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 چکیده

در دختر  یرستانیآموزان دبدانش یسازگارمقیاس چهار خردهبا  ضطراب مادرانا یرابطه یینهدف از پژوهش حاضر تع

و با استفاده از  یاز نوع همبستگ یفیروش توصبه پژوهش حاضر .است بوده 49-49یلیشهر آمل در سال تحص های یرستاندب

اول تا سوم در شهر آمل بوده است که  یهدختر پا یرستانیآموزان دب پژوهش دانش ینا یجامعه آمار. یدانجام گرد یمایشپ یکتکن

 یا خوشه یریگ روش نمونه که به یدنفر بر آورد گرد 991و مورگان  یبر اساس جدول کرجس یتعداد نمونه آمار. ندبودنفر  9814

بل  یپرسشنامه سازگار و( 8419) برگرپیلسضطراب حالت رگه اپرسشنامه ا ،اطالعات یابزار گردآور. انتخاب شدند ایچند مرحله

افزار نرمکمک و تحلیل رگرسیون به روش آزمون همبستگی پیرسونبه های گردآوری شده، داده یلو تحل یهتجز .ه استبود( 8498)

SPSS-17 سازگاری  و ، سازگاری سالمتخانهسازگاری ) یسازگارزیرمقیاس  سهو  ضطراب مادرانا ینب :نشان داد یجنتا. انجام شد

-دانش سازگاری اجتماعی ی اضطراب مادران بای معکوس معنادار وجود دارد اما رابطهآموزان دختر دبیرستانی رابطهدانش( عاطفی

 .نبوده استمعنادار  آموزان دختر دبیرستانی

 

 .آموزان دختر، دانشسازگاری سالمت، سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی ،خانه سازگاری ،ضطراب مادرانا: واژهای کلیدی
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 مقدمه

 هیچ بر کشور تعالی و توسعه روند رشد، در قشر این بدیلبی نقش. شوندمی محسوب ی جامعهآینده هایسرمایه و امیدها نوجوانان،

 ضروری ی اساسی،پشتوانه عنوانبه شکوفایی و رشد جهت در گروه سنی این گذاری برایسرمایه هرگونه لذا نیست، پوشیده کس

اهداف  به حصول که داشت توجه باید هستند، تحصیل به مشغول مدارس در ما نوجوانان از تعداد بسیاری اینکه به توجه با. است

 مقطع در نوجوانان اینکه به با توجه و است غیرممکن و مشکل امری رفتاری، و عاطفی هایناسازگاری و هاآشفتگی وجود با آموزشی

 برای الزم هایشایستگی ایجاد شوند؛می مواجه... و بلوغ، تحصیلی فردی، بین روابط با سازگاری در مشکالتی و مسائل با خود سنی

-بهره آموزان،دانش سازگاری سطح ارتقای هایراه از یکی. رسدمی نظربه ضروری آینده حال و هایچالش با کارآمد و مؤثر مقابله

قربان شیرودی و همکاران، ) شودبرده شده در این عزیزان انجام مینتایج مطالعاتی پژوهشی است که بر متغیرهای نام گیری از

8941.)  

 سازگاری مشکالت خطر معرض در را فرد زندگی، اوایل در همساالن و دوستان از دوری و انزوا و است اجتماعی موجودی انسان

 اجتماعی گوناگون مشکالت خطر معرض در ندارند، شانهمساالن دوستان و با خوبی اجتماعی روابط که کودکان. دهدمی قرار بعدی

 بنابراین، اجتماعی است؛ مختلف هایناسازگاری وجود ماشینی زندگی مشکالت از یکی امروزه کهاین به توجه با. هستند احساسی و

 هایراه مشکالت، علل از آگاهی طریق از نمود و پیدا را انسان در منفی رفتارهای چنین کننده آشکار و کننده ایجاد علل باید

 افراد حاکم زندگی بر را خاصی و ویژه شرایط امروزی، وضعیت و تمدن که است معتقد 8«پاتریک» .کرد ارائه را هاآن کردن برطرف

 بر تکیه جای به امروزی، انسان .است داده تغییر را فعالیت و کار یشیوه طبیعت، بر او تسلط و انسان ذهن پیشرفت. است کرده

-می استفاده فکر از بیشتر و گیردمی کار به کمتر را عضالت بالد،خود می یاندیشه و ذهن نیروی به جسمانی فعالیت و بازی قدرت

-می محسوب کشور برای فردای اصلی هایسرمایه و هستند مملکت این سازان آینده جوانان، و نوجوانان کهاین به توجه با. کند

 و نوجوانان اجتماعی و اخالقی انحرافات و کژرفتاری از های دقیقریزیبرنامه با تا کندمی پیدا بیشتری اهمیت موضوع این ،شوند

 . (8948گوران و همکاران، )کنیم  جلوگیری جوانان

 را آنان بیشتر موارد، در مناسب، روابط و فقدان نوجوانان و کودکان عاطفی و روانی محیط سازیسالم به والدین توجه عدم

