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چکیده:
مادران طلبی آلایدهتأثیر شناختی جامعهبررسی حاضر پژوهش هدف 

دبیرستان مقطع تیزهوش مدارس دختران اجتماعی تعهد وروانی سالمت بر 
ازهادادهگردآوري تبوده و جهپیمایشی تحقیق روش باشد. میکرمان شهر 

SCL-25يپرسشنامه)، 2004(همکاران و هیل گرایی کماليپرسشنامه

ي محقق ساخته تعهد پرسشنامهو دختران روانی سالمت سنجش براي 
همراه به آموزان دانشاز نفر 257ي تحقیق. نمونهگردیداستفاده اجتماعی

ومادرانگرایی کمالبین که دادنشان نتایج رفته شد. در نظر گمادرانشان
شود؛ میمشاهده داري معنیي رابطهدختران اجتماعی تعهد و روان سالمت 

روان سالمت و اجتماعی تعهد مادران،گرایی کمالطریق از که معنی بدین 
گرایی کمالي نمرهیش افزابا است. در حقیقتبینیپیشقابلدختران 

.یابدمیافزایش شان اجتماعیتعهد اما کاهش دختران روان سالمت ،مادران

، دخترانروانیسالمتاجتماعی،تعهدگرایی،کمالتیزهوش،کلیدي:مفاهیم

مسئول)ي (نویسندهکرمان باهنر شهید دانشگاه اجتماعی علوم گروه استادیار 1
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مسألهیانبوقدمهم
تغییراتبافرديهرآندرکهاستزندگیازحساسیبسیارمقطعنوجوانیدوران

دادهنشانمطالعات).1383:9(حسینی،استروبهروساختاريوشناختیيگسترده
صعوديروندآموزاندانشمیاندرروانیوعاطفیمشکالتاخیرهايسالدرکهاست

اعتیاد،خودکشی،نظیرنابهنجارييهادهپدیکهجاییتااستداشتهايکنندهنگران
راآموزاندانشپیشرفتجدید،موانعصورتبه...وتحصیلیافت،تحصیلتركبزهکاري،

).1،2005:14(یانگاستدادهقرارتأثیرتحت
يهازمینهيههمدرتیزهوشکودکانکهانددادهنشانهاپژوهشدیگرسوياز
اموروعاطفیثباتتحصیلی،پیشرفتاجتماعی،محبوبیتجسمانی،وضعیتهوشی،
).84: 1390آقاجانی و همکاران، (سرآمدترنداخالقی

عاديافرادبرابرچندآنهاازجامعهانتظاراتکههستندخاصافرادتیزهوشافراد
سزاییبهنقشآنانپذیريمسئولیتوشخصیتگیريشکلدرروانسالمتشتندااست.
کهکسانیعنوانبهنیزمادران.زنندمیرقمجامعههربرايرادرخشانیيآیندهودارد

واهدافاجراياجتماعی،رشدتحصیلی،پیشرفترونددرهستندافراداینگرانحمایت
گذارند.میبسزاییتأثیرآنهاروانیوروحیسالمتوهانقش

ممکنکهدارندخاصیویژگیافراداینرسدمینظربهاینکهبهتوجهباهمچنین
باالهوشیيبهرهونفسبهاعتماداحتماالًشوددیدهکمترعاديآموزاندانشدراست
بهنسبتراآنهااستممکنکهدهدمیسوقکاذبییگراکمالنوعیکجهتدرراآنها

افراداینکهآنجاازو؛کندترضعیفیاترقويشاناجتماعیتعهدپذیريوپذیريمسئولیت
روانیسالمتیازونشوداستفادهدرستیجهتدرشاننبوغاگربرخوردارندخاصینبوغاز

جامعهازوکردهحفظرافردينفعشده،کشیدهانزوابهاستممکننباشندبرخوردار
کهايمسئوالنهحسوآوردهروي...واجتماعیبزهکاريافسردگی،بهیاشوندگسسته

رود.تحلیلبهروباشندداشتهاجتماعقبالدرباید
درچشمگیريتأثیرزندگیيهاعرصهتمامیدرمادرانکهآنجاازدیگر،سوياز
رفتارهايبینیپیشتواندمیمادرانییگراکمالمورددرپژوهشبنابراین؛دارندخانواده
مادرییگراکمالبساايشود.سببرامنفیيهبجنازچهومثبتيهجنبازچهفرزندان

