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 مقدمه

ها دارای تلویحات مثبت است و برخی تلویحات منفی را در قلمرو مفهومی گسترده و معانی متعددی دارد که بعضی از آن 8سازگاری

سازی، و رفتار انطباقی از جمله مفاهیمی هستند که در بعضی از کاربردهایشان با مفهوم سازگاری تداخل برونانطباق، . بر دارد

 است چیزهایی تمام شامل کند کهمی زندگی گوناگون تجربیات از متحولی و متغیر دنیای در انسان هر(. Rebber, 2010)یابند  می

 آن است جهان، این خصوصیات مهمترین از و داندمی هستی جهان مرکز در خود را انسان،. آیندمی در تجربه به او به وسیله که

 تواندمی که است کسی تنها خودش و نیست آن و شناخت کشف به قادر کس هیچ و است شده شناخته فرد خود برای فقط که

 در افزایش عامل ترینمهم پس(. 8941 شفیع آبادی و همکاران،)دارد  معنایی چه برایش و اندشده ادراك او چگونه تجارب بفهمد

 و تغییر و آوردن به وجود آن به دنبال و نفس عزت سطح باال بردن جهت در خود به نسبت افراد نگرش تغییر خود، از رضایتمندی

 از آن به رسیدن برای تالش و تغییرات اینکه این مگر باشدنمی پذیر امکان امر این و باشدمی مطلوب شکل به در اجتماع تحول

  .گیرد انجام نوجوانی و کودکی یعنی دوران شخصیت گیریشکل دوران

 دوران این در شناختی و رفتاری عاطفی، روحی، تغییرات جسمی،. دهدمی پیوند بزرگسالی به را کودکی که است دورانی نوجوانی

 و دوره حساس این در طرفی از(. 8949 آبادی،لطف)است  زیاد بسیار دوران این در تناقضات و کشمکش .است مشهود کامالً

 که دارد نیاز پس(. Frost & McKelvie, 2015)شود مشخص می منطقی و صحیح تصمیمات با فرد آینده سرنوشت بحرانی،

 دخترانرا  کشور نوجوانان درصد 95تقریباً  اینکه به توجه با. برسد عاطفی و نظر روانی از الزم آمادگی به بتواند تا شود راهنمایی

 مشارکت دارند، صالح و سالم نسل تربیت و آینده ساختن جامعه در دختران که ایارزنده و مهم نقش به نظر و دهندمی تشکیل

 و مهم عامل که را نوجوانان عزت نفس بتواند تا است الزم روان بهداشت متخصصان و مدارس اولیاء مسئوالن، مربیان، جانبه همه

از سوی (. Bain et al, 2015)بخشد  ارتقاء است اجتماعی ضد رفتارهای بروز از و پیشگیری اجتماعی عاطفی سازگاری در اساسی

شناختی شروع شده و با تغییرات اجتماعی داند که با تغییرات زیستای از زندگی میدوره نوجوانی را مرحله برخی محققان،دیگر، 

در آن تغییرات بسیاری در فرآیندهای زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی به ای از زندگی است که نوجوانی دوره. رسدبه پایان می

همچنین احساس ناپیوستگی باعث بروز . یابدصمیمانه و خودافشایی افزایش می یپیوندد و تمایل برای برقراری رابطهوقوع می

و خودکشی مرتبط  ، اضطرابکاری، افسردگیسوءمصرف مواد، بزه: تنهایی و در برخی همراه با دیگر مشکالت شدید سازگاری مانند

 .(Lerner et al, 2013) است

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

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

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

 در ستا فرایندی سازگاری(. 8948پور بیرگانی، عالی)باشد تغییراتی هستند که نوجوان در مقاطع تحصیلی خود با آن مواجه می

 یک سازگاری دیگر، عبارتبه. است پذیردمی شانجامعه چهآن و خواهندمی افراد چهآن بین توازن شامل که پویا و رشد حال

 را ابزارهایی نیز اجتماع دیگر طرف از و کندمی تماس برقرار اجتماع با مؤثر صورتبه فرد طرف، یک از است، دوسویه فرایند

 و تغییر دستخوش جامعه و فرد تعامل این در. بخشدمی واقعیت را بالقوه خویش هایتوانایی هاآن طریق از فرد که بیندمی تدارك

 خود با آمدن کنار احساس و محیط بر فرد تسلط به سازگاری کلی طوربه. آیدمی وجودبه پایدار نسبتاً سازشی و شده دگرگونی
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 باید که است مهارتی سازگاری روازاین دهیم،می پاسخ دهدمی روی آن در که تغییراتی و به محیط ما از یک هر. دارد اشاره

 خانواده، محیط. دارد آن یادگیری برای فرد کوشش و عالقه میزان به بستگی ها،آموخته سایر مانند آن و کیفیت شود آموخته

. دارند عهده بر مهمی مسئولیت و نقش محیط، با سازگاری یادگیری امکان ساختن فراهم در جمعی ارتباط وسایل مدرسه و

 خود، زندگی تمام دوران در افراد تمام که طوریبه است، ارگانیزم هایفعالیت تمام غایت و منظور ترینمهم محیط با شدن سازگار

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

 (.8941طوالبی و همکاران، )نیست  سازگاری عمل جز چیزی کردن زندگی واقع در. کنند سازگار

تسلط بر علوم و  یازمندمقابله کند، ن یحطور صحبه یزندگ یاتکه اگر بخواهد با مشکالت و مقتض دانسته یم یربازاز د بشر

ها،  مقابله سازگارانه با استرس یها برا است که انسان یبدان معن ینا. باشد یم یهمتداول و علوم جار یها فراتر از مهارت ییها مهارت

 یبا مشکالت زندگ یاروییرو ییدارند که آنان را در کسب توانا یازن ییبه کارکردها یزندگ های شمکشمختلف و ک های یتموقع

حل  ییتوانا ی،نفس، خودکارآمد عزتمانند  ییها، عواطف و رفتارها که در قالب ساختارها شناخت یرنظ ییکارکردها. یدنما یزتجه

ثابت  یاریبس تحقیقات (.8941، یمبتلها) .یابند یم یتجل یاسناد های و سبک یاجتماع یها مهارت له، مقابله، درك از خود،أمس

 یندر ب) یمشکالت روان یتماه یاز طرف. کند یم یمشکالت روان یردرگ یها افراد را به نحو کارکردها و مهارت یناند که فقدان ا کرده

ن یو ا گیرد یصورت م( نوع دوم و سوم گیری یشپ)مداخله  یاست که مقابله با آن در سطوح بعد یا به گونه( کودکان و بزرگساالن 