 تأثیر تجارب خانوادگی، است داده نشان تحقیقات (.8949 شاملو،) سازدمی روبرو روانی و مشکالت انگیزشی عاطفی، باکمبودهای

بینی را پیش نوجوان زندگی هایجنبه سایر خانوادگی و ارتباطات دارد از آن بعد و نوجوانی یدوره طول در فرد تکامل بر ایعمده

 (. Brook et al, 2012)کند می

ای از زندگی است که در آن تغییرات بسیاری در فرآیندهای زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی نوجوانی دورهلرنر معتقد است که 

همچنین احساس ناپیوستگی باعث بروز . یابدصمیمانه و خودافشایی افزایش می یرابطهپیوندد و تمایل برای برقراری به وقوع می

و خودکشی مرتبط  ، اضطرابسوءمصرف مواد، بزهکاری، افسردگی: تنهایی و در برخی همراه با دیگر مشکالت شدید سازگاری مانند

  .(Lerner et al, 2013) است

 ,Chumba and Kyalo)شود آمدن و بقا یافتن در محیط اجتماعی و فیزیکی گفته می، به تالش فرد برای کنار 9اصطالح سازگاری

-کاهش کنترل و حمایت والدین، تغییرات اساسی در برنامه. در مفهوم سازگاری، دو عامل اساسی فرد و محیط وجود دارد(. 2011

یابی و افزایش سطح تنیدگی، از جمله شکالت سازشهای تحصیلی و اجتماعی، شیوع مهای روزانه، انتظارات افزایش یافته در زمینه

 (. 8948پور بیرگانی، عالی)باشد تغییراتی هستند که نوجوان در مقاطع تحصیلی خود با آن مواجه می
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 بر مهمی مسئولیت و نقش محیط، با سازگاری یادگیری امکان ساختن فراهم در جمعی ارتباط وسایل مدرسه و خانواده، محیط

 تمام دوران در افراد تمام که طوریبه است، ارگانیزم هایفعالیت تمام غایت و منظور ترینمهم محیط با شدن سازگار .دارند عهده

 و شده محیط دگرگون با را نشده دگرگون و شده دگرگون خود که هستند آن سرگرم ساعت هر و روز هر در خود، زندگی

 اولین خانواده (.8949طوالبی و همکاران، )نیست  سازگاری عمل جز چیزی کردن زندگی واقع در. کنند سازگار نشده دگرگون

 و مثبت قوای پرورش در خانواده فضای صمیمیت و گرمی. کندمی تجربه را هاموقعیت به واکنش نحوه آن در فرد که است محیطی

 برخوردهای و رفتارها اثر در افراد روانی هایناراحتی از بسیاری دیگر، طرف از. است اهمیت حائز بسیار نوجوانان و کودکان سازنده

 (. 8949گنجی، ) آیدمی وجود به والدین نامناسب

 از انعکاسی یا برآیند خانواده دیگر طرف از. باشد برخوردار سالم ایخانواده از آنکه مگر کند سالمت ادعای تواندنمی ایجامعه هیچ

 خویشاوندی، روابط حفظ اعتقادی، و فرهنگی میراث و هاارزش سینه به سینه انتقال خانواده آشکار و اصلی نقش. است جامعه کل

 سویی از. (8911نژاد، نوابی) است آن افراد در عاطفی و روانی تعادل باالخره و انسانی اساسی نیازهای مینأت و نسل تربیت و پرورش

. دارند اثر یکدیگر بر متقابالً که است بیرون از عواملی ثیرأت تحت بلکه نیست، درونی کامالً هایپدیده افراد، درونی فرایندهای" دیگر

 اعضای سایر با رابطه در که رفتاری .است خانواده دهد،می شکل آن هر را او رفتارهای و است ثرؤم فرد بر همه از بیش که سیستمی

 (.8949مینوچین، ) دهدمی شکل خانواده ،هم را افراد نابهنجار رفتار .نیست بهنجار و سازشی رفتار به منحصر کند،می بروز خانواده

 عملکرد در نارسایی هرگونه و است انسانی عواطف حفظ و جامعه تشکیل اساس اجتماعی، واحد کوچکترین عنوانهب ،خانواده

 آسیب هایخانواده به وابسته دار،لهأمس و ناسازگار افراد بیشترین. کندمی ایجاد فرزندان نمودن بهنجار در نامطلوبی ثیراتأت ،خانواده

 و تمرکز عدم و روانی آرامش از برخورداری عدم سبب به باشندمی کشمکش پر هایخانواده به مربوط که فرزندانی و هستند دیده

 . (Xing Tan et al, 2012) دارند قرار ناسازگارانه رفتارهای معرض در ،بیشتر آشفتگی

 همرنگی محیطی تغییرات با تنها که است ایگونه به روانی، و فیزیکی محیط با تطبیق در آدمی موثر و مفید رفتار از سازگاری

. دهد تغییر مناسب ایگونه به را آن و گذاشته ثیرأت محیط بر بتواند نیز خود و نکند کفایت آن از ناهشیار پیروی به و نکرده

