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 بررسی رابطه ی بین سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان: عنوان

 در دانش آموزان دختر سال سوم دوره ی متوسطه شهر تهران

  ویدا امیرداور

  علی اکبر سیف

 

شهر تهران ین و سازگاری اجتماعی فرزندان آنان در رابطه ی بین سازگاری زناشویی والد بررسی پژوهش حاضر هدف :چکیده

. ندوالدینشان در این پژوهش شرکت کردتعداد صد نفر دانش آموز دختر سال سوم متوسطه ی منطقه ی یک تهران به همراه . بود

ابتدا از بین مناطق شهر تهران منطقه ی یک . به صورت خوشه ای چندمرحله ای انجام شددر پژوهش حاضر شیوه ی نمونه گیری 

شد و سپس از بین دانش آموزان سال سوم  صورت تصادفی برگزیدهارس آن منطقه ، دو مدرسه به انتخاب شد و سپس از بین مد

نفر از دانش آموزان سال سوم  05نفر از دانش آموزان سال سوم یک مدرسه و تعداد  05آن مدارس ، به صورت تصادفی تعداد 

، پرسشنامه های سازگاری زناشویی  و پرسشنامه پژوهش ابزار. مدرسه ی دیگر به همراه والدین آنها در پژوهش شرکت داده شدند

به  با استفاده از ضریب همبستگی پیرسونها  برای تجزیه و تحلیل داده. بود( زیر مقیاس سازگاری اجتماعی) شخصیتی کالیفرنیا 

شویی والدین رابطه ی و سازگاری زناه بین سازگاری اجتماعی فرزندان نتایج نشان داد ک. ی تحقیق پرداخته شد  آزمون فرضیه

 . معناداری وجود دارد

   سازگاری اجتماعی ، سازگاری زناشویی: ها کلیدواژه
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 مقدمه 

، گروه همساالن و سایر عوامل اجتماعی قرار دارد و شخصیت  ، مدرسه از جمله خانواده عوامل مختلفی ثیرأرفتار آدمی تحت ت

آذین و موسوی ، )  و محـیط پیرامـونش تعـادل و تعامل مناسبی صورت پذیرد انسان در صورتی به کمال می رسد که بین او

در دوره ی نوجوانی فرد غالباً پرسش در مورد اقتدار و استقالل را آغاز . اسـت بزرگسـالی به کودکی از انتقال دورة نوجوانی(. 0935

،  0لوئیز و امرسون) دارد که مور تأیید والدین نیز باشد ان سعی ممی کند و تمایلی به پذیرش هنجارهای اجتماعی ندارد اما همز

نما و ) نوجوان باید از یک سو با تغییرات شخصیتی خود و از سوی دیگر با محیط اجتماعی و اقتصادی سازگار شود (.  50 

 9نها سازگاری اجتماعیابعاد سازگاری شامل سازگاری جسمانی ، روانی ، اجتماعی و اخالقی است که در رأس آ(. 500 ،   بانسال

سازگاری اجتماعی تالش فرد برای مواجهه با ارزش ها و استانداردهای (. 0931،  آقایی ،گلپرور و شایگان نژاد مظاهری ،) قرار دارد 

به نقل   033) کایآمر یروانپزشک نجمنا (.509 ،   داس و دب.) و نیازهای یک اجتماع به منظور مورد پذیرش واقع شدن ، است

 یازهایمنظور بر آورده ساختن ن به داند از هماهنگ ساختن رفتار یرا عبارت م یاجتماعی سازگار ( 50 ،  0از مانگالسواران

 .باشدی م نگرش ها ای جاناتیکنترل تکانه هــا، ه مستلزم که غالباً یطیمح

؛ یعنی  معناداری وجود دارده ی اجتماعی فرزندان رابطبین عوامل خانوادگی و سازگاری محققان بدین نتیجه دست یافته اند که 

رشد اجتماعی فرزندان در خانواده آغاز (. 0935آذین و موسوی ، ) گاری اجتماعی فرزندان موثّراسـتچگونگی روابط والدین در ساز

زندان را بهبود می بخشد ، خانواده مهارت های فر .می شود و پل ارتباطی بین فرزندان و جامعه از طریق خانواده ایجاد می شود

هنگام مشکالت ، فراهم می آورد  رفتارهای آنان را هدایت می کند و اساس رشد اجتماعی فرزندان را از طریق حمایت از آنان به