بامتفاوتاستعداديازواقعاًکودكوباشدشدهتیزهوشانمدارسبههابچهورودسبب

1 Yang
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همراهبهمادرانییگراکمالکهاستحالیدراینبرخوردارنباشد.عاديآموزاندانش
راافراداینروزبهروزاستممکنمدارسایندرشدیدرقابتيهعرصودرسیفشارهاي

نماید.ایجادبرایشانراخطراتیوکنددورروانیسالمتاز
محیطوخودبهنسبتاشخاصکهاستمنطقیغیرباوريواقعدرییگراکمال

بایداطرافشانمحیطوخودکهمعتقدندهستندگراکمالکهديافرادارند،خوداطراف
و(خلعتبريپذیردصورتخطاواشتباهبدونبایدزندگیدرتالشیگونههروباشدکامل

هرکنندمیسعیکههستنداشخاصییانگراکمالحقیقتدر).1389:118همکاران،
ورزش،درچهکار،محیطدرچهدهندانجاماستانداردهایشحدباالتریندرراکاري

يهدربارپذیريانعطافاساسبرتوانمیرایانگراکمال...وشخصیکارهايآشپزي،
نرمالغیرو(بهنجار)نرمالیانگراکمالکرد:تقسیمدستهدوبهاستانداردهایشان

طوربهتوانندمیبهنجاریانگراکمالبودمعتقد،)1978(هاماچک(نابهنجار).
درکندایجابموقعیتگاههروببرندکاربهرایانهگراکمالاستانداردهايپذیريانعطاف
وتالشازیانگراکمالیناکنند.بیشتريآزادياحساساهدافشانموشکافانهپیگیري

بهراشخصیهايمحدودیتحالعیندروبرندمیلذتکمال،وبرتريبرايرقابت
استانداردهاينیز(نوروتیک)نرمالغیریانگراکمالدیگرسويازشناسند؛میرسمیت

نظرصرفبنابراین،شوند.اشتباهمرتکبدهندنمیاجازهخودبهاماکنندمیانتخابباالیی
راکاريکمورضایتعدماحساسهمیشهدارند،کاردرکهدقتیوپیشرفتمیزاناز

برهمیشهزیرابرند؛نمیلذتمعیارهایشانبهیافتندستبرايتالشازوکنندمیتجربه
).1389:407لطیفیان،و(هاشمیاستنبودهکافیهایشانتالشکهباورنداین

رادخترانباالخصفرزندانشخصیتتکوینوخانوادهدرمادراننقشاینکهبهنظر
سازآیندهيهانخبهراآنهاجامعهکهتیزهوشدخترانکهآنجاازوگرفتنادیدهتواننمی
برتیزهوشدخترانمادرانییگراکمالتأثیراتنمودهسعیحاضرپژوهشلذا؛داندمی

دهد.قراربررسیموردرادخترانآنروانسالمت
ونوجواناناجتماعیهايآگاهیوتحصیالتافزایشباکهشدهمشخصدیگرسوياز
يپدیدهیکحالتازکهنحويبهشدهکمرنگاجتماعیئولیتمسوتعهدجوانان،

بااجتماعیتعهداست.گشتهنموداراجتماعیمشکلیکصورتبهودرآمدهاجتماعی
رفتاروکندمیکمکاجتماعیروابطپیچیدگیکاهشبهسیستمهراجزايروابطتنظیم
).113: 1959، 1(پارسونزسازدمیبینیپیشابلقرادیگران

1 Parsons
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احساس)،123: 1988، 1(میلزاجتماعیاعتمادافزایشبهامرایناین،برعالوه
: 1959، 2(فستینجرکندمیکمکآنانشناختیناهماهنگیکاهشوجامعهاعضايامنیت
.شودمیسببراجامعهاعضايرفتاريثباتامرایننهایتدر؛)207

نتیجهدروجامعهاعضاينیازهايارضايبرايعاملیاجتماعیتعهدبنابراین
).129: 1938، 3دورکیم(استشدهشناختهاجتماعیانسجاموهمبستگی