 انسان. است شده تعریف نیز دیگران و محیط خود، با آمدن کنار و همکاری مصالحه، انطباق، آمیزش، توانایی همچنین سازگاری

 زیر جدی طور به را فرد سازگاری قابلیت معموالً سریع، و فشرده تغییرات اما باشد برخوردار روانی سالمت از که است کسی سازگار

 فرایند دهدمی قرار ثیرأت تحت را شرایط این آنچه .آیدمی پدید سردرگمی و استرس تعارض، تضاد، احتمال نتیجه در و بردمی الؤس

 تنظیم محیط از را خود هایبرداشت و هاپنداشت، محرکها تعبیر و دریافت با فرد فرآیند، این در. است خانواده عملکرد از فرد ادراك

  .(Rousseau and Scharf, 2015) کندمی تفسیر و

 که  ناراحتی هرگونه و گیرند می قرار وی حرکات و رفتار تأثیر تحت بیشتر دارند، خود مادر با که نزدیکتری ارتباط دلیل به دختران

 است هایی ناراحتی ترین رایج از افسردگی و اضطراب استرس،. دهند می انتقال خود به را آن شوند، می متوجه و کرده دریافت مادر از

 سریع دختر فرزندان روی بر آن بازتاب و دهد می رخ حادثه یا و غیرمنتظره واقعه هر اثر در راحتی به و دارد وجود زنان بین در که

 (.Reitman and Asseff, 2010) کند می پیدا نمود

فرزندان  برای سازگاری بینپیشمتغیر عنوان را به اضطراب مادرانی پژوهش حاضر برآن شد تا رابطهبا توجه به موارد مطروحه، 

در چهار زیرمقیاس آن، یعنی سازگاری خانه، سازگاری سالمت، سازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی در  شاندختر دبیرستانی

 .آمل بررسی نماید های شهردبیرستان

 

 تحقیق روش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 
 

به ( های اول تا سومپایه) آموزان دختر مقطع دبیرستانکلیه دانش آن، آماری یجامعه و بود توصیفی پژوهش یک پژوهش این

تعداد نمونه  .اند نشده گرفته نظر در جامعه این در( کنکور) خاص شرایطدلیل ی چهارم بهآموزان پایهدانش .ندبودنفر   9814تعداد 

ای به نمونه ،ایچند مرحله یا خوشه یریگ روش نمونه که به یدنفر بر آورد گرد 991و مورگان  یکرجس بر اساس جدول یآمار

را تکمیل  (8419)برگر پیلسو اضطراب حالت رگه ا (8498)های سازگاری بل نامهو پرسش آموز انتخاب شدهدانش 991حجم 

تجزیه و تحلیل و تحلیل رگرسیون پیرسون  های همبستگیآزمونبا  SPSS-17افزار نرم طریق آوری شده ازاطالعات جمع. نمودند

 .شدند

 91ال اول حالت اضطراب و ؤس 91ال تشکیل شده که ؤس 91از  این پرسشنامه(: 8419)برگر پیلسرگه اضطراب ا پرسشنامه حالت

جمله است که احساسات  91شامل ( اضطراب آشکار)مقیاس حالت اضطراب . دهد سوال دوم رگه اضطراب را مورد سنجش قرار می

جمله است که  91هم شامل  (اضطراب پنهان)قیاس رگه اضطراب م. کند ارزشیابی می "این لحظه و زمان پاسخگویی"فرد را در 

هر دو مورد حالت اضطراب و رگه اضطراب به چهار طبقه هیچ یا کمترین حد،  .سنجد احساسات عمومی و معمولی افراد را می

بندی باشد، تقسیم در تفسیر نمرات رگه اضطراب که مورد نظر تحقیق حاضر می .شوند بندی می خفیف، متوسط و شدید تقسیم

نشانگر  99تا  99نمرات بین ؛ نشانگر رگه اضطراب هیچ یا کمترین حد 99تا  91نمرات بین  :ه استدبونحو ذیل میزان اضطراب به

 .باشد و باالتر نشانگر رگه اضطراب شدید می 91نمرات ؛ و نشانگر رگه اضطراب متوسط 99تا  99نمرات بین ؛ رگه اضطراب خفیف

ر پژوهش مهرام د. های مختلف قابل استفاده است وب است که در جمعیتابزاری با اعتبار، پایا و دارای روایی مطل ،پرسشنامهاین 

. بود 1948برای محاسبه اعتبار در مقیاس اضطراب آشکار از شیوه آلفای کرونباخ استفاده گردید که اعتبار به دست آمده ( 8919)

نفر گروه هنجار اعتبار  911دید که برای از شیوه آلفای کرونباخ استفاده گر( رگه)جهت محاسبه اعتبار در مقیاس اضطراب پنهان 

ثبات . محاسبه شده است که ضریب باالیی است 1941ضریب آلفا برای مقیاس حالت اضطراب و رگه اضطراب . بود 1941بدست آمده