 یزآن ن یو کارآمد یبلکه اثربخش کند یم یلبر جوامع تحم یو مسائل مال یانسان یرویرا از نظر ن یا قابل مالحظه های ینهنه تنها هز

بهداشت روان در سرتاسر جهان تمام کوشش و  یطهح یننظران و متخصص باعث شد که صاحب یتواقع ینهم. محدود است یاربس

  (.8945 ینیکه،کل). در سطح اول متمرکز کنند یشگیریبر پ یمبتن هایی توجه خود را حول محور برنامه

تشکیل شده و معنای  1و به معنی تا فردا «در حمایت از»و « پیش»، «جلو»به معنی  Proبخش  در زبان التین از دو 8کاری اهمال

ویژه به به ،خیراندازی و به عقب انداختن انجام کارأهای آن نیز شامل مسامحه، دودلی، به ت مترادف. است «تا فردا» فظی آنللا تحت

کاری سارق زمان  اهمال (.Van Wyk, 2004)شود  تاخیر غیرضروری می دقتی یا تنبلی و به تعویق انداختن یا علت عادت در بی

تن انجام خکاری یعنی به تعویق اندا اهمال. کند شود فرد احساس گناه کند و نگاه دیگران نیز نسبت به او تغییر می است و باعث می

Sutton, 2009)کار و ارجاع عمل به آینده 
 ورزیدن، تعلل انداختن، تعویق روانی، آسیب این یهجوهر (.8911نقل از خسروی،  

 همة در پس. کندمی پیدا معنا جمعی امور در هم و فردی امور در هم ،اهمال بنابراین است کار در انگاری سهل و گرفتن سبک

 به توانمی آن جمله از که یابدمی تجلی متفاوتی هایگونه به کاری اهمال. است نهفته کردن دست آن و دست این نوعی معانی

 اشاره امور، انجام در سردرگمی و ابهام تکلیف، از بیزاری پرتی،حواس رکاری،پُ پرخاشگری، سازی،بحران نگرانی، دیدن، یاؤر: موارد

 (.8941، درایدن و نینان؛ Tracy, 2007؛ Steel, 2007) کرد

تغییرات همراه پذیر بههای مشترکی از جمله وجود غم، احساس پوچی یا خلق تحریک افسردگی دارای ویژگیDSM-5  طبق

افسردگی چیزی بیش از غمگینی به  .گذاردتوجهی بر ظرفیت کارکرد فرد تأثیر میطور واضح و قابلجسمی و شناختی هستند که به

های روزانه، افزایش یا کاهش وزن قابل توجه،  کاهش عالقه و لذت در فعالیت ممکن است ،افراد دارای افسردگی. تنهایی است

ارزشی یا احساس گناه شدید و افکار تکرار شونده مرگ یا  دست دادن انرژی، ناتوانی در تمرکز، احساس بی خوابی یا پرخوابی، از بی

کند و اغلب  شود، احساس غمگینی می وقتی کسی دچار افسردگی مرضی می (.8949 سادوك و سادوك،)خودکشی را تجربه کنند 

پذیر  بیش از حد معمول تحریک. کند د که در حق دیگران کوتاهی میشو دهد و معتقد می احساس گناه عذابش می. افتد به گریه می
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وقتی افسردگی به شدیدترین سطح خود برسد ممکن است توانایی واکنش هیجانی را از . کند شود و احساس اضطراب و تنش می می

گی و عالقمند شدن به انجام لذت بردن از زند. کند دست بدهد و به اینجا برسد که احساس خوب و بد چندان تفاوتی برایش نمی

بنابراین، سعی . رسد شود و انجام هر چیزی به نظر، کاری شاق می انرژی، کم می. گردد کارهای روزمره، برای این عده دشوار می

ا در ها قوز کرده روی صندلی بنشینند و یدادند دور نگه دارند و ممکن است ساعت کنند خود را از چیزهایی که معموالٌ انجام می می

شود، چون  بخش معمولی مانند خواندن روزنامه یا تماشای تلویزیون، دشوار و تحمل ناپذیر میهای لذت کار.  رختخواب بمانند

شان چقدر شان این است که حال اشتغال ذهنی. شود ها برایشان دشوار میشود و نیز یادآوری آن تمرکز بر آنچه خوانده و یا گفته می

به تشکیل  نظر بر آن است که تجربه در افراد، ،در مدل شناختی بک. اند ظاهر غیرقابل حلی روبرو گشتهمشکالت بهبد است و با چه 

بندی ادراك و در کنترل در سازمان ها، خود، ها یا طرحوارهانجامد و این فرض هایی دربارة خویشتن و جهان می ها و یا طرحواره فرض

ها امری سودمند و در واقع های فردی و معنی بخشیدن به آن بینی تجربهتوانایی پیش. گیرند ار میمورد استفاده قر و ارزیابی رفتار،

برابر تغییرند و در نتیجه ناکارآمد یا نابارور  افراطی و مقاوم در ها انعطاف ناپذیر، اما برخی از فرض. ضروری برای کارکرد بهنجار است

شوند که اتفاقات  مسائل موقعی مطرح می. وانند پیدایش افسردگی مرضی را توجیه کنندت تنهایی نمیهای ناکارآمد به فرض. هستند

بدین ترتیب، این باور که ارزش هر کسی منحصراً به . سازگاری داشته باشندفرد تقادی خود عمهمی بیفتند، اتفاقاتی که با نظام ا

و این اعتقاد که برای خوشبختی فرد الزم است موفقیت بستگی دارد، در صورت شکست، ممکن است به افسردگی منجر شود 

ال شدند، ناکارآمد فعّ های وقتی فرض. درصورت طرد شدن، ممکن است افسردگی را دامن زند ،دیگران او را دوست داشته باشند

ناخوشایند مربوط هستند و های  گوییم چون با هیجان می «منفی»از این نظر به این افکار ، انگیزند را برمی «8افکار خودآیند منفی»

ای  گونه فرایند استدالل آگاهانه آیند و برخاسته از هیچ خود به ذهن افراد میگوییم چون خودبه می «خودآیند»ها از این نظر به آن

چیزهایی هایی درباره رویدادهای آینده و یا یادآوری  بینی این افکار ممکن است تفسیرهایی از تجارب جاری باشند یا پیش. نیستند

کاهش در )های رفتاری  مانند نشانه: آورند های افسردگی را پدید می خود، سایر نشانه ةاند و این افکار به نوب که در گذشته اتفاق افتاده