 ناشی عوامـل منفی بـی تردیـد که سازند می مسدود را اجتماعی سازگاری مسیر که دارند وجود و موانعی عوامـل(. 509 ،  1ازبی)

 در رفتـارهـای اجتماعی اشـکال کـه درخـانواده هـایی. دارند قرار نخست رده بین والدین در  و عدم سازگاری زناشویی خانواده از

 دوستان شان میان در و خانه از خارج محیط در کودکـان حتی ایـن اگر و می یابند پرورش ناسازگاری فرزندان باشد، نامناسب آنها

ناسازگاری  اجتماعی فعالیت های از بسیاری در هنوز احتماالً دهند، نشان سازگاری بـا دیگران مراحلـی تـا خـود تحرك با بتوانند

 (. 0930یزدان پناه و حضرتی ویری ، کیانی و اشرف آبادی ، ) داشت  خواهند
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به  نسبت را آنها و کندمی  تهدید را هیجانی از امنیت فرزندان ادراك والدین فردی بین تعارض هیجانی امنیت نظریة طبق

 مهم ترین از یکی در آن والدین مناسبات کیفیت و خانواده. (505 ،  0کامینگز و دیویز)می سازد  مستعد سازگاری، مشکالت

بـروز مشکالت و عدم  علـل تـرین مهـم از مـادر و پـدر بین سازش عدم و است سازگاری فرزندان بـروز مشکالت بر مؤثر عوامل

 (.  093رضوی، محمودی و رحیمی ، ) می شود  شمرده فرزندان سازگاری در

و اعضایش دارد و عالو بر  سازگاری زناشویی مستلزم داشتن توافق در مورد تغییر شرایط زندگی و در هر موضوع مرتبط با خانواده

 بعدی چند اصطالحی زناشویی ریسازگا(. 509 ازبی ، ) نیاز به استفاده از روش های سازنده و مثبت برای حل مشکالت دارد این 

 با یکدیگر، یا فردی طور به هلمتأ سازگاری زناشویی شیوه ای است که افراد. می کند روشن را ازدواج گانه چند سطوح که است

،   ان و پارکر -بار)زناشویی است  زندگی تداوم و ثبات تعیین در فاکتورها مهمترین از می شوند و یکی سازگار تداوم ازدواج جهت

فرایندهایی که فرض می شود برای دست » سازگاری زناشویی را ( 553 ،   به نقل از ولدورال بروگان 0333) 9ساباتلی(. 551 

 . تعریف کرد« یابی به یک رابطه ی زناشویی کارآمد و هماهنگ ، ضروری به نظر می رسد 

آلوجا ، باریو و ) یک رابطه ی زناشویی غیر رضایت بخش با اختالالت عاطفی و فقدان سازگاری اجتماعی در کودکان همراه است 

در (.  55 ،  و لوبر 1توالن)دین اثرات مستقیمی بر فرزندان دارد مشکالت خانوادگی و عدم سازگاری بین وال(.  55 ،  0گاراسیا

مثبت ، اعضای خانواده در حل مشکالت یکدیگر ، سهیم هستند و به احتمال کمتری بین آنها نزاع رخ  خانواده ای با روابط زناشویی

 ارتباط سازگاری والدین و کیفیت به بسیاری پژوهش های در(.  50 موسوی ، ) فرزندان سازگاری باالتری دارند  می دهد و

 و است شده در فرزندان اشاره موفقیت آمیز سازگاری های در آن نقش و فرزندان صمیمانه با و گرم رابطه وجود یکدیگر و با والدین

اعی و سالمت روان فرزندان باشد اجتم سازگاری کننده ی پیش بینی می تواند فرزند والد ـ ارتباط دارند که نوع مطالعات تاکید

در پژوهش خود بدین نتیجه دست یافت که رابطه ی معناداری بین (  50 ) 05بران(.  551 ،  3؛ کنی و سیرین  55 ،  3بوهل)

سازگاری زناشویی والدین و رفتارهای اجتماعی فرزندان وجود دارد و ریشه ی رفتارهای اجتماعی کودك نشات گرفته از خانواده و 

عه ی خود دریافت که رابطه مثبتی بین در مطال( 509 )ازبی . روابط والدین با یکدیگر و روابط بین والدین و فرزندان است

