پیص بینی اضطراب نوجواناى بر اساس ابعاد هوبستگی خانواده
فاعوِ فیزٍسی1٭،هزین فزّادی
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چکیذه
ّذف پژٍّص حاضز تؼییي راتغِ تیي اتؼاد اًسجام خاًَادُ تا اضغزاب ًَجَاًاى در سال تحػیلی  1391 -1390هی تاضذ.تا استفادُ اس
تحلیل رگزسیَى ٍتحلیل ٍاریاًس ،راتغِ تیي اتؼاد اًسجام خاًَادُ ٍاضغزاب ًَجَاًاى در ًَ 370جَاى دختز ٍپسز(174
پسزٍ 196دختز) ارسیاتی ضذ.اتشار سٌجص ایي پژٍّص هقیاس ّوثستگی خاًَادُ السَى ٍ پزسطٌاهِ سالهت ػوَهی تَدًذً.تایج تحلیل
رگزسیَى ًطاى داد کِ راتغِ تیي اتؼاد اًسجام خاًَادُ ٍاضغزاب ًَجَاًاى تِ غَرت هؼکَس هؼٌادار هی تاضذ.ضزایة رگزسیَى
ّزیک اس هتغیزّا ی پیص تیي ًطاى داد کِ ّوثستگی تا هادرّ ،وثستگی تا پذر ٍ تػوین گیزی هی تَاًذ ٍاریا ًس هتغیز اضغزاب را تِ
غَرت هؼٌادار تثییي کٌذ.تاتَجِ تِ ًتایج تِ دست آهذُ اس ایي یافتِ ّا هی تَاى تا ضٌاسایی تذ کارکزدی خاًَادُ در تؼذ اًسجام ٍتزًاهِ
ریشی جْت اغالح آى اس هیشاى اضغزاب فزسًذاى در دٍرُ ًَجَاًی کا ست.
واشگاى کلیذی :اضغزاب ,اًسجام خاًَادُ
Abstract
The purpose of this study was to determine the relationship between family cohesion and
adolescent anxiety in the academic year0931 - 0930is.Using regression analysis ,variance
analysis, the relationship between dimensions of family cohesion and anxiety in adolescent boys
and971girls(071 boys and031girls)were evaluated. The measure of family cohesion scale Olson
and general health questionnaire. Results of regression analysis showed a significant inverse
relationship between dimensions of family cohesion for adolescents is anxiety.Regression
coefficients for each of the predictive variables that correlated with the mother's relationship with
her father and decision-making can explain significant variance in anxiety. According to the

1

.کارشناس ارشد رشته مشاوره دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت
2
دانشجوی کارشناس ارشد رشته مشاوره دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت
٭نویسنده مسوول :فاطمه فیروزی fafiruzi@yahoo.com

results of these findings can be used to identify poor families planning to improve consistency in
the level of anxiety in adolescence caste children
Key words:anxiety,family cohesion
هقذهه
تز اساس دیذگاُ ٍاى کزٍلیي ًَ ) 1971(1جَاًی یکی اس هقاعغ سًذگی است کِ تِ ٍاسغِ ًاّواٌّگی ّا ٍدر ّن گسیختگی ّایص ،ضثیِ
رٍاًپزیطی است.تِ اػتفاد ٍی تِ سختی هی تَاى گفت کِ ًَجَاًی فزایٌذی آسیة ضٌاختی است یا یک هزحلِ ی رضذی تِ
ٌّجارّ(.زتزت ،2تزجوِ فیزٍستخت.)1384 ،
هیشاى ضیَع اختالالت در ای ي دٍرُ سٌی هتفاٍت است.اختالالت اضغزاتی اس ضایغ تزیي ًَع آ سیة رٍاًی در هیاى کَدکاى ًٍَجَاًاى
است(هَریسٍّ 3وکاراى .) 2004 ،عثق تؼزیف اختالالت اضغزاتی هٌتطز کَدکی ًٍَجَاًی  ،کِ اس سهاى چاج چْارهیي راٌّوای
تطخیػی آهاری اختالالت رٍاًی،در عثقِ اختالالت اضغزاب هٌتطز تشرگساالى عثقِ تٌذی هی ضَد ،اختالل هشهٌی است کِ هوکي
است توام ػوز تذاٍم یاتذ.ایي اختالل هؼوَال ّوزاُ تا دیگز اختالالت یا تیواری ّای رٍاًی هطاّذُ هی ضَد(کاپالى ٍسادٍک 1994،4
تِ ًقل اس پَر افکاری .)1379
هغا لؼات ّوِ گیز ضٌاسی ًطاى دادُ است کِ تیي  ٪8الی  ٪12اس اختالالت اضغزاتی رًج هی تزًذ کِ در ػولکزد رٍساًِ آًْا تذاخل
ایجاد هی کٌذ(تزًطتایيّ ٍ 5وکاراى .)1996،در هغالؼِ تل ـ دٍالى ) 1990(6داهٌِ ی هیشاى ضیَع اختالت اضغزاتی در هیاى ًَجَاًاى
 5/7تا  ٪ 17/7است کِ هیا ًگیي آًْا در حذٍد  ٪10هی رسذ.