های  ، نشانه(اضطراب، احساس گناه)های هیجانی  ، نشانه(عالقگی، رخوت بی)های انگیزشی  نشانه ،(گیری سطوح فعّالیّت، کناره

با پیشرفت افسردگی، افکار (. خوابی اشتهایی و بی بی)های جسمی  و نشانه( گیری اشکال در تمرکز، عدم قدرت در تصمیم)شناختی 

خود این فرایند به گسترش . شوند تر هر چه بیشتر ناپدید می گردند و افکار منطقی خودآیند منفی هر چه بیشتر زیاد و شدید می

شود، بیشتر  تر می از سویی فرد هر قدر افسرده. گیرد ور باطلی شکل میشود و بدین ترتیب د لق افسرده منجر میفزایندة دامنة خُ

و از سوی دیگر، هر قدر این افکار افسردگی زا بیشتر به ذهن  نماید کند و بیشتر به آن افکار اعتقاد پیدا می زا پیدا می افکار افسردگی

رو ازاین. (8948هاوتون و همکاران، )شود  تر می آورد و آن فرد افسرده وجود میبه هاآید و در او اعتقاد بیشتری نسبت به آن فرد می

در چهار زیرمقیاس  ،هایی برای سازگاریبینعنوان پیشکاری را بهی متغیرهای افسردگی و اهمالپژوهش حاضر برآن شد تا رابطه

 .آن، یعنی سازگاری خانه، سازگاری سالمت، سازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی در دختران دبیرستانی آمل بررسی نماید

 

 تحقیق روش

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  یبر اساس جدول کرجس یآمار

را ( 8448)کاری تاکمن همالو ا( 8449)، افسردگی بک (8498)های سازگاری بل نامهو پرسش آموز انتخاب شدهدانش 991حجم 

                                                           
1
. negative automatic thoughts 
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تجزیه و و تحلیل رگرسیون پیرسون  های همبستگیآزمونبا   SPSS-17افزار نرم طریق آوری شده ازاطالعات جمع. تکمیل نمودند

 .تحلیل شدند

این پرسشنامه . ترین ابزارها برای انعکاس حاالت افسردگی است مناسب این پرسشنامه از جمله(: 8449)پرسشنامه افسردگی بک 

هر ماده دارای چهار گزینه است که بر . کند گیری می ماده است که عالیم جسمانی، رفتاری و شناختی افسردگی را اندازه 18دارای 

حداکثر نمره در این تست  .کند ید تعیین میشود و درجات مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شد گذاری می نمره 9مبنای صفر تا 

افسردگی ؛ (84تا  89)افسردگی خفیف ؛ (89صفر تا )افسردگی جزئی  :درجات افسردگی به ترتیب .باشد حداقل آن صفر می و 99

، عاطفیهای  ماده پرسشنامه افسردگی بک در سه گروه نشانه 18. باشندمی( 99تا  14)افسردگی شدید ؛ و (11تا  15)متوسط 

دهد که از  سنجی انجام شده بر روی ویرایش دوم این پرسشنامه نشان می مطالعات روان .شود شناختی و جسمانی طبقه بندی می

ثبات . شود اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است و به طور کلی این پرسشنامه جانشین مناسبی برای ویرایش اول آن محسوب می

 Beck et) اند گزارش کرده 5718و غیر بیمار  5719ضریب آلفا برای گروه بیمار  و 5719با میانگین  5741ا ت 57.9درونی این ابزار را 

al, 2000) . را برای دانشجویان و ضریب  5749را برای بیماران سرپایی و  5741، ضریب آلفای (8919) همکارانهمچنین دابسون و

دانشجوی دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه  819عالوه در یک بررسی بر روی به. اند بدست آورده 5749بازآزمایی به فاصله یک هفته را 

و اعتبار  57.1بر روی جمعیت ایرانی انجام گرفت، نتایج بیانگر آلفای کرونباخ  BDI-II طباطبایی که جهت بررسی اعتبار و روایی

 (. 8941، و داستانی فتحی آشتیانی)بود  57.9هفته،  1بازآزمایی به فاصله 
: گیری موارد زیر توسعه یافته است به منظور اندازه ،8448در سال  مقیاس توسط تاکمناین (: 8448)کاری تاکمن  پرسشنامه اهمال

 (9)؛ «کارهای ناخوشایند»میل شدید به انجام افراطی فعالیت درمواقع انجام  (1)توصیف تعمیم یافته برای تمایل به تأخیر؛ ( 8)

-سؤال است که به 99این مقیاس دارای . آید وجود میکاری به دلیل اهمالش رویدادها یا افراد برای پیامدهایی که بهتمایل به سرزن

کاری اهمال 99تا  5نمرات . نمره خواهد بود 99و حداقل  859بنابر این حداکثر نمره . شود گذاری می امتیازی لیکرت نمره 9شیوه 

صورت گروهی روش اجرای پرسشنامه به. کندکاری زیاد را گزارش میاهمال 859تا  5.، کاری متوسطاهمال 5.تا  99ضعیف، 

 ،به معنی بسیار زیاد «غالباً»ای از پاسخ  گونه چهار درجهمل مشابه در مورد نحوه پاسخ دادن بهعبا دستورالها در ابتدا  آزمودنی. است

، کاری برای برآورد روایی مقیاس اهمالتاکمن، . (Tuckman, 2002) دهند به معنی بسیار کم به پرسشنامه پاسخ می «ندرتهب»تا 

هدف وی بررسی این مطلب بود که اعتقاد افراد نسبت به توانایی . همبستگی آن را با مقیاس خود کار آمدی عمومی به دست آورد

از روایی  کاری ن نشان داد که مقیاس اهمالنتایج تاکم. شود کاری می برای غلبه بر موانع و دستیابی به موفقیت، مانع از اهمال

دست آمده به -5799دیگر، روایی  مقیاس بر پایه همبستگی  آن با  مقیاس رفتار خود فرمان برابر با  ازسوی. مناسب برخوردار است

. دست آمده استبه 5745با  اعتبار مقیاس نیز بر پایه ضریب آلفای کرونباخ برابر ،براینعالوه .که از لحاظ آماری معنادار بوده  است

سؤالی از طریق  89اعتبار مقیاس . سؤال کاهش داد 89کاری را به  مقیاس اهمالهای  از طریق تحلیل عاملی، پرسش وی همچنین،

ی با اجرای خود ارزیابپژوهشگری دیگر  .در نظر گرفته بود 5715حداقل اعتبار را  او. گزارش شده است 5719آلفای کرونباخ برابر با 