وندروالک ، اسپراجت ، نتایج پژوهش . سازگاری زناشویی و سیستم حمایت اجتماعی و مهارت های اجتماعی کودکان وجود دارد

ای  نیز نشان داد که بزرگ شدن در خانواده ای که والدین از هم طالق گرفته اند و یا خانواده(  55 )  00دی گوئد ، میوس و ماس
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. که روابط زناشویی خوبی ندارند ، هر دو بر سازگاری نوجوان تأثیرات منفی دارد و بر روابط خانوادگی نوجوان نیز تأثیر می گذارد

 ( 555 ) 9؛ اکانر ، کسپی ، دی فریز و پلومین 553 ،   میوز و والک وندر دورن، ون برانجی،؛  509 ،  0اسارنرن ، نودینیگو و آنیاما

آبلو ، . نیز در پژوهش خود دریافتند که بین سازگاری اجتماعی فرزندان و تعارض یسن والدین رابطه ی منفی وجود دارد ( 555 )

در مطالعه ای نشان دادند که ادراك کودکان از رابطه ی زناشویی والدین به طور معناداری بر ( 555 )  مسل ، کوآن و کوآن

گذارد و کودکان گرایش دارند که خودشان را بخاطر مشکالت بین والدین مقصر بدانند و  سازگاری آنان و روابط خانوادگی تأثیر می

در مطالعه ی خود چنین نتیجه گرفتند که سازگاری زناشویی بین والدین زیربنای (  033) 0دیویز و کامینگز. سرزنش کنند

و  حسنوند ، خیری و (  50 )جاعی و همکاران وهش های شنتایج پژ. در کودکان استاحساس امنیت هیجانی و مهارهای ارتباطی 

اعلمی و . نشان داد که رابطه ی معنی داری بین سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان وجود دارد(  093)ملکان 

 در یین کنندهتع نقشی والدین، بین در پژوهش خود چنین نتیجه گرفتند که مناسبات سالم( 0930)بهرامی و اسداله تویسرکانی  

یزدان پناه ، حضرتی ویری ، کیانی و اشرف آبادی . دارد فرزندان و ارتباط با دیگران در دیگران سازگاری با توانایی شکل گیری

 اجتماعی مسائل با مـؤثر فرزندان برخـورد ، بـا والدین در حل تعارض مثبت در مطالعه ی خود نشان دادند که سبک های( 0930)

 نیز اجتماعی های مهارت و روابط ، زناشویی سازگاری باالرفتنحاکی از آن بود که با نیز ( 0935)نتایج پژوهش طاهری . دارد رابطه

 نـشانه هایپیش بینی کننده ی زناشویـی  تعارضنیز نشان دادند که ( 0933)آقاپور و اقدسی  .یابد می افزایش نوجوانان در

 رابطه دهنده نشاننیز (  093)شاکریان و آقاجانی هشجین  پژوهش یافته های. ان استکودکدر  رفتـاری و ارتباطی و عـاطفـی

رضوی ، محمودی و رحیمی . بود دانشجویان تحصیلی وضعیت باو سازگاری اعضای خانواده  خانواده بین کارایی معنی داری

و ارتباطی  رفتاری قوی مشکالت نی کننده یپیش بی خانوادگی تعارضات و زناشویی والدین اختالفاتنیز نشان دادند که (  093)

اجتماعی ، عاطفی و  سازگاری تواند می خانواده که عملکردهای ندداد نشان نیز ( 093)ساقی و رجایی  یافته ها. است کودکان در

 .کند بینی پیش را آموزشی نوجوانان

روان سایر اعضای خانواده و مخصوصاً نوجوانان خانواده  و والدین در سالمت سازگاری زناشویی  با توجه به اهمیت انکارناپذیر متغیر

 پر همچنین سرمایه های می دهند؛ تشکیل را ما جامعة کشور، خصوصاً هر جمعیت از عظیمی قشر با توجه به اینکه نوجوانان

بهرامی و اسداله  اعلمی ،)شمارمی روند  کشور به فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعة در عامل مهمی و هستند جامعه برای ارزشی

رات وسیع از نظر ابعاد جسمانی ، روانی و اجتماعی ، دشوارترین یاز سوی دیگر ، دوران بلوغ به دلیل تغی و( 0930، تویسرکانی  

مظاهری و همکاران ، ) مرحله از نظر سازگاری است و بسیاری از ناسازگاری های اجتماعی در دوره ی نوجوانی رخ می دهند 