 (.8949، و داستانی فتحی آشتیانی)و روایی مقیاس رگه اضطراب نیز در سطح باالیی گزارش شده است 

 891روانشناس امریکایی تدوین شد و یک ابزار  ،توسط بهیرام بل 8498این پرسشنامه در سال : (8498)ل پرسشنامه سازگاری ب 

دهد و نحوه  مقیاس خانه، سالمتی، عاطفی، شغلی، و اجتماعی مورد بررسی قرار می 9الی است که فقدان سازگاری آزمودنی را در ؤس

رو کمترین نمره آزمودنی در ازاین ال استؤس 99هر بعد از ابعاد پنجگانه آن شامل  .االت به صورت بله و خیر استؤپاسخگویی به س

که در  شود به پژوهشیآن انجام شد میاعتباریابی در زمینه  تحقیقاتی کهاز جمله  .باشدمی 99هر زیرمقیاس صفر و بیشترین آن 

این  .پژوهش یادشده از فرم بزرگساالن استفاده شددر . ، اشاره کرد، آن را نوشته8او به همراه همکارش آلتوس 8499سال 

کنند،  عنوان کمک به مشاوره با بزرگساالنی که مسائل شخصی خود را در مقوالت مندرج در آزمون مطرح میپرسشنامه به

ن مقایسه افراد با اعتبار هریک از مراحل جداگانه یادشده، امکا. آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد موفقیت

های مخصوص سازگاری  ارزیابی این پنج نوع سازگاری به وسیله یک برگه، امکان تعیین موقعیت دشواری. سازد یکدیگر را ممکن می

 روایی (.Bell, 1961)توان جهت نشان دادن موقعیت عمومی سازگاری به کار برد  نمره کل به دست آمده را می. کند را مشخص می

 اختالف که شدند انتخاب ای محدوده در پرسشنامه، های بخش از یک هر عبارات نخست،: است آمده دست به راه دو از پرسشنامه

 آورده مواردی تنها پرسشنامه، فرم این در بنابراین باشد، مشهود بزرگسال نمرات توزیع در پایینی و باالیی درصد پنجاه بین ها،آن

 مشاوره متخصصین های تالش نتیجه در پرسشنامه اینکه، دوم. دهد می نشان را متفاوت کامالً گروه دو این صریح تمایز که اند شده

 سازگاری سازگاری، ضعیف بسیار و خوب بسیار محدوده در که آمده دست به افراد، از هایی گروه انتخاب بر مبنی بزرگساالن، با

 وسیله به ایران در پرسشنامه این اعتباریابی. کند ایجاد تمایز آنها بین در تواند می پرسشنامه که حدودی تعیین همچنین و اند داشته

                                                           
1. Altus 
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 به که گرفته قرار مطالعه مورد شعرباف، آقامحمدیان توسط همچنین است، شده استاندارد ایران ورزشکار جانبازان جامعه برای دالور

 (.8919 شعرباف، آقامحمدیان) است یافته دست پرسشنامه سازنده مشابه نتایج

 هایافته

از نمونه مورد مطالعه، ( درصد 99999)نفر  811 گزارش شده، 8 جدولهمانطور که در  (:آموزانسن دانش)شناختی توصیف جمعیت

بیشترین فراوانی مربوط به  روازاینند، بودهفده ساله ( درصد 81989)نفر  99شانزده ساله و ( درصد 94998)نفر  819پانزده ساله، 

 . استبوده سن پانزده سال 
 

 آموزان مورد مطالعهسن دانش توزیع فراوانی .1 دولج

 درصد فراوانی فراوانی مطلق  آموزاندانش سن

 99999 811 پانزده سال

 94998 819 شانزده سال

 81989 99 هفده سال

 811 991 جمع

 
 بیشترین که است شده بندیتقسیم سنی بازه چهار به مادران سن 9 جدول به توجه با(: سن مادران)شناختی توصیف جمعیت

 .ه استدبو سال 91 تا 99 سنی بازه به مربوط فراوانی
 

 سن مادران مورد مطالعه توزیع فراوانی .2 دولج

 درصد فراوانی فراوانی مطلق مادران سن

 89999 99 سال 91-99

 91998 818 سال 99-91

 99999 899 سال 91-99

 99999 18 سال 99-91

 811 991 جمع

 

 کمتر، و سیکل درصد 9 مطالعه مورد مادران تحصیالت میزان ،9 جدول به توجه با(: تحصیالت مادران)شناختی توصیف جمعیت

 و است بوده باالتر و دکتری درصد 899 و لیسانس فوق درصد 199 لیسانس، درصد 99 دیپلم، فوق درصد 8991 دیپلم، درصد 9999

 .بود لیسانس به مربوط ،تحصیالت میزان بیشترین

های اضطراب و افسردگی مادران، و ها در مقیاسمیانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی 9در جدول  :هاتوصیف نمرات آزمودنی

 کولموگروفهای های آزموننیز باتوجه به آماره 9آموزان دختر دبیرستانی آمده است و در جدول چهار زیرمقیاس سازگاری دانش

