کاري و اشتباهات خـود نسـبت   است تعارض با والدینشان را به کم

دهند یا آن را نتیجه ناتوانی پدر و مادر در برقراري روابط صمیمانه 
. در واقع نکته مهم این است که نوجوانان در مورد تعارضات بدانند

ایجاد شده، سبک اسناد درونی دارند یـا بیرونـی. اسـناد فراینـدي     
توان در مورد علل درونی یا بیرونی رفتار است که از طریق آن می

). ســبک اســناد یــک متعیــر 13خــود و دیگــران قضــاوت کــرد (
دهـد  است که نشـان مـی  شخصیت نسبتا پایدار با مبناي شناختی 

افراد چگونـه رویـدادهاي مثبـت و منفـی زنـدگی خـود را توجیـه        
) معتقد است افـراد پیامـدهاي رفتـاري    15( 11). واینر14کنند (می

خود را نه فقط بـه عوامـل درونـی یـا بیرونـی، بلکـه بـه عوامـل         
دهنـد. افـراد   پذیر/غیرقابل کنترل اسناد مـی پایدار/ناپایدار و کنترل

بینانه از افرادي که سبک اسـناد بدبینانـه   بک اسناد خوشداراي س
تر هستند، چون این افراد معتقدند که اعمالشـان پیامـد   دارند سالم

کمی دارد و کمتر براي پیشگیري از بیماري، رفتارهایشان را تغییر 
).  افرادي که در مورد رویدادهاي منفی سبک اسـناد  16دهند (می

هاي منفـی  د نسبت به سایر افراد واکنشدرونی، پایدار و کلی دارن
). موسـوي،  17دهنـد ( و افسردگی بیشتري نیز از خود نشـان مـی  

) در پژوهشی در زمینه رابطه بین 18اسالم دوست و غباري بناب (
سبک اسنادي و جنسیت نشان دادند کـه دختـران در رویـدادهاي    

ــت، ســبک ــی،  مثب ــدادهاي منف ــی و در روی ــاي اســنادي بیرون ه
  باشند.ي اسنادي کلی بیشتري نسبت به پسران دارا میهاسبک

هـاي مهمـی از   تواند بـا مولفـه  به طور کلی متغیر سبک اسناد می
زندگی جسمانی و روانی افراد در ارتباط باشد و همچنین بـه نظـر   

زاي اي که نوجوانان رویدادهاي اسـترس تواند بر نحوهرسد میمی
کنند، تاثیر بگـذارد. از  تعبیر میزندگی از جمله تعارض با والدین را 

                                                
1 . Weiner 

کننـد کـه   طرفی نیز تحقیقات و نظریات از این بحث حمایت مـی 
تواند بر سازگاري آنها تاثیرگذار تعارض نوجوانان با والدین خود می

  باشد. 
 اجتمـاعی  سـازگاري  بینـی بنابراین پـژوهش حاضـر هـدف پـیش    

 هـاي سـبک  و نوجـوان  -والـد  تعـارض  براسـاس  نوجوان دختران
   اسنادي بود.

  روش بررسی

روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. در پژوهش حاضـر  
آمـوز دختـر شـهر    نفـر دانـش   1400جامعه آماري متشکل از کلیه 

در حـال تحصـیل در    1392-93بروجرد بود که در سال تحصیلی 
هاي دوم و سوم از مقطع دبیرستان بودنـد. بـا توجـه بـه ایـن      پایه

نمونه براي تحقیقـات همبسـتگی بـه طـور      مطلب که تعداد حجم
)، در تحقیق حاضر با درنظـر  19نفر اعالم شده است ( 50متوسط 

ها و همچنین به منظور افزایش اعتبـار بیرونـی   گرفتن تعداد متغیر
آموز با استفاده از دانش 300تحقیق، براي انتخاب نمونه پژوهش، 

ها وري دادهآاي انتخاب شدند. روش جمعگیري خوشهروش نمونه
اي بـود. در مطالعـه   در این پژوهش به دو روش میدانی و کتابخانه

حاضر با رعایت تعهدات اخالقی مورد لزوم و با کسـب رضـایت از   
ها و همچنین دادن اطمینان خـاطر در خصـوص رعایـت    آزمودنی

هاي مورد نظـر در  محرمانه بودن اطالعات بدست آمده، پرسشنامه
ش شد و از آنها خواسته شد تـا بـا نهایـت    ها پخکنندهبین شرکت

هـا از  ها پاسخ دهند. در نهایـت داده نامهدقت و صداقت به پرسش
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. در    SPSS-22طریق نرم افزار 
  پرسشنامه به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفت. 3پژوهش حاضر 