بنابراین قصد . بسیار اهمیت داردنوجوانان در سازگاری اجتماعی ، لذا بررسی ارتباط بین متغیر سازگاری زناشویی والدین با  (0931
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پژوهش  ی فرضیه پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین متغیر سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان می باشد و 

 . سازگاری اجتماعی فرزندان رابطه وجود داردبین سازگاری زناشویی والدین و : کهعبارت است از اینحاضر 

 روش پژوهش

جامعه ی پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی دانش آموزان دختر . روش همبستگی بوده است توصیفی باطرح پژوهش حاضر ، طرح 

همچنین تمامی والدین این . تحصیل بودندمشغول به  39- 3سال سوم دوره ی متوسطه ی منطقه ی یک تهران که در سال 

شامل تعداد صد نفر از دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه نمونه ی پژوهش . نیز در این پژوهش مشارکت کردند دانش آموزان

دین شکل نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بود ، بشیوه ی نمونه گیری این پژوهش . ی یک تهران و صد نفر از والدین آنها بود

که ابتدا از بین مناطق شهر تهران ، منطقه ی یک انتخاب شد و سپس از بین مدارس دخترانه ی منطقه ی یک شهر تهران ، دو 

مدرسه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد و سپس از بین دانش آموزان سال سوم آن مدارس ، به صورت تصادفی 

نفر از دانش آموزان سال سوم مدرسه ی دیگر ، به همراه  05ل سوم یک مدرسه و تعداد نفر از دانش آموزان سا 05تعداد 

 .والدینشان در پژوهش شرکت نمودند

 ابزارهای پژوهش

DAS)پرسشنامه ی سازگاری زناشویی  -لف 
 این. است شده طراحی  اسپانیر توسط 1 03 سال در سازگاری مقیاس(:  

 ابراز و رضایت جاذبه، تفاهم،: مقیاس خرده چهار قالب در و پرسش  9 واسطه به را زوجین در زناشویی سازگاری میزان پرسشنامه

 پرسش های از کدام هر همخوانی میزان تا می شود خواسته آزمودنی ها از پرسشنامه، تکمیل زمان در. می سنجد احساسات

 تمامی در فرد های نمره کردن جمع از زناشویی سازگاری میزان نهایی نمره. نماید مشخص خود فعلی وضعیت با را پرسشنامه

اعتبار و روایی ( 1 03)اسپانیر (. 0930،  به نقل از روشن ، علینقی ، ثنایی و ملیانی)  می آید بدست مقیاس ها خرده و پرسش ها

به روش بازآزمایی ، اعتبار پرسشنامه ( 0930)همچنین در پژوهش مالزاده . برآورد کرد 31/5 کلی نمرات سطح این مقیاس را در

 زناشویی سازگاری پرسشنامه و پرسشنامه این همزمان اجرای با روایی برآورد برای. تعیین شد 33/5و به روش آلفای کرونباخ  31/5

، فرح بخش و  انبه نقل از گل محمدی) به دست آمد  35/5زوج مشابه با زوج نمونه ،  1 الك واالس ضریب قابلیت اعتماد برای 

 (.   093 اسمعیلی ،

 سازگاری برای اندازه گیری حاضر، پژوهش در(: زیر مقیاس سازگاری اجتماعی) پرسشنامه ی شخصیتی کالیفرنیا  -ب

پرسشنامه ی . شد استفاده کالیفرنیا شخــصیتی آزمـون نوجوانان مخصوص فرم در سازش اجتماعی آزمون خرده از اجتماعی

توسط کالرك  0309و در سال ( 0931مظاهری و همکاران ، )تهیه کردند  0391شخصیتی کالیفرنیا را تورپ و همکارانش در سال 

                                                           
1
 . dyadic adjustment scale 

2
 . Spanier 
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این آزمون برای سنجش سازش های (.  093احدی ، میرزایی ، نریمانی و ابوالقاسمی ، ) و همکاران مورد تجدید نظر قرار گرفت 

سؤال  35ده است و دارای دو قطب سازگاری شخصی و سازگاری اجتماعی است که هر یک به طور جداگانه مختلف زندگی تهیه ش

و سؤال است ، وجود دارد  00دارای  خرده مقیاس که هر یک 1در زیر مقیاس سازگاری اجتماعی این پرسشنامه . دو گزینه ای دارد