های مورد بررسی در این در تمام مقیاس( Sig)و با در نظر گرفتن اینکه سطح معناداری محاسبه شده  ویلک شاپیروو  اسمیرنوو

کننده و مادران آنان در آموزان دختر دبیرستانی شرکتتوان نتیجه گرفت که توزیع نمرات دانشبزرگتر هستند، می 1919مطالعه از 

آموزان نرمال بوده؛ ردگی مادران، و همچنین در هر چهار زیرمقیاس سازگاری دانشهای اضطراب و افسپژوهش حاضر در مقیاس

 .توان به آزمون فرضیات پژوهش پرداخترو میازاین
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 میزان تحصیالت مادران مورد مطالعه توزیع فراوانی .3 دولج

 درصد فراوانی فراوانی مطلق میزان تحصیالت

 9 81 سیکل و کمتر

 9999 11 دیپلم

 8991 99 دیپلمفوق 

 99 899 لیسانس

 199 91 فوق لیسانس

 899 9 دکتری و باالتر

 811 991 جمع

 

 (n=353)ها های آماری مربوط به نمرات آزمودنی خالصه شاخص. 4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 8989 91919 اضطراب مادران

 899 89989 انآموزدانش سازگاری خانه

 1914 81999 آموزاندانش سالمتسازگاری 

 894 9899 آموزاندانش سازگای عاطفی

 8 8999 آموزاندانش سازگاری اجتماعی

 
 ها های نرمال بودن داده نتایج آزمون  .5 دولج

 متغیرها
 شاپیرو ویلک کولموگروف اسمیرنوو

 df Sig ها آماره df Sig ها آماره

 19989 991 89899 19991 991 19889 اضطراب مادران

 19119 991 19189 19919 991 19189 آموزانسازگاری خانه دانش

 19991 991 19898 19998 991 19194 آموزانسازگاری سالمت دانش

 19889 991 19999 19141 991 89998 آموزانسازگای عاطفی دانش

 19918 991 19999 19811 991 19999 آموزانسازگاری اجتماعی دانش

 

سطح معنااداری  و  آموزان،های سازگاری دانشمقیاسبین اضطراب مادران با هریک از خرده مقدار همبستگی پیرسون 9جدول و در 

 .ده استآممحاسبه شده 
 

 (n=353)آموز دانشی سازگارهای خرده مقیاسو  ضطراب مادرهمبستگی پیرسون متغیرهای ا. 6 دولج

Sig. میزان خطا (α) متغیرها ضریب پیرسون 

 آموزخانه دانش اضطراب مادر با سازگاری -19849 1918 19111

 آموزسالمت دانش اضطراب مادر با سازگاری -19849 1918 19111

 آموزعاطفی دانش اضطراب مادر با سازگاری -19999 1918 19111
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 آموزاجتماعی دانش اضطراب مادر با سازگاری -19198 1918 19999

 .دارد وجود دختر رابطه دبیرستانی آموزان دانشخانه  سازگاری باضطراب مادران ا بین :آزمون فرضیه اول

را  آماوز دختار دبیرساتانی   داناش خاناه   سازگاری% 991تواند  می ضطراب مادرادهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می 1جدول در 

R= 19191)بینی کند پیش
 p > 19118باا معنااداری    t= -9911و  F=899991 هاای معنادار را مقادار آمااره   معکوسوجود رابطه  (.2

 .اندتأیید کرده
 

 (ضطراب مادرا: بینمتغیرپیش) های تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون شاخص. 7جدول 

متغیر 

 مالك

مجموع  منبع واریانس

 مجذورها

میانگین  درجه آزادی

 مجذورها

 
F 

سطح 

 معناداری

 
R 

 
R2 

سازگاری 

 خانه

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

148 

84199 

91999 

8 

999 

991 

148 

99 

89999 19111 19849 19191 

 سطح معناداری  T خطای استاندارد B بین متغیر پیش

 19111 4999  8919 89999 مقدارثابت

 19111 -9911 -19849 19199 -19899 اضطراب مادران

 
 .دارد وجود دختر رابطه دبیرستانی آموزان دانشسالمت  سازگاری باضطراب مادران ا بین :دومآزمون فرضیه 

 آموزان دختر دبیرستانیسالمت دانش سازگاری% 991تواند  می ضطراب مادرانادهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می 1جدول در 

R= 19191)بینی کند را پیش
 p > 19118باا معنااداری    t= -9994و  F=89991هاای  معنادار را مقدار آمااره  معکوسوجود رابطه  (.2

 .اندتأیید کرده
 

 (ضطراب مادرانا: بینمتغیرپیش) های تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون شاخص. 3جدول 

متغیر 

 مالك

مجموع  منبع واریانس

 مجذورها

میانگین  درجه آزادی

 مجذورها

 
F 

سطح 

 معناداری

 
R 

 
R2 

سازگاری 

 سالمت

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

999 

1941 

4194 

8 

999 

991 

999 

99 

89991 19111 19849 19191 

 سطح معناداری  t خطای استاندارد B بین متغیر پیش

 19111 81999  8989 89991 مقدارثابت

 19111 -9994 -19849 19199 -19111 ضطراب مادرانا

 
 .دارد وجود دختر رابطه دبیرستانی آموزان دانشعاطفی  سازگاری باضطراب مادران ا بین :سومآزمون فرضیه 