 شـنامه : این پرسPACQ(22مقیاس سنجش تعارض والد نوجوان (
بـا هـدف    1390در سـال   )21یونسـی و همکـاران (   ياسد توسط

 یـن و نوجوانان ساخته شـد. ا  ینوالد ینتعارضات ب یزانسنجش م
باشد که هر پرسـش دو بخـش دارد.   یم پرسش 92 يدارا یاسمق

را » شـدت تعـارض  «و بخـش دوم  » تعارض یفراوان«بخش اول 
ه و بر اسـاس  ها در هر بخش جداگانپرسش يگذارسنجد. نمرهیم
یونسـی و   اسـدي شـود.   یانجـام مـ  اي پنج درجـه  یکرتل یاسمق

بخـش   یدرون یهمسان يرا برا 96/0 يآلفا یب) ضر21( همکاران
بخش شـدت تعـارض    يبرا 98/0 يآلفا یبتعارض و ضر یفراوان

 يبرا یزن یاسمق ینا ییبازآزما یبضرهمچنین اند. را بدست آورده
 74/0بخـش شـدت تعـارض     يو برا 72/0تعارض  یبخش فراوان
  .  )21( بدست آمد

یـک   ایـن پرسشـنامه   :ASQ(33(هـاي اسـنادي  پرسشنامه سـبک 
-گیري تبیینسنجی است که اولین بار با هدف اندازهي خودوسیله

ها و اسـنادهاي افـراد در مـورد وقـایع غیرقابـل کنتـرل، توسـط        
 48) تهیــه شــد. ایــن پرسشــنامه داراي 22( ســلیگمن پترســون و

                                                
2 . Parent-Adolescent Conflict Questionnaire  
3 . Attributional Style Questionnaire 
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هـاي فـردي در   تفـاوت نشان دادن فرضی است که براي  موقعیت
ي گرایش افراد به اسناد علل وقایع خوشایند و ناخوشایند به زمینه

دار، درونی در برابـر بیرونـی، و کلـی در    ایعوامل پایدار در برابر ناپ
دهـد. سـازندگان ایـن ابـزار     هایی را به دست میبرابر خاص، نمره

ضریب آلفاي کرونباخ بـراي ابعـاد    همسانی درونی آن را از طریق
، 93/0خـاص بـه ترتیـب    / ناپایدار، و کلی/ بیرونی، پایدار / درونی

ي اند. ضـرایب همبسـتگی پرسشـنامه   گزارش کرده 90/0و 89/0
، پایدار بـودن  42/0ا این آزمون براي درونی بودن بافسردگی بک 

). این پرسشـنامه  22گزارش شده است ( 50/0کلی بودن  ، و12/0
هـر   .یابی شده است) هنجار23( يامیرخواجهي در ایران به وسیله

سؤال موجود در این پرسشنامه داراي دو گزینه الـف و   48کدام از 
ي بینی در رویدادهاي مختلف نمرهی خوشلّب است که به ابعاد ع

 شـود. ی بدبینی، نمره صفر داده میبه ابعاد علّگیرد و می یک تعلق
آمـوزان  ) در پـژوهش خـود بـر روي دانـش    24کیمیایی و غریب (

/. و 85مقطع متوسطه، پایایی این پرسشنامه را در مورد حوادث بد 
نیـز  ) 23(امیـري  خواجـه   /. گزارش کردند.74براي حوادث خوب 

 0,78ضریب ثبات یا پایایی این پرسشنامه را از طریـق بازآزمـایی   
ضـریب   ي اعتبار مالك این آزمـون، و براي محاسبه کردگزارش 

، محاسـبه کـرده، کـه نتـایج     BDIهمبستگی آن را با پرسشـنامه  
  .حاکی از اعتبار قابل قبول این پرسشنامه بود

مقیاس سازگاري اجتماعی: این پرسشنامه توسط سینها و سـینگ  
آیتم است که بـه   60). این پرسشنامه داراي 25تدوین شده است (

قـادر اسـت   صورت بلی و خیر طراحی شده است. این پرسشـنامه  
حوزه سازگاري اجتماعی، هیجانی و تحصیلی  3آموزان را در دانش

-هایی کـه نشـان  گیري کند. در این پرسشنامه براي پرسشاندازه
در  1ها عدد دهنده سازگاري هستند نمره صفر و براي دیگر پاسخ

شود. ضریب پایایی ایـن آزمـون از طربـق روش دو    نظر گرفته می
گزارش شـده اسـت    93/0، 95/0ی به ترتیب کردن و بازآزماینیمه

) مـورد  26). اعتبار این آزمون در داخل توسط ساقی و رجایی (25(
  تأیید قرار گرفته شده است.