دست کاری به قبولی را برای مقیاس اهمال  اعتبار قابل ،نفری از دانشجویان کارشناسی 95در یک نمونه ( سؤالی 99)کاری  اهمال

اعتبار  و روایی  ،سؤالی استفاده  شد 99از مقیاس ( 8914)با توجه به اینکه در پژوهش تمدنی . (Hutchinson, 2006) آورده است

 . دست آمدبه 5711از طریق ضریب آلفای کرونباخ  .1و  19، 89سؤال  9مقیاس با حذف 

 895روانشناس امریکایی تدوین شد و یک ابزار  ،توسط بهیرام بل 8498این پرسشنامه در سال : (8498)پرسشنامه سازگاری بل 

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

رو کمترین نمره آزمودنی در ازاین ال استؤس 91هر بعد از ابعاد پنجگانه آن شامل  .االت به صورت بله و خیر استؤپاسخگویی به س
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که در  شود به پژوهشیآن انجام شد میاعتباریابی در زمینه  تحقیقاتی کهاز جمله  .باشدمی 91هر زیرمقیاس صفر و بیشترین آن 

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

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

اعتبار هریک از مراحل جداگانه یادشده، امکان مقایسه افراد با . 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

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

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

 

 هایافته

از نمونه مورد مطالعه، ( درصد 91719)نفر  .81 گزارش شده، 8 جدولهمانطور که در  (:آموزانسن دانش)شناختی توصیف جمعیت

بیشترین فراوانی مربوط به  روازاینند، بودهفده ساله ( درصد 81789)نفر  99شانزده ساله و ( درصد 14798)نفر  859پانزده ساله، 

 . استبوده سن پانزده سال 
 

 آموزان مورد مطالعهسن دانش توزیع فراوانی .1 دولج

 درصد فراوانی فراوانی مطلق سن 

 91719 .81 پانزده سال

 14798 859 شانزده سال

 81789 99 هفده سال

 855 991 جمع

 

کاری و چهار های افسردگی، اهمالها در مقیاسمیانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی 1در جدول  :هاتوصیف نمرات آزمودنی

و با در نظر  ویلک شاپیروو  اسمیرنوو کولموگروفهای های آزموننیز باتوجه به آماره 9و در جدول . زیرمقیاس سازگاری آمده است

توان بزرگتر هستند، می 5759های مورد بررسی در این مطالعه از در تمام مقیاس( Sig)گرفتن اینکه سطح معناداری محاسبه شده 

کاری، های افسردگی و اهمالکننده در پژوهش حاضر در مقیاسآموزان دختر دبیرستانی شرکتنتیجه گرفت که توزیع نمرات دانش

 .توان به آزمون فرضیات پژوهش پرداخترو میچهار زیرمقیاس سازگاری نرمال بوده؛ ازاینو همچنین در هر 

 
 (n=853)ها های آماری مربوط به نمرات آزمودنی خالصه شاخص. 2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

                                                           
1. Altus 
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 5791 19714 افسردگی

 5791 99749 کاریاهمال

 79. 85719 سازگاری خانه

 9 1789 سالمتسازگاری 

 974 89799 سازگای عاطفی

 9 8979 سازگاری اجتماعی

 
 

 

 

 

 

 

 

 ها های نرمال بودن داده نتایج آزمون  .8 دولج

 متغیرها
 شاپیرو ویلک کولموگروف اسمیرنوو

 df Sig ها آماره df Sig ها آماره

 57549 991 87919 57889 991 57919 افسردگی  

 57189 991 87899 57491 991 57819 کاری اهمال

 57189 991 57194 57188 991 9..57 سازگاری خانه

 57911 991 57998 57918 991 57994 سازگاری سالمت

 57889 991 57919 57541 991 87998 سازگاری عاطفی

 57958 991 57919 57851 991 57919 سازگاری اجتماعی

 

 .دارد وجود رابطه سازگاریهای مقیاسخرده با دختر دبیرستانی آموزان دانش افسردگی بین :آزمون فرضیه اول

ده آمب محاسببه شبده   سطح معناداری و  های سازگاری،مقیاسبین افسردگی و هریک از خرده مقدار همبستگی پیرسون 9جدول در 

 .است

 
 (n=853)ی سازگارهای خرده مقیاسهمبستگی پیرسون متغیرهای افسردگی و . 4 دولج

Sig.  خطامیزان (α) متغیرها ضریب پیرسون 

 خانه افسردگی با سازگاری -57919 5759 57555

 سالمت افسردگی با سازگاری -57919 5759 57555

 عاطفی افسردگی با سازگاری -57949 5759 57555
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 افسردگی با سازگاری اجتماعی -57995 5759 57555

 

را  آمبوزان دختبر دبیرسبتانی   دانبش خانبه   سازگاری% 9979تواند  میافسردگی دهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می 9جدول در 

R= 57999)بینی کند پیش
 p > 57558با سطح معنباداری   t= -89799و  F=819 هایمعنادار را مقدار آماره معکوسوجود رابطه  (.2

 .اندتأیید کرده
 

 (افسردگی: بینمتغیرپیش) جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون( ANOVA)واریانس یکراهه های تحلیل  شاخص. 5جدول 

متغیر 

 مالك

مجموع  منبع واریانس

 مجذورها

میانگین  درجه آزادی

 مجذورها

 
F 

سطح 

 معناداری

 
R 

 
R2 

سازگاری 

 خانه

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

.594 

89949 

15999 

8 

999 

99. 

.594 

91 

819 57555 57919 57999 

 سطح معناداری  T خطای استاندارد B بین متغیر پیش

 57555 178  5799 9799 مقدارثابت

 57555 -89799 57919 57519 57981 افسردگی

 
را  دبیرسبتانی آمبوزان دختبر   سالمت دانش سازگاری% 9971تواند  میافسردگی دهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می 9جدول در 

R= 57991)بینی کند پیش
 p > 57558با سطح معنباداری   t= -8.794و  F=989های معنادار را مقدار آماره معکوسوجود رابطه  (.2

 .اندنیز تأیید کرده
 

 (افسردگی: بینمتغیرپیش) جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون( ANOVA)های تحلیل واریانس یکراهه  شاخص. 6جدول 

متغیر 

 مالك

مجموع  منبع واریانس

 مجذورها

میانگین  درجه آزادی

 مجذورها

 
F 

سطح 

 معناداری

 
R 

 
R2 

سازگاری 

 سالمت

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

9119 

9159 

4514 

8 

999 

99. 