در تحقیقی کِ قوزی گیَی ٍّوکاراى ( ) 1388در تزرسی ضیَع اختاللت اضغزاتی درایزاى اًجام دادًذ هیشاى ضیَع ایي اختالل را در
هیاى پسزاى ٍدختزاى ًَجَاى تِ تزتیة  ٪11/8 ٍ ٪ 9/4گشارش دادًذ .
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تا تَجِ تِ هیشاى ضیَع ایي اختالل در هیاى ًَجَاًاى ضٌاسایی ػَاهل تاثیز کذار ٍ پیص تیٌی کٌٌذُ ایي اختالل اس اّویت ٍیژّای
تزخَردار است.اس آًجا کِ خاًَادُ  ،اٍلیي پایِ گذار ضخػیت  ،ارسش ّا ٍهؼیارّای فکزی است یکی اس هْوتزیي ػَاهلی است کِ در
هذاخالت تالیٌی غَرت گزفتِ تزای حل هطکالت رٍاًی ًَجَاًاى تاثیز هی گذارد (خذایاری .)1382
عثق د یذگاُ سیستوی ،خاًَادُ هجوَػِ ای اس ػٌاغز تِ ضوار هی رٍد کِ در ایي هجوَػِ ّز یک اس ػٌاغز دارای ًقص ّای تؼزیف
ضذُ ٍ در ػیي حال پَیا ّستٌذ (السَى .) 1999، 1السَى تا ًگاُ سیستوی تِ ارایِ هذلی پیزاهَى ارتثاعات خاًَادُ پزداختِ کِ آًزا تزای
هتخػػاًی کِ تا خاًَادُ ّای تحت استزس کار هیکٌٌذ ،جذاب کزدُ است (اٍلسَى .)2011،ایي هذل هطتول تز سِ تؼذ اًسجام
خاًَادُ ،اًؼغاف پذیزی خاًَادُ ٍ ارتثاط در خاًَادُ است(ساهاًی .)1385اًسجام یا ّوثستگی در ایي هذل ًطاى دٌّذُ پیًَذ ػاعفی
هیاى فزسًذاى ٍٍالذیي است ٍ ضاهل هَلفِ ّای راتغِ ػاعفی ،تؼاهل خاًَادگی ،رٍاتظ سًاضَیی ،رٍاتظ ٍالذیي ٍ فزسًذ ،هیشاى تؼاهل تِ
لحاػ سهاى ٍ هکاىًَ ،ع دٍست ٍ ػالیق ٍ ًْایتا ًحَُ گذراًذى اٍقات فزاغت هی تاضذ(السَى.)2006 ،لیٌگزى ) 2003 (2اًسجام
خاًَادگی را احساس ًشدیکی ػاعفی اػضای خاًَادُ تا یکذیگز تؼزیف هی کٌذ کِ هطتول تز دٍ کیقیت تؼْذ ٍٍقت گذراًذى تا
یکذیگز هی تاضذ (ساهاًی .) 1385تحقیقات هتفاٍت پیزاهَى هذل السَى حاکی اس اى است کِ احساس ّوثستگی تا اضغزاب ،افسزدگی
ٍ رفتار پزخاضگزاًِ ٍتشّکاراًِ در ًَجَاًاى راتغِ هؼکَس داردخاًیاى( ً )1388طاى داد کِ ا ًسجام ٍاًؼغا ف پذیزی خاًَادُ ًقص
پیص تیٌی کٌٌذُ ای در افسزدگی  ،اضغزاب ٍ استزس داًص آهَساى دارد.
ػَاهل هَجَد در هقیاس اًسجام ضاهل ّوثستگی تا هادرّ ،وثستگی تا پذر ،هذت سهاى تؼاهل ،هکاى ،تػوین گیزی ،رٍاتظ ػاعفی،
راتغِ سًاضَیی ٍ راتغِ ٍالذیي تا فزسًذ هی تاضذ.در ایي هذل ضزایظ ٍ تافت خاًَادُ ًادیذُ گزفتِ ضذُ است ٍ ضزایظ را کاهال ًزهال
فزؼ کزدُ است(.ساهاًی. ) 1384تافت خاًَادُ را تِ ػٌَاى ػاهلی هَثز تز هیشاى کارایی خاًَادُ در رضذ ٍ تحَل فزسًذاى ٍ ارتقاء
سغح سالهت رٍاًی ٍ رضایتوٌذی اس سًذگی هؼزفی کزدُ است.
تا تَجِ تِ اّویت ّوثستگ ی خاًَادُ ٍاتؼاد اًسجام ّ ،ذف اس پژٍّص حا ضز تزرسی ایي هَضَع است کِ آیا اتؼاد اًسجام خاًَادُ
پیص تیٌی کٌٌذُ اضغزاب در ًَجَاًاى است.
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روش
پژٍّص حاضز اس ًَع ّوثستگی است .جاهؼِ آهاری ایي پژٍّص را داًص آهَساى هقغغ هتَسغِ هطغَل تِ تحػیل در سال  1390ضْز
تَضْز تطکیل هیذٌّذ .جْت اًتخاب اػضای گزٍُ ًوًَِ ،اس تیي کلیِ هذارس هتَسغِ ،چْار هذرسِ ٍ اس تیي پایِ ّای هَجَد تؼذادی
کالس تِ تػادف اًتخاب خَاّذ ضذ؛ ایي کالس ّا ضاهل داًص آهَساى دختز ٍ پسز پایِ ّای اٍل ٍ دٍم ٍ سَم هی تاضٌذ .تِ ایي
تزتیة تا رٍش خَضِ ای چٌذ هزحلِ ای 370 ،داًص آهَس دختز ٍ پسز تِ ػٌَاى افزاد تطکیل دٌّذُ گزٍُ ًوًَِ هَرد تحقیق قزار
گزفت.
ابسار سنجص
هقیاس هوبستگی خانوادگی :
ایي هقیاس تز اساس هجوَػِ ای اس هتَى هَجَد در تاب ّوثستگی ٍ تا الْام اس هذل هذٍر تزکیثی اٍلسَى ( ،)1999تِ ٍسیلِ ساهاًی
( )1381ساختِ ضذُ است .ایي آسهَى دارای  28سَال است؛ کِ گشیٌِ ّا تِ غَرت عیف لیکزتی تز هی گیزد .حذاکثز ًوزُ قاتل
اکتساب در ایي آسهَى  ٍ 140حذاقل  28هی تاضذ .
اعتبارو هوسانی درونی
هغالؼِ هقذهاتی رضَیِ ٍ ساهاًی ( )1379در خػَظ هقیاس ّوثستگی خاًَادگی تز اساس  8ػاهل (ّوثستگی تا هادرّ ،وثستگی تا
هادر؛ هذت سهاى تؼاهل ،هکاى ،تػوین گیزی ،رٍاتظ ػاعفی ،رٍاتظ سًاضَیی ٍ راتغِ ٍالذیي تا فزسًذاى) حاکی اس کفایت ایي هقیاس
تزای ارسیاتی ّوثستگی فزد تا ٍالذیي تَد .ضزیة پایایی هقیاس تِ رٍش تاسآسهایی  ٍ 0.90تِ رٍش آلفای کزًٍثاخ  0.79گشارش ضذُ
است (ساهاًیّ .)1381،وچٌیي در تزرسی دیگزی ساهاًی ( ،)2004ضزیة آلفای کزًٍثاخ را  ٍ 0.79ضزیة پایایی آى را تا رٍش
تاسآسهایی  0.80گشارش ًوَد.
پرسطناهه سالهت عووهی
پزسطٌاهِ سالهت ػوَهی اٍلیي تارتَسظ گلذتزگ ()1972تٌظین گزدیذ .ایي پزسطٌاهِ هؼتثزتزیي اتشار غزتالگزی ٍ تؼییي هطکالت
رٍاًطٌاختی ٍ ضٌاسایی هَارد هثثت در جوؼیت ػوَهی استٍ .یلیاهش ،گلذتزگ ٍ هاری در تحلیل  43هغالؼِ ،حساسیت ایي پزسطٌاهِ
را ٍ ٍ % 84یژگی آى را  % 82گشارش ًوَدًذ .گلذتزگ (ّ )1972وثستگی تیي ًوزات پزسطٌاهِ سالهت ػوَهی ٍ فْزست تاسًگزی
ضذُ ًطاًِ ّای هزضی ( )SCL-90را تزاتز تا  ٍ 0/78حساسیتٍ ،یژگی ٍ ضزیة ّوثستگی تیي ًوزُ ّای پزسطٌاهِ سالهت ػوَهی تا
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ارسیاتی تالیٌی را تِ تزتیة تزاتز تا  0/70 ٍ 0/77 ،0/86گشارش کزدُ است .کطاٍرس ٍ ّوکاراى ( )1388در پژٍّص خَیص ،ضزیة
ّوساًی درًٍی ایي پزسطٌاهِ را  % 80تِ دست آٍردًذ .یؼقَتی (ً )1375یش حساسیت ٍ ٍیژگی ایي آ سهَى را تِ تزتیة تزاتز تا ٍ 0/86
 ٍ 0/82پاالٌّگ ٍ ّوکاراى ( )1375ایي دٍ ضاخع را در گزٍُ هزداى تِ تزتیة  ٍ 0/78 ٍ 0/88در سًاى تِ تزتیة  0/79 ٍ 0/88تِ
دست آٍردُ اًذ (فتحی آضتیاًی.)1389،
یا فته ها
تز اساس ًتایج تِ دست آهذُ تیي اضغزاب ًَجَاًاى ٍ اتؼاد اًسجام خاًَادُ راتغِ هؼٌاداری ٍجَد دارد.اس هیاى اتؼاد اًسجام خاًَادُ فقظ
تیي اضغزاب ٍرٍاتظ ػاعفی راتغِ هؼٌاداری هطاّذُ ًطذ(جذٍل ضوارُ .)1تِ هٌظَر تؼییي راتغِ تیي اتؼاد اًسجام خاًَادُ تز اضغزاب
ًَجَاًاى اس رٍش تحلیل رگزسیَى چٌذ گاًِ استفادُ ضذ.تز اساس ًتایج تِ دست آهذُ هیشاى  Fهطاّذُ ضذُ () 6/137در سغح 1
.0/00هؼٌادار است(جذٍل ضوارُ .)2تز اساس ًتایج تِ دست آهذُ اس تحلیل رگزسیَى فقظ اتؼاد ارتثاط تا هادر  ،ارتثاط تا پذر ٍتػوین
گیزی اس اتؼاد اًسجام ارتثاط هؼٌاداری تا اضغزاب ًَجَاًاى داضت (جذٍل ضوارُ .)3
جذٍل .1ضزایة ّوثستگی تیي اتؼاد اًسجام خاًَادُ ٍاضغزاب ًَجَاًاى
ابعاد انسجام خانواده راتغِ تا هادر راتغِ تا پذر سهاى تؼاهل رٍاتظ ػاعفی رٍاتظ سًاضَیی هکاى
اضطراب
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جذٍل ضوارُ .3ضزایة ضزیة یص تیٌی اضغزاب تا استفادُ اس اتؼاد اًسجام خاًَادُ
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بحث
تز اساس ًتایج تِ دست ٱهذُ اس پژٍّص حاضز اس هیاى اتؼاد اًسجام خاًَادُ ،تؼذ ّوثستگی تا هادر ٍ ّوثستگی تا پذر ٍ تػوین گیزی تا
اضغزاب ًَجَاًاى ارتثاط هؼکَس داضتٌذ تِ تیاى دیگز ّزچِ خاًَادُ تِ لحاػ اًسجام در ایي اتؼاد قَی تز تاضذ هیشاى اضغزاب
ًَجَاًاى کوتز خَاّذ تَد.در تیاى چزایی ایي هَضَع تز اسا س ًتایج پژٍّص گارتز ٍلیتل )1999 (1هی تَاى چٌیي استذالل کزد کِ
ًَجَاًاًی کِ دارای تجزتِ ضؼیفی اس رٍاتظ خاًَادگی ّستٌذ،تیطتز احتوال دارد کِ هطکالت سالهت رٍاًی داضتِ تاضٌذ.تؼالٍُ توپلیي
ٍّ2وکاراى( ً ) 1998یش در جوغ تٌذی تؼذای پژٍّص ػٌَاى داضتٌذ کِ ػولکزد آضفتِ خاًَادُ هی تَاًذ تز عیف ٍسیؼی اس هطکالت
رٍاًپشضکی کَدکاى تاثیز گذار تاضذ.در ارتثاط تا هؼٌاداری تؼذ تػوین گیزی در ارتثاط تا اضغزاب هی تَاى تِ ٍیژگی ّای گزٍُ ًوًَِ
ًٍَجَاى تَدى آًاى اضا رُ ًوَد کِ ًَجَاًاى تِ دلیل ٍیژگی ّای رضذی ٍضٌاختی تا داضتي قذرت تػوین گیزی ٍاحتزام تِ استقاللطاى
اس سَی ٍالذیي ،تجزتِ اضغزاب کوتزی خَاٌّذ داضتً.تایج پژٍّص حاضز تا پژٍّص ساهاًی ( ّ)1381ن سَ هی تاضذ .تٌاتزایي
ٍالذیي تایذ تَجِ داضتِ تاضٌذ کِ جَ ػاعفی ٍارت ثاط هٌاسة تا فزسًذاى هی تَاًذ تز سالًت رٍاى آًاى تاثیز گذار تاضذ.
هنابع فارسی
خذایاری فزد،هحوذ( .)1382هسایل نوجواناى وجواناى .تْزاى ،اًتطارات اًجوي اٍلیا ٍ هزتیاى
ساهاًی ،سیاهک ( .)1381هذل عای برای هوبستگی خانوادگی واستقالل عاطفی وسازگاری ،پایاى ًاهِ دکتزی رٍاى
Garber&little
Tamplin
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.ضٌاسی داًطگاُ ضیزاس
 هجله روانپسضکی ورواى،ًِّوثستگی خاًَادگی ٍاستقالل ػاعفی در دختزاى فزاری اس خا.)1385(سیا هک، ساهاًی
262 -258 ،3  ضواره، سال دوازدهن،ضناسی ایراى
 اًتطارات تؼثت، تْزاى، آزهوى های رواى ضناختی ارزضیابی ضخصیت وسالهت رواى.)1389( علی،فتحی آضیانی
 تزرسی هیشاى ضیَع اختالل اضغزاب هٌتطز در.)1388(هحوَد، ُفالح ساد، ػثاس، اتَالقاسوی.حسیي، قوزی گیَی
هطالعات رواى ضناختی، هیاى داًص آهَساى پایِ پٌجن ٍ اثز تخطی خَد گَیی درًٍی ٍ تیزًٍی تز کاّص آى
35 -21 ،2 ضواره،5 دانطکذه دانطکذه علوم تربیتی ورواى ضناختی دانطکذه السهرادوره
. ضْز آب: تْزاى،ِ تزجو. خالصة رواى پسضکی علوم رفتاری و رواى پسضکی بالینی.)1994( کاپالى ٍ سادٍک
 اًتطارات رسا،ِتزجو. رواى ضناسی بالینی کودک.)1384(هارتیي،ّزتزت
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