درمتعدديتماعیاجعواملباجامعهافرادمیاندراجتماعیتعهدمیزانکهآنجااز
ودریافتراآنتداوموتعهدایجاديهاریشهتوانمیبررسیاینباروياینازاست،رابطه

توجهباکرد.مهیاباالاجتماعیتعهدباافراديتربیتبرايرامناسبیشرایطاساسآنبر
اجتماعیتعهدوروانیسالمتیی،گراکمالهمچونمهمیمفاهیموموضوعاتاهمیتبه

وروانسالمتبرتیزهوشدخترانمادرانییگراکمالتأثیراتنمودهسعیحاضرپژوهش
دهد.قرارسنجشموردرایشانهاخانوادهودوستانجامعه،قبالدرارآنهابودنمتعهد

پژوهشاهداف
کلیهدف- 

اجتماعیتعهدوروانیسالمتبرمادرانییگراکمالتأثیرشناختیجامعهبررسی
کرمان.شهردرخشاناستعدادهايدخترانهمدارسآموزاندانشاجتماعی

جزئیاهداف- 
.تیزهوشدخترانییگراکمالبرمادرانییگراکمالتأثیربررسی-
.تیزهوشدخترانروانسالمتبرمادرانییگراکمالتأثیربررسی-
(پارانوئید،دخترانشانروانیسالمتابعادبامادرانییگراکمالارتباطبررسی-

.اضطراب)واجبار،وسواسانگاري،خودبیماريفردي،بین،حساسیتفوبیاپریشی،روان
.تیزهوشدختراناجتماعیتعهدبرمادرانییگراکمالتأثیرسیبرر-
جامعه،به(تعهددختراناجتماعیتعهدابعادبامادرانییگراکمالتأثیربررسی-

.دوستان)بهتعهدوخانوادهبهتعهد

1 Mills
2 Festinger
3 Durkheim
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پژوهشپیشینه
اماشدهانجامروانیسالمتوییگراکمالمورددرزیادينسبتاًهايپژوهش

پذیرفتهصورتاجتماعیتعهدوروانیسالمتوییگراکمالمورددراندکیتحقیقات
است.

داخلیتحقیقاتالف)
ومادرانییگراکمال"عنوانباپژوهشیدر،)1387(همکارانوکرمانییاوري

رابطهدخترانروانسالمتبامادرانییگراکمالبینکهدریافتند"ختراندروانسالمت
رادخترانروانسالمتتواندمیمادرانییگراکمالگفتتوانمیکهطوريبهداردوجود
بادخترانیباشند،داشتهکمترييیانهگراکمالگرایشکهمادرانییعنیکندبینیپیش

.)96- 1387:107همکاران،وکرمانی(یاوريداشتخواهندباالترروانسالمت
انجام"روانیسالمتوییگراکمال"عنوانباتحقیقی،)1385(همکارانوبشارت

درماندگیباومثبتيرابطهروانشناختیبهزیستیبامثبتییگراکمالکهدادند
بامنفیییگراکمالکهدادنشانهمچنیننتایجداشت.منفیيرابطهروانشناختی

دارد.مثبتيرابطهروانشناختیدرماندگیباومنفیيرابطهروانشناختیبهزیستی
اعتمادوخودحرمتدماننمثبتروانیدرونيهازمینهتقویتطریقازمثبتییگراکمال

وپذیريانعطافشخصی،هايمحدودیتپذیرشبینی،واقعچونهاییویژگیوخودبه
تحتمثبتصورتبهراروانیسالمتشخصی،عملکردازخرسنديورضایتاحساس

بهاعتمادوخودحرمتعیفتضطریقازبعکسمنفی،ییگراکمالدهد.میقرارتأثیر
وشخصیهايمحدودیتپذیرشعدمبینانه،واقعغیرانتظاراتمانندهاییویژگیوخود،

تحتمنفیصورتبهراروانیسالمتشخصی،عملکردازناخرسنديوپذیريانعطاف
).7- 22: 1385همکاران، و (بشارت دهندمیقرارتأثیر