9119 

89 

989 57555 57919 57991 

 سطح معناداری  t خطای استاندارد B بین متغیر پیش

 57555 88789  57911 97919 مقدارثابت

 57555 -8.794 57919 57589 57199 افسردگی

 
را  آمبوزان دختبر دبیرسبتانی   عاطفی دانش سازگاری% 9979تواند  میافسردگی دهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می .جدول در 

R= 57999)بینی کند پیش
 p > 57558با سطح معنباداری   t= -89749و  F=849های معنادار را مقدار آماره معکوسوجود رابطه  (.2

 .اندنیز تأیید کرده
 

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

 میانگین  درجه آزادیمجموع  منبع واریانسمتغیر 
F 

 سطح 
R 

 
R2 
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 معناداری مجذورها مجذورها مالك

سازگاری 

 عاطفی

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

9589 

85411 

89449 

8 

999 

99. 

9589 

98 

849 57555 57949 57999 

 سطح معناداری  t خطای استاندارد B بین متغیر پیش

 57555 15799  .5791 85 مقدارثابت

 57555 -89749 57949 57518 57149 افسردگی

 
را  آمبوزان دختبر دبیرسبتانی   اجتماعی دانش سازگاری% 89تواند  میافسردگی دهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می 1جدول در 

R= 57895)بینی کند پیش
 p > 57558با سبطح معنباداری    t= -714.و  F=9971های معنادار را مقدار آماره معکوسوجود رابطه  (.2

 .اندنیز تأیید کرده
 (افسردگی: بینمتغیرپیش) جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون( ANOVA)تحلیل واریانس یکراهه های  شاخص. 3جدول 

متغیر 

 مالك

مجموع  منبع واریانس

 مجذورها

میانگین  درجه آزادی

 مجذورها

 
F 

سطح 

 معناداری

 
R 

 
R2 

سازگاری 

 یجتماعا

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

9589 

85411 

89449 

8 

999 

99. 

9589 

98 

9971 57555 57995 57895 

 سطح معناداری  t خطای استاندارد B بین متغیر پیش

 57555 99  .5791 8979 مقدارثابت

 57555 -714. 57995 57589 57859 افسردگی

 
 .دارد وجود رابطه سازگاریهای مقیاسخرده با دختر دبیرستانی آموزان دانش یکارهمالا بین :دومآزمون فرضیه 

ده آمب محاسبه شده سطح معناداری و  های سازگاری،مقیاسکاری و هریک از خردهبین اهمال مقدار همبستگی پیرسون 4جدول در 

 .است

 
 (n=853)ی سازگارهای خرده مقیاسی و کارهمالهمبستگی پیرسون متغیرهای ا. 9 دولج

Sig. میزان خطا (α) متغیرها ضریب پیرسون 

 خانه کاری با سازگاریاهمال -57859 5759 57599

 سالمت کاری با سازگاریاهمال -57891 5759 57554

 عاطفی کاری با سازگاریاهمال -57999 5759 57555

 کاری با سازگاری اجتماعیاهمال -57119 5759 57555

 

آمبوزان دختبر   خانبه دانبش   سبازگاری % 8789توانبد   مبی فقبط   کباری همبال ادهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می 85جدول در 

R= 575889)بینی کند را پیش دبیرستانی
هبای  را مقبدار آمباره  کباری و سبازگاری خانبه    بین اهمالمعنادار  معکوسوجود رابطه  (.2

979=F  9711و- =t  5759با سطح معناداری < p اندتأیید کرده. 
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 (یکارهمالا: 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 

 خانه

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

814 

15999 

15999 

8 

999 

99. 

814 

9. 

979 57599 57859 575889 

 سطح معناداری  T استانداردخطای  B بین متغیر پیش

 57555 9791  1781 89789 مقدارثابت

 57599 -9711 57859 57511 575.9 یکارهمالا

 
آمبوزان دختبر   سبالمت دانبش   سبازگاری % 874توانبد   مبی فقبط   کباری همالادهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می 88جدول در 

R= 57584)کند بینی را پیش دبیرستانی
هبای  را مقبدار آمباره  کاری و سبازگاری سبالمت   بین اهمالمعنادار  معکوسوجود رابطه  (.2

9741=F  1799و- =t  5758با سطح معناداری < p اندنیز تأیید کرده. 
 

 (یکارهمالا: بینمتغیرپیش) جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون های تحلیل واریانس یکراهه شاخص. 11جدول 

متغیر 

 مالك

مجموع  منبع واریانس

 مجذورها

میانگین  درجه آزادی

 مجذورها

 
F 

سطح 

 معناداری

 
R 

 
R2 

سازگاری 

 سالمت

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

8.1 

119. 

4514 

8 

999 

99. 

8.1 

19 

9741 57554 57891 57584 

 سطح معناداری  t خطای استاندارد B بین متغیر پیش

 57551 .975  8799 979 مقدارثابت

 57554 -1799 57891 57581 57591 کاریهمالا

 
 آموزان دختبر دبیرسبتانی  عاطفی دانش سازگاری% 8179تواند  میی کارهمالادهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می 81جدول در 

R= 57819)بینی کند را پیش
و  F=.9871هبای  مقبدار آمباره  کاری و سازگاری عباطفی را  بین اهمالمعنادار  معکوسوجود رابطه  (.2

.789- =t  57558با سطح معناداری < p اندنیز تأیید کرده. 
 

 (یکارهمالا: بینمتغیرپیش) های تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون شاخص. 12جدول 

متغیر 

 مالك

مجموع  منبع واریانس

 مجذورها

میانگین  درجه آزادی

 مجذورها

 
F 

سطح 

 معناداری

 
R 

 
R2 

سازگاری 

 عاطفی

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

1895 

89199 

89449 

8 

999 

99. 

1895 

91 

9871. 57555 57999 57819 

 سطح معناداری  t خطای استاندارد B بین متغیر پیش

 57181 8719  8719 1799 مقدارثابت
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 57555 -789. 57999 57519 57894 یکاراهمال

 
را  آموزان دختر دبیرسبتانی اجتماعی دانش سازگاری% 9تواند  میی کارهمالادهد که  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می 89جدول در 

R= 57595)بینی کند پیش
و  F=81791هبای  مقبدار آمباره  کاری و سازگاری اجتمباعی را  بین اهمال معنادار معکوسوجود رابطه  (.2

9791- =t  57558با سطح معناداری < p اندنیز تأیید کرده. 
 