در ایـن پـژوهش در دو سـطح توصـیفی و      هادادهتجزیه و تحلیل 
میانگین  یری نظیهااستنباطی انجام شد. در سطح توصیفی از آماره

آزمـون روابـط   در سطح آمار استنباطی براي  و انحراف استاندارد و
   .استفاده شدآزمون رگرسیون از بین متغیرها 

  هایافته

، مقدار میانگین متغیرهاي سازگاري اجتماعی، تعـارض  1در جدول
نوجوان، سبک اسناد منفی و سبک اسـناد مثبـت بـه ترتیـب     -والد

، باشـد. در ادامـه  مـی  25/16و  03/12، 70/192، 703/91برابر با 
انحراف استاندارد نیز براي متغیرهاي موجود محاسـبه گردیـد کـه    

نوجـوان بـا انحـراف معیـار      -شود متغیر تعارض والـد مشاهده می
-یا به عبارتی پراکندگی دادهداراي بیشترین انحراف معیار  83/51

ها نسبت به میانگین بود. متغیر سبک اسناد منفی نیز بـا انحـراف   
یا به عبـارتی پراکنـدگی   ین انحراف معیار داراي کمتر 39/2معیار 
   ها نسبت به میانگین بود.داده

  

  
 ): اطالعات توصیفی متغیرهاي پژوهش1جدول (

  انحراف معیار  میانگین متغیر
 71/6  703/91  سازگاري اجتماعی
 83/51  70/192 تعارض والد نوجوان
 39/2  03/12 سبک اسناد منفی
 81/2  25/16 سبک اسناد مثبت

    
  فرزند و سازگاري اجتماعی -): ضریب همبستگی پیرسون بین تعارض والد2 (جدول

  سازگاري اجتماعی متغیر مالك
  داريسطح معنی  مقدار همبستگی  بینمتغیر پیش
  000/0  - 246/0  نوجوان - تعارض والد

  
دهنـده ضـریب همبسـتگی پیرسـون بـین      نشـان  2جدول شماره 

باشـد. نتـایج بدسـت    جوان مینو والد تعارض و سازگاري اجتماعی
 والـد  با تعـارض  آمده از این جدول براي متغیر سازگاري اجتماعی

) در سـطح  p=001/0) و (r= -246/0نوجوان مقـدار همبسـتگی (  

نوجـوان   -والـد  درصد اطمینان معنادار بود و با افزایش تعارض 99
  آنان کاسته شد. در بین پاسخگویان، نمرات سازگاري اجتماعی
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  هاي سبک اسنادي و سازگاري): ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه3ول (جد

  سازگاري اجتماعی  بینمتغیر پیش
  داريسطح معنی  مقدار همبستگی

  353/0  - 054/0  سبک اسناد مثبت
  231/0  070/0  سبک اسناد منفی

  
دهنـده ضـریب همبسـتگی پیرسـون بـین      نشـان  3جدول شماره 

باشـد.  اسنادي (مثبت و منفی) می هايسبک و سازگاري اجتماعی
دهد کـه بـین سـازگاري    نتایج بدست آمده از این جدول نشان می

 -054/0اجتماعی با سبک اسناد نوجوانان همبستگی معنادار نبود (
=r)353/0) و= p.(  
  

  
  ینب): خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام براي تبیین سازگاري اجتماعی بر اساس متغیرهاي پیش4جدول (

  R R2 گام
R2  تعدیل

  SE  B SEB β  t  شده
سطح 
  معناداري

 >001/0 - 683/3  - 209/0 007/0 - 027/0 57/6 040/0  044/0  209/0 تعارض  1

  
هـاي اسـنادي در   و سبک نوجوان -والد براي تعیین سهم تعارض

تبیین سـازگاري اجتمـاعی، از رگرسـیون بـه روش گـام بـه گـام        
ت و منفی از معادله رگرسـیون  هاي اسنادي مثباستفاده شد. سبک

نوجــوان در معادلــه  -حــذف شــدند و تنهــا متغیــر تعــارض والــد 
رگرسیون باقی ماند که با توجه به ستون بتا و سطح معناداري آن، 

 -209/0نوجوان  -به ازاي تغییر یک انحراف معیار در تعارض والد
دهـد. بنـابراین،   انحراف معیار تغییر در سازگاري نوجـوان رخ مـی  