گزارش شده است و  5/ 3 ر این آزمون برحسب آلفای کرونباخ ضریب اعتبا. یک نمره ی کلی بعنوان سازگاری اجتماعی دارد

مظاهری و ) روایی آزمون نیز با روش روایی محتوایی بررسی شد و روایی محتوایی آزمون مورد تأیید جمعی از استادان بوده است 

تصحیح  فرم از استفاده را با نآزمـو اعتبار ضرایب(  093به نقل از احدی و همکاران ،  0309) همچنین شافر (. 0931همکاران ، 

 .آورد دست به 39/5کـل آزمون  نمـره برای و  5/ 3 -30/5اجتماعی  سازش بـرای خـرده آزمون بـراون -اسپیرمن شده ی

ضریب اعتبار خرده مقیاس سازگاری اجتماعی با استفاده از روش دونیمه سازی (  093)همچنین در پژوهش احدی و همکاران 

 . به دست آمد 13/5

 یافته ها 

شاخص های آماری مربوط به سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی در اعضای نمونه محاسبه شد ، داده های توصیفی مربوط به 

 .ول زیر مشاهده می شوددر جدقیاس ها هر یک از م

 سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی شاخص های آماری مربوط به نمرات (:  )جدول 

 ها مقیاس 

 های پراکندگی شاخص های گرایش مرکزی شاخص

 انحراف معیار واریانس دامنة تغییرات میانگین میانه نما

   /99 1 55/7 99 1  /57 1   31  سازگاری زناشویی 

 5/1  99/11 35 99/79 71/71 71 سازگاری اجتماعی 

 

و میانگین نمرات سازگاری اجتماعی  0/005 همان طور که در جدول مشاهده می شود میانگین نمرات سازگاری زناشویی والدین  

ابتدا به بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون ،  به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش. بوده است  05/03فرزندان 

 : آورده شده  است 9اسمیرنوف پرداخته شد که نتایج این آزمون در ادامه در جدول -کولموگروف

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها -نتیجه آزمون کلموگروف( :  )جدول 

 سطح معنی داری K-Sآماره  متغیر

 991/1 139/1 سازگاری زناشویی والدین

 1/ 11  /  3 سازگاری اجتماعی فرزندان
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درصد  30، توزیع نمرات سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان در سطح (  )بر اساس نتایج مندرج در جدول 

(50/5 =α )درصد  30اسمیرنوف با اطمینان -آزمون کلموگروفدار نبودن  به عبارت دیگر، با توجه به معنی. باشد دار نمی معنی

توان نتیجه گرفت که توزیع نمرات سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان در دانش آموزان دختر سال سوم  می

 . اخته شدی پژوهش پردهمبستگی به بررسی فرضیه  پس از تأیید پیش فرض ها ، با استفاده از آزمون ضریب .متوسطه نرمال است

 .بین سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان رابطه وجود دارد: پژوهشی فرضیه

 سازگاری زناشویی والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان همبستگی نمرات : (3) جدول

 

 داری سطح معنی ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیر

 سازگاری زناشویی والدین 

 11 17 /1  111/1  

 سازگاری اجتماعی فرزندان 

 

سازگاری اجتماعی فرزندان سازگاری زناشویی والدین و بین نمرات میزان همبستگی  دهد که نشان می (9)ی شماره  جدول نتایج

(10 /5r =   ) توان مطرح نمود که رابطه مثبت و  میحاصل شده است  50/5داری کمتر از  و با توجه به این که سطح معنیاست

نمرات سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان در دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه ی شهر داری بین  معنی

اری به عبارت دیگر با افزایش نمرات سازگاری زناشویی والدین ، نمرات سازگ. تأیید می گردد پژوهش وجود دارد و فرضیه یتهران 

آنان نیز یابد و با کاهش نمرات سازگاری زناشویی والدین ، نمرات سازگاری اجتماعی فرزندان  نیز افزایش میآنان اجتماعی فرزندان 

 . کاهش می یابد

 بحث و نتیجه گیری 

ن دختر سال سوم در  پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین سازگاری زناشویی والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان در دانش آموزا

به منظور بررسی رابطه ی بین این دو متغیر ، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج . دوره ی متوسطه پرداخته شد

به عبارت دیگر این نتایج  و معنی داری داردنشان داد که سازگاری زناشویی والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان رابطه مثبت 