منفیگراییکمالواضطراببینيرابطهبررسی"بهپژوهشیدر،)1380(عباسی
میانکهرسیدنتیجهاینبهوپرداخته"آموزاندانشامتحاناضطرابباوالدین

، داردجودومثبتيهرابطآموزاندانشامتحاناضطرابووالدینمنفیگراییلکما
منفیيهرابطآموزاندانشامتحاناضطرابباوالدینمثبتگراییلکمابینهمچنین
).15: 1380(عباسی، شدمشاهده
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ب) تحقیقات خارجی
موضوعباآموزيدانشينمونهیکدر،)2010(1کامادانخارجیتحقیقاتبیناز

يرابطهکه"والدینشانییگراکمالطریقازآموزاندانشییگراکمالبینیپیش"
زیرازبعضیبینکردمشاهدهدادقراربررسیموردراآنهاوالدینونوجوانانییگراکمال

دختراندرتردید)ووالدینانتقادات، والدینانتظارات(نظم،یعنیییگراکماليهامقیاس
پسرانوالدینانتظاراتمقیاسزیرصرفاًولیاستبرقرارمعنادارييرابطهآنهاوالدینو

است.بینیپیشقابلوالدینانتظاراتمقیاسزیرتوسط
ییگراکمالنقشارزیابیبرايتحقیقدو،)1991(2روزنبالتوالهارتفراست،

ییگراکمالکهدریافتندآنهادادند.انجامدانشجوزناندرییگراکمالرشددروالدین
باپدرانییگراکمالودارددخترانشانییگراکمالبامتوسطیهمبستگیمادران
ییگراکمالکهکردندگیرينتیجههمکارانوفراست.نداردرابطهدخترانییگراکمال

والدینجنسیتکهرسدمینظربهوداردفرزندانییگراکمالدركدرمهمینقشلدینوا
کند.میایجادتفاوتییگراکمالانتقالدرنیز

روابطواجتماعیهايمهارت"نامبهخودتحقیقدر، 3)1981(گاتمنوپوتاالز
دهندمینشانخودازرفتارهاییتیزهوشنوجوانانوکودکانکهدادندنشان"اجتماعی

شاملرفتارهاییچنینشود.میمنجرآنهااجتماعیانزوايوطردبهعمدتاًکه
حدازبیشگفتگويمثلندارد،ربطیهمساالنگروههايفعالیتبهکهاستهاییپرسش

عاديهمساالنگروهکهحالیدرخودعالیقوعقایدابرازخود،مشکالتوخودمورددر
درمثبتمخالفتدرناتوانیوگروهاهدافبامکررمخالفتودهندمیانجامدیگريکار
نداشتههمساالنگروهدرمحبوبیتیتیزهوشنوجوانانوکودکانکهشودمیموجبآنها

باشند.
بررسیموردموضوعبهمربوطهايپژوهشکلازايچکیدهکهفوقهايپژوهش

ازراشانروانیسالمتمتعدددالیلبهاستممکنیانگراکمالکهدهندمینشانهستند
قرارتأثیرتحتشاناجتماعیتعهدبودنمحبوببهتمایلدالیلبهیاوبدهنددست

د.گیر

1 Camadan
2 Frost, Lahart, Rosenblate
3 Putallaz, Gottman
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پژوهشنظريچارچوب
ارائه)1980(1برنزتوسطعديبتکايسازهصورتبهباراولینبرايییگراکمال

ايسازهراییگراکمالکهکسانیمنظراز).2004همکاران،و2هیلازنقل(بهگردید
نقصبدونوکاملنتایجبهابیدستیبرايتالشدرگراکمالافراددانندمیعديبتک

به؛3،1984(پچتنمایدآنانمتوجهرامتعدديهايآسیباستممکنامراینکههستند
دو)6،2001منسلوشافراناز(نقل19785هاماچک).1999همکاران،و4بوچاردازنقل
.نابهنجاروبهنجارگیرندمیقرارپیوستاریکسويدوردکهبردمینامراییگراکمالبعد

رسیدنالخرهباووصولقابلاهدافبهیابیدستبرايتالشازبهنجارییگراکمالباافراد
ازباالییسطحکههستندکسانینابهنجاریانگراکمالاماکنند،میلذتاحساسآنهابه

7شريوفلتکائلیان،هویت،دارند.شکستاززیاديترسوکنندمیتجربهرااضطراب

ییگراکمال:استزیراصلیبعدسهدارايییگراکمالکهباورنداینبرنیز، )2002(
بهنسبتییگرا(کمالمداردیگرییگراکمالخود)،بهنسبتییگرا(کمالمدارخویشتن
ییگراکمالجامعه).سويازشدهتجویزییگرا(کمالمدارجامعهییگراکمالودیگران)
انتظاربیانگرمداردیگرییگراکمالاست،خودبودنکاملبهفردتمایلبیانگرمدارخویشتن
کهاستافراديویژگیمدارجامعهییگراالکم.استدیگرانازنقصبیوکاملعملکرد

همکارانو8فراست.دارندنقصبیوکاملعملکردانتظارآنهاازدیگرانکنندمیفکر
بررسیموردمختلفيهاگروهدرراییگراکمالابعادکهبودندافرادياولیناز، )1990(

تشکیلزیراجتماعیوفرديعاملششازییگراکمالکهمعتقدندگروهایندادندقرار
است:شده

باآنهادانستنبرابرواشتباهاتبهمنفیواکنشاشتباهات:خصوصدرنگرانی-1
گرفتننظردرفردي:معیارهاي-3کارها،مورددرتردید-2، گیردمیبردرراشکست

دهی:سازمان- 6و آنهاانتقادگري-5، والدینانتظارات- 4، خودبرايافراطیمعیارهاي
است.روزمرهاموردروترتیبنظمرعایتبهگراکمالفردشدیدتمایلبیانگر

1 Burns
2 Hill
3 Pacht
4 hafran, R., Mansell
5 Hamachek
6 Shafran, R., Mansell
7 Hewitt, Caelian, Flett, Sherry
8 Frost



96پاییز ،1شماره،دوازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 192

مشتملکهییگراکمالازجدیديهايبنديصورتیک، )2004(1همکارانوهیل
کند:میتعریفرااستذیليگانههشتابعادبر

برايباالمعیارهاي- 2،کردناشتباهازنگرانیوپریشانی: اشتباهاتبرتمرکز-1
دیگرانسويازتوجهوتأییدبهنیاز- 3، دیگرانازدرستوکاملعملکردانتظار: دیگران

-5،بودنمنظمومرتببهتمایل: سازماندهیونظم-4،دانتقابهنسبتحساسیتو
وتأییدجلبجهتنقصبیوکاملعملکردبهنیازاحساس: والدینسويازفشارادراك
ازپرهیزوهاگیريتصمیمدرتعمقوقبلیریزيبرنامه: هدفمندي-6،والدینتوجه

وگذشتهاشتباهاتيهدربارمداوموگونهوسواسفکر: تفکرنشخوار-7، تکانشیعملکرد
تالش- 8،دادخواهندرخآیندهدرکهاشتباهاتیيهدرباریااندنبودهکاملکهاعمالی

موعمجازعالی.وباالمعیارهايبهدستیابیوکاملنتایجکسببهمایل: تبودنعالیبراي
برايباالمعیارهايوبودنعالیبرايتالشهدفمندي،سازماندهی،ونظمابعادنمرات

ادراكاشتباهات،برتمرکزیید،أتبهنیازابعادنمراتمجموعازوسازگاريجنبهدیگران،
ينمرهشود.میحاصلییگراکمالناسازگاريجنبهفکر،نشخوارووالدینسويازفشار
آید.میدستبهییگراکماليگانههشتعواملنمراتمجموعازنیزییگراکمالکلی

ازبودنعالیبرايتالشدلیلبهیانگراکمالکهرسدمینظربهدیگرسوياز
وبودهبرخوردارجامعهفراداسایربهنسبتبیشترياجتماعیتعهدوپذیريمسئولیت

دهند.میترجیحخصوصیمنافعبرراعمومیمنافع
منافعازخصوصیمنافعتبعیترااخالقیفعالیتگونههريسرچشمهدورکیم

استاخالقیویژگییکوبودهایثاروفداکارييروحیهمتضمنکهداندمیعمومی
هاينقشاجرايعاملکهآنجاازاجتماعیکنشگراندورکیمنظراز).38: 1938یم، (دورک

کهگیرندمیقرارتکالیفوتعهداتازايشبکهدرهستند،معیناجتماعییاخانوادگی
پذیرشنبدوهم،باتوافقبدونتوانندنمیهاانسان.بگیرندنادیدهراآنهاندارندحق

زندگیجمعیصورتبهیکدیگر،باپایدارهايپیوندکردنبرقراربدونومتقابلایثارهاي
).1381:200(دورکیم،کنند

مثبتاحساساتایجاددرآننقشواجتماعیتعامالتفراوانینیزمبادلهدیدگاهدر
تعامالتفراوانیکهاستپایهاینبرهومنزسیککالتحلیل.استمهمافرادمابین
تئورياست.متقابليرابطهیکدرمثبتاحساساتپرورشبرايمناسبیيزمینه

1 Hill & et al
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چنیندادندخالتبهگرایش،)1981، 2امرسون؛1،1977(بالونیزمعاصريمبادله
اجتماعیعواطفساززمینهراکنشگرانبینمبادالتیفراوانامرسون.داردراشرایطی
یون و (نمایدمیتلقیاجتماعیتعهدوتعلقاحساسومتقابلاجتماعیحمایتهمانند

.)466: 3،1993الور
روابطساختارکهباشدمیانتخابیرفتاربرمبتنیاجتماعیيمبادلهدیدگاه،ایندر
تاکندمیهماهنگجایگزینقابلوموجودامکاناتوهافرصتباراکنشگرانتبادلی،
بینازانتخاب،جهتتوجهخوردرهايفرصتومناسبرفتارهايکردنجایگزینامکان
.شودفراهمايمبادلهروابط

قرارآندرافرادوقتیکهدانندمیارتباطیصاالتاتازايمجموعهراشبکهیونورالو
(قدرت)ساختاريشرایطرعایتباکنشگرانازیکهرتواناییمیزانبهتوجهباگیرندمی

بدستطرفهدوروابطازرامنفی)یا(مثبتاحساسیآنها،ازیکهريمبادلهمیزانو
افرادرضایتاحساسودادهقرارتأثیرتحتاجتماعیروابطدرراهمبستگیکهآورندمی
حاصلتبادلیروابطازمثبتیوخوباحساسکهصورتیدردهد،میقرارتأثیرتحترا

(یون و شودمیفراهمشبکهدرحاضرافرادبینتعهداحساسبرايمناسببسترشود
بهتعهديچگونهیانگراکمالبدانیماستمهمکهآنجااز).871-881: 1998الولر، 
بهتعهدبعدسهقالبدرراآنهااجتماعیتعهدکندمیسعیحاضرپژوهشدارند،جامعه
هیلتئوريازییگراکمالسنجشجهتهمچنین؛کندسنجشخانوادهودوستانجامعه،

يپرسشنامهازروانیسالمتبررسیبرايوشخصیتنوعاینهايشاخصباهمکارانو
.استشدهاستفادهSCL-25الیؤس25استاندارد

پژوهشفرضیات
جودوداريمعنايرابطهتیزهوشدخترانییگراکمالومادرانییگراکمالبین-1

دارد.
دارد.وجودرابطهتیزهوشدخترانروانسالمتومادرانییگراکمالبین-2

1 Bellow
2 Emerson
3 Yoon & Lawer
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پریشی،روان(پارانوئید،دخترانشانروانیسالمتابعادبامادرانییگراکمالبین-3
وجودرابطهاضطراب)و اجبار، وسواسانگاري،خودبیماريفردي،بینحساسیتفوبیا،
دارد.