بینی سازگاري اجتمـاعی اسـت.   نوجوان قادر به پیش-تعارض والد
نوجـوان   -هاي والدتوان گفت افزایش تعارضبه عبارتی دیگر می

باشد. ایـن در  بینی کننده کاهش سازگاري نوجوانان دختر میپیش
هـاي  کننـدگی سـبک  حالی است که در پژوهش حاضر توان تبیین

  گاري اجتماعی معنادار نبود.اسنادي در مورد ساز

  گیريبحث و نتیجه

با توجه به نتـایج بدسـت آمـده در تحقیـق حاضـر، بـین تعـارض        
نوجوان و متغیر سازگاري اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد ـوالد

نوجوان توانست متغیـر سـازگاري    -و همچنین، متغیر تعارض والد
بـه ایـن معنـا کـه     بینی کنـد.  اجتماعی را در دختران نوجوان پیش

نوجـوان در نوجوانـان دختـر بیشـتر باشـد،       –هرچه تعارض والـد  
تواند به علـت  . این امر میسازگاري اجتماعی آنها کمتر خواهد بود

اي معیوب از روابط باشد که به ناسـازگاري نوجـوان و   ایجاد چرخه
زند. کامال طبیعی است زمـانی کـه   تعارض او با والدینش دامن می

ــراد از  ــی  اف ــل م ــوانی منتق ــه نوج ــه مرحل ــودکی ب شــوند دوره ک
شـوند کـه خـود    خوش تغییراتی در جسـم و روان خـود مـی   دست
اي براي درك جدید از دنیـاي اطـراف وي باشـد. در    تواند پایهمی

ي حساس نوجوانان احساس نیاز به اسـتقالل بیشـتري   این مرحله
طـور  خواهند داشت که در صورت عدم امکان ارضاي این نیاز بـه  

طبیعی احساس ناخوشایندي به آنها دست خواهد داد. بـه عبـارتی   
دیگر نوجوانان انتظار دارنـد کـه والـدین درك بیشـتري از آنهـا و      

هایشان داشته باشند و بـه آنهـا آزادي نسـبتاً بیشـتري در     خواسته
مقایسه با دوران کودکی بدهند تا بتواننـد احسـاس نیـاز خـود بـه      

د. در مقابل، برخـی والـدین نیـز ممکـن     استقالل را پاسخگو باشن
است به علت عدم درك مناسب از دوره نوجوانی، در برابر اینگونـه  

هاي نوجوانـان بـه شـدت ایسـتادگی کننـد. در      تغییرات و خواسته
تواند باعث پافشـاري  توان گفت روابطی از این دست مینتیجه می

و در مقابـل  خود، بیشتر نوجوانان براي استقالل و اعالم موجودیت
اي تواند پایهها باشد که مینیز برخورد شدید والدین با این خواسته

براي ایجاد تعارض بین والدین و نوجوانان شود. این پـژوهش بـه   
تـر بـا   کند اگر به دنبال برقراري روابط صمیمانهوالدین توصیه می

نوجوانان خود و سایر اعضاي خانواده خود باشند، طبیعتاً بـه رشـد   
تر و سـازگارتر نوجوانـان خـود کمـک خواهنـد کـرد. در واقـع        به
صـورت  توان گفـت ایجـاد ارتبـاط میـان اعضـاي خـانواده بـه       می

تواند محیطـی  تعامالت عاطفی و گفتگو و سعی در افزایش آن می
بخش را براي نوجوانان بوجود آورد و در نهایت هماهنگ و آرامش

  به سازگاري و آرامش خاطر آنها کمک کند.  
نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که رابطه بـین متغیرهـاي   

هاي اسنادي و سازگاري اجتماعی دختران نوجـوان معنـادار   سبک
) 27هایی ماننـد تحقیـق شـیرازي (   نبود. این یافته همسو پژوهش

هاي مـدارا بـا   است که به بررسی رابطه بین سبک اسنادي و شیوه
ه کـرد کـه بـین سـبک     آموزان پرداخـت و مشـاهد  تنش در دانش

ي آمــوزان عــادي رابطــههــاي مــدارا در دانــشاســنادي و شــیوه
) در دانـش  27معناداري وجود ندارد. البته، طبق پژوهش شیرازي (

هـاي مـدارا رابطـه    آموزان تیزهوش بین سـبک اسـنادي و شـیوه   
) در بررسی آموزش اسناد بـر  28مطالعه شقاقی (نتایج حاصل شد. 