می  نیز افزایشآنان سازگاری اجتماعی فرزندان میزان  ، افزایش یابدسازگاری زناشویی والدین ر چه نمره ی نشان می دهند که ه

بود که حاکی از وجود همبستگی متوسط در این دو (   = 5r/ 10)میزان همبستگی این دو متغیر با یکدیگر نیز  .بالعکسو یابد 

رفتار خانواده و رابطه ی والدین نوجوان با رشد رفتاری و روانی نوجوان تطابق در تبیین فرضیه ی فوق می توان گفت که . متغیر بود

رفتار متضاد پدر و مادر، جدایی والدین از هم، غیبت طوالنی مدت یکی از والدین، وجود جو نامساعد در خانواده، پرخاشگر . دارد
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یض و بی عدالتی در مورد نوجوان، تحقیر وی و احساس ناامنی، دخالت بیش از حد در کار وی و بودن پدر یا مادر یا هر دو، تبع

 0331) 0از نظر کرینچر(.  093ساقی و رجایی ، )  های نوجوانان است اجتماعی در بروز ناسازگاری -رفتار تهدید آمیز از علل روانی

ناشویی کلید فرایند یک خانواده ی مطلوب است زیرا برای یک زوج سازگاری و تعامل سالم ز(  093به نقل از حاتمی زرگران ، 

در مجموع ، خانواده هایی که هر دو والد در کنار هم و . سخت است که زن و شوهر خوبی نباشند و بخواهند والدین باکفایتی باشند

ا کودکان خود را گزارش می دهند و کودکان با تفاهم و سازگاری زندگی می کنند نسبت به سایر خانواده ها میزان باالیی از تعامل ب

سازگاری زناشویی ، کیفیت رابطه ی بین والد و کودك را به طور مثبت تحت (.  093حاتمی زرگران ، )نیز سازگاری باالتری دارند 

تنها باعث می در چنین موقعیتی ، هنگامی که زوجین به یکدیگر احترام ، عشق و توجه مبذول می دارند نه . تأثیر قرار می دهد

شوند که کودکان احساس شادی و امنیت کنند بلکه به زوجین نیز کمک می کند که نقش های والدگری خود را به خوبی ایفا 

(. 509 ازبی ، ) در مقابل کاهش سازگاری زناشویی موجب می شود که ارتباط بین والدین و فرزندان دچار مشکل شود . کنند

نوجوانی یک دوره ی منحصر به فرد . ث مهم در سازگاری خصوصاً در گروه سنی نوجوانان استسازگاری اجتماعی یکی از مباح

افراد در این مرحله از رشد تحت تأثیر تغییرات ناشی از بلوغ . انتقال است که توسط تغییرات جسمانی و روانی مشخص می شود

روابط خانوادگی نیز تحت تأثیر این فرایندها قرار می . ی کنندهستند و توانایی به کار بردن استدالالت پیچیده و انتزاعی را کسب م

نوجوانی دوره ی شکل گیری هویت است و در آن نوجوان بین ( 0313)بر مبنای نظر اریکسون (. 551 اسچوالم،  –نبل ) گیرند 

او سعی دارد که از کنترل والدین و هنجارهای جامعه رها شود و این هنجارها را زیر سؤال می . خود و دنیای بیرونی درگیر است

ود ایده آل مورد نظرش منطبق کند و سعی دارد بین خود واقعی و خود ایده آلش از سوی دیگر او سعی دارد که خودش را با خ. برد

گاهی در انجام این کار موفق می شود و گاهی موفق نمی شود و همین امر سرانجام منجر به سازگاری و یا عدم . تعادل برقرار سازد

اوم نشان داده اند که محیط خانواده اهمیت حیاتی تحقیقات به طور مد(.  50 ،   جوشی و دوتا)سازگاری او با اجتماع می شود 

یکی از مسائلی که روابط خانوادگی و سازگاری نوجوانان را تحت تأثیر قرار می دهد ، کیفیت و ثبات ازدواج . برای نوجوانان دارد

ک گروه تعامالت پیچیده اعضای خانواده به عنوان ی(.  55 ،  9وندروالک ، اسپراجت ، دی گوئد ، میوس و ماس. )والدینشان است

فرزندی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین روابطی است -ای با یکدیگر دارند که منشأ و سرچشمه ی آن خانواده است و روابط والد