 آموزان دختر دبیرستانیعاطفی دانش سازگاری% 994تواند  می ضطراب مادرانادهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می 4جدول در 

R= 19194)بینی کند را پیش
 p > 19118باا معنااداری    t= -9919و  F=99998هاای  معنادار را مقدار آمااره  معکوسوجود رابطه  (.2

 .اندتأیید کرده
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 (ضطراب مادرانا: بینمتغیرپیش) های تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون شاخص. 9جدول 

متغیر 

 مالك

مجموع  منبع واریانس

 مجذورها

میانگین  درجه آزادی

 مجذورها

 
F 

سطح 

 معناداری

 
R 

 
R2 

سازگاری 

 عاطفی

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

8188 

89419 

89449 

8 

999 

991 

8188 

99 

99998 19111 19999 19194 

 سطح معناداری  t خطای استاندارد B بین متغیر پیش

 19111 89991  8991 99999 مقدارثابت

 19111 -9919 -19999 19199 -19898 مادراناضطراب 

 
 .دارد وجود دختر رابطه دبیرستانی آموزان دانشاجتماعی  سازگاری باضطراب مادران ا بین :چهارمآزمون فرضیه 

آماوزان دختار   اجتماعی داناش  سازگاری% 199تواند  میفقط  ضطراب مادرانادهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می 81جدول در 

R= 19119)بینی کند را پیش دبیرستانی
هاد  دمای  اننشا  p =19999باا ساطح معنااداری     t= 89899و  F=8998های مقدار آماره (.2

 .آموز دبیرستانی وجود نداردی معناداری بین اضطراب مادران و سازگاری اجتماعی دختران دانشرابطه
 

 (ضطراب مادرانا: بینمتغیرپیش) معناداری کل مدل رگرسیونهای تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی  شاخص. 11جدول 

متغیر 

 مالك

مجموع  منبع واریانس

 مجذورها

میانگین  درجه آزادی

 مجذورها

 
F 

سطح 

 معناداری

 
R 

 
R2 

سازگاری 

 یجتماعا

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

98 

9999 

9919 

8 

999 

991 

98 

89 

8998 19999 19198 19119 

 سطح معناداری  T خطای استاندارد B بین متغیر پیش

 19111 89991  19498 89999 مقدارثابت

 19999 89899 19198 19184 19199 اضطراب مادران

 

 گیری بحث و نتیجه

 هایزیر مقیاس ،برای چهار متغیر مالك بینعنوان متغیر پیشاضطراب مادران بهی هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه

در دختران دبیرستانی بود و نتایج تجزیه و ( سازگاری خانه، سازگاری سالمت، سازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی)سازگاری 

سازگاری خانه، )زیر مقیاس سازگاری  سه با ضطراب مادرانای معکوس و معنادار بین اهای پژوهش نشان داد که رابطهتحلیل داده

ای معنادار بین اضطراب مادران با سازگاری اجتماعی در دختران دبیرستانی اما رابطه وجود دارد( سازگاری عاطفیسازگاری سالمت، 

 .مشاهده نشد

برخی پژوهشگران در نتایج  توان گفت،های انجام شده میهای پژوهش حاضر با دیگر پژوهشدر تبیین علمی و همخوانی یافته

مشکالت رفتاری در فرزند، و مشکالت سازگاری  مانند هاییاب و افسردگی در مادران، پیامدهمبودی اضطری در بارهخود پژوهش 

 مسیرهای اند کهو در تبیین آن بحث کرده( Boyd and Tervo-Clemmens, 2013) اندگزارش کردهفرزندان نوجوانی  یهدر دور

به ناسازگاری در فرزند  مادر، به خصوص همبودی آن با افسردگی، منجر اضطرابمادر وجود دارد که  روانی شناسی آسیب در زیادی
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-آسیب توسعه برای یکپارچه نظری مدل گاتلیب، یک که گودمن و های خود اظهار داشتندتبیین نظری یافتهآنان در  .شودمی

-آسیبلحاظ ژنتیکی  بهکردند و در آن پیشنهاد کردند که  ارائه مادر روانی هایآسیببا در نظر گرفتن  انفرزند در روانی شناسی

 در رفتاری به شکل مشکالت آن از پس عوامل شود و اینمی اجتماعی هایاسترس ابتالی فرزندان به منجر به خطرهای روانی مادر 

کنند که همبودی همچنین شواهد پژوهشی از این نظریه حمایت می .(Goodman and Gotlib, 1999)گردد ظاهر می فرزندان

 ,Taylor؛  Li et al, 2007)شود اختالل در رفتارهای درونی و برونی کودکان و نوجوانان میایجاد اضطراب و افسردگی مادر، باعث 

2010.) 