 (یکارهمالا: بینمتغیرپیش) های تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون شاخص. 18

متغیر 

 مالك

مجموع  منبع واریانس

 مجذورها

میانگین  درجه آزادی

 مجذورها

 
F 

سطح 

 معناداری

 
R 

 
R2 

سازگاری 

 یاجتماع

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع کل

119 

9944 

9919 

8 

999 

99. 

119 

89 

81791 57555 57119 57595 

 سطح معناداری  t خطای استاندارد B بین متغیر پیش

 57555 ..817  87811 18759 مقدارثابت

 57555 -97911 57119 57589 57591 یکارهمالا

 

 گیری بحث و نتیجه

زیر یعنی  ،برای چهار متغیر مالك( کاریافسردگی و اهمال)بین ی دو متغیر پیشهدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه

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

. ای معکوس و معنادار بین افسردگی و هرچهار زیر مقیاس سازگاری وجود داردداد که رابطه های پژوهش نشانتجزیه و تحلیل داده

 .های سازگاری وجود داردکاری و زیر مقیاسای معکوس و معنادار بین اهمالهمچنین نتایج نشان داد که رابطه

در ( 8914)سوکی و همکاران توان گفت، میهای انجام شده های پژوهش حاضر با دیگر پژوهشدر تبیین علمی و همخوانی یافته

از جمله عدم ارضای  ،باشد و عوامل خطرساز متعددیدرصد می 5.تا  85شیوع افسردگی در نوجواناننتیجه گرفتند پژوهش خود 

هش رسد توجه والدین به ارضاء نیازهای روانی اجتماعی نوجوان دختر سبب کانظر میبه .نیازها برای این اختالل مطرح است

تحقیق دیگری در . های آموزشی انجمن اولیاء و مربیان مدارس به آن پرداخته شودشود و بهتر است در برنامهافسردگی در آنان می

 ،همدان انجام شد شهر دبیرستانی دختر آموزاندانش روانی سالمت وضعیت بررسی هدفبا ( 8914)که توسط صادقیان و همکاران 

 اجتماعی، عملکرد در مستعد اختالل ترتیببه که است خطر در پژوهش مورد واحدهای اکثریت روانی سالمت نشان دادنتایج 

نمرات میانگین افسردگی و سازگاری پژوهش حاضر نیز، با توجه به نمراتی که در . باشندمی خودبیمارانگاری و افسردگی اضطراب،

در تحقیقات خارج از کشور . نامبردگان استنتایج  خوان باده است همدست آمآموزان دختر دبیرستانی بهافسردگی و سازگاری دانش

های سازگاری، شناختی  مقیاس روزانه،( دانشجویان دختر و پسر)کننده شرکت 819روز  18برای ( Nezlek & Gable, 2001) نیز

منفی که اتفاق افتاده  رویدادهای مثبت وکردند و کنترل بر محیط، عزت نفس و اضطراب را پر  ی،بک سه متغیره، عدم حتمیت علّ

ارتباط بین . طور منفی با تعداد رویدادهای منفی اتفاق افتاده در هر روز ارتباط داشتسازگاری روزانه به .بود را توصیف نمودند

های عالئم  اسها مقی کنندهشرکت. استبوده های مثبت و سازگاری  تر از ارتباط بین رویدادرویدادهای منفی و سازگاری قوی

-در مورد عزت نفس و مقیاس سه متغیری شناختی، سازگاری با رویدادهای منفی و مثبت برای شرکت. افسردگی را نیز پر کردند

 برای نیز همساالن ارتباطات است معتقد بیرمن .ندشتتری داارتباط قوی( های غیرافسرده کنندهنسبت به شرکت)های افسرده  کننده
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 (.Hughes et al, 2009) برگیرد در را تحصیلی پیشرفت تواندمی که دارد پیامدهایی ،مدت مدرسه بلند و تمد کوتاه سازگاری

-می آن اجتماعی و تحصیلی و پیامدهای سازگاری بر مؤثر عامل یک عنوان به را معلمان با آموزاندانش یهرابط بسیاری مطالعات

 وابستگی، و تعارض نظیر کمتری منفی صفات و باز روابط و مهربانی نظیر صمیمیت، زیادی مثبت صفات واسطهبه که ایرابطه. دانند

 مثبت احساسات با داشتن معلمان با صمیمانه روابط. دارد آموزاندانش تحصیلی و اجتماعی فردی، سازگاری بسیاری برای فواید

  تحصیلی پایه تکرار عدم احیاناً و بهتر تحصیلی عملکردهمساالن،  با بیشتر اجتماعی تعامل کمتر، رفتاری مشکالت ،مدرسه به نسبت

در تبیین این یافته  (.Harrison et al, 2007)برند  بهره می کمتر از این صفات مثبت ،است و افرادی که افسرده هستند مرتبط

سازگاری با دانشگاه مشکل داشته دانشجویانی که در . توان اظهار داشت که بین افسردگی و سازگاری در افراد رابطه وجود داردمی

با  رییگرد سوء مصرف مواد و انزواجویی، افسردگی، ترك تحصیل، پیشرفت پائین، با مشکالت مختلفی مانند افت تحصیلی و ،باشند

  (.Ciarrochi and Scott, 2006 ؛Chickering and Schlossberg, 1995)قانون دست به گریبان هستند 

در تبیین . کاری با هر چهار زیرمقیاس سازگاری بوده استی معکوس معنادار بین اهمالپژوهش حاضر، رابطههای یکی دیگر از یافته

 آسیب وکاری اهمالبین  دارامعنمعکوس  یرابطهاز برخی پژوهشگران پژوهش  نتایج ،از یکطرفتوان گفت که ها میاین یافته

برخی دیگر از پژوهشگران ، و از سوی دیگر، (Kiamarsi and Abolghasemi, 2014) دهدخبر می خودکارآمدیبا  روانی پذیری

رو، اگر به ازین .(8941فر و شعبانی، سلیمانی)اند مستقیم معنادار بین خودکارآمدی و سازگاری را گزارش کردهی رابطه

 .کندبط میکاری را مانند پلی به سازگاری مرتخودکارآمدی به عنوان متغیری میانجی نگاه کنیم، اهمال

 کنترل خود رفتارهای و احساسات برافکار، نظام آن توسط و هستند تنظیمی خود نیروی و کنترلی خود نظام نوعی دارای هاانسان

 هایمهارت وسیله، بدان که است ایسازنده توان خودکارآمدی،. کنندمی ایفا ای کننده تعیین نقش خود سرنوشت بر و دارند

 داشتن بندورا، نظر به. شودمی ساماندهی اثربخش ایگونه به مختلف، اهداف تحقق برای انسان رفتاری و عاطفی اجتماعی، شناختی،