ین فرزندی تأثیر گذار است ، روابط درون خانواده و سازگاری زناشویی والد-که افراد می توانند تجربه کنند اما آنچه بر روابط والد

والدینی که سازگاری زناشویی دارند تعامالت مناسب تری نیز با فرزندان خود دارند و می توان گفت که یکی از زمینه های . است

مهم علت یابی ، پیش بینی و پیش آگاهی روند تغییرات در بررسی وضعیت تحصیلی و اجتماعی فرزندان را در چگونگی ارتباط 

در تحقیقات (. 0933شاکریان و آقاجانی هشجین ، ) فرزندان و درون خانواده می توان جستجو کرد والدین با یکدیگر و والدین با 

نوجوانانی که والدینشان از ازدواج خود . گذشته نیز نشان داده شده است که سازگاری زناشویی بر سازگاری فرزندان تأثیر می گذارد

وانانی که والدینشان از ازدواج خود راضی هستند ، غمگین تر هستند ، رضایت ندارند و با یکدیگر سازگار نیستند نسبت به نوج
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بنابراین نتایج پژوهش حاضر با (. 555 فیشمن و مایرز ، ) کمتر اجتماعی هستند و آرامش و سازگاری اجتماعی کمتری دارند 

کنند، در  یی با تعارض باال زندگی میها اند کودکانی که درخانواده محققان نشان داده. نتایج پژوهش های گذشته همسو بوده است

آقاپور و )  خطر مشکل سازگاری باال قرار دارند و تعارض بین والدین با مشکالت رفتاری کودکان و سالمت کودکان مرتبط است

نیز نشان (  55 ) 9و سری(  55 )و همکاران   و پاپ( 0333)و همکاران  0تحقیقات محققانی چون جاریلز(. 0933اقدسی ، 

(. 509 به نقل از ازبی ، ) دند که رابطه ی نیرومندی بین سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان وجود دارد دا

نتایج پژوهش حاضر در تأیید فرضیه ی اصلی پژوهشی مبنی بر اینکه بین سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان 

؛ آبلو ، مسل ،  555 اکانر ، کسپی ، دی فریز و پلومین ، ؛  509 سارنرن ، نودینیگو و آنیاما ، ارابطه وجود دارد با پژوهش های 

  .همسو بوده است  093؛ ساقی و رجایی ،   093؛ حسنوند ، خیری و ملکان ،   50 ؛ شجاعی و همکاران،  555 کوآن و کوآن ، 

این پژوهش نیز مشابه با سایر پژوهش ها با محدودیت هایی مواجه بوده است از جمله اینکه چون در پژوهش از ابزار خودگزارش 

ها صداقت و دقت کامل را به خرج نداده  ممکن است دانش آموزان و والدین آنان در پاسخ به پرسشنامهدهی استفاده شده است 

گروه نمونه پژوهش حاضر را دانش آموزان دو مدرسه ی منطقه ی یک شهر تهران تشکیل همچنین باید توجه نمود که . باشند

لذا پیشنهاد می شود که تحقیق فوق، بر روی دانش آموزان سایر . کند دادند و همین امر امکان تعمیم نتایج را با مشکل مواجه می

استفاده شود تا بتوان نمونه ای با حجم بزرگتر عدی از در تحقیقات بو مناطق شهر تهران و در دیگر نقاط کشور هم صورت پذیرد 

همچنین با توجه به اینکه سازگاری زناشویی والدین بر روابط مدرسه ، روابط خانوادگی ، روابط  .برآورد مکفی و باثباتی را صورت داد

پیشنهاد می گردد که در رابطه با این اجتماعی و مهارت های ارتباطی و به طور کلی بر سازگاری اجتماعی فرزندان تأثیر می گذارد 

موضوع کارگاه های آموزشی و جلسات مشاوره برای والدین در مدارس برگزار گردد و از این طریق به والدین اطالع رسانی شود و 

 . اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد
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 منابع 

 مقطع آموزان دانش اجتماعی سازگاری بر آموزشگاهی عوامل نقش بررسی(. 0935. )آذین ، احمد ؛ موسوی ، سید محمود

  .اول شماره ،  ( 9) پیاپی ، شماره    ، سال کاربردی شناسی جامعه. فریدونشهر متوسطه ی شهرستان

 رفتاری و عاطفی شناختی آسیب با نشانه های زناشویی تعارض رابطه بررسی(. 0933. )آقاپور ، مهدی ؛ اقدسی ، علی نقی