ص مادر، تأثیراتی به شکل ایجاد وهای روانشناختی والدین، به خصدر نتایج خود گزارش کردند که اختالل برخی از پژوهشگران

از قبیل ناسازگاری در  ،های متفاوتدر عرصه جوانوندر نوجوان دارد که منجر به ناسازگاری  8طرد -ی ناسازگار پذیرشطرحواره

 (.Miranda et al, 2015)گردد خانه، ناسازگاری سالمت و ناسازگاری عاطفی می

-تفاوت به با توجه که رسدمی خود تنش اوج نقطه به خاص تقویمی به یک سن در نوجوانان مشکالت از یک هر ،9کولمن نظریه در

 مشکل دچار نوجوان شود، سازگاری همزمان مشکل یا مسئله چند برای تنش اوج که سن زمان هر و است، تغییرپذیر جنسیتی های

 هویت دوره را نوجوانی دوره نیز 9اریکسون .شودمی نمایان بیشتر آنان برای رفتاری مشکالت که وضعیتی است چنین و در شودمی

بوجود  روانی و اجتماعی زیستی، سیستم سه بین که وحدتی است یابیهویت اینکه به توجه با و داند،می هویتی مقابل بی در یابی

 .(8919انیسی و همکاران، ) گردندمی رفتار و روابط در آشفتگی نوجوانان دچار نشود حاصل وحدتی چنین صورتیکه در آید،می

 قرار نقش جنسی از ناشی سنگین هایمحدودیت معرض در در نوجوانی دختران که دهدمی نشان شده انجام هایپژوهش نتایج

 پسران به نسبت ولیکنکنند، می دریافت خود همساالن جانب از را بیشتری پسران، حمایت با مقایسه در دختران اگرچه. گیرندمی

و به همین دلیل، مشکالت شوند پسران کمتر از والدین خود مستقل می به کنند و نسبتگزارش می بیشتر را خودشان مشکالت

بیابانگرد، )تواند مشکالت سازگاری دختران را توجیه کند روانشناختی مادر، که دختران با او بیشتر در ارتباط هستند، به راحتی می

 حل توانایی خانواده اعضای که کند احساس فرد اگرو  داشت خواهد همراه به را نوجوانان سازگاری ،هاخانواده سالم عملکرد (.8941

 خانواده اعضای کند احساس نوجوان اگر همچنین .بود خواهند سازگارتر نیستند، مشکالت ناتوان حل در و دارند را موانع و مشکالت

 وظایف تقسیم کنند،درك می را یکدیگر گذارند،می میان در یکدیگر با را خود احساسات و افکار ،دارند را اطالعات توانایی تبادل

-می خانواده اعضای و است شده تبیین اعضا برای با صراحت و وضوح به هانقش و وظایف این و گیردمی صورت عادالنه اعضا بین

حفظ  و اجرا در شوند، قایل ارزش یکدیگر مسایل برای دهند، بروز خود از را های گوناگونمحرك با متناسب عواطف توانند

دختران . داشت خواهد ی سازگارتریشیوه نتیجه، در ؛شودمی مقید و متعهد گرفته، نظر در او برای خانواده که استانداردهایی

گروند و حمایت مورد نیاز خود را از نوجوانی که در منزل با والدین خود، خصوصاً مادر مشکل دارند، بیشتر به گروه همساالن می

در (. 8911ساقی و رجایی، ) به همین خاطر، از مشکالت سازگاری اجتماعی کمتری نیز برخوردارندکنند و همساالن دریافت می

ی معنادار شان رابطهدختران( خانه، سالمت، عاطفی)های سازگاری ی زیرمقیاسپژوهش حاضر نیز، بین اضطراب مادران با همه

 .شتی معناداری نداوجود داشت اما با سازگاری اجتماعی آنان رابطه

 نشان نتایج. دادند قرار مورد بررسی را دوستان و والدین با رابطه از هاآن ادراك و ی سازگاری نوجوانانبرخی پژوهشگران نیز رابطه

 از که نوجوانانی با مقایسه در را بهتری سازگاری بودند، کرده خود تجربه والدین با را خوبی هایرابطه کیفی، نظر از که نوجوانانی داد

والدین های اخیر به بررسی نقش در پژوهش(. Laursen & Mooney, 2008)دهند می نشان ناچیزی داشتند، یرابطه کیفی نظر

                                                           
1. Acceptance–Rejection  
2. Colman  
3. Ericson  
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در پژوهشی با عنوان نقش . پرداخته شده استهای فردی در پردازش اطالعات عاطفی نوجوانان تفاوتی بالقوهعنوان یک منبع به

های مختلف مغزی نوجوانان را با مقایسه سوخت و ساز بخش ،نوجوانان، پژوهشگران( عاطفی)والدین در پردازش اطالعات هیجانی 

-به خصوص مادری که مبتال به افسردگی یا اضطراب و یا هر دو میو هایی با والدین هایی با والدین سالم و خانوادهها در خانوادهآن