ایـن  که  بودحاکی از آن ختران دبیرستانی، آوري و سازگاري دتاب
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آوري، سازگاري کلی، سـازگاري آموزشـی و   تابمیزان  آموزش بر
نشان  آنها سازگاري عاطفیاثري بر  امااثرگذار بود،  آنان اجتماعی

نداد. بنابراین، نتایج تحقیقات اندکی که در این زمینـه وجـود دارد   
این امـر ممکـن اسـت     نیز بصورتی کامالً همسو با هم نیستند که

ناشــی از عــدم مشــخص شــدن نقــش تعیــین کننــده جنســیت،  
تحصیالت و فرهنگ در رابطه بین این متغیرها باشد. زیرا به طور 
مثال، وقتی فردي داراي سبک اسناد منفـی اسـت، ممکـن اسـت     

ــاثیر آمــوزش هــاي یــادگیري و هــاي ناشــی از موقعیــتتحــت ت
کنـد و یـادگیري او    تـر عمـل  تحصیالت در برخی شرایط متعـادل 

اي منفـی بـه شـرایط دشـوار نگـاه      باعث شود که همیشه به گونه
هـا  نکند. از طرفی، همچنان که گفته شـد طبـق برخـی پـژوهش    

هـاي اسـنادي بیرونـی و در    دختران در رویدادهاي مثبـت، سـبک  
هاي اسـنادي کلـی بیشـتري نسـبت بـه      رویدادهاي منفی، سبک

و در همه مـوارد ایـن چنـین     پسران دارند اما ممکن است همیشه
نباشد، زیرا دختران و پسران در جامعه امروزي تجربیات مشـترك  

هاي تحصیلی، شرایط کاري، ارتباطـات و ...  زیادي از نظر موقعیت
اند و این بر شبیه به هـم شـدن سـبک اسـنادهاي     به دست آورده

اجتماعی آنان تاثیر دارد؛ بعـالوه، ایـن اشـتراکات و آزادي     -فردي
هـا و  ي امروزي مخصوصاً براي دختـران در فرهنـگ  مل جامعهع

شهرهاي مختلف ایران کـه برخـی گـرایش بیشـتري بـه زنـدگی       
هـاي  مدرن و نقش فعاالنه زن در اجتماع دارند و برخـی در بافـت  

تر هسـتند، متفـاوت از هـم اسـت و ایـن      فرهنگی سنتی -فکري
صـاً از  موضوع باعث تفاوت تجارب یادگیري افـراد جامعـه مخصو  

هاي شود. این تفاوتهاي مختلف مینظر جنسیتی در بین فرهنگ
هـاي اجتمـاعی افـراد    فرهنگی در نوع و میزان تجارب و یادگیري

میتواند بر تعدیل شـدن یـا نشـدن سـبک اسـناد فـرد نسـبت بـه         
اجتمـاعی تـاثیر بگـذارد و ایـن امـر       -هاي مختلف فرديموقعیت

تفاوت و مبهم تحقیقـاتی  ممکن است یکی از علل حصول نتایج م
شـد. بـه   در مورد رابطه بین سبک اسناد و سـازگاري اجتمـاعی بـا   

اجتماعی رشد و تحول سـبک   -هاي فرهنگیعبارتی دیگر، ریشه
اسناد چون در مـورد شـهرهاي مختلـف و دو جنسـیت زن و مـرد      

هـاي اسـناد بـا    شود تا رابطـه بـین سـبک   متفاوت است باعث می
اعی نیز در شـرایط و شـهرهاي مختلـف،    کارکرد و سازگاري اجتم

هـایی  گـردد تـا پـژوهش   متفاوت باشد. بر این اساس، پیشنهاد می
هاي بـین فرهنگـی و جنسـیتی در مـورد     جامع و مبتنی بر مقایسه

رابطه بین متعیرهاي مذکور انجام گیـرد. همچنـین بـا توجـه بـه      
هـاي  هـاي پـژوهش حاضـر از جملـه اسـتفاده از ابـزار      محدودیت

کننـدگان دختـر،   کاغذي و انجام مطالعه تنها بر روي شرکتـمداد
هایی مانند مصـاحبه  شود که در مطالعات آتی از روشپییشنهاد می

نیز استفاده شود و همچنین به منظور ایجاد امکان بـراي مقایسـه   
ــژوهش،       ــاي پ ــاظ متغیره ــر از لح ــر و پس ــنس دخت ــر دو ج ه

   گردند. کنندگانی از هر دو جنس وارد طرح تحقیقشرکت

  تشکر و قدردانی

هـا و تمـام   کننـده دانند از تمام شرکتنویسندگان بر خود الزم می
کسانی که به نحوي در اجراي پژوهش حاضر نقش داشتند، کمال 

   تشکر را داشته باشند.
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