 باره در انسان باور بلکه نیستند، افراد آینده عملکرد برای مناسبی هایکننده بینی پیش افراد قبلی دستاوردهای و هامهارت دانش،

کاری، به عنوان یک ؛ در حالی که اهمال(Bandura, 1997) است مؤثر خویش عملکرد چگونگی بر هاآن انجام در خود هایتوانائی

آسیب روانی، ناظر بر مشکالت رفتاری ناشی از مشکالت روانشناختی فرد است، یعنی فرد گمان مثبتی از خود در انجام درست 

سازگاری و هر یک از  در حالی که(. Ozer et al, 2013) ازداندلیف ندارد و به همین خاطر است که انجام تکالیف را به تعویق میتکا

نیز اظهار داشتند که ( 8914) همکاران و صادقیان .(Sinha, 2010) باشدهای آن، منوط به سالمت روانشناختی افراد میزیرمقیاس

مواجه هستند احتمال آموزان با فشارزاهای دوره نوجوانی  های زندگی است و دانش ترین دوره از آنجایی که نوجوانی یکی از بحرانی

های خانه، سالمت، عاطفی در پژوهش حاضر نیز، میانگین نمرات سازگاری در زیر مقیاس .رود که مستعد مشکالت عاطفی باشند می

( 8498)پرسشنامه سازگاری بل بوده است که با در نظر گرفتن اینکه در  8979و  89799؛  1789؛  85719ترتیب و اجتماعی، به

پس بیشترین مشکالت سازگاری نوجوانان دختر . ی سازگاری باالتر باشد، مشکل فرد در آن مقیاس بیشتر استهرچه نمره

ای زمینهدبیرستانی مورد پژوهش حاضر در سازگاری عاطفی و اجتماعی بوده است و همین مشکالت عاطفی و روانشناختی، پیش

در پژوهش حاضر های سازگاری زیر مقیاسبا کاری را ی معکوس معنادار اهمالو رابطه (Sinha, 2010)باشد می کاریبرای اهمال

  .نمایدمیو توجیه تبیین 

( 8911)درتاج و همکاران توان گفت، از یکطرف، می های سازگاریکاری با مؤلفهی معکوس معنادار اهمالرابطهدر تبیینی دیگر از 

کاری را ، اهمالپردازاننظریهبرخی طرف دیگر، در اند و گزارش کرده اجتماعی سازگاری رفتن باالرا موجب  پرخاشگری کاهش

 (.8948، جیمزناللیس و ا)کند کنند که موجبات عدم سازگاری فرد را فراهم میخشمی مخفی و منفعل معرفی می
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ورزی تحصیلی رابطه با تعلل 575558 سطح در ،آن هایلفهؤم و کل سازگاریاند که نیز گزارش کرده( 8949)بیرامی و همکاران 

 تعلل دهد،می روی روزانه تکالیف انواع همه در ورزیتعلل که حقیقت این علیرغم هک ندداشت هارظاخود  یهایافته تبیین در و دارد

 مطالعه نیز و موفقیت توجیه تحصیلی، فرایند در زننده آسیب ایسئلهم بعنوان و دارد آموزاندانش در باالیی شیوع، تحصیلی ورزی

 و فردی عوامل و تکلیف آزارندگی و پاداش در خیرأت نظیر موقعیتی، عوامل برخی تابع را ورزیتعلل، استیل .تاس شده گرفته نظر در

( Steel, 2007) داندمی کم انگیزش در نقصان وم ک کنترلی خود ذهنی، نظمیبی کم، خودآگاهی قبیل از شخصیتی، هایویژگی

 از بلکه نیست، ایانگیزهبی یا تنبلی دلیل به تعلل دیدگاه این در. است انگیزشی مشکل یک تعلل محققان، برخی اعتقاد به نهمچنی

 به نهایت در هک باشد عادت یک تواندمی تعلل. هستند دیگر تیفعالی انجام به مندعالقه ورزتعلل افراد که گیردمی انجام جهت آن

 دیدگاه این در. است شده نگریسته نیز شخصیتی اختالل یک عنوان به ورزی تعلل به. شودمی منجر فرد خودکارآمدی انتظار کاهش

 شده شناخته (طلبی تدرق ضعف و توجه عدم تنبلی، پشتکار، نداشتن ارادگی، بی چون هاییویژگی با) وجدان ضعف عنوان به تعلل

 این روانشناسان نظر بر بنا و بوده نوجوانی مرحله با مقارن تحقیق این مخاطب گروه سن که نکته این به توجه با همچنین. است

 هر از بیشتر آن در که دورانی ،شودمی شناخته هویت به دستیابی و استقالل کسب دوران فشار، و طوفان دوران هاینام با مرحله

 و خون فشار استرس، باال، اضطراب مانند عواملی رسدمی نظر به ؛شودمی مطرح گنفره و افراد محیط، با فرد گاریازس چیزی

 ریشه شودمی محسوب ورزیتعلل با مرتبط عوامل از که دیگر مشابه متعدد عوامل و معده زخم زیاد، تعارضات و عصبی هایناراحتی

 یکنندهتوجیه مشترکی، عوامل چنین وجود که رسدمی نظر به .(8949بیرامی و همکاران، ) باشد داشته نیز گروه این سازگاری در

 .باشد پژوهش حاضر در متغیرها بین همبستگی

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

سؤال مربوط به  91سؤال پرسشنامه مورد نظر،  895از)سؤال بود  811شامل ( سازگاری بل)ها خصوصآً اینکه یکی از پرسشنامه

های و از دیگر محدودیت. آموز و مدرسه بوده است، و جواب دادن به اینهمه سؤال خارج از حوصله دانش(سازگاری شغلی حذف شد

های رفتاری وهشی پژها 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

ها آموزان دبیرستانی دیگر اختالالت روانشناختی با سازگاری دانششود که پژوهشگران آینده نسبت به بررسی رابطهتوصیه می

در پژوهش حاضر، دارای ( 8498)های سازگاری بل و با توجه به اینکه زیرمقیاس. مطالعاتی داشته باشند( و پسر اعم از دختر)

ی آن است که این پرسشنامه، در هر بخش یا زیرمقیاسی، در حقیقت بوده است، و این نشان دهنده 57.5همسانی درونی بیش از 

شود این پرسشنامه در تواند صحت و سقم نتایج را زیر سؤال ببرد، پیشنهاد میسنجد و این امر میهای همسانی را میزیرمقیاس