و به خصوص، با کاهش  نوجوان نقش مهمی دارد( عاطفی)عات هیجانی در پردازش اطال مادر منفی یعاطفهنتیجه گرفتند که  باشد،

 .(Tana et al, 2014) فعالیت در بخش پاداش مغز، پردازش اطالعات از تعامالت اجتماعی نوجوان تأثیر منفی دیده شده است

 و اجتماعی عاطفی، سازگاری بینینیز در پژوهشی با عنوان پیش( 8949)مهدی و همکاران ، (9189)مشابه پژوهش تانا و همکاران 

 با( BAS)رفتاری  سازفعال سیستم گزارش کردند که بین، (8449) گری شخصیت مدل زیستی اساس بر آموزاندانش تحصیلی

-فعال سیستم حساسیت .داری وجود داشتمعنی رابطه اجتماعی سازگاری با (BIS)بازدارنده  سیستم و تحصیلی عاطفی، سازگاری

 هایبه محركرفتاری،  بازداری سیستم و. (Corr, 2004) است ارتباط در شخصیت ابعاد تکانشی برخی و مثبت عواطفرشد  با ساز

 موجب سیستم این فعالیت. دهدمی پاسخ ذاتی آورترس هایمحرك و جدید هایبه محرك همچنین و پاداش فقدان و تنبیه شرطی

 Bijttebier et) گرددمی و انگیختگی توجه افزایش خاموشی، منفعل، اجتناب رفتاری، و بازداری اضطراب عاطفی حالت فراخوانی

al, 2009) .دهندمی نشان نتایج این. انداشاره داشته بالینی مشکالت شروع در هاسیستم این نقش به انجام گرفته انسانی مطالعات 

 اسلوبوسکی، معتقد. سازدمی فراهم یا مشکالت اختالالت به ابتال برای را زمینه رفتار، بازدارنده و سازسیستم فعال باالی فعالیت که

 به نوجوانان و کودکان سازگاری برای مشکالت محکمی بینپیش متغیرهای ،رفتاری مغزی و بازدارنده سازفعال هایسیستم است

 .(Slobodskaya, 2007) آیندمی شمار

ها یاد کرد، به عدم همکاری برخی مسئولین مدارس در تکمیل پرسشنامهتوان های پژوهش حاضر میدر پایان به عنوان محدودیت

سؤال مربوط به  99سؤال پرسشنامه مورد نظر،  891از)سؤال بود  891شامل ( سازگاری بل)ها خصوصآً اینکه یکی از پرسشنامه

های و از دیگر محدودیت. وده استآموز و مدرسه ب، و جواب دادن به اینهمه سؤال خارج از حوصله دانش(سازگاری شغلی حذف شد

های رفتاری ی پژوهشها اشاره کرد که این محدودیت مربوط به همهتوان به عدم کفایت در صحت و سقم پاسخپژوهش حاضر می

به عنوان پیشنهاد، . های خودگزارشی متمایل هستند که خود را بهتر از آنچه که هستند گزارش کنندها در سیستماست چون انسان

شان مطالعاتی شود که پژوهشگران آینده نسبت به همبودی دیگر اختالالت روانشناختی مادران با عدم سازگاری فرزندانتوصیه می

بوده  1911در پژوهش حاضر، دارای همسانی درونی بیش از ( 8498)های سازگاری بل و با توجه به اینکه زیرمقیاس. داشته باشند

سنجد های همسانی را میاست که این پرسشنامه، در هر بخش یا زیرمقیاسی، در حقیقت زیرمقیاسی آن است، و این نشان دهنده

-هایی در ایران مانند دانششود این پرسشنامه در جمعیتتواند صحت و سقم نتایج را زیر سؤال ببرد، پیشنهاد میو این امر می

   .      الم و غیرسالم روانسنجی گرددی ایرانی، اعم از سآموزان، دانشجویان، و دیگر اقشار جامعه

 

 تقدیر و تشکر

های دخترانه آمل که با نهایت صمیمیت در پژوهش حاضر شرکت کردند، و همچنین مسئولین آموزان دبیرستانی دانشاز همه

 .گرددمحترم مدارس قدردانی می

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 
 

 منابع
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Abstract 

The aim of this study was to determine the relationship between maternal anxiety and four sub-scale of 

adjustmen in high school female students in Amol in academic year of 2014-2015. This descriptive 

correlational study was conducted using a survey technique. The population of this research was 5189 

people from the first to third grade female high school students in Amol. Samples based on Morgan table 

were 358 people who were selected by multistage cluster sampling method. Measurement tools in this 

study were Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI-1983) and Bell Adjustment Inventory (1961). 

Collected data were analyzed by Pearson correlation and regression analysis through SPSS-17 software. 

Results showed that there is a significant inverse relationship between mother’s anxiety and three 

adjustment subscales (home adjustment, health adjustment, and emotional adjustment) in high school girl 

students. But no significant relationship was found between maternal anxiety and social adjustment of 

female students. 

 

Key Words: maternal anxiety, home adjustment, health adjustment, emotional adjustment, social 

adjustment, female students  
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