 . 5 -37، صص  9زن و مطالعات خانواده ، سال سوم ، شماره . کودك

 سازگاری بر اجتماعی مسئله حل آموزش تأثیر(. 0933. )احدی ، بتول ؛ میرزایی ، پری ؛ نریمانی ، محمد ؛ ابوالقاسمی ، عباس

،  9اره ی پژوهش در حیطه ی کودکان استثنایی ، سال نهم ، شم. کمرو دانش آموزان تحصیلی عملکرد و اجتماعی

 . 93 - 1 صص 

 پیش بینی اختالل در زناشویی رضایت ابعاد نقش(. 0930. )اعلمی ، مجید ؛ بهرامی احسان ، هادی ؛ اسداله تویسرکانی ، مریم

 . 1-11،  3 دوازدهم ، شماره استثنایی ، سال کودکان ایرانی فصلنامه. سلوك اختالل و مقابله ای رفتار

پایان نامه ی . رابطه ی رضایت زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان(.  093. )حاتمی زرگران ، فاطمه

 . دانشگاه شیراز ، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی. کارشناسی ارشد

و سبک های فرزندپروری ( والدین) تأثیر سازش یافتگی دوتایی (.  093. )حسنوند ، باقر ؛ خیری ، محبوبه ؛ ملکان ، رحیمه

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودك و نوجوان . در سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش آموزان مقطع متوسطه

 .شهریور ماه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز 1 -3 ایران ، 

 فرزندپروری سبک های و زناشویی رضایت بطةرا بررسی(.  093. )رضوی ، عبدالحمید ؛ محمودی ، میترا ؛ رحیمی ، محبوبه

فصلنامه ی خانواده و پژوهش ، سال دوم ، شماره . ارسنجان شهر ابتدایی دورة در فرزندان رفتاری مشکالت با والدین

 . 53-91، صص  9

 در بخشی خود نظم بر مبتنی درمانی زوج اثربخشی(. 0930. )روشن ، رسول ؛ علینقی ، علیرضا ؛ ثنایی ، باقر ؛ ملیانی ، مهدیه

فصلنامه ی مشاوره و روان . مشاوره مرکز به کننده مراجعه زناشویی مشکالت دارای زوجین زناشویی سازگاری ارتقاء
 .   -33 درمانی خانواده ، سال دوم ، شماره دوم ، 

اندیشه و . آنها سازگاری با خانواده عملکرد از نوجوانان ادراك ی رابطه(.  093. )ساقی ، محمدحسین ؛ رجایی ، علیرضا
 .  5- 1، صفحات  1 رفتار ، دوره ی سوم ، شماره 

 تحصیلی وضعیت با ارتباط در خانواده کارایی مقایسه و بررسی(. 0933. )شاکریان ، عطا ؛ آقاجانی هشتجین ، طمورث

هش نامه ی علوم پژو. 33 ‐  093 تحصیلی سال ـ سنندج واحد اسالمی دانشگاه آزاد موفق نا و موفق دانشجویان

 . 99 -   اجتماعی ، سال سوم ، شماره دوم ، صفحات 
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مهارت های اجتماعی  عزت نفس و رابطه بین سازگاری زناشویی والدین ورابطه والد فرزندی با(. 0935. )طاهری ، منصوره

 . دانشگاه علم و فرهنگ ، گرایش خانواده درمانی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. نوجوانان

 و اخالقی، معنوی هوش آموزش اثربخشی(.  093. )محمدیان ، محسن ؛ فرحبخش ، کیومرث ؛ اسمعیلی ، معصومهگل 

 . 1  - 3 ،   ، شماره  3فصلنامه ی مشاوره و روان درمانی ، سال . زنان زناشویی ناسازگاری بر فرهنگی

تأثیر آموزش شیوه های رفتاری گروهی بر (. 0931) .مظاهری ، مینا ؛ آقایی ، اصغر ؛ گلپرور ، محسن ؛ شایگان نژاد ، وحید

-31دانش و پژوهش در روانشناسی ، شماره ی سی و سوم ، صص . سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع
 7. 
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 اجتماعی، رفاه پژوهشی ـ علمی فصلنامه ی. فرزندان اجتماعی مسأله حل شیوه های و سازگاری اجتماعی و ینوالد
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