 .        ی ایرانی، اعم از سالم و غیرسالم روانسنجی گرددآموزان، دانشجویان، و دیگر اقشار جامعههایی در ایران مانند دانشجمعیت

 

 تقدیر و تشکر

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

 .گرددمحترم مدارس قدردانی می
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 منابع
 ،سازگاری مقوله سطح افزایش بر شناختی و روانی تحلیل رویکرد با گروهی درمانی روش دو اثربخشی بررسی ،رضا حمید شعرباف، آقامحمدیان

 (.89.9) مدرس تربیت دانشگاه ،تهران ،ارشد کارشناسی نامه پایان

 انتشارات ،تهرانترجمه محمدعلی فرجاد،  ،(تنبلی درمان و ورزیدن تعلل بر غلبه) کاریاهمال روانشناسی ،8948 .مالیی، آلبرت، جیمزنال، وسلیا

 .رشد

 .هرمس انتشارات ،تهران ،زادهشریعت اختر ترجمه ،هاافسانه افسون ،8941 ،برونو بتلهایم،

کنفرانس بین المللی علوم . طهمتوس مقطع رد آموزاندانش تحصیلی ورزیتعللبیرامی، منصور، محمدی، نادر، خانی، منیژه، رابطه سازگاری با 

 .8949رفتاری و مطالعات اجتماعی، اسفند 

 .999-.99 ،(19) 9 ،(8914) تحولی روانشناسی فصلنامه ،دانشجویان در کاریاهمال ،مجتبی تمدنی،

 رهبری فصلنامه ،ایران تجارت یهتوسع سازمان آموزش بخش در آنان کاری اهمال و کارکنان شغلی رضایت یهرابط بررسی ،اکبرعلی خسروی،

 .898-819 ،(1) 9 ،(8911) واحدگرمسار اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی مدیریت و

 مبتالیان بزرگ نمونه یک در II-بک افسردگی پرسشنامه روانسنجی مختصات ،امید چوالبی، مساح ،پروانه محمدخانی، ،استفان کیت دابسون،

 .19-15 ،(1) 1 ،(8919) روانی هایاختالل و هابیماری در توانبخشی نامهویژه ،اساسی افسردگی اختالل به

 81-89 پسر آموزان دانش اجتماعی سازگاری و پرخاشگری بر خشم مدیریت آموزش تاثیرفریبرز، مصائبی، اسداهلل، اسدزاده، حسن،  ،درتاج

 .1.-91(: (81)پیاپی9) 9، (8911) کاربردی روانشناسی فصلنامه، ساله

 فرزین ترجمه ،دوم جلد ،بالینی روانپزشکی/  رفتاری علوم روانپزشکی خالصه ،8949 ،آلکوت ویرجینیا سادوك، ،جیمز بنجامین سادوك،

 (..155 اصلی زبان به انتشار تاریخ) سوم چاپ دهم، ویرایش ارجمند، انتشارات ،تهران ،رضاعی

 شهید دانشگاه اول سال کارشناسی دانشجویان تحصیلی سازگاری با پیشرفت انگیزه و خودکارآمدی بین رابطهفر، امید، شعبانی، فرزانه، سلیمانی

 .859-19 ،.8 شماره ،85 دوره ،(8941) علمی شناسنامه. اهواز چمران

 نیازهای ارضاء میزان با آن همبستگی و افسردگی شیوع بررسی ،الهه نیا، مصداقی ،حسین اکبری، ،زهرا تقربی، ،خدیجه شریفی، ،زهرا سوکی،

 .199-199 ،(9) 89 ،(8914) فیض فصلنامه ،کاشان شهر های دبیرستان دختر آموزان دانش در والدین توسط اجتماعی روانی

 . مرکز نشر دانشگاهی ،تهران ،درمانیهای مشاوره و روانتئوری، 8941 ،طاهری، فرزانه ،ناصری، غالمرضا ،شفیع آبادی، عبداهلل

 علمی مجله ،همدان شهر دبیرستانی دختر آموزاندانش روانی سالمت وضعیت بررسی ،سمیرا گرجی، ،مهناز کوشا، مقدری ،عفت صادقیان،

 ..9-94 ،(8914) .9 همدان، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 و اسالمی زندگی سبک رابطه بین در خودکارآمدی و نفس عزّت میانجی نقش بررسی ،نژاد، فاطمهمطهری ،صمدی، سعید ،طوالبی، زینب

 .891-889 ،(4) 9 ،(8941) جوانان جامعه شناختی مطالعات فصلنامه ،مشهد شهر جوانان اجتماعی سازگاری
مجله دستاوردهای  ،اهواز چمران شهید دانشگاه دانشجویان سازگاری و والدین فرزندپروری هایشیوه رابطه ،بیرگانی، سیروس پورعالی

 .191-189 ،(1) 9 ،(8948) روانشناختی

 .بعثت انتشارات ،تهران ،سالمت روان و شخصیت ارزشیابی: شناختی روان هایآزمون ،8948 ،محبوبه داستانی، ،علی آشتیانی، فتحی

 تاریخ) چهاردهم چاپ تخصصی، رسانه انتشارات تهران، ،محمدخانی شهرام ترجمه ،زندگی های مهارت کامل مجموعه ،8945، کریس کلینکه،

 (.8444 اصلی زبان هب انتشار

 .انتشارات سمت ،تهران ،روانشناسی رشد ،8949 ،لطف آبادی، هاشم

 انتشارات ،تهران ،کریمی معصومه و یعقوبی حمید ترجمه ،تکنیک 855نکته، 855: درمانی شناخت ،8941 ،ویندی درایدن، ،مایکل نینان،

 .سوم چاپ اول، ویرایش ارجمند،

 ،زادهقاسم اهللحبیب ترجمه ،(روانی هایاختالل درمان در کاربردی راهنمای) شناختی درمانی رفتار ،8948 ،کالرك کیس، ،کرك هاوتون،

 .نهم چاپ اول، ویرایش ارجمند، انتشارات ،تهران
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Abstract 

The aim of this study was to determine the relationship between depression and procrastination and 

subscales of high school girls’ adjustment 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 sewage stage cluster sampling method. Measurement tools in this 

study were Beck Depression Inventory (BDI-ᴨ), Tuckman Procrastination Inventory (1991), 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 

depression and four adjustment subscales (home adjustment, health adjustment, emotional adjustment, and 

social adjustment) in high school girl students. Significant inverse relationship between procrastination 

and all of four adjustment subscales were found in female students as well. 

 

Key Words: depression, procrastination, home adjustment, health adjustment, emotional adjustment, 

social adjustment, female students. 
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