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 ده یچک

 

. باود  يم و عااد یتی ن پسران نوجوانیدر ب یلیشرفت تحصیو پ یافسردگ، اضطراب، ینوجوانهاي استرس يسهیهدف از پژوهش حاضر مقا

 30شاامل   يآماار  ينموناه . آموزان شهرساتان ماارکاه باود   دانش يهیشامل کل يآمار يجامعه. بود ياسهیمقا -یپژوهش از نوع عل روش

م از مقطا   یتا یآماوزان  با دانش که به شکل همتا شده يآموز پسر عاددانش 30انتخاب شدند و  یم که به شکل تصادفیتیآموز پسر دانش

 پرسشانامه اضاطراب اسا ن    (، 2007) بارن  یاسترس نوجاوان  يپژوهش عاارت بودند از پرسشنامه يابزارها .متوسطه اول انتخاب شدند

ن و انحاراف  یانگیم) یفیشده در دو سطح توص يگردآور يهاداده. آموزانو معدل دانش( 2002) کوتچر یافسردگ يو پرسشنامه( 1997)

باه جاز در بعاد    ، ماورد مطالعاه   يرهایمتغ ينهین دو گروه در زمیج نشان داد بینتا. ل شدیتحل( ان یل کواریتحل) یو استنااط( استاندارد

تاوان  یج ما ین نتاا یا با توجه باه ا . مورد مطالعه در دو گروه وجود ندارد يرهاین متغیب يداریتفاوت معن، خود از ابعاد استرسهاي استرس

 یتفااوت  یلیشارفت تحصا  یبه جاز در پ  یلیشرفت تحصیاسترس و پ ،اضطراب، ینوجوانهاي استرسدر ، آموزان پسرم بودن دانشیتیگفت 

 . کندیجاد نمیا
 

 فوت پدر، پیشرفت تحصیلی، افسردگی، اضطراب، استرس: واژگان كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

 

 
The Role of Father Death on Stress, Anxiety, Depression and Academic Achivment among high 

school boys in Mobarakeh City 

 

Abstract 

The purpose or the research was to comparison of stress, depression, anxiety and academic 

achievement between orphan high school boys with normal boys. The research was casual-

comparative design. The sample was 30 orphan boys that they were volunteer selected. The statistical 

population was all orphan high school boys in Mobarekeh city. The normal students were matched 

with orphan students. The measurements were stress scale of Bern (2007), Spence Children's Anxiety 

Scale (1997), Chutcher depression scale (2002) and the mean of academic scores. Gathered data was 

analyzed by descriptive statistic (mean and standard deviation) and inferential statistic (Mancova). The 

results showed there are no significant deferent between two groups in research variables exception 

academic. As regard to the result can concluded being orphan cannot cause significant different in 

stress, depression, anxiety but it can cause decrasing academic achievement . 
 

Keywords: Stress, Anxiety, Depression, Academic Achivment, Death of Father 
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 ان مسأله یب

 یا مشاکالت یا ا و یا نوجوان همراه با مزا يتواند برایا فوت او میاست و حضور و وجود پدر  یزندگ يهان دورهیرتریپذبیاز آس یکی ینوجوان

ه در ذهنای و عااطفی کا   ، هااي فیزیکای  استرس عاارت است از واکنش. کنند استرس استیکه نوجوانان تجربه م یاز مشکالت یکی. باشد

پاسخ افراد باه تغییارات زنادگی متفااوت     . توانند بزرگ یا کوچك باشندتغییرات می. شوندتجربه می، نتیجه تغییرات و نیازهاي زندگی فرد

فارد را  ، تواناد در زماانی کاه ایان تغییارات و نیازهاا      دهنده باشد در حالی که استرس منفی میتواند یك انگیزشاسترس مثات می. است

شناسی به معنی فشار و نیرو است هر محرکی که در انساان ایجااد   تنیدگی یا استرس یا فشار عصای در روان. ایجاد شود، نددهشکست می

موجب تانش رو    یبه عاارتی هر عامل. گویندتنش ایجاد شده در بدن را تنیدگی می. شودزا یا عامل تنیدگی نامیده میاسترس، تنش کند

دهد تا تعادل از دسات  هایی از خودنشان میبدن واکنش، هنگام وارد شدن استرس. تنش زا است، فرد شودو جسم و از دست دادن تعادل 

 . رفته را بازگرداند این عمل استرس است

کند و ارگانیزم آید و قواي فرد را براي روبرو شدن با آن بسیج میتنیدگی واکنشی است که در فرد در اثر حضور عامل دیگري به وجود می

 . تواند منجر به اضطراب گرددیاسترس در نوجوانان م(. 1377، فقیه) کندلت آماده باش پیدا میحا

د یترد، آن عاارتند از ترس یاصل يهایژگید که ویشد یختگیبرانگ یك حالت روانیعاارت است از  DSM-5 يارهایبر اساس معاضطراب  

کاه   یتیماوقع  یعنا یآور ت ضربهیك موقعیاارت است از واکنش فرد در مقابل معتقدند اضطراب ع ياعده(. 1392، یگنج) مفرط یو نگران

ف یا ك تعریز در یکاپالن و سادوک ن. واق  شده و فرد در مهار کردن آنها ناتوان است یا درونی یرونیکات اعم از بیباال گرفتن تحرتأثیر  ریز

اسات کاه باا     یند و اغلب ماهم دلواپسیار ناخوشایبس، حالت منتشرك یاضطراب : کنندیف مین تعریتر اضطراب را چنینیتر و عقابل فهم

، سردرد، قیتعر، ت ش قلب، نف  یتنگ، شدن سر دل یاحساس خال: ن احساسات عاارتند ازیگردد ایهمراه م یا چند احساس جسمیك ی

 یموجب نوعمعموالً ت یگوناگون شخص يهاندین فرایتعارض ب(. 1390، يپورافکار ؛ ترجمه2007، کاپالن و سادوک) ل حرکتیقرار و میب

شاه عالمات آن اسات کاه     یار باشد و وجاود آن هم یهوشا نایار یتواند هوشیاضطراب م؛ دیرا اضطراب نامد آنیشود که فرویم یعذاب روان

یجاد میاضطراب ا، ستین شود که فرد احساس کند درمانده است و قادر به کنار آمدنیکه تعارض باعث م یزمان. جاد شده استیتعارض ا

 (. 1385، يدمحمدی؛ ترجمه سگمنیسل، روزنهان) دارد یبستگ مورد انتظار يامدهایشدت اضطراب تجربه شده به پ. شود

درصد نوجوانان یك یاا چناد دوره افساردگی اساسای      20تا  15ااً یتقر. است یافسردگ ياز عوامل به وجودآورنده یکیاضطراب چنین هم 

طور مزمن افسرده هستند و به مدت چند ماه یاا  بین دو تا هشت درصد به. ن میزان با میزان افسردگی در بزرگساالن برابر استاند ایداشته

. یابناد ساالگی یاك مرتااه افازایش مای      15تا  13هاي افسردگی بین نشانه. کنندجویی میگاهی چند سال محزون هستند و از خود عیب

فقدان احسااس کنتارل بار    ، حاالت بالینی هستند که با اختالل خلق، الالت خلقی است و اختالالت خلقیافسردگی نوجوانی زیر گروه اخت

عالئم کلی افسردگی شامل خلاق  (. 1390، ؛ ترجمه پورافکاري2007، 1کاپالن و سادوک) خلق و تجربه ذهنی ناراحتی شدید همراه هستند

ارزشی احساس گناه و بی، کندي یا برانگیختگی روانی حرکتی، ناود انرژي، در اشتها اختالل، آشفتگی در خواب، ناود لذت یا عالقه، افسرده

اسات کاه در    ياوقفهیب یجانیخلق حالت ه. شودیمحسوب م یخلق يهان اختالل جزء اختاللیا(. 1382، آزاد) باشدو مشکالت تفکر می

ماوارد باا    یا شاعف کاه در بعضا   یا  یبا احساس نابهنجار افسردگ یخلق يهااختالل. شودیتجربه م يتا شاد ینیوستار از غمگیك پیطول 

 (. 1389، يپورافکار ؛ ترجمه2003، سادوک، کاپالن) ف شده استیهمراه است توص یختگیگسروان يهایژگیو

 یارثا  يارد مانااست که احتمال د یکیولوژیزیفناقص يکارکردها یا در بعضیها و ا در ژنی یعلت افسردگ یشناسستیز يهیبر اساس نظر

 دیا آیمثاات و ساازنده باه وجاود ما      يت مناسب رفتارهاا یدر اثر عدم تقو یان افسردگیرفتارگرا يدهیبه عق(. 1389، ياکار) داشته باشد

 یکا یامروزه (. 1389، کاکاوند) اندت به هم وابستهیو فقدان تقو یکنند که افسردگین فرض میطه چنین حیمتخصصان ا(. 1392، یگنج)

هاا و  يریممکان اسات باه علات ساوگ      ید افساردگ یا گویبك است که م یدگاه شناختید یافسردگ یشناختروان يهاهین نظرینفوذتراز با

 (. 1392، یگنج) دیها در پردازش اطالعات و طرز فکر بوجود آضیتاع

فارد در   یا اکتسااب یا آموختاه شاده    ییابه توان یلیشرفت تحصیپ. قرار دهدتأثیر  را تحت یلیشرفت تحصیپ، یتواند در نوجوانیم یافسردگ

باه طاور   . شاود یم يریگاندازه، معلم ساخته يهاا آزمونیر استاندارد شده یفراگ يهاق آزمونیشود که از طریاطالق م یموضوعات آموزش

و  يفارد  يهاط به تفاوتمربو یکل ينها را در مقولهآکه بتوان  يبه طور، فرد است یآموزشگاه يریادگیمقدار  ين اصطال  به معنایا یکل

ا ی یقال يهازان آموختهیاز م یلیشرفت تحصیپ(. 1389، فرییتمنا) عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش مورد مطالعه قرار داد

                                                           
1- Kaplan & Sadock 
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، فیسا ) ودشیمشخص م، شودیمعلمان آموزش داده م يکه از سو یمطالا يآموزان در رابطه با موضوعات و محتوادانش یفعل يهاییتوانا

در . منجر شود یدر بخش یا تخصصیتواند به مهارت در امر خاص یل است که میت در امر تحصیموفق یلیشرفت تحصیمنظور از پ(. 1371

 یکیبه عنوان  یلیشرفت تحصیاز پ. مورد نظر هر دوره است یبه اهداف آموزش یابیدست یلیشرفت تحصینظام آموزش و پرورش منظور از پ

ا ی یشخص یلیتحص يهیك پایآموزان در گذراندن دروس ت دانشیف و موفقیشرفت در نظام آموزش و پرورش انجام تکالیپ يهااز شاخص

 یاز معضالت نظام آموزش یکیاست که  یلیوجه مخالف آن افت تحص. شودیاستفاده م یمطالب درس يریادگیآموزان در امر ت دانشیموفق

و تکارار   يماردود ، مربوطاه  یلیمقاط  تحصا  يهابه هدف یابیآموزان در دستت دانشیدم موفقهمچون ع، گوناگون يهاوهیاست که به ش

(. 1387، یلی؛ باه نقال از اساماع   1370، یپورشاافع ) دهاد یخود را نشاان ما   یفیو بالتکل يکاریب، رسل زودیترک تحص، یدرس يهاهیپا

 (. 1388، یتراب) شودیانجام م یتیترب يهاتیك آموزش و فعالفعال است که با کم يریادگیند یفرا ییمحصول نها، یلیشرفت تحصیپ

، اضاطراب ، تواند بر اساترس ین رو فوت پدر میر است؛ از ایار مهم و چشمگیدر خانواده بس، نقش پدر، ن اشاره شدیش از ایکه پگونه همان

 ین و عدم انسجام و ثاات خاانوادگ یفقدان والد( 1998) 1وریکل. داشته باشدتأثیر  تواندیآموزان مدانش یلیشرفت تحصیو روند پ یافسردگ

بخاش  یخ خانواده نقش هسات یدر طول تار. شودیدر کودکان و نوجوانان م یدگیشتر با عوامل تنیداند که موجب مواجهه بیم یرا از عوامل

دن باه  یرشاد و رسا   يط الزم برایواده شراخان. افراد به شمار رفته است یو روان یمؤثر بر سالمت بدن يهاطین محیتراز مهم یکی داشته و

 (. 1385، يشاه نظر) آوردیرا فراهم م یو اجتماع یروان یتوازن جسم

 

کودکاان را   یت روانا یشود و امنیدر خانواده م یو اجتماع یفرهنگ، ياعم از اقتصاد ياریفقدان پدر موجب بروز مشکالت بس، انین میدر ا

ل نداشتن پدر به عناوان  یبه دل ینقش جنس يفایو ا يکنند در همانندسازیم یکه بدون پدر زندگ یاننوجوان. دهدیدر معرض خطر قرار م

نساات  ، معتقدند پسران فاقد پدر( 1380، فریبه نقل از چاوش ؛1972) 2و استال ول یچنانچه بارکل. الگو احتماالً دچار مشکل خواهند شد

آنها نشاان  چنین هم. برخوردارند( یاجتماع يهابه لحاظ مهارت) يترفیضع يهپنداردتر و خونییپا یاجتماع ير کودکان از سازگاریبه سا

تار درجاه  نییپاا  یو اجتماع يفرد يت و سازگاریابعاد شخص یبعض ياز طرف معلمان رو، ییاند که کودکان فاقد پدر در مدارس ابتداداده

و اساتفاده کمتار از مقابلاه     يآورد يشتر از مقابله رویکننده استفاده بینیبشیاد خانواده پیت زیحما یق طولیك تحقی در. شوندیم يبند

 (. 1993، 3فرش و موس) زمان بوده است یدر ط یاجتناب

ار یبسا  يهاا کنندهلیتعد، از جمله پدر یدگدرون خانوا یتیز معتقدند که مناب  حماین( 1375، یبه نقل از کاف ؛1987) و همکاران 4دانست

احساس ، کنندهکمك يافتند که داشتن پدر و مادرین دست یبه ا يادر مطالعهچنین همها آن. باشدیاز آن م یناشاسترس و عوارض  يقو

 . و بالعک  کندیت میبا مشکالت را تقو ییارویرو ییو توانا يارزشمند

پارورش و  : اناد؛ از جملاه  داختاه در نوجواناان پر  یلیشرفت تحصیو پ یافسردگ، اضطراب، به موضوع استرس یگوناگون يهاتاکنون پژوهش

ن نوجوانان یاسترس و عوامل مؤثر بر استرس در ب( 1383) ياسترس جوانان؛ جعفر يبار را بر تجربهنقش حوادث فاجعه( 1385) نژادبهرام

 يرابطاه ( 1392) یکفشاار  يجواناان را؛ جعفار   یزان اضطراب و افسردگیارتااط خانواده با م يابعاد الگوها يرابطه( 1386) اینرا؛ کوروش

کردناد؛   یرا بررسنوجوانان  یلیشرفت تحصیو پ یخانوادگ يهایژگین ویب يرابطه( 1392) ينوجوانان را؛ عطاآباد یحاالت مادر با افسردگ

اخاتالل در عملکارد و قادرت    ، یو روانا  یجسام  يهاا يماار یتواند موجب بروز بینشان داد استرس م( 2005) 5گامن و مورگان يمطالعه

ن استرس یارتااط ب یبه بررس یدر پژوهش( 2012) و همکاران 6یان گردد؛ ساکلوفسکیدر دانشجو یت منجر به افسردگیو در نها يسازگار

باوده   یلینامناساب تحصا   یلیجهت عملکرد تحصا  يافتند که استرس باال عامل خطریجه دست ین نتیپرداختند و به ا یلیت تحصیو موفق

دانشاجو پرداختاه    353 یاضطراب و نگرانا  ینیبشیحل مسئله در پ يهاانواع ساك یبه بررس( 2002) ارانو همک 7است؛ در پژوهش بلزر

شاتر ارتاااط دارد و   یب یبا نگران یرمنطقیو غ یمقابله با مشکل از نوع منف، هاید که با کنترل اضطراب صفت در آزمودنیشد و مشاهده گرد

 یناوع ، زایدگیا ط تنیو فاجعاه سااختن شارا    ین بود که نگرانیکه حاصل شد ا ياجهینت. رددا یمنف يها رابطهبا آن یمنطق يحل مسئله
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را باه   يعواقب متعادد ، ینشان داد اضطراب در نوجوان یدر پژوهش( 2011) 1لگراند باشد؛یمدار مجانیمقابله با مشکل ناکارآمد و از نوع ه

انجام دادناد کاه    یقیتحق( 2008) و همکاران 2اوه شود؛یگوناگون م یجسم ياهيماریو ب ینکه موجب بروز افسردگیدناال دارد از جمله ا

و  ین فکر خودکشا یاز آن است که ب یق حاکین تحقیج اینتا. شده است یبررس یبر خودکش، ینوجوان و افسردگ -اط والدیارتتأثیر  در آن

 یمعناادار منفا   ينوجاوان رابطاه   -ارتااط پادر چنین همن و نوجوا -و ارتااط مادر ین فکر خودکشیمعنادار و مثات و ب يرابطه، یافسردگ

 یلیشارفت تحصا  یت و پیفعال بر رضا يریادگیت یفین کیرابطه ب یبررس) تحت عنوان یقیدر تحق( 2009) و همکاران 3وجود دارد؛ فورتن

او  یلیشرفت تحصیدر پ، يریادگی ي  و نحوهیروش تدر، یلیط تحصیآموزان از محدانش يریادگی يت و نحوهیفیآموزان نشان داد کدانش

بار عملکارد    یمنفتأثیر  یجه گرفتند که اضطراب و افسردگینت، انجام دادند( 2010) و همکاران 4يکه الند یقیدارد؛ در تحق یینقش بسزا

هاا و  خاانواده  يروکاه بار    یطول يادر مطالعه( 2013) 5پاتر و رزکا گذارد؛یم یآموزان دبستاندانش یلیشرفت تحصیو پ یشناخت -یعصا

هاا در  فرزنادان آن  یلیتحصشرفتیها در پات خانوادهیتجربچنین همو  یاجتماع يهايجه گرفتند که نابرابرینت، شان صورت گرفتفرزندان

در  یلیشارفت تحصا  یو پ یافساردگ ، اضطراب، به نقش فوت پدر بر استرس یپژوهش، شودیکه مشاهده مگونه همان. طول زمان نقش دارد

 . ن نوجوانان ن رداخته استیب

ك قارار  یا شااوندان نزد یاز خو یکا یا یا فرزندان و یپدر بر عهده مادر  يهاتیف و مسئولیگردد که وظایپدر موجب م وتبا توجه به آنکه ف

وه یدر شا  یشاود و باه طاور کلا     یدر خانواده دچار دگرگاون  يریگمیر کند و مرج  قدرت و تصمییافراد خانواده تغ یستم ارتااطیس، ردیگ

م از یتا یفرزنادان  ، ن اسالمیران و به خصوص دیدر فرهنگ اچنین هم. دید آیپد يریرات چشمگییو نحوه عملکرد فرد و خانواده تغ یتیترب

شاده   يم ناواز یتا یه باه  یتوص یات فراوانیات و روایآ، ثیاز جمله قرآن و حد یدر متون اسالم، نهین زمیگاه خاص برخوردارند و در همیجا

 . دین گروه خاص به عمل آیاز ا يشتریشناخت ب، ن راستاین رو الزم است تا در همیاز ا .است

 يرسد که خأل وجود پدران بارا یبه نظر م، ستندیآموزان محروم از پدر کم ننکه تعداد دانشیبا توجه به نقش پدر و با توجه به ابه هرحال  

ن سان  یا آموزان به پادر در ا از دانشیاست و ن یدوران سخت ینکه دوران نوجوانیه انطور با توجه بیآموزان کامالً محسوس باشد و همدانش

 یبررسا  یشناختروان يرهایمتغ يریگنقش پدر در شکل ین رو الزم است تا به طور علمیاز ا، دهدیش نشان میش از پیه را بیت قضیاهم

شاود تاا   ین جامعه باعث ما یق از ایعدم شناخت دق. کرد یطراح يریشگیو پ یمناسب درمان يهاگروه فاقد پدر برنامه يگردد تا بتوان برا

ا یا آناان نااشاد و    يبرا یمناسا يبرنامه، م شودیتنظ ياا چنانچه برنامهیکنند و  یرا ط ینوجوان يافت توجه الزم دورهین گروه بدون دریا

حاالت مختلف  يمهم در تجربه یتیك منا  حمایدر به عنوان پ ن الزم است تا اثر فوتیبنابرا. ن دوران غلط باشدیدر ا، از فقدان پدر یتلق

ا یا ن بود که مشاخص کناد آ  یا ین پژوهش در پیب این ترتیبه ا. ردیمورد توجه قرار گ ین شکاف پژوهشیشود و ا ین نوجوانان بررسیدر ب

 ؟ د داردتفاوت معنادار وجو يم و عادیتیآموزان دانش یلیشرفت تحصیو پ یافسردگ، اضطراب، ن استرسیب

 روش پژوهش 

اول  يمتوساطه  يم و عادیتیپسر آموزان در دانش یلیشرفت تحصیپ، یافسردگ، اضطراب، یاسترس نوجوان يسهیمقا حاضر هدف پژوهش

 . استفاده شد ياسهیمقایاز نوع عل یفیلذا از روش توص. بود

 یآمارجامعه 

 . بود 1394اول شهرستان ماارکه در سال  يمتوسطه يم و عادیتیپسر  آموزاندانش يهیشامل کل، در پژوهش حاضر يآمار يجامعه

                                                           
1- Legrand 

2- Oh 

3- Fortune 

4- Lundy 

5- Potter & Roska 
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 آن یریگحجم نمونه و روش نمونه

م باه شاکل در   یتا یآماوزان  باود کاه داناش    يآموز پسر عادنفر دانش 30م و یتیآموز پسر نفر دانش 30ن پژوهش شامل یا يآمار ينمونه

گااه  یپا يناه یم در زمیتیبا گروه  يبر اساس همتاساز يآموزان عادخاب شدند و دانشت و معاونت هر مدرسه انتیریمد یدسترس و با معرف

 . انتخاب شدند يو اقتصاد یاجتماع

 ابزارها ییایو پا ییاطالعات و روا یابزار گردآور
اساترس   يهاا رسشانامه از پ، هاداده يبه منظور گردآور، ن پژوهشیدر ا. شد يآورجم  یق پرسشنامه و به روش خودگزارشیها از طرداده

 . آموزان استفاده شدکوتچر و معدل دانش یافسردگ، اضطراب کودکان اس ن ، ینوجوان

 برن  ینامه استرس نوجوانپرسش

روزماره   یرا کاه نوجواناان در زنادگ    یمعمولهاي استرسشده است که  یابیساخته و اعتاار( 2007) ن پرسشنامه توسط برن و همکارانیا

اس چهاار  یا ك مقیا  يهر ساؤال رو . باشدیعاارت م 50است که شامل  ین پرسشنامه از نوع خودگزارشیا. کندیم یرسکنند بریتجربه م

تاا   62/0آن  يکرونااا  را بارا   يآلفا 2007برن و همکاران در سال . شودیم يگذارنمره( 1) تا کامالً مخالفم( 4) از کامالً موافقم يادرجه

مثاات   يو اضاطراب رابطاه   یافساردگ  ين ابزار با ابزارهایاچنین هم. گزارش کردند 88/0آن را  ییاز آزماب ییایاند و پاگزارش کرده 92/0

ن پاژوهش  یا در ا(. 1392، يموجاود ) و همزماان آن اسات   یافتراقا  یای از روا یداشته است که حااک  یمنف يداشته و با عزت نف  رابطه

 . ل قاول بودکه قاب( α=85/0) شد يریگمجدداً اندازه یدرون یهمسان

 اضطراب اسپنس  یپرسشنامه
 45ن پرسشانامه از  یا ا. ه و مورد استفاده قارار گرفتاه اسات   یتوسط اس ن  ته 1997کودکان در سال  ياس اضطراب اس ن  نسخه یمق

اضطراب ، باز يهاهراس و ترس)مقیاس خرده 6 يرد و دارایگمی سال مورد استفاده قرار 15تا  8ن یسن يل شده است که برایعاارت تشک

، يموساو ، اس توسطین مقیاچنین هم. باشدمی (یو اضطراب عمومعملی  -فکريوسواس ، یترس اجتماع، یکیزیب فیترس از آس، ییجدا

 . ش شده استیرایترجمه و و یبه فارس 2007سال  در يمهدو، فرزاد، يمراد

مثات هساتند و نمارات    یپرسشهاي شش عاارت آن که عاارتشود و می گذاريعاارت آن نمره 38، ن پرسشنامهیعاارت ا 45از مجموع 

. دیا آیبدست مها زیرمقیاسآزمون از مجموع  ینمره کل. 43و  38- 31- 26- 17 -11: شوند و عاارتند ازنمی محاساه گذاريآنها در نمره

 افتیرا در 3شه نمره یو هم 2نمره غالااً ، 1ه نمر یگاهگاه، نه هرگز نمره صفریباشد که گزیر مین پرسشنامه به شر  زیا يگذاروه نمرهیش

اس یا اس اضطراب کودکاان اسا ن  باا مق   یمق يهمگرا ییروا. باشدمی در نوسان 114ن صفر تا ین پرسشنامه بیدامنه نمرات ا. ندینمامی

ز با پرسشانامه  یاس نیمق نیا یافتراق ییروا .(r=71/0) داشته است یهماستگ يفست کودکان به طور معناداریدنظرشده اضطراب مانیتجد

 يب آلفایاس با استفاده از ضریمق یدرون ین پرسشنامه اعتاار همسانیا ییایدر مورد پاچنین هم. بوده استدار یاضطراب بك مثات و معن

 . بدست آمده است. /60، ماه 6اس به مدت یمق ییو اعتاار بازآزما. /92کروناا  

 كوتچر یافسردگ یپرسشنامه
. رستان ساخته شده استیو دب ییراهنما يآموزان دورهنفر از دانش 1702 يتوسط کوتچر پ  از اجرا بر رو، کوتچر یافسردگ يپرسشنامه

 کاامالً مخاالفم تاا   ( 1) که از يااس چهار درجهیك مقی يها روپاسخ. باشدیعاارت م11است که شامل  ین پرسشنامه از نوع خودگزارشیا

و  11آزمون  يحداقل نمره. شودیم يگذارم نمرهیبه صورت مستق، عاارات یتمام. شده است یشود طراحیم يرگذاکامالً موافقم نمره( 4)

ن پرسشانامه مجادداً از   یا ا یدرونا  ین پژوهش کوتچر همسانیدر ا. کل آن مدنظر بودين پژوهش نمره یخواهد بود و در ا 44حداکثر آن 

آماوزان  نفر از دانش 309جهت سنجش اعتاار آزمون از تعداد (، 1392) يپژوهش جعفردر (. x=917/0) شد یکروناا  بررس يق آلفایطر

گر باا  یبار د یخواسته شد بعد از مدت، به دست آورده بودند( میوخ یافسردگ) 15 يباال ينمره، بك یساله که در آزمون افسردگ 18تا  12

( 2003) ق بروکاز و همکااران  یا در تحق، رناد یورد آزمون قرار بگم( MDE) و آزمون( MINI) آزمون، بك یآزمون افسردگ، آزمون کوتچر

ن پرسشانامه  یا ا یدرون ین پژوهش همسانیمجدداً در ا(. 1392، يجعفر) ص را دارا استین قدرت تشخیمشخص شد آزمون کوتچر باالتر

  (.α=83/0) شد یبررس
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 یلیشرفت تحصیپ
 . ها شدلیموزان وارد تحلآمعدل دانش، یلیشرفت تحصیبه منظور سنجش پ

 جینتا
مقطا    يم و عادیتیپسران  یلیشرفت تحصیو پی افسردگ، اضطراب، و ابعاد آن ین استرس نوجوانیب) ) هین فرضیبه ا ییگوبه منظور پاسخ

ان  اساتفاده  یا ل کواریا از آزمون تحل( سن و شغل مادر و مدت فوت پدر) کنترل يرهایو کنترل متغ ((.متوسطه تفاوت معنادار وجود دارد

 . شد

بار حساب گاروه     را در پسران یلیشرفت تحصیو پ یافسردگ، اضطراب، ابعاد آن و ین و انحراف استاندارد استرس نوجوانیانگیم( 1) جدول

 . دهدینشان م

در پسران  یلیشرفت تحصیو پ یافسردگ، اضطراب، و ابعاد آن یاسترس نوجوان ن و انحراف استانداردیانگیم(: 1) جدول

 یم و عادیتیبراساس گروه 

 تعداد استاندارد انحراف میانگین گروه رهایمتغ

 استرس
 60 54/26 9/188 میتی پسران

 60 50/35 63/180 يعاد پسران

 استرس تعامل با بزرگساالن و معلم
 60 23/5 23/26 میتی پسران

 60 31/6 20/25 يعاد پسران

 با همساالناسترس کنار آمدن 
 60 73/5 83/28 میتی پسران

 60 98/5 72/27 يعاد سرانپ

 یاسترس خانگ
 60 33/6 66/37 میتی پسران

 60 41/8 50/36 يعاد پسران

 ندهیاسترس مربوط به آ
 60 12/5 73/28 میتی پسران

 60 97/5 00/28 يعاد پسران

 

فت تحصیلی در پسران (: میانگین و انحراف استاندارد استرس نوجوانی و ابعاد آن، اضطراب، افسردگی و پیشر1ادامه جدول )

 براساس گروه یتیم و عادی

 تعداد انحراف استاندارد میانگین گروه متغیرها

 استرس نداشتن زمان براي اوقات فراغت
 60 59/3 56/16 یتیم پسران

 60 12/4 63/15 عادي پسران

 استرس تکالیف
 60 58/3 60/14 یتیم پسران

 60 53/3 76/13 عادي پسران

 استرس مالی
 60 71/3 43/13 یتیم انپسر

 60 22/4 10/13 عادي پسران

 استرس بافتی
 60 80/2 26/9 یتیم پسران

 60 91/2 30/8 عادي پسران

 هاي خوداسترس
 60 19/3 06/13 یتیم پسران

 60 77/3 33/13 عادي پسران

 اضطراب
 60 36/16 16/90 یتیم پسران

 60 90/15 66/90 عادي پسران
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 افسردگی
 60 58/6 56/21 یتیم پسران

 60 32/5 80/21 عادي پسران

 پیشرفت تحصیلی
 60 70/2 36/16 یتیم پسران

 60 98/1 80/16 عادي پسران

 

، یاسترس خاانگ ، با همساالناسترس کنار آمدن ، استرس تعامل با بزرگساالن و معلم، ن استرسیانگیدهد که مینشان م (1)ج جدول ینتا

م نساات  یتیپسران گروه  یو استرس بافت یاسترس مال، فیاسترس تکال، اوقات فراغت ياسترس نداشتن زمان برا، ندهیاسترس مربوط به آ

م نساات باه گاروه    یتیپسران گروه  یلیشرفت تحصیو پ یافسردگ، اضطراب، خودهاي استرسن یانگیوم. است شتریب يبه گروه پسران عاد

شارفت  یو پ یافساردگ ، اضاطراب ، و ابعااد آن  یاساترس نوجاوان   نیانگیا ن مید که با دهیج نشان مینتاچنین هم. کمتر است يپسران عاد

. ان  استفاده شاد یل کوارین تفاوت از آزمون تحلیا يمعنادار یبه منظور بررس. تفاوت وجود دارد يم و عادیتیدر دو گروه پسران  یلیتحص

لاك  یرو ویاز آزماون شااپ   یلیشارفت تحصا  یو پ یافسردگ، راباضط، و ابعاد آن یاسترس نوجوان يهانرمال بودن نمرات داده یجهت بررس

ر وابساته از  یان  متغیوار يبرابر یبه منظور بررس. ن استفاده شدیها از آزمون لوان یوار يفرض برابرشیپ یبررساستفاده شد و به منظور 

  .آمده است (5( و )4، )(3(، )2) ها در جدوللین تحلیج اینتا. آزمون باک  استفاده شد
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و  یافسردگ اضطراب و، و ابعاد آن یاسترس نوجوان نرمال بودن یلک به منظور بررسیرو ویجه آزمون شاپینت(: 2) جدول

 یم و عادیتیدر گروه پسران  یلیشرفت تحصیپ

 يمعنادار Df لكیرو ویآزمون شاپ گروه راتییمنا  تغ

 استرس
 053/0 30 908/0 میتیپسران 

 133/0 30 946/0 يعادپسران 

 استرس تعامل با بزرگساالن و معلم
 240/0 30 956/0 میتیپسران 

 370/0 30 962/0 يعادپسران 

 با همساالناسترس کنار آمدن 
 188/0 30 952/0 میتیپسران 

 071/0 30 934/0 يعادپسران 

 یاسترس خانگ
 744/0 30 977/0 میتیپسران 

 202/0 30 952/0 يعادپسران 

 دهنیاسترس مربوط به آ
 748/0 30 977/0 میتیپسران 

 246/0 30 955/0 يعادپسران 

 اوقات فراغت ياسترس نداشتن زمان برا
 682/0 30 975/0 میتیپسران 

 517/0 30 968/0 يعادپسران 

 فیاسترس تکال
 177/0 30 951/0 میتیپسران 

 241/0 30 955/0 يعادپسران 

 یاسترس مال
 075/0 30 937/0 میتیپسران 

 146/0 30 946/0 يعادسران پ

 یاسترس بافت
 085/0 30 939/0 میتیپسران 

 414/0 30 964/0 يعادپسران 

 خودهاي استرس
 648/0 30 974/0 میتیپسران 

 073/0 30 915/0 يعادپسران 

 اضطراب
 075/0 30 910/0 میتیپسران 

 428/0 30 965/0 يعادپسران 

 یافسردگ
 794/0 30 979/0 میتیپسران 

 374/0 30 962/0 يعادپسران 

 یلیشرفت تحصیپ
 065/0 30 892/0 میتیپسران 

 063/0 30 880/0 يعادپسران 

 

در  یلیشارفت تحصا  یو پ یافساردگ ، اضطراب، و ابعاد آن یدهد که نمرات استرس نوجوانینشان م( 2) لك در جدولیروویج آزمون شاپینتا

 . نرمال است يم و عادیتیپسران 

و  یاساترس نوجاوان   يرهایمتغهاي ان یوار يبرابر یبه منظور بررس. ت شده استیان  رعایل کواریفرض استفاده از آزمون تحلش ین پیا

 . دهدمی ل را نشانین تحلیج اینتا( 3) جدول. ن استفاده شدیاز آزمون لو یلیشرفت تحصیو پ یافسردگ، اضطراب، ابعاد آن

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

 

و  یافسردگ، اضطراب، و ابعاد آن ینمرات استرس نوجوانهای انسیوار یبرابر یبررسن به منظور یجه آزمون لوینت(: 3) جدول

 یم و عادیتیدر پسران  یلیشرفت تحصیپ

 يمعنادار F 1df 2df راتییمنا  تغ

 104/0 58 1 735/2 استرس

 104/0 58 1 732/2 استرس تعامل با بزرگساالن و معلم

 362/0 58 1 843/0 استرس کنار آمدن با همساالن

 053/0 58 1 299/4 یاسترس خانگ

 310/0 58 1 048/1 ندهیاسترس مربوط به آ

 419/0 58 1 664/0 اوقات فراغت ياسترس نداشتن زمان برا

 491/0 58 1 480/0 فیاسترس تکال

 744/0 58 1 107/0 یاسترس مال

 653/0 58 1 204/0 یاسترس بافت

 672/0 58 1 322/0 استرس خود

 894/0 58 1 018/0 اضطراب

 464/0 58 1 543/0 یافسردگ

 172/0 58 1 911/1 یلیشرفت تحصیپ

م یتیدر پسران  یلیشرفت تحصیو پ یافسردگ، اضطراب، و ابعاد آن یاسترس نوجوان يهاان یتفاوت واردهد ینشان م (3)جدول  يهاافتهی

 . ت شده استیان  رعایل کواریون تحلش فرض استفاده از آزمین پیا. ندارنددار با هم تفاوت معنا يو عاد

از  يم و عااد یتا یدر پساران   یلیشرفت تحصیو پ یافسردگ، اضطراب، و ابعاد آن یها در استرس نوجوانان یکوار يبرابر یبه منظور بررس 

 . آزمون باک  استفاده شد

 ها در دو گروهانسیكوار یجه آزمون باكس به منظور برابرینت(: 4) جدول

 يمعنادار F 1df 2df آزمون باک 

385/163 631/1 78 95/10622 057/0 

در  یلیشرفت تحصیو پ یافسردگ، اضطراب، و ابعاد آن یاسترس نوجوان يهاان یشود تفاوت کواریمشاهده م (4که در جدول )گونه همان

 . ت شده استیز رعایان  نیل کواریش فرض استفاده از آزمون تحلین پیا. رمعنادار استیغ يم و عادیتیپسران 

 . استفاده شدچندمتغیره ان  یل کواریاز آزمون تحلها گروهسه یبه منظور مقاها فرضتأیید پیشباتوجه به 

 . دهدیرا نشان مچندمتغیره ان  یکوار لیج آزمون تحلینتا( 5جدول )
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شرفت یو پ یافسردگ، اضطراب، نو ابعاد آ یسه استرس نوجوانیبه منظور مقاچندمتغیره انس یل كواریج تحلینتا(: 5) جدول

 پس از كنترل سن و شغل مادر و مدت فوت پدر یم و عادیتیدر پسران  یلیتحص

منا  
 راتییتغ

 
مجموع 
 مجذورات

Df 
ین گمیان
 وراتذمج

F يدارمعنا 
مجذور 
 اتا

توان 
 آزمون

شغل 
 مادر

 205/0 024/0 253/0 332/1 493/1182 1 493/1182 استرس

 367/0 047/0 105/0 715/2 557/77 1 557/77 ساالن و معلماسترس تعامل با بزرگ

 144/0 015/0 369/0 820/0 875/38 1 875/38 با همساالناسترس کنار آمدن 

 050/0 000/0 975/0 001/0 055/0 1 055/0 یاسترس خانگ

 510/0 069/0 048/0 087/4 569/119 1 569/119 ندهیاسترس مربوط به آ

 117/0 010/0 448/0 584/0 038/8 1 038/8 اوقات فراغت يان برااسترس نداشتن زم

 270/0 033/0 176/0 875/1 270/22 1 270/22 فیاسترس تکال

 142/0 014/0 374/0 803/0 953/10 1 953/10 یاسترس مال

 127/0 012/0 415/0 673/0 588/5 1 588/5 یاسترس بافت

 050/0 000/0 966/0 002/0 021/0 1 021/0 خودهاي استرس

 108/0 009/0 478/0 509/0 997/135 1 997/135 اضطراب

 110/0 010/0 471/0 528/0 602/19 1 602/19 یافسردگ

 119/0 011/0 440/0 604/0 088/3 1 088/3 یلیشرفت تحصیپ

 سن مادر

 543/0 075/0 040/0 434/4 377/3936 1 377/3936 استرس

 635/0 091/0 023/0 503/5 185/157 1 185/157 و معلم استرس تعامل با بزرگساالن

 065/0 002/0 713/0 136/0 461/6 1 461/6 با همساالناسترس کنار آمدن 

 412/0 054/0 083/0 122/3 924/167 1 924/167 یاسترس خانگ

 086/0 006/0 573/0 321/0 406/9 1 406/9 ندهیاسترس مربوط به آ

 595/0 084/0 029/0 012/5 032/69 1 032/69 اوقات فراغت يااسترس نداشتن زمان بر

 115/0 010/0 453/0 570/0 775/6 1 775/6 فیاسترس تکال

 799/0 129/0 006/0 122/8 828/110 1 828/110 یاسترس مال

 284/0 035/0 163/0 999/1 589/16 1 589/16 یاسترس بافت

 419/0 055/0 079/0 196/3 504/37 1 504/37 خودهاي استرس

 158/0 017/0 339/0 931/0 673/248 1 673/248 اضطراب

 106/0 009/0 487/0 490/0 205/18 1 205/18 یافسردگ

 351/0 045/0 114/0 574/2 153/13 1 153/13 یلیشرفت تحصیپ
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و ابعاد آن، اضطراب، افسردگی و به منظور مقایسه استرس نوجوانی چندمتغیره (: نتایج تحلیل كواریانس 5جدول )ادامه 

 پیشرفت تحصیلی در پسران یتیم و عادی پس از كنترل سن و شغل مادر و مدت فوت پدر

منا  
 تغییرات

 
مجموع 
 مجذورات

Df 
ین گمیان
 وراتذمج

F داريمعنا 
مجذور 
 اتا

توان 
 آزمون

مدت 
سال 
 فوت پدر

 135/0 013/0 394/0 738/0 318/655 1 318/655 استرس

 141/0 014/0 377/0 794/0 666/22 1 666/22 تعامل با بزرگساالن و معلم استرس

 116/0 010/0 450/0 579/0 446/27 1 446/27 با همساالناسترس کنار آمدن 

 220/0 026/0 233/0 453/1 151/78 1 151/78 یاسترس خانگ

 094/0 007/0 534/0 392/0 457/11 1 457/11 ندهیاسترس مربوط به آ

 068/0 003/0 687/0 164/0 266/2 1 266/2 اوقات فراغت يسترس نداشتن زمان براا

 437/0 058/0 072/0 357/3 874/39 1 874/39 فیاسترس تکال

 051/0 000/0 944/0 005/0 069/0 1 069/0 یاسترس مال

 053/0 001/0 865/0 029/0 241/0 1 241/0 یاسترس بافت

 260/0 031/0 187/0 788/1 988/20 1 988/20 خودهاي استرس

 106/0 009/0 484/0 496/0 476/132 1 476/132 اضطراب

 079/0 005/0 617/0 254/0 421/9 1 421/9 یافسردگ

 697/0 103/0 015/0 345/6 420/32 1 420/32 یلیشرفت تحصیپ

 گروه

 070/0 003/0 675/0 178/0 982/1570 1 982/1570 استرس

 056/0 001/0 815/0 055/0 583/1 1 583/1 ا بزرگساالن و معلماسترس تعامل ب

 055/0 001/0 827/0 048/0 296/2 1 296/2 با همساالناسترس کنار آمدن 

 054/0 001/0 848/0 037/0 001/2 1 001/2 یاسترس خانگ

 145/0 015/0 367/0 828/0 230/24 1 230/24 ندهیاسترس مربوط به آ

 260/0 031/0 187/0 787/1 616/24 1 616/24 اوقات فراغت يان برااسترس نداشتن زم

 098/0 008/0 519/0 421/0 000/5 1 000/5 فیاسترس تکال

 172/0 019/0 309/0 053/1 367/14 1 367/14 یاسترس مال

 156/0 016/0 343/0 916/0 602/7 1 602/7 یاسترس بافت

 137/0 014/0 387/0 759/0 908/8 1 908/8 خودهاي استرس

 071/0 003/0 670/0 184/0 138/49 1 138/49 اضطراب

 069/0 003/0 680/0 172/0 392/6 1 392/6 یافسردگ

 746/0 115/0 010/0 116/7 363/36 1 363/36 یلیشرفت تحصیپ
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اد آن، اضطراب، افسردگی و به منظور مقایسه استرس نوجوانی و ابعچندمتغیره (: نتایج تحلیل كواریانس 5جدول )ادامه 

 پیشرفت تحصیلی در پسران یتیم و عادی پس از كنترل سن و شغل مادر و مدت فوت پدر

منا  
 تغییرات

 
مجموع 
 مجذورات

Df 
ین گمیان
 وراتذمج

F داريمعنا 
مجذور 
 اتا

توان 
 آزمون

 خطا

     805/887 55 271/48829 استرس

     562/28 55 916/1570 تعامل با بزرگساالن و معلم

     427/47 55 459/2608 با همساالناسترس کنار آمدن 

     791/53 55 494/2958 یاسترس خانگ

     259/29 55 256/1609 ندهیاسترس مربوط به آ

     773/13 55 534/757 اوقات فراغت ياسترس نداشتن زمان برا

     878/11 55 294/653 فیاسترس تکال

     646/13 55 535/750 یاسترس مال

     299/8 55 458/456 یاسترس بافت

     735/11 55 437/645 خودهاي استرس

     979/266 55 852/14683 اضطراب

     137/37 55 552/2042 یافسردگ

     110/5 55 042/281 یلیشرفت تحصیپ

 

در استرس و ها گروهتفاوت و ، معنادار است یلیشرفت تحصیدر پها گروه نیانگیتنها تفاوت م، شودیمالحظه م (5طور که در جدول )همان

 %5/11فوت پدر دهد که می ب اتا نشانیضرچنین هم. رمعنادار استیغ يم و عادیتیدر پسران  یاضطراب و افسردگ، یابعاد استرس نوجوان

. شاتر اسات  یم بیتینسات به گروه پسران  يوه پسران عاددر گر یلیشرفت تحصین پیانگیم. کندمی نییرا تا یلیشرفت تحصیپ راتییاز تغ

 . شتر استیب ينوجوانان پسر عاد یلیشرفت تحصین پیبنابرا

 بحث

شارفت  یو پ یافساردگ ، اضاطراب ، استرس ينهیاول در زم يمقط  متوسطه يم و عادیتیتفاوت پسران  یپژوهش حاضر که با هدف بررس

 يهاافتهیبا ، ن پژوهشیا یکل يهیفرض. تفاوت معنادار وجود ندارد، یلیشرفت تحصیبه جز در پن دو گروه ینشان داد ب، انجام شد یلیتحص

 1نیباث شا   يمار  يهاا افتهیبا چنین هم. دارد یهمخوان يم و عادیتیآموزان ن دانشیو اضطراب ب یافسردگ ينهیدر زم( 1374) خوروش

و  يفارا  يهاا افتاه ینطور با یهم. دارد یهمخوان، آموزان فاقد پدرو دانش يآموزان عادن دانشیب یتفاوت معدل کالس ينهیدر زم( 1987)

در  ی  منفا یاستقامت و تحمل وقاا ، پشتکار در کارها، عالقه به کسب مهارت، ییجويبرتر، شرفتیپ يهانهیزم يهانهیدر زم( 1984) 2شر

ن یا با ا، رشاهدیآموزان شاهد و غن دانشیب یتفاوت افسردگ ينهیدر زم( 1376) انیهزار يهاافتهی. دارد یهمخوان، نده کودکان فاقد پدریآ

ز یاست ن يم و طالق و عادیتینوجوانان  یتیشخص يهایژگیکه در رابطه با تفاوت و( 1385) يشاه نظر يهاافتهی. دارد یپژوهش ناهمخوان

اخاتالالت  ، افسارده  يوخاو در ماورد خلاق  ( 1999) 3اگاالس کااپالن و د  يهاافتهیز با یها نافتهی. دارد ین پژوهش ناهمخوانیا يهاافتهیبا 

                                                           
1- Merry Beth Shin 

2- Fry & Scher 

3- Kaplan & Dogloss 
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و  یافساردگ ، ادیا اد زیه و فریگر، ش از حدیت بیحساس، دیاضطراب شد، اختالالت غذا خوردن، اختالالت خواب، ياختالالت رفتار، ییایفوب

 یلیشارفت تحصا  یر باعاث کااهش پ  ها نشاان داد فاوت پاد   ن پژوهشیج این حال نتایدر ع. دارد یناهمخوان، کودکان فاقد پدر يپرخاشگر

و  یتواند نظارت بر امور درسا یحضور پدر م، آموزان پسردانش يبرا ینوجوان يد در دورهیتوان گفت شایها مافتهین ین اییدر تا. گرددیم

در  یفاا کنناد ولا   یا یلیتار تحصا  نییرا در مقااط  پاا   یبر امور درس ید مادران بتوانند نقش نظارتیدر واق  شا. سازدتر مدرسه را برجسته

کناد تاا   یحضور پدر در کناار ماادر کماك ما    ، تر شدن نوجوانها و سرکشدشوارتر شدن کتاب، ینوجوان یرستان به علت رشد جسمانیدب

 . تر باشندموفق، یلیم در امور تحصیتیرینوجوانان پسر غ

نگارنده مجاور بود ، يریگاز آنجا که در نمونه( 1: شودیداخته مها پرك به آنیبهكیت است که یها چند نکته حائز اهمافتهین ین اییدر تا 

مهم مورد تغافل قرار گرفته است که  يرهایمتغ یرسد برخیکند به نظر م يم همتاسازیتیآموزان را با گروه دانش يآموزان عادگروه دانش

اند د تالش کردهیشان از مشکلشان شایندان با توجه به آگاهن فرزیا( 2قرار داده باشد؛ تأثیر  تفاوت دو گروه را تحت يممکن است معنادار

( 3نشاان دهناد؛    ياند تا خود را همچون نوجوانان عادکرده یها به طور آگاهانه سعین در خود گزارشیتا مشکل خود را پنهان کنند بنابرا

آماد  ید اگر از نوجوانان مصاحاه به عمل ما یدر واق  شاو مشکالت مرتاط با آن باشد  ياپرسشنامه يهاتواند مرتاط با دادهیگر مین دییتا

شاان را  یکه خاود واقعا  ش از آنیها ببه پرسشنامه یدهرسد نوجوانان در پاسخیبه نظر م. آمدیدست مبه يتر و قابل اعتمادترقیج دقینتا

آنان  یافسردگ، اضطراب، فوت پدر عمال استرس د به علتیتوان گفت شایت میدر نها( 4اند؛ ش را مطر  کردهیآل خودهیبروز دهند خود ا

 ید درنوجاوان یشاا ( 5اناد؛  ت اجتناب کارده یکار شده و از ذکر واقعها محافظهشتر است اما عدم حضور پدر باعث شده تا آنیب يازافراد عاد

د مادت ساال   یت شایدر نها( 6و کند یشود مانند ارتااط با گروه همساالن که نقش فوت پدر را کمرنگ میمهم م يگرید يرهاینقش متغ

 . جاد تفاوت کمرنگ کرده استیفوت پدر و سازگار شدن با آن نقش فوت پدر را در ا

 ير معناادار ییتغی در اثر فوت پدر در نوجوان: پژوهش ماارکه يآمار يرسد در جامعهیتوان گفت به نظر مین پژوهش میج ایبا توجه به نتا

شارفت  یدر پ يرمعناادار ییشود اما فوت پادر تغ یجاد نمیا یدر افسردگ ير معنادارییتغ، در اضطراب يادارر معنییتغ، در استرس و ابعاد آن

 . کندیجاد میا یلیتحص

چنانچاه از  . یر منااب  اطالعاات  یاساتفاده نکاردن از مصااحاه و ساا    : داشات از جملاه   ییهاتیها محدودر پژوهشین پژوهش همچون سایا

دوران تاأثیر   چونرها همیمتغ یکنترل نکردن برخ. ر کندیل و تفسیج را تحلیتوانست بهتر نتاینگارنده م، دگر استفاده شده بوید يهاروش

، منا  اطالعاات . از استین یق به مطالعات طولیشتر و دقیاطالعات ب يبود و برا ین مطالعه از نوع مطالعات مقطعیا. بلوغ و گروه همساالن

شاد  یوارد پاژوهش ما   یاطالعات استفاده نشد چنانچه مناب  اطالعاات مختلفا   يجم  آور يبرا ادرگر مثل میك گروه است و از مناب  دی

 يجامعاه . مؤثر قابل کنترل ناودند يرهایاز متغ ياریبس، م در شهر ماارکهیتیبا توجه به محدود بودن تعداد فرزندان . تر بودقیاطالعات دق

 . اجتناب کردها گروهر یها به ساافتهیم ید از تعمیو با اول بودند يرستان متوسطهیآموزان دبدانش يآمار

پساران   يدر ابعاد مختلف و از طرق مناب  مختلف برا یلیتحص يهارستان کمكیدب يشود در دورهیشنهاد میپ، هاافتهیدر کل با توجه به 

گر همچون نظارت مشاور مدرسه بر ید یمناب  نظارتق یرد و تحت فقدان نظارت پدر از طریمدرسه و خانواده قرار گ يایم مورد توجه اولیتی

 يمطالعاه  يهاا از روش، قیتر و عمقیبه اطالعات دق یابیدست يشود برایشنهاد میپچنین هم. آموزان جاران شودن دانشیا یلیامور تحص

 . استفاده شود یفیک
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