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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 پيش بيني ناگويي خلقي براساس مولفه هاي عملكرد خانواده در دختران نوجوان شهر شيراز

 
 ∗زبيده دهقان منشادي

 **زهرا خليلي

 ***ماريه دهقان منشادي

 

خانواده يك نظام اجتماعي است كه         .  گيري كودك است    خانواده اولين و مهمترين محيط در شكل           :مقدمه
اي از قواعد و اصول را ابداع و براي اعضاي خود               اين نظام اجتماعي، مجموعه    .  ص خود را دارد    هاي خا  ويژگي
گيري شخصيت و رفتار افراد بازي        خانواده بيشترين تاثير را در شكل      .  كندهاي متفاوت و متنوعي تعيين مي       نقش
ناگويي خلقي عبارتند   .   است  مطرح نشده  DSM-Vاختالل در   يك  تايميا به عنوان     از سوي ديگر، الكسي   .  كند مي
 هاي شخصي، فقر شديد تفكر نمادين كه آشكارسازي برخوردها،         ناتواني در بازشناسي و توصيف كالمي هيجان       از  

به كارگيري احساسات به عنوان عاليم مشكالت            ناتواني در   كند،ها را محدود مي    تمايالت و سائق     احساسات،
دشواري در تمايز بين       كاهش يادآوري روياها،     اهميت بيروني،  اي كم هتفكر انتزاعي در مورد واقعيت        هيجاني،
خودآگاهي   ظرفيت محدود براي همدلي و       هاي عاطفي چهره،   فقدان جلوه    هاي بدني، هاي هيجاني و حس   حالت
 تواند در ايجاد اين نوع از شخصيت،         خانواده بعنوان اولين محيط اجتماعي مي         ).2000تيلور و بگبي،   (باشدمي

با توجه به نقشي كه عملكرد      بنابراين  .  هاي بحراني رشد يعني نوجواني، نقش داشته باشد       يكي از دوره    ص در بخصو
بيني ناگويي خلقي بر اساس     پيش  بررسي پژوهش حاضر،    هدف از   خانواده بر ايجاد ناگويي خلقي در نوجوانان دارد،       

 .باشد ميهاي عملكرد خانواده در دختران نوجوانعملكرد خانواده و مولفه

هاي عملكرد خانواده متغير پيش بين و      در اين پژوهش، متغير مولفه    .پژوهش حاضر از نوع همبستگي است        :روش
آموزان دبيرستاني دختر شهر شيراز       جامعه آماري شامل تمام دانش     .  متغير ناگويي خلقي متغير مالك مي باشند      

به منظور جمع آوري اطالعات از دو پرسشنامه         .  ندگيري تصادفي انتخاب شد     نفر به روش نمونه     212باشد كه مي
 .و ناگويي خلقي تورنتو استفاده شد) FAD(عملكرد خانواده

) >P  0001/0(ها نشان داد كه ناگويي خلقي و نمره كل عملكرد خانواده در سطح معناداري                         يافته :نتايج
ركرد كلي، دلبستگي عاطفي،      همچنين بين ناگويي خلقي با مولفه هاي كا          .  همبستگي معنادار منفي داشت     

نيز همبستگي معنادار و منفي     )  >P  05/0( ارتباطات در سطح     و)  >P  01/0(ها در سطح    پاسخگويي عاطفي، نقش  
 . وجود دارد

 
 كارشناسي ارشد، رشته روانشناسي باليني، دانشگاه شيراز ∗

 انشگاه شيرازكارشناسي ارشد، رشته روانشناسي باليني، د **
 marieh.dehghan@gmail.comدانشجوي دكترا، مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان         ***
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 
 
 
 
 

تواند ناگويي خلقي را بطور     تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه پاسخگويي عاطفي تنها مولفه اي است كه مي               
 ).R2=035/0( درصد از ناگويي خلقي را تبيين كند 7/3و  ) β ،01/0=ρ=-19/0(كند بيني منفي پيش

براين اساس مي توان براي درمان ناگويي        .تواند يكي از پيش بين هاي ناگويي خلقي باشد       عملكرد خانواده مي   :بحث
 .خلقي در بين نوجوانان از خانواده درماني و درمان هاي مربوطه استفاده كرد

 .عملكرد خانواده، ناگويي خلقي، نوجوانان: هاكليدواژه
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