داريمعنیيرابطهتیزهوشدختراناجتماعیتعهدومادرانییگراکمالبین-4
.داردوجود

بهتعهدجامعه،به(تعهددختراناجتماعیتعهدابعادبامادرانییگراکمالبین-5
.داردوجودرابطهدوستان)بهتعهدوخانواده

ی پژوهششناسروش
شهرتیزهوشانهايدبیرستاندخترآموزاندانشراپژوهشاینآمارييجامعه

مادرانشانهمراهبهبودندتحصیلبهمشغول1392-93تحصیلیسالدرکهکرمان
دهند.میتشکیل

کوکرانفرمولدرآمارييجامعهکلقراردادنبهتوجهباتحقیقآماريينمونه
به روش وشدهانتخابآموزاندانشنفري780جمعازتعداداینآمد.بدستنفر257
ناحیه اي مورد پرسش قرار گرفتند. در این روش از هراي چند مرحلهگیري خوشهنمونه

عنوان نمونه انتخاب و سپس به صورت تصادفی از یک مدرسه بهآموزش و پرورش 
یی گراکماليهارسشنامهپهایی توزیع شد.تفاوت اول، دوم و سوم پرسشنامهمهايکالس
دختران براي اجتماعی تعهدوروانی سالمت یی، گراکمالي هاپرسشنامهومادران براي 
شد.بازگردانده پرسشنامه 208تعداداماگردید توزیع 

گیرياندازهابزار
استالیؤس59آزمونیکمقیاساین، )2004(همکارانوهیلییگراکمالمقیاس

ییگراکماللیکرت،ايدرجهپنجيهااندازهدرهاپرسش؛استقیاسمخرده8دارايکه
چندینتوسطپرسشنامهایناعتبارسنجد.میپنجينمرهتایکينمرهازراهاآزمودنی

به، )1388(همکارانوجمشیديمثال:طوربه.استرسیدهاثباتبهایراندرمحقق
آموزيدانشپسر)نفر34وختردنفر34(نفر68گروهدودرمقیاسایناعتباربررسی

؛نددانستو روایی این ابزار را قابل قبولپایاییو پرداختهشیرازشهرپسرانودختران
قابلمیزانکهبوده89/0حاضرتحقیقدرییگراکمالمقیاسکرونباخآلفايضریبضمناً
است.خوبیوقبول
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داووديونجاریانتوسطSCL-90-RيشدهکوتاهفرمکهنیزSCL-25مقیاس
25مقیاسمیانهمبستگیبودهمقیاسخرده8وگویه25دارايکهباشدمی، )1380(

همبستگیضریبيدامنههمچنین؛ باشدمیSCL-90-R،95/0اصلیمقیاسوايماده
بویريپژوهشدر. باشدمی95/0تا80/0از،SCL-90-RمقیاسخردهنهSCL-25میان

بهگردیدمحاسبهوتصنیفکرونباخآلفايروشبهکهفرماینپایاییضریب، )1386(
(حیدرياستآزموناینخوبپایاییبیانگرکهآمددستبه88/0و93/0ترتیب

).1390:7سورشجانی،
باشد.می92/0برابرروانیسالمتبرايحاضرتحقیقکرونباخآلفايضریب
نایصورياعتبار.استساختهمحققيپرسشنامهیکاجتماعیتعهدمقیاس

کهاستشدهتشکیلگویه17ازوتأییداجتماعیعلومبخشاساتیدتوسطپرسشنامه
ضریبدارايوسنجدمیرادوستانبهتعهدوخانوادهبهتعهدجامعه،بهتعهدبعدسه

باشد.میهاآزمودنیازنفر40میاندر84/0آلفاي

پژوهشيهایافته

وابستهمتغیرهايو)مادرانییگرا(کمالمستقلمتغیراستانداردانحرافومیانگین:1جدول
دختران)ییگراکمالودختراناجتماعیتعهدروانی،(سالمت

متغیر
وابستهمستقلشاخص

دخترانگراییکمالیاجتماعتعهدروانسالمتمادرانگراییکمالشاخص
X29/21991/3060/6762/222میانگین
SD51/2912/1899/998/28معیارانحراف

208208208208تعداد

گرایی در بین بیشترین میزان کمالشودمیکه در جدول فوق مشاهدهطور همان
گرایی مادران هم میزان کمال.باشدمی)62/222شود که میزانش (دختران دیده می

یی گراکمالاز بیش حتی دختران یی گراکمالکه استمعنیباشد. بدین ) می29/219(
شده است.مادران 
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فرضیاتآزمون:2جدول 
همبستگیضریبمعناداريسطحفرضیهآزموننوع

t-test
دخترانییگراکمالبامادرانییگراکