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 چکیده
یم مشخص یسازگار یعمده مشکالت با که است یمهم یتحول یدوره ینوجوان
 و نیوالد یشناختروان یستیبهز نقش نییتع حاضر پژوهش هدف. شود

 دختر نوجوان آموزاندانش یاجتماع یسازگار نییتب در فرزند-والد تعامالت
. بود نیبشیپ یمعادله و یهمبستگ نوع از یفیتوص حاضر پژوهش روش. بود

 دوم یدوره دختر آموزاندانش یتمام شامل حاضر پژوهش یآمار یجامعه
 یبیتقر تعداد به 96-97 یلیتحص سال دوم مسالین در رشت شهر یمتوسطه

 هاآن نیوالد و دختر آموزدانش 273 مورگان، جدول به توجه با که بود 1100
پرسشنامه. شدند انتخاب یتصادف یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه روش به
پرسشنامه و آموزاندانش توسط سینگ و سینها آموزاندانش یسازگار ی
 همکاران و نیفا فرزند-لدوا یرابطه و ریف یشناختروان بهزیستی یها

 بیضر از استفاده با آمدهدستبه یهاداده. دیگرد لیتکم نیوالد توسط
هیتجز مورد گامبهگام روش به چندگانه ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ

 یشناختروان یستیبهز نیب داد نشان پژوهش یهاافتهی. گرفت قرار لیوتحل
 یرابطه دختر نوجوانان یاجتماع یسازگار و فرزند-والد تعامالت و نیوالد

 که داد نشان ونیرگرس لیتحل جینتا نیهمچن(. >05/0P) دارد وجود معنادار
 مادر، ارتباطات خود، رشیپذ و یمنف صورتبه مادر نقش یگشتگگم/نفر

 مثبت صورتبه مادر تیهو و مادر مثبت احساسات استقالل، ط،یمح بر تسلط
 را دختر نوجوانان یاجتماع یسازگار تراییتغ درصد 50 درمجموع و هستند

 یستیبهز که گرفت جهینت توانیم اساس نیا بر(. >01/0P) کنندمی نییتب
 نوجوانان یاجتماع یسازگار در فرزند-والد تعامالت و نیوالد یشناختروان
 .دارند نقش دختر

 ها:کلیدواژه
 یاجتماع یفرزند، سازگار-تعامالت والد ی،شناختروان یستیبهز

 

 Abstract 

Adolescence is an important developmental period that is 

characterized by heightened problems of adjustment. The purpose 

of this study was to determine the role of parental psychological 

well-being and parent-child interactions in explaining social 

adjustment of female adolescent students. The research method 

was descriptive correlational and predictive equation. The statistical 

population of this study included all female students of secondary 

school in Rasht in the second semester of the academic year 2018 

at approximately 1100 and among them, 273 female students and 

their parents were selected randomly by multistage cluster 

sampling method according to Morgan's table. Sin and Singh 

Student Adjustment questionnaire was completed by means of 

students and Reif psychological well-being and Fine et al parent-

child relationship questionnaires were completed by means of 

parent. Data were analyzed using Pearson Correlation Coefficient 

and multiple regression analysis. The findings of this study showed 

that there is a significant relationship between parental 

psychological well-being and parent-child interactions with social 

adjustment in female students (P<0.05). Also, hate / loss of 

mother's role is negative and self-acceptance, mother's 

communication, domination of environment, independence, 

positive emotions of the mother, and mother's identity are positive 

and in total, 50% of the changes in the social adjustment of female 

students are explained (P <0.01). Based on this, it can be concluded 

that the psychological well-being of parents and the parent-child 

interactions play a role in social adjustment of female adolescent 

students. 
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 مقدمه

 با که است یگسالبزر وی کودک نیبی تحولی ادورهی نوجوان
 قـاانطب به ازین کهی اجتماع وی شناختروان ،یجسمان یعمده راتییتغ

 تزجرالد،یف و بارتون گوردون، دونالدسون،) شودیم مشخص دارند
 دیشد مشکالت با که استی رشد مهم یدوره کیی نوجوان(. 2014
ی جانیهی سازگار نوجوان تراندخ .شودیم مشخصی سازگار
 رای شتریبی افسردگ و اضطراب و داده نشان پسران به نسبتی کمتر
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 آموزان نوجواندانش یاجتماع یسازگار یینتبفرزند در  -و تعامالت والد  ینوالد یشناختروان یستینقش بهزو همکاران، ی نوروز دایو

 و تیوا ؛2012 تاپر، و نیپا شاور،یکول تاپر،) کنندیم تجربه
 الورنس، و پتون ر،یسو جانسون، هفکست، ،کیزابر ؛2014کرسول،

ی اجتماع در رای مهم نقش همساالن اگرچه دوران، نیا در(. 2017
 و تیحما لحاظ ازی مهم منبع خانواده هنوز اما کنندیم فایا شدن

 استی تیتربی هاطیمح نیتریمحور ازی کی خانواده. است آموزش
ی مهم نقش زندانفری جسمان وی اجتماع ،یروان سالمت حفظ در که

 بر عالوه(. 2014 نژاد،پاک وی نیعابد فرد،یاریخدا نژاد،یمیرح) دارد
روانی سازگار بر رگذاریتأث عوامل نیترمهم ازی کی نیوالد نیا

 وی بول برناراز، زر،یجورگوئ) هستند نوجوانان و کودکانی شناخت
 (.2018 ل،یگاراگوردوب

 در فرد که است رفتارهایی و هاکنش یمجموعه سازگاری،

محرک به مناسب هایپاسخ یارائه منظوربه جدید شرایط و هاموقعیت
 واجد تواندمی سازگاری ازآنجاکه .دهدیم بروز خود از موجود های

 شغل، عواطف، خانواده، اجتماع، مانند ابعادی و باشد یاگسترده طیف

 سازگاری نظران،صاحب از برخی شود، شامل را ازدواج و بهداشت

 و زادهیفاتح ،یاعتماد ،یامان) کنندمی تلقی ابعاد سایر رأس را اجتماعی
 همکاری مصالحه، انطباق، آمیزش، توانایی سازگاری (.2012 ،یبهرام

 و( 2009 ،ییرجا وی ساق) است دیگران و محیط د،خو با آمدن کنار و
 است خودی اجتماع طیمح با فردی سازگار شاملی اجتماعی سازگار

 دست به طیمح ای و خود دادن رییتغ با است ممکنی سازگار نیا که
ی سازگار(. 2012 ،یکوچک ویی راک پور، عباس مهر،خجسته) دیآ

 که کرد فیتعری شناختروان ندیفرآ کی عنوانبه توانیم رای اجتماع
ی سازگار. است دیجدی هاارزش و استانداردها بای سازگار شامل
 است ممکن نحو نیبهتر به جامعهی اعضا بای همراهی اجتماع

 از یکی نیوالد یشناختروان یستیبهز(. 2018 واستاوا،یسر شانکار)
 فرزندان یاجتماع و یشناختروان رشد ندیفرآ بر رگذاریتأث یرهایمتغ

روان یستیبهز(. 2015 ،ییطال و مکرم نژاد، رامیب خدابنده،) است
 درک عنوانهب که است 2یزندگ تیفیکی شناختروان جزء 1یشناخت
ی عملکردها وی جانیهی رفتارها یطهیح در خودشانی زندگ از افراد
 است، جزء دو شامل و است شده فیتعری روان سالمت ابعاد وی روان
 در افراد چطور که است نیا دربارهی شناخت قضاوت آن جزء نیاول

 آن، جزء نیدوم کهیدرصورت هستند، شرفتیپ حال در شانیزندگ
 از اصوالً(. 2012 ،یبهادر) ردیگیبرم در را ندیخوشای اهتجربه سطح

 کردیرو است؛ داشته وجودی ستیبهز فیتعر دری اصل کردیرو دو ربازید
 حداکثر بهی معنا بهی ستیبهز است معتقد کهیی گرالذت بری مبتن اول

 بری مبتن دوم کردیرو و است درد رساندن حداقل به و لذت رساندن
 رغمبه ال،یامی ارضا کردیرو نیا اساس بر. است ارسطویی گرالتیفض

                                                                 
1. well-being 

2. quality of life 

ی ستیبهز بلکه گردد،ینمی ستیبهز بهی منته شهیهم ما، در لذت جادیا
 فردی واقعی هالیپتانس تحقق و کمالی برا تالش یرندهیدربرگ
 وی بهار) نباشد لذت احساس با توأم همواره است ممکن که است
 در را مؤلفه 6ی شناختروانی ستیبهز ،یطورکلبه(. 2009 ش،یفرک
 تیریمد دریی توانا وی ستگیشا احساسی )خودمختار: ردیگیبرم
 رشد ،(مناسبی شخص روابط جادیا ای انتخاب فرد، رامونیپ طیمح

 د،یجدی هاتجربه بودن رایپذ مداوم، رشد احساس داشتنی )شخص
تیرضا گرم، روابط داشتن) گرانید با مثبت روابط ،ی(کارآمد حساسا

 ،ی(مهربان و تیمیصم ،یهمدلیی توانا نان،یاطم با توأم و بخش
 کند احساس فرد ،یزندگ در هدف داشتنی )زندگ دری هدفمند

 مثبت نگرش داشتن) خود رشیپذ و( داردیی معنا اشگذشتهی زندگ
 مثبت احساس داشتن خود، مختلفی هاجنبه رفتنیپذ خود، به نسبت
 پژوهشی، در(. 2009 ش،یفرک وی بهار( )خود گذشتهی زندگ به نسبت
 در مهمی ریتأث روانی بهزیستی که کردند بیان همکاران و داینر

 نگرش باالی شناختروان بهزیستی دارای افراد. دارد افراد موفقیت
ی جابه و دارند خود اطراف تیواقع و رویدادها به نسبت بینانهخوش
 یاستفاده در سعی خود پیرامون اتفاقات به نسبت منفی گیریجبهه
ی حاک هایبررس(. 2012 ،یبهادر از نقل به) دارند رویدادها این از بهینه

 سالمت ،نفسعزت با نیوالدی شناختروانی ستیبهز که است آن از
 وی نیحسی ابوالمعال) است مرتبط فرزندان اضطراب وی افسردگ روان،
 یجهینت(. 2015 همکاران، و خدابنده ؛2016 ،یکاسگر تباری محمد

ی ستیبهز در خانوادهی ستیبهز که داد ننشا( 2015) ولندین پژوهش
 و هاسکت پژوهش یجهینت. دارد نقش سالمی سازگار و فرزندان

 و فرزندان به نیوالدی منفی باورها که داد نشان( 2007ی )لوگبیو
ی اجتماعی سازگار کنندهی نیبشیپ نیوالدی جانیهی درماندگ شیافزا
یبرونی هانشانه کاهش با نیوالدی ریدرگ. است انفرزند فیضع
 .است مرتبط فعاالنهشیبی رفتارها وی سازیدرون ،یساز

 تعامالت فرزندان،ی اجتماعی سازگار بر گرید رگذاریتأث ریمتغ
 و درک مؤثر، وی قو تعامل به فرزند-والد ارتباط. استی فرزند-والد
ی واقعی ازهاین ردنبرآو و فرزندان و نیوالد نیب متقابل رشیپذ

-والد تعامل که است معتقد( 2012) هولت کارنس. دارد اشاره فرزندان
 است عشق و تیامن جادیای برای اتیح و مهم یرابطه کیی فرزند

 که استی انتظارات و احساسات رفتارها، ازی بیترک از متشکل که
 ،تعامل نیا. است خاص کودک کی و خاص مادر و پدر به منحصر

 عشق، احساس و است کودکی برا ارتباطاتی ایدن معرف نینخست
 تعامالت. دارند شهیر روابط نیا در میمستق طوربه تیمیصم و تیامن

(. 2017 ،یپل و برد) دارد ریتأث نوجوانانی ستیبهز بری فرزند-والد
 خطر برابر در کنندهمحافظت عوامل ازی کی دفرزن-والد ارتباط

 جاکارد، رومنس،-گوالمو) است فرزندانی رفتار وی روان مشکالت
 سالم رشد دری مهم نقش نیوالد تعامالت(. 2006 س،یبور و تاسید
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 آموزان نوجواندانش یاجتماع یسازگار یینفرزند در تب -و تعامالت والد  ینوالد یشناختروان یستینقش بهزو همکاران، ی نوروز دایو

 شرفتیپ احتمال ،یفرزند-والد تعامل تیفیک. کندیم فایا فرزندان
 ،یپل و برد) دهدیم کاهش را فرزندان در نییپا نفسعزت وی لیصتح

 با فرزندان و نیوالد مثبت تعامالت که داده نشان مطالعات(. 2017
ی راهبردها ،(2012 ور،یک و داالگو ن،یلو) کمتری سازیبرونی هانشانه
 و( 2005 مرز،یو و کرن گرو، کانتراس، جنتزلر،) کارآمدی امقابله

 والر،یگارد و گاوز دوالوس،ی )اجتماع ضدی رفتارها سطوح کاهش
 حل یراهبردها ،(2006 همکاران، و ویی )افسردگ کاهش ،(2005
 ،ییکوتنایی رزایمی )پرخاشگر و( 2014 ،ینالدیر وی آفر) مسئله
 بای فرزند-والد یرابطه. دارد رابطه( 2016 ،یاصغر و اینیشاکر

 خود حرمت ،یافتگی سازش ،(2011 ،یطاهری )اجتماعی هامهارت
 تعارضات(. 2013 ،یتهران التاجدرت) است مرتبط دختر نوجوانان در

 همراه نوجوان دختران در نییپای اجتماعی سازگار بای فرزند-والد
 (.2015 ،یرسول و دهقان) است

 در نییپا یاجتماع یسازگار کهنیا به توجه با ،یطورکلبه
 توجه با و دارد یزندگ در یمخرب یاجتماع و یفرد یامدهایپ فرزندان،

روان یهایژگیو بر فرزندان با هاآن تعامل و نیوالد روابط تیاهم به
 اریاخت در یمهم اطالعات تواندیم حاضر پژوهش فرزندان، یشناخت
 اصالح در و دهد رارق نوجوان و کودک مشاوران و شناسانروان
 هدف با حاضر پژوهش لذا. شود واقع مؤثر خانواده یارتباط یالگو

 در فرزند-والد تعامالت و نیوالد یشناختروان یستیبهز نقش نییتع
 .دیگرد انجام نوجوانان یاجتماع یسازگار نییتب

 روش

 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار یجامعه

 یوهیش ازنظر و یکاربرد نوع از ،هدف اساس بر قیتحق نیا
 یمعادله و یهمبستگ نوع از یفیوصت-یقیتحق اطالعات، یگردآور

دانش یتمام شامل حاضر پژوهش یآمار یجامعه. است نیبشیپ
 سال دوم مسالین در رشت شهر یمتوسطه دوم یدوره دختر آموزان
 تعداد از. بود نفر 1100 حدود حجم با هاآن نیوالد و 96-97 یلیتحص

 جدول اساس بر دختر آموزدانش 273 حجم به یانمونه نفر، 1100
 یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه روش از استفاده با و مورگان
 مقطع ،(دختر) تیجنس پژوهش به ورود مالک. شدند انتخاب یتصادف
روان یهایماریب سابقه نداشتن ،(متوسطه دوم یدوره) یلیتحص
 و ابـاعص یدارو رفـمص دمـع و یجد یپزشکروان و یشناخت
 5/50. بود هاپرسشنامه ناقص لیتکم پژوهش، از خروج مالک و روان

 درصد 3/26 دهم، یلیتحص یهیپا در آموزاندانش از( نفر 144) درصد
 یهیپا در( نفر 66) درصد 2/23 و ازدهمی یلیتحص یهیپا در( نفر 75)

 پدران تعداد نیشتریب. بودند لیتحص به مشغول دوازدهم یلیتحص
 نیشتریب و( درصد 4/35) پلمید التیتحص یدارا یموردبررس ینمونه

 7/33) پلمید التیتحص یدارا یموردبررس ینمونه مادران تعداد
 .بودند( درصد

 یاداره از الزم یمجوزها ابتدا که بود صورتنیبد اجرا روش
 و یادار مراحل یط از پس. شد افتیدر النیگ کل وپرورشآموزش

 شهر متوسطه، دوم یدوره دخترانه یهارستانیدب کل آمار افتیرد
 میتقس یمرکز بخش و غرب شرق، جنوب، شمال، هیناح 5 به رشت

به زین مدرسه هر از و مدرسه کی یتصادف طوربه ،هیناح هر از و
 یارائه و هاکالس به مراجعه از بعد. دیگرد انتخاب کالس 2 تصادف

 مشارکت جلب و پژوهش هدف خصوص در یمقدمات حاتیتوض
 ماندن محرمانه بر یمبن هاآن به یبخش نانیاطم و هایآزمودن

 هایآزمودن از. گرفت قرار آموزاندانش اریاخت در هاپرسشنامه اطالعات،
 صورتبه اجرا. دهند پاسخ سؤاالت به صداقت با شد خواسته قبالً

 وجود یزمان تیمحدود سؤاالت به ییپاسخگو جهت و بوده یگروه
دانش توسط یفرزند-والد تعامل و خود حرمت یپرسشنامه. نداشت
 لیتکم نیوالد توسط فیر یشناختروان یستیبهز اسیمق و آموزان

 .دیگرد

 سنجش ابزار

 نقل به ؛1998) 1سینگ و سینها آموزاندانش یسازگار یپرسشنامه

 (2009 ،یدینو از

 یسازگار اسیمقخرده از ،یاجتماع یسازگار یبایارز جهت
. شد استفاده (1998) سینگ و سینها یسؤال 60 یسازگار یپرسشنامه

 و است گردیده طراحی( 0) خیر و( 1) بله صورتبه پرسشنامه نیا
 و نهایس. کندیم یبررس را تحصیلی و هیجانی اجتماعی، سازگاری

 را بازآزمایی و کردن مهیدون روش با آزمون این پایایی یبضر نگیس
 ،1384 سال در یدینو. اندکرده گزارش 93/0 و 95/0 ترتیب به

 بیترت به را آن یهااسیمقخرده و اسیمق کرونباخ یآلفا بیضر
 یاجرا با( 2009) یدینو(. 2009 ،یدینو) آورد دست به 80/0 تا 72/0

 اساس بر را آن ییایپا ،یرستانیدب آموزدانش 64 یرو بر پرسشنامه نیا
 کرده گزارش 65/0 یاجتماع یسازگار یبرا کرونباخ یآلفا بیضرا
 75/0 پرسشنامه یدرون یهمسان بیضر زین حاضر پژوهش در. است

 .آمد دست به

 یابوالمعال از نقل به ؛1989) 2فری یشناختروان بهزیستی مقیاس

 (2016 ،یکاسگر محمدزاده و ینیالحس

 سؤالی 18 کوتاه فرم از یشناختروان یستیبهز سنجش منظوربه
 فیط اساس بر اسیمق نیا یگذارنمره که دیگرد استفاده( 1989) فیر

                                                                 
1. Sinha & Singh 

2. Ryff 
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. ردیگیم صورت موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از کرتیل یادرجه 7
 65/0 کرونباخ آلفای روش به و ریف توسط آزمون این درونی همسانی
 از حاکی آزمون این همگرای ییروا به مربوط شواهد .است شده گزارش

 از رضایت یهااسیمق با یشناختروان بهزیستی عامل شش که است آن

 منبع و شانس به اعتقاد افسردگی، با و مثبت یهرابط نفس،عزت و زندگی

 یابوالمعال از نقل به ؛1989 ف،یر) دارد منفی یرابطه بیرونی، کنترل
 یابوالمعال پژوهش در نیهمچن (.2016 ،یکاسگر محمدزاده و ینیالحس
 کرونباخ یآلفا بیضر زانیم (2016) یکاسگر محمدزاده و ینیالحس

 پایایی زین حاضر پژوهش در. است آمده دست به 71/0 اسیمق کل یبرا
روان یستیبهز کل ینمره یبرا کرونباخ آلفای روش به پرسشنامه نیا

 .آمد دست به 76/0 یشناخت

 به ؛1983) همکاران و نیفا 1فرزند-والد یرابطه ینامهپرسش

 (2017 ،ییکوتنا ییرزایم و خانزاده از نقل

 و ارمورلند ن،یفا توسط 1983 سال در پرسشنامه نیا
 یبرا سؤال 24) سؤال 48 شامل که شده هیته( 1983) 2اندروشوبل

 دنیسنج یبرا و است( مادر با رابطه یبرا سؤال 24 و پدر با رابطه
. رودیم کار به نشانیوالد با( خردساالن یحت) یکودک هری رابطه

 شده گرفته نظر در 7 تا 1 از یانمره سؤال هر یبرا اسیمق نیا در
 241 یرو( 1983) همکاران و نیفا توسط اسیمق نیا. است

-یول تعامل سایمق. شد اجرا( زن نفر 141 و مرد نفر 100) دانشجو
 یهااسیمقخرده یبرا 94/0 تا 89/0 یآلفا بیضر با یفرزند

 یهااسیمقخرده یبرا 94/0 تا 61/0 یآلفا بیضرا و پدر به مربوط
 یعال یدرون یهماهنگ از ،96/0 یکل یآلفا زین و مادر به مربوط

گروه از یفرزند-یول تعامل اسیمق ییروا. است برخوردار سؤاالت
 فرزندان و است مندبهره خوب نیبشیپ ییروا و شدهشناخته یها

یم زیمتما هم از یمعنادار طوربه را کپارچهی و طالق یهاخانواده
 و خانزاده پژوهش در(. 2017 ،ییکوتنا ییرزایم و خانزاده) کند

 کرونباخ یآلفا روش از ییایپا نییتع یبرا ،(2017) ییکوتنا ییرزایم
 به مربوط یهااسیمقخرده یبرا آلفا بیضر ریمقاد و شد استفاده

اسیمقخرده یبرا 91/0 تا 61/0 آلفا بیضرا و 91/0 تا 79/0 پدر
 یکلی رابطه یبرا 92/0 یآلفا بیضر زین و مادر به مربوط یها

 به پرسشنامه نیا پایایی زین حاضر شپژوه در. آمد دست به نیوالد
 به 81/0 فرزند-والد یرابطه کل ینمره یبرا کرونباخ آلفای روش
 .آمد دست

 ،یفراوان مانند یفیتوص آمار یهاشاخص از استفاده با هاداده
 یهمبستگ بیضر یآمار یهاروش و معیار انحراف و نیانگیم درصد،

                                                                 
1. Parent- Child Relationship Survey (PCRS) 

2. Fine, Moreland & Schwbel 

 افزارنرم کمک با و گامهبگام روش به چندگانه ونیرگرس و رسونیپ
 .دیگرد لیتحل SPSS22 یآمار

 هاافتهی

ی همبستگ سیماتر وی فیتوصی هاشاخص( 1) جدول در
 .است شده ارائه پژوهشی رهایمتغ

 پژوهشی رهایمتغی همبستگ سیماتر وی فیتوصی هاشاخص .1 جدول

 یاجتماعی سازگار اریمع انحراف نیانگیم رهایمتغ

 - 703/12 69 یاجتماعی سازگار

 471/0** 725/9 715/67 یشناختروانی ستیبهز

 344/0** 455/2 936/12 استقالل

 536/0** 704/1 740/11 تسلط بر محیط

 271/0** 362/2 200/12 رشد شخصی

 127/0* 001/2 431/9 ارتباط مثبت با دیگران

 058/0 643/2 673/10 هدفمندی در زندگی

 58/0** 034/3 884/10 پذیرش خود

 097/0 569/14 049/71 ی پدر و فرزندرابطه

 362/0** 893/3 656/19 احساس مثبت

 229/0** 369/9 666/30 درگیری و آمیختگی پدر

 145/0* 548/6 449/16 ارتباطات

 -157/0** 087/2 277/4 خشم

 19/0** 159/17 063/99 ی مادر و فرزندرابطه

 094/0 001/9 786/35 احساسات مثبت

 -164/0** 155/4 284/8 نقش گشتگیتنفر/گم

 442/0** 050/4 978/19 تعیین هویت

 327/0** 173/9 014/35 ارتباطات

ی شناختروانی ستیبهز کل ینمره بین جدول، نیا به توجه با
  استقاللی هااسیمقخرده و( =01/0P< ,47/0r) نیوالد

(01/0P< ,34/0r=)، طیمح بر تسلط (01/0P< ,536/0r=)، رشد 
 >05/0P) گرانید با مثبت ارتباط ،(=01/0P< ,271/0r) یشخص

,127/0r=) خود رشیپذ و (01/0P< ,58/0r=) ی اجتماعی سازگار با
(. >05/0P) دارد وجودی معنادار مثبت یرابطه نوجوان فرزندان

 پدری ختگیآم وی ریدرگ ابعاد یرابطه فرزند، و پدر یهرابط نیهمچن
(01/0P< ,229/0r=)، ارتباطات (05/0P< ,145/0r=)، خشم 
(01/0P< ,157/0r=)، فرزند و مادر یرابطه (01/0P< ,19/0r=) و 

 تیهو نییتع ،(=01/0P< ,164/0r) نقشی گشتگگم/ تنفر ابعاد
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(05/0P< ,442/0r=) ارتباطات و (01/0P< ,327/0r=) ی سازگار با
 ریاس ارتباط. دارد وجود معناداری رابطه دختر نوجوان فرزندانی اجتماع
ی برا(. <05/0P) نبود معنادار فرزندانی اجتماعی سازگار با هامؤلفه

 و نیوالدی شناختروانی ستیبهزی رو ازی اجتماعی سازگار ینیبشیپ
 استفاده گامبهگام صورتبه چندگانه ونیرگرس از فرزند-والد تعامالت

 .است شده ارائه 2 جدول در جینتا که شد

 درصد، 34 خود رشیپذ که داد ننشا ونیرگرس لیتحل یجهینت
 مادر مثبت احساس درصد، 3 مادر ارتباطات درصد، 4 طیمح بر تسلط

 و درصد 6 پدر خشم درصد، 5 گرانید با مثبت ارتباط درصد، 7
 در و دارند نقشی اجتماعی سازگار ینیبشیپ در درصد 4 استقالل
 مالک متغیر تغییرات میزان از درصد 63 قادرند متغیرها این ،مجموع

 (.2R=630/0) کنند بینیپیش را

 نیبشیپی رهایمتغ اساس بر فرزندانی اجتماعی سازگار گامبهگام روش با رگرسیون آماری هایمشخصه و انسیوار لیتحل رگرسیون، مدل یخالصه .2 جدول

 F P R R2 ΔR2 مجذورات نیانگیم df مجذورات مجموع مدل نیبشیپی رهایمتغ گام

 خود رشیپذ 1
 334/0 336/0 580/0 001/0 203/143 015/465 1 015/465 ونیرگرس

      247/3 283 971/918 ماندهیباق

 طیمح بر تسلط 2
 377/0 381/0 617/0 001/0 754/86 587/263 2 174/527 ونیرگرس

      038/3 282 812/856 ماندهیباق

 مادر ارتباطات 3
 406 412/0 642/0 001/0 681/65 153/190 3 460/570 ونیرگرس

      895/2 281 526/813 ماندهیباق

 مادر مثبت احساس 4
 471/0 478/0 692/0 001/0 212/64 537/165 4 149/662 ونیرگرس

      578/2 280 837/721 ماندهیباق

 گرانید با مثبت ارتباط 5
 519/0 528/0 726/0 001/0 320/62 038/146 5 188/730 ونیرگرس

      343/2 279 798/653 ماندهیباق

 پدر خشم 6
 583/0 592/0 769/0 001/0 259/67 579/136 6 472/819 ونیرگرس

      031/2 278 514/564 ماندهیباق

 استقالل 7
 621/0 630/0 794/0 001/0 374/62 556/124 7 891/871 ونیرگرس

      849/1 277 095/512 ماندهیباق

 نیبشیپی رهایمتغی رو ازی اجتماعی ازگارس گامبهگام ونیرگرس بیضرا .3 جدول

 هاشاخص

 رهایمتغ
B استانداردی خطا b ß t  P 

 516/8 864/0  856/9 001/0 (a) ثابت عدد

 001/0 467/9 562/0 043/0 409/0 خود رشیپذ

 001/0 955/6 381/0 071/0 493/0 طیمح بر تسلط

 001/0 553/8 496/0 014/0 119/0 مادر ارتباطات

 001/0 917/7 460/0 014/0 113/0 مادر مثبت احساس

 001/0 986/9 411/0 050/0 453/0 گرانید با مثبت ارتباط

 001/0 -625/7 -323/0 045/0 -342/0 پدر خشم

 001/0 325/5 301/0 051/0 271/0 استقالل
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 ط،یمح بر تسلط خود، رشیپذ اثر ،3 جدول جینتا به توجه با
 پدر، خشم گران،ید با مثبت ارتباط مادر، ثبتم احساس مادر، ارتباطات
 ،=562/0ß=، 381/0ß=، 496/0ß=، 460/0ß ترتیب به استقالل

411/0ß=، 323/0-ß= 301/0 وß = صورتبه پدر خشم که است 
دانشی اجتماعی سازگار مثبت، صورتبه رهایمتغ نیا یهیبق وی منف

 افزایش و درپ خشم کاهش با یعنی کنند؛می نییتب را دختر آموزان
 مثبت احساس مادر، ارتباطات ط،یمح بر تسلط خود، رشیپذ سطوح

ی اجتماعی سازگار شاخص استقالل؛ و گرانید با مثبت ارتباط مادر،
 .ابدییم شیافزا دختر آموزاندانش

 یریگجهینت و بحث

ی شناختروانی ستیبهز نقش نییتع هدف با حاضر پژوهش
دانشی اجتماعی سازگار نییتب در فرزند-والد تعامالت و نیوالد

 بین که داد نشان پژوهشی هاافتهی. دیگرد انجام نوجوان دختر آموزان
ی هااسیمقخرده و نیوالدی شناختروانی ستیبهز کل ینمره

 و گرانید با مثبت ارتباط ،یشخص رشد ط،یمح بر تسلط استقالل،
 مثبت یرابطه نوجوان فرزندانی اجتماعی سازگار با خود رشیپذ

رابطه ارتباط که داد نشان پژوهش گرید یافتهی. دارد وجودی معنادار
 ارتباطات، پدر،ی ختگیآم وی ریدرگ ابعاد یرابطه فرزند، و پدر ی

 نییتع نقش،ی گشتگگم/تنفر ابعاد و فرزند و مادر یرابطه خشم،
 معنادار دختر نوجوان فرزندانی اجتماعی سازگار با ارتباطات و تیهو

  .است

 رشیپذ ب،یترت به که داد نشان زین ونیرگرس لیتحل یجهینت
 مثبت ارتباط مادر، مثبت احساس مادر، ارتباطات ط،یمح بر تسلط خود،

 فرزندانی اجتماعی سازگار نییتب در استقالل و پدر خشم گران،ید با
 ییرزایمی هاپژوهش جینتا با همسو هاافتهی نیا که دارند نقش
 تباری محمد وی نیحسی ابوالمعال ،(2016) همکاران و ییکوتنا

ی رسول و دهقان ،(2013ی )تهران التاجدرت ،(2016ی )کاسگر
 و هاسکت ،(2015) ولندین ،(2015) همکاران و خدابنده ،(2015)
  .است( 2007ی )لوگبیو

ی سازگار با نیوالدی شناختروانی ستیبهز ارتباط خصوص در
 منجر ن،یوالد یروانی شناسبیآس که کرد اشاره دیبا فرزندانی اجتماع

یم فرزندان دری روانی هابیآس ریسا وی افسردگ زانیم شیافزا به
 مشکالت کهی نیوالد فرزندان و( 2017 کمپبل، و بسنت بهر،) شود

ی شناختروان مشکالت یندهیفزا خطر معرض در دارندی روان سالمت
 در هاپژوهش(. 2016 ،ترمنیپ و فیگر گنیو) هستندی تحول و

 از شیب که اندکرده برآورد نوجوان و کودکی نیبالی هانمونه خصوص
 هستندی پزشکروانی هایماریب درمان تحت کهی کودکان ازی مین

 ک،یوسلدج دلدروپ،یم) اندبودهی روان اختالل کی بای نیوالد صاحب

ی شناختروانی ستیبهز(. 2016 لمن،یدا و ندوئریل ورهالست، اک،یهادز
 اجتماعی پیشرفت کنند، تفکر خوب فرزندان که شودیم باعث نیوالد

 بیاموزند،ی خوببه رای اجتماع وی ارتباط هایمهارت و باشند داشته
 دری شتریبی سازگار و باشند داشته جامعه وی زندگ بهی خوب نگرش
 دادن قرار الگو با فرزندان ،ییهاخانواده نیچن در. دهند نشان جامعه

 افراد بای راحتبه و کنند دایپی هماهنگ و توافق هم با توانندیم نیوالد
ی ستیبهز نیوالد کهیی هاخانواده در .کند برقرار ارتباط اجتماع و گرید

یم مشکل دچاری عاطف ازلحاظ فرزندان دارند،ی نییپای شناختروان
 .باشند داشته گرانید و نیوالد بای مناسب ارتباط توانندینم و شوند
یمی عاطف وی روان تیامن فرزندان به ن،یوالد سالمت وی ستیبهز

 وی اجتماعی دادوستدها و جامعه به را هاآن ورود ینهیزم و بخشد
 .کندیم فراهم جانبههمه ارتباط

ی اجتماعی سازگار بای فرزند-والد تعامالت یرابطه خصوص در
 به نیوالد کهی زمان که داده نشان مطالعات که کرد اشاره دیبا فرزندان
 هستند برخورداریی باالی ستیبهز از پردازندیم فرزندان از مراقبت

 تعامالت(. 2013 ود،فل و رییم ک،یموس ؛2014 ،ینالدیر وی آفر)
 ؛2015 همکاران، وی لون-گلدبرگ) مواد سوءمصرف در فرزند-والد

 و پارک) نفسعزت ،(2010 مورتون،-مونزیس وی نوتیآ فرهات، لوک،
ی لیتحصی سازگار و( 2006 همکاران، و ویی )افسردگ ،(2009 کو،

( 2006 کروگر، و آندرسون چ،یر ؛2005 هررو، و تویموس ز،یاست)
ی شناختروانی سازگار دری فرزند-والد تعامالت. دارند نقش فرزندان

 با خانواده مطلوب تعامل(. 2017 ،یپل و برد) دارد نقش زین نفرزندا
 هم و محبت کانون هم خانواده. است همراه فرزندانی افتگیسازش

 یقو یرابطه توانندیم که ییهاخانواده. است اقتدار و انضباط مرکز
 هاآن یرفتارها بر یبهتر نظارت کنند، جادیا فرزندانشان با مثبت

 شتریب کودک با نیوالد انیم تیمیصم و تعامل هرچه. داشت خواهند

 وی انضباط یهاچارچوب است، شتریب هم یمهارگر زانیم باشد،
 فرزندان به سازنده و مثبت انتظارات و شودیم اعمال هاتیمحدود
ی برقرار(. 2016 همکاران، و ییکوتنایی رزایم) شودیم داده آموزش

 کمک نوجوان سازگارتر و بهتر رشد به نوجوان با ترمانهیصم روابط
 تعامالت صورتبه خانوادهی اعضا انیم ارتباط جادیا. کرد خواهد
 و هماهنگی طیمح تواندیم آن شیافزا دری سع و گفتگو وی عاطف
 وی سازگار به تیدرنها و آورد وجود به نوجوانانی برا را بخشآرام

  (.2015 ،یرسوال و دهقان) کند کمک هاآن خاطر آرامش

 نیب زیآممحبت یرابطه که داده نشان هاپژوهش ن،یهمچن
 است فرزندانی پرخاشگر کاهش جهتی عامل فرزندان و نیوالد

 نیوالد اگر(. 2009 شروت، و روزنفلت ،یگول هانگ، ل،یاون بروتمن،)
 نکنند، تیحما را هاآن نباشند، حساس کودکانشان عالئم به نسبت
 در کودک ،جهیدرنت و گردندیم هاآن دری ناامن حس جادیا باعث
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 از کودک شدن طرد. داشت خواهدی مشکالت گرانید با مؤثر ارتباط
 مانع و گذاشته ریتأث گرانید و خود از او ادراک بر ن،یوالدی سو

 ویی کوتنایی رزایم) گرددیم گرانید با مؤثر یرابطه کیی برقرار
ی سازگار کاهش به منجر تواندیم مسئله نیا که( 2016 همکاران،

یم باعث نیوالد و فرزندان نیب مطلوب تعامل .شود فرزندانی اجتماع
 فراهم فرزندی برای مهرورز و محبت زا سرشار و امن طیمح که شود
یی باالی خودکارآمد و کردهی ستگیشا احساس ،جهیدرنت و شود

 .بود خواهد کمتری رفتار مشکالت و داشت خواهد

 مشاوران و شناسانروانی برا تواندیم حاضر پژوهش جینتا
یناسازگار درمان در و باشد داشتهی نیبالی کاربردها نوجوان و کودک

 و نیوالدی شناختروانی ستیبهز بر هیتک با انفرزندی ها

 پژوهشی هایکاست ازی اپاره. شود واقع مؤثری فرزند-والد تعامالت
 نوجوان فرزندان ،یموردبررس تیجمع نخست،: بود ریز شرح به حاضر
 با گریدی هاتیجمع و کودکان به هاآن میتعم رونیازا بودند،

 مشابهی هایبررس شودیم هادشنیپ رو نیا از ؛است روبرو تیمحدود
 کهنیا لیدل به دوم،. ردیگ انجام کودکان ازجمله هاگروه ریسای رو بر

ی هاتفاوت سهیمقا امکان بودند، دختر نوجوانانی موردبررس ینمونه
ی آتی هاپژوهش در شودیم شنهادیپ لذا نداشت، وجودی تیجنس

ی اقدامات نینچ انجام. دنشو داده قرار مدنظری تیجنسی هاتفاوت
یم که سازد آشکار را هایهمبستگ از دییجد الگوهای است ممکن

 .دهد گسترش یثمربخش طوربه را ما هایهینظر تواند
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