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  دهـچكي

هاي  ر زمينهبا تحوالت فراواني د نوجوانيدوره آنجا كه  از :مقدمه
باشد و هر يك از اين  مي همراهشناختي، روانشناختي و اجتماعي  زيست

و در  گرددزا براي نوجوان محسوب  يك عامل بحران تواند ميتغييرات 
شود، بررسي و تفحص  مواردي موجب بروز مشكالت رفتاري براي آنها 

ين بر اباشد،  اين تحوالت و مشكالت حائز اهميت بسياري مي پيرامون
دختران مشكالت تعيين ميزان حاضر  پژوهشاساس هدف از انجام 

و  ي،شخص مسائل تحصيلي، همساالن،اموروالدين،  نوجوان در رابطه با 
  . باشد مي اجتماعي
با  استان كشور 10 كه ازساله  11-21 نوجواندختر  1879 :روش

انتخاب شده بودند، در پژوهش شركت  اي خوشهگيري  روش نمونه
شامل پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه  ابزارهاي استفاده شده.كردند

هاي بدست آمده با آزمون تحليل  داده . بودشخصيتي نوجوانان آيزنك 
  . واريانس يكطرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

مشكالت مسايل و كه  نشان دادحاصل از پژوهش هاي    يافته :نتايج
مشكالت ز مشكالت با همساالن، ا هستند عبارتدختران به ترتيب 

. والدينيمشكالت و  ،اجتماعي مشكالت تحصيلي،مشكالت شخصي، 
تحصيالت  سن ومعنادار ميان مشكالت دختران با   همچنين رابطه

 .شد مشاهده والدين،
و  مسايلتوجه به اهميت آشنايي دختران نوجوان با  با :نتيجه گيري 
مسائل و مقابله با   نوجواني و همچنين نحوه  مشكالت دوره

هاي بهداشت رواني متناسب با  ريزي برنامه ضرورت دارد، شانمشكالت
 . آنها تدوين شود تحصيليدختران و شرايط سني و سائل و مشكالت م
  

مشكالت رفتاري، نوجوانان دختر، مشكالت  :هاي كليدي واژه
  .روانشناختي، مشكالت اجتماعي، مشكالت تحصيلي
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Abstract 
Introduction: Adolescence is concerned as a 
developmental and crucial process. The 
majority of adolescents are experienced less or 
more some difficulties in emotional, behavioral, 
and social domains. The present study is 
focused on the girl adolescents’ behavioral 
problems.  
Methods: The sample included 1879 girls with 
a range age of 11-21 years. Participants were 
randomly selected from 10 provinces in Iran. 
The instruments comprised of a teacher-made 
questionnaire concerns the behavioral problems 
of adolescents related to their parents, 
education, peers, and social domains. In 
addition, the Eysenk personality questionnaire 
is conducted in the study.  
Results: The results revealed that the main 
behavioral problem domains are as follows: 
peers, personal, education, social and parental.  
Discussion: The behavioral problems among 
adolescence girls are decreased by training 
them. 
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  مقدمه

تمامي متخصصين روانشناسي و علوم تربيتي بر اين  تقريباً
ترين و  ترين، بحراني نوجواني حساس باورند كه دوره
باشد، در اين دوره فرد به  رشد هر انسان مي  مهمترين دوره

رسد، در پي كشف هويت خود است، بدنبال  يبلوغ م
هاي دوره كودكي است، به  استقالل و جدايي از وابستگي

همين داليل در اين دوره نوجوانان داراي وضعيت رواني با 
بيشترين  ثباتي نيستند و در اين دوره هست كه معموال

  .آيد مشكالت رفتاري براي نوجوانان بوجود مي
ز مشكالت نوجوانان در يك ، هر يك ا1در نظريه كولمن

رسد كه با  اوج تنش خود مي  سن به تقويمي خاص به نقطه
هاي جنسيتي تغييرپذير است، و هر زمان كه  توجه به تفاوت

سن اوج تنش براي چند مسئله يا مشكل همزمان شود، 
شود، ودر چنين وضعيتي  مي  ي نوجوان دچار مشكل سازگار

. شود   بيشتر نمايان مياست كه مشكالت رفتاري براي آنان 
يابي در مقابل  ، دوره نوجواني را دوره هويت2اريكسون

يابي وحدتي  داند، و با توجه به اينكه هويت هويتي مي بي
است كه بين سه سيستم زيستي، اجتماعي و رواني بوجود 

آيد، در صورتيكه چنين وحدتي حاصل نشود نوجوانان  مي
  .گردند رفتار مي روابط و دچار آشفتگي در

هالينگ و همكارانش در مطالعه خود برروي نوجوانان 
درصد از نوجوانان به علت 9/11كه  ندآلماني گزارش نمود

 .]1[ مشكالت رفتاري نياز به خدمات بهداشت روان دارند
فرانك و همكارانش در پژوهش خود مشاهده كردند كه 
 اختالل رفتاري در پسران بيشتر از دختران ديده مي شود

در گزارش سازمان بهداشت جهاني آمده است كه بين . ]2[
درصد از نوجوانان كشورهاي اروپايي يك يا چند 20تا10

  .]3[ مورد اختالل رفتاري دارند
دهد كه دختران در  هاي انجام شده نشان مي نتايج پژوهش

هاي سنگين ناشي از نقش  نوجواني در معرض محدوديت
در مقايسه با پسران  اگر چه دختران. گيرند جنسي قرار مي

كنند،  حمايت بيشتري را از جانب همساالن خود دريافت مي
                                                 
1 – Colman 
2- EriAson 

وليكن نسبت به پسران مشكالت خودشان را بيشتر گزارش 
. كنند در حاليكه پسران مشكالت رفتاري بيشتري دارند مي

دختران در مقايسه با پسران كمتر از والدين خود مستقل 
  .]4[شوند  مي

توان گفت كه نياز به  با همساالن ميدر رابطه با مشكالت 
شود كه  پذيرش توسط همساالن در دوره نوجواني ايجاد مي

. اين نياز در دختران نسبت به پسران شدت بيشتري دارد
اند كه نوجواناني كه از گروه  ها نشان داده نتايج پژوهش
اند و يا با همساالن خود در تعارض هستند،  همساالن بريده

دارند به عبارت ديگر ميان طردشدگي مشكالت رفتاري 
توسط همساالن و مشكالت رفتاري همبستگي بااليي 

  .       ]5[گزارش شده است 
مشكالت شخصي نيز سبب بروز مشكالت رفتاري براي 

مشكالت شخصي معموال در . شود دختران نوجوان مي
يابي رخ  مواجهه با شرايط جديد دوره بلوغ و بحران هويت

ان ديگر ناتواني نوجوان در سازگاري با شرايط به بي. دهد مي
نتايج . گردد جديد منجر به پيدايش مشكالت رفتاري مي

هاي انجام شده نشان داده است كه پسران بيشتر  پژوهش
مشكالت رفتاري خود را به صورت رفتارهاي بروني نظير 
رفتارهاي پرخاشگرانه، عدم اطاعت و رفتارهاي ناپسند 

ند، در حاليكه دختران مشكالت خود را ساز جامعه ظاهر مي
گيري، عالئم بدني،  بصورت رفتارهاي دروني به شكل گوشه

همچنين برخي . ]6[دهند  افسردگي و اضطراب نشان  مي
پژوهشها نشان دادند كه مشكالت عاطفي و رواني نوجوانان 

  .]7[ با افزايش سن بيشتر مي شود 
نوجوانان  عوامل بسياري در موفقيت و مشكالت تحصيلي

سهم دارند كه برخي از آنها شناختي هستند مانند هوش، 
هاي قبلي و برخي نظير محيط خانوادگي،  توانايي و يادگيري
هاي مقابله با تنيدگي  اقتصادي و راه -جايگاه اجتماعي

يابي  استقالل نسبي از والدين، گرايش به همساالن، هويت
دانشگاه و  ريزي جهت ورود به اجتماعي و جنسي، برنامه

آيند  زايي به حساب مي انتخاب شغل از جمله عوامل تنيدگي
هاي آموزشي در محيط  كه اين عوامل همراه با خواسته

مدرسه و انتظارات والدين از نوجوانان بر عملكرد تحصيلي 
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  .]8[آنها تأثير منفي دارد 
مشكالت اجتماعي به موانع بوجود آمده در فرايند انطباق و 

نوجوانان عالوه بر . وانان با جامعه اشاره داردسازگاري نوج
رشد جسمي و شناختي نيازمند هستند كه از نظر اجتماعي 

روابط اجتماعي با همساالن و ادراك از خود . نيز رشد كنند
عواملي هستند كه در رشد اجتماعي نوجوانان نقش مهمي 

ابط اجتماعي با ي رو هايي كه درباره دارند، پژوهش
دهد كه روابط ضعيف با گروه  نشان مي ام شد،همساالن انج

همسن با الگوي عمومي منفي ادراك از خود همراه است 
]9[ .  

ي ارتباط نوجوان با پدر، مادر، خواهران و برادران و  نحوه
همچنين نوع الگوهاي تربيتي والدين در بروز مشكالت 

تحقيقات اخير نشان داده است . رفتاري دختران مؤثر هستند
ي  اس با پدر در سالهاي اوليه زندگي، در روابط آيندهكه تم

پسران با همساالنشان تأثير فراواني دارد و تأثير غيبت و يا 
پسراني كه . باشد فقدان پدر در پسرها بيشتر از دخترها مي

هاي بدون حضور و سرپرستي پدر پرورش  در خانواده
ايي كه ه يابند، در مقايسه با همساالن خود كه در خانواده مي

هاي پسرانه كمتر عالقه نشان  پدران حضور دارند به فعاليت
كنند، و در  دهند و حاالت مردانگي كمتري ابراز مي مي

از سوي ديگر دختراني كه از . ترند عملكرد تحصيلي ناموفق
پدر دور هستند از لحاظ خصوصيات شخصيتي و رفتاري با 

د چندان دختراني كه در كنار پدر و مادر، زندگي مي كنن
يكي از ويژگيهاي بارز نوجواني ميل به . تفاوتي ندارند

استقالل است كه اغلب در ارتباط با والدين به شكل تعارض 
كند و  گر مي شود، نوجوان از والدين خود انتقاد مي جلوه

داند، بيشتر تمايل دارد به  محبت آنها را لوس بازي مي
كه در نتيجه  والدينش از ديد دوستان و همساالن نگاه كند

 .]10[راي آنها مشكالتي را بوجود آورد ممكن است ب
نوجواناني كه والديني دارند كه ارتباط مثبت با آنها برقرار 

  .]11[ مي كنند، كمتر دچار مشكالت رفتاري مي شوند
ميان نگرش نوجوانان نسبت به خانواده با مشكالت رفتاري 

ش نوجوانان رابطه معكوس وجود دارد، به عبارت ديگر نگر
باشد و  تر مي داراي اختالل رفتاري نسبت به خانواده منفي

نگرش پسران داراي مشكالت رفتاري در مقايسه با دختران 
تر  هايشان منفي داراي مشكالت رفتاري نسبت به خانواده

  .]5[است  
منظور از مشكالت رفتاري در اينجا عبارت است از 

جهه با مؤلفه هاي مشكالتي كه نوجوانان معموالً در موا
همساالن، والدين، وظايف تحصيلي، مسائل اجتماعي و 

بنابراين مشكالت رفتاري . شخصي با آن روبرو مي شوند
اختالالت رفتاري نيست بلكه آن مشكالت است كه نوجوان 

با توجه  .در مواجهه با آن نيازمند حمايت و راهنمايي است
مشكالت به آنچه ذكر شد،مقاله حاضر با هدف تعيين 

هاي والديني،  رفتاري نوجوانان دختر در رابطه با مؤلفه
  .همساالن، تحصيلي، فردي و اجتماعي تهيه شده است

  
  روش 

ساله 11-21دختر نوجوان  1879نمونه هاي اين پژوهش را 
استانهاي مورد  .استان كشور تشكيل دادند 10ساكن در 

تان، تهران، قم، خوزستان، گلس: مطالعه عبارت بودند از
كرمانشاه، كرمان، فارس، خراسان، مركزي، و سيستان و 

      . اي انجام شد نمونه گيري بصورت خوشه .بلوچستان
ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش شامل پرسشنامه 

سنجش مشكالت رفتاري  سئوالي جهت  67محقق ساخته 
مشكالت در ( محور اصلي  5پرسشنامه مذكور . دختران بود

را ) ا والدين، همساالن، اجتماع، تحصيل و شخصي رابطه ب
ها و منابع  براي تهيه اين پرسشنامه از پژوهش. در بر داشت

. علمي مرتبط با مشكالت رفتاري نوجوانان استفاده شد
. آن نيز مورد بررسي قرار گرفت 2و اعتبار 1روايي محتوا 

درجه اي تهيه 5پرسشنامه براساس روش ليكرت به صورت 
نشانه بيشترين  5نشانه كمترين مشكل وعدد1عددشد،كه 

همچنين از پرسشنامه شخصيتي آيزنك . مشكل مي باشد 
. سنج ويژگيهاي شخصيتي آزمودني هااستفاده شد جهت

از جمله آزمون هاي معتبري است كه . 3پرسشنامه آيزنك 
در بسياري از كشورهاي جهان از جمله ايران ترجمه و 
                                                 
1- Content Validity  
2- Reliability  
3- Ayzenk  
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هاي  شنامه آيزنك برخي ازويژگيپرس .اعتباريابي شده است

شخصيتي نوجوانان را شامل روان پريشي، روان رنجوري، و 
ودر نهايت . دهد برونگرايي را مورد سنجش قرار مي

هاي بدست آمده با آزمون تحليل واريانس يكطرفه  داده
 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

  
  نتايج 

درصد از 22نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه  حدود 
درصد  60سال و در حدود ) 10-13(دختران در گروه سني 

درصد در گروه  17سال و حدود ) 14-17(در گروه سني 
ميانگين سني دختران  .سال قرار دارند) 18-21(سني 

اكثريت . باشد سال مي 08/2سال و انحراف معيار  37/15
 دختران بر حسب. قرار دارند) 14- 17(ي سني  افراد در دامنه

) درصد6/40(تحصيالت به ترتيب در مقطع دبيرستان 
. قرار دارند) درصد9/18(و ديپلم ) درصد6/32(راهنمايي 

آموزان مقطع ابتدايي كمتر از ديگر  دانشجويان و دانش
   ).1جدول(شوند  مقاطع تحصيلي مشاهده مي

  
گروههاي توزيع نمونه مورد بررسي بر حسب  .1جدول  

 گروههاي سني و تحصيلي
 

 ←روههاي سني گ
↓گروههاي تحصيلي  

 جمع  21-18  17-14  13-10

 62 1 3 58 فراواني ابتدايي
 3/3 1/0 2/0 1/3 درصد

 612 5 267 339 فراواني راهنمايي
 6/32 3/0 3/14 18 درصد

 818 30 776 12 فراواني دبيرستان
 5/43 6/1 3/41 6/0 درصد

 ديپلم و
 انشگاهيد پيش

 355 256 99 0 فراواني
 9/18 6/13 3/5 0 درصد

 32 31 1 0 فراواني دانشجو
 7/1 6/1 1/0 0 درصد

 جمع كل
 

409  1147  323  1879  

  
مشكالت رفتاري دختران به ترتيب عبارتند از مشكالت با 
همساالن، مشكالت شخصي، مشكالت تحصيلي، 

به عبارت ديگر . مشكالت اجتماعي و مشكالت والديني
باط با همساالن و كمترين بيشترين مشكالت در ارت

  ).2جدول( باشد مشكالت در ارتباط با والدين مي
  

ميانگين و انحراف استاندارد مشكالت رفتاري . 2جدول 
  دختران

  

  
ر رابطه با مشكالت دختران و وضعيت تحصيلي آنها نتايج د

نشان داد كه مشكالت والديني، تحصيلي و اجتماعي در 
مقطع تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي بيشتر از ديگر 
مقاطع تحصيلي است و مشكالت همساالن و شخصي 
 بيشتر در مقطع تحصيلي راهنمايي مشاهده مي شود

در رابطه با مشكالت دختران و وضعيت سني آنها  .)3جدول(
نتايج نشان داد كه مشكالت والدين، تحصيلي و اجتماعي 

و مشكالت همساالن در گروه سني  18-21در گروه سني 
ميانگين و انحراف معيار سن  ).4جدول( مشاهده شد 18-14

و براي مادر سال  38/4 و 68/40والدين به ترتيب براي پدر 
در رابطه با وضعيت تحصيلي پدر و  و بودسال  3/4و  5/36

مادر و مشكالت دختران نتايج نشان داد كه مشكالت 
والديني، تحصيلي ، اجتماعي، و شخصي دختران، بيشتر در 
پدران ومادران با مقطع تحصيلي ابتدايي، و مشكالت با 

دران ومادران با مقاطع تحصيلي همساالن بيشتر در در پ
  ).5 و 6 جدول( دبيرستان و ليسانس و باالتر مشاهده شد

 نتايج به دست آمده درخصوص مشكالت دختران و
ويژگيهاي شخصيتي آنان بيانگر آن است كه به هر اندازه 

شود  گرايشات دختران به رفتارهاي برونگرايي زياد مي
الديني، تحصيلي، و(مشكالت رفتاري آنها در تمامي سطوح 

شود  نيز كمتر مشاهده مي) همساالن، اجتماعي و شخصي
  )7 و 8 جدول(

  ← آماري شاخص
 ↓ مشكالت

 ميانگين
M 

 انحراف استاندارد
SD  

 43/0 46/2 همساالن
 45/0 45/2 شخصي
 46/0 37/2 تحصيلي
 66/0 19/2 اجتماعي

 60/0 09/2 ينيوالد
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  مشكالت رفتاري و گروههاي تحصيليمقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب  .3جدول 

 
 مشكالت رفتاري

گروههاي تحصيلي
 شخصي اجتمايي همساالن تحصيلي والديني

 2/30 1/96 2/37 2/13 1/79 ميانگين ابتدايي
 42/. 62/. 40/. 38/. 46/. انحراف معيار

 2/47 2/12 2/49 2/33 2/05 ميانگين راهنمايي
 48/. 66/. 45/. 46/. 61/. انحراف معيار

 2/46 2/21 2/48 2/39 2/12 ميانگين دبيرستان
 46/. 65/. 44/. 45/. 60/. انحراف معيار

 2/44 2/36 2/43 2/49 2/18 ميانگين ديپلم وپيش دانشگاهي
 44/. 67/. 39/. 47/. 63/. انحراف معيار

 2/29 2/22 2/36 2/28 2/03 ميانگين دانشجو
 33/. 69/. 39/. 49/. 52/. انحراف معيار

 P<0/000 P<0/000 P<0/031 P<0/000 P<0/014 سطح معناداري
 جمع كل

 
2/10 2/38 2/47 2/20 2/45 

  
  مشكالت رفتاري و گروههاي سنيمقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب  .4جدول 

  
 مشكالت رفتاري

گروههاي سني
 شخصي اجتمايي همساالن تحصيلي والديني

10-13 
 2/43 2/03 2/47 2/27 1/96 ميانگين

 47/. 62/. 46/. 45/. 56/. انحراف معيار

14-17 
 2/46 2/21 2/48 2/38 2/12 ميانگين

 46/. 65/. 43/. 46/. 60/. انحراف معيار

18-21 
 2/46 2/39 2/43 2/50 2/18 ميانگين

 45/. 70/. 39/. 46/. 65/. انحراف معيار
 P<0/000 P<0/000 P<0/29 P<0/000 P<0/471 سطح معناداري

 جمع كل
 

2/10 2/38 2/47 2/20 2/45 

  
  دختران مشكالت رفتاري وگروههاي تحصيلي پدرمقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب  5جدول شماره 

  
ت رفتاريمشكال  

گروههاي تحصيلي
 شخصي اجتمايي همساالن تحصيلي والديني

 2/56 2/47 2/47 2/48 2/21 ميانگين ابتدايي و راهنمايي
 45/. 67/. 44/. 42/. 61/. انحراف معيار

 2/51 2/25 2/49 2/43 2/13 ميانگين دبيرستان و ديپلم
 49/. 68/. 43/. 48/. 61/. انحراف معيار

نگينميا دانشجو  2/04 2/31 2/45 2/14 2/40 
 43/. 64/. 42/. 46/. 57/. انحراف معيار

 2/41 2/10 2/46 2/35 2/06 ميانگين ليسانس وباالتر
 45/. 63/. 43/. 46/. 62/. انحراف معيار

 P<0/001 P<0/000 P<0/419 P<0/000 P<0/000 سطح معناداري
 2/45 2/20 2/102/382/47  جمع كل
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  دختران مشكالت رفتاري وگروههاي تحصيلي مادرقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب م .6جدول 

  
 مشكالت رفتاري

گروههاي تحصيلي
 شخصي اجتمايي همساالن تحصيلي والديني

 2/51 2/32 2/48 2/43 2/13 ميانگين ابتدايي و راهنمايي
 47/. 68/. 43/. 47/. 61/. انحراف معيار

نميانگي دبيرستان و ديپلم  2/06 2/34 2/45 2/09 2/40 
 44/. 63/. 41/. 45/. 60/. انحراف معيار

 2/32 1/99 2/44 2/27 2/02 ميانگين دانشجو
 44/. 58/. 46/. 48/. 57/. انحراف معيار

 2/44 2/08 2/54 2/35 2/13 ميانگين ليسانس وباالتر
 47/. 69/. 52/. 47/. 67/. انحراف معيار

 P<0/095 P<0/000 P<0/124 P<0/000 P<0/000 سطح معناداري
 جمع كل

 
2/10 2/38 2/47 2/20 2/45 

  
  ميانگين و انحراف معيار مشكالت رفتاري و گرايش به برونگرايي .7جدول 

  
  گرايش زياد طبيعي بدون گرايش مشكالت

M SD M SD M SD  
 41/0 28/2 44/0 47/2 50/0 63/2 والديني
 63/0 02/2 66/0 22/2 67/0 34/2 تحصيلي
 39/0 32/2 42/0 47/2 45/0 65/2 همساالن
 45/0 25/2 45/0 39/2 48/0 49/2 اجتماعي
 57/0 96/1 60/0 10/2 63/0 25/2 شخصي

 
  تحليل واريانس گرايش به برونگرايي با مشكالت رفتاري دختران. 8دول ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گيري بحث و نتيجه
نتايج پژوهش حاكي از آن است كه مشكالت با همساالن 
در ارتباط با ساير مشكالت رفتاري دختران فراواني بيشتري 

رسد مشكالت با همساالن ناشي از  نظر مي دارد كه به
ي نوجواني باشد، زيرا ارتباط با همساالن در اين  شرايط دوره

باشد، و در نتيجه  دوره براي نوجوانان بسيار با اهميت مي

مشكالت دختران بيشتر در ارتباط با همساالنشان نمايان 
ي نوجواني  البته اهميت ارتباط با همساالن در دوره. شود مي

هر چند . يد قرار گرفته استكأمورد ت  ]1[ در مطالعه سبالد
آمده است كه  ]2[هاي آدامز و مارسيا  در پژوهش

هاي  تر از دوستي صميمي” هاي دختران ظاهرا دوستي
هاي وليز ، مك ديويد و پورنل  باشد، وليكن يافته پسران مي

  ← تفاوت
  ↓ مشكالت

df f سطح معنادار (p)  
  

 >001/0 93/16 2و1875 والديني
2و1875 تحصيلي  29/22 001/0< 
2و1875 همساالن  5/44 001/0< 
2و1875 اجتماعي  08/20 001/0< 
2و1875 شخصي  20/46 001/0< 
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دهد كه وقتي فشار گروهي وجود ندارد، دختران  نشان مي
ابل توجهي بيشتر از پسران با معيارهاي همساالن بطور ق

در پژوهش هلستال و همكاران . دهند همرنگي نشان نمي
نشان داده شد كه در ناسازگاري با گروه همساالن  ]6[

پسران بيشتر مشكالتشان را به صورت بروني كردن نشان 
دهند و دختران مشكالتشان را به صورت عالئمي بدني  مي

به عبارت ديگر دختران ناسازگاريشان را به . سازند نمايان مي
صورت دروني كرده و به صورت دردهاي جسمي نشان 

هاي  البته نقش گروه همسال در بين فرهنگ. دهند مي
مختلف متفاوت است، بطوريكه در برخي جوامع غربي بر 

شود كه در نتيجه وابستگي و  رشد فردي تأكيد بيشتري مي
بنابراين . االن كمتر استكسب حمايت نوجوانان از همس

مشكالت با همساالن در جوامع مختلف بطور يكسان 
  .باشد نمي

همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه مشكالت والديني در 
ترين  مقايسه با ساير مشكالت رفتاري دختران در پايين

سطح قرار دارد، به عبارت ديگر بعد از مشكالت با 
، مشكالت همساالن، شخصي ، تحصيلي ، اجتماعي 

رسد علت اينكه مشكالت  والديني قرار دارد كه به نظر مي
ناشي از  ،باشد مي ترين سطح والديني دختران در پايين

وابستگي عاطفي و اقتصادي آنها به والدينشان و همچنين 
به عبارت ديگر . باشد انتظارات جامعه از نقش دخترانه مي

اقتصادي دختران در مقايسه با پسران از نظر عاطفي و 
شان دارند كه در نتيجه به علت  وابستگي بيشتري به خانواده

كنند، و  ها كمتر با والدينشان ناسازگاري مي اين وابستگي
ديگر اينكه انتظارات جامعه از دختران اين است كه آنها 

هر . ناسازگاري كمتري نسبت به والدين از خود نشان دهند
دول ولسر كه تعارضات هاي كان گيري با يافته چند اين نتيجه

سالگي 14نوجوانان، با والدين با احتمال بيشتري حدود 
شود، مغايرت دارد، وليكن با نتايج پژوهش  پديدار مي

سورشون كه دختران نسبت به پسران براي والدينشان 
اين يافته نيز با نتايج . احترام قائل هستند، همخواني دارد

ان نوجوان كمتر از هاي برندنت مبني بر اينكه دختر يافته
  .شوند، هماهنگي دارد پسران از والدين خود مستقل مي

در رابطه با مشكالت دختران و وضعيت تحصيلي آنها نتايج 
نشان داد كه مشكالت والديني، تحصيلي و اجتماعي در 
مقطع تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي بيشتر از ديگر 
مقاطع تحصيلي است و مشكالت همساالن و شخصي 

به نظر .يشتر در مقطع تحصيلي راهنمايي مشاهده مي شودب
مي رسد با ارتقاء سطح تحصيالت دختران رقابت در 

آگاهي به مسائل اجتماعي و ميل  شود و ميتحصيل بيشتر
مي يابد كه نتيجه بصورت  ايشبه استقالل از والدين افز

  .مشكالت تحصيلي، اجتماعي و والديني جلوه گر مي شود
و يا كاهش مشكالت با همساالن و  سن در افزايش

در صورتي كه رابطه  ،مشكالت شخصي مشاهده نشد
معناداري ميان افزايش سن دختران با مشكالت تحصيلي، 

اين نتايج حاكي از .    اجتماعي و والديني آنها مشاهده شد
آن است كه در ابتداي سنين نوجواني مشكالت دختران  به 

كالتي در مواجهه با مشكالت شخصي آنها و همچنين مش
ديگر همساالن و در اواخر نوجواني مشكالت آنها بيشتر به 

  .مسائل اجتماعي، تحصيلي و والدين مربوط مي شود
در رابطه با مشكالت دختران و وضعيت سني آنها نتايج 

، تحصيلي و اجتماعي در ينشان داد كه مشكالت والدين
ي و مشكالت همساالن در گروه سن 18-21گروه سني 

ارتباط با مشكالت رفتاري دختران  در( .مشاهده شد 18-14
عامل سن در افزايش مشكالت تحصيلي اجتماعي و  وتاثير

توان چنين نتيجه گرفت كه با افزايش سن  مي )والديني
دختران تكاليف تحصيلي سخت تر مي شود و در نتيجه 
مشكالت مربوط به آن بيشتر مي گردد و همچنين ميل به 

تعارض مابين  اعثسبت به والدين در آنها باستقالل ن
همچنين تمايل به ورود به  .والدين و فرزندان مي شوند

مشكالت اجتماعي آنها را بيشتر  ،اجتماع در نوجوانان نيز
  .كند مي

در رابطه با وضعيت تحصيلي پدر و مادر و مشكالت دختران 
نتايج نشان داد كه مشكالت والديني، تحصيلي، اجتماعي، و 

مادران با مقطع  خصي دختران، بيشتر در پدران وش
 تحصيلي ابتدايي، و مشكالت با همساالن بيشتر در پدران و

مادران با مقاطع تحصيلي دبيرستان و ليسانس و باالتر 
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كه از نظر  ياين نتايج حاكي است كه والدين .مشاهده شد

داراي  نتري هستند، فرزندانشا تحصيالت در سطح پايين
بنظر مي رسد كه افرادي كه . شتري هستندمشكالت بي

داراي تحصيالت پايين هستند نقش حمايتي مناسب جهت 
 . جهت مواجهه با مشكالت ندارند نكمك به فرزندانشا

 نتايج به دست آمده درخصوص مشكالت دختران و
ويژگيهاي شخصيتي آنان بيانگر آن است كه به هر اندازه 

شود  رايي زياد ميگرايشات دختران به رفتارهاي برونگ
والديني، تحصيلي، (مشكالت رفتاري آنها در تمامي سطوح 

. شود نيز كمتر مشاهده مي) همساالن، اجتماعي و شخصي
به عبارت ديگربه هر اندازه از درونگرايي افراد كاسته و به 

مشكالت رفتاري آنها نيز  ،شود برونگرايي آنها اضافه مي
ر با ت برونگرا راحت به نظر مي رسد افراد.شود كمتر مي

  .آيند مشكالت كنار مي
در خاتمه با توجه به نتايج حاصل از پژوهش پيشنهاد تدوين 

هاي آموزشي مبتني بر مشكالت  ي در قالب برنامهيراهبردها
هاي روانشناختي دختران به منظور آمادگي در  و ويژگي

  .گردد ي نوجواني ارائه مي مقابله با شرايط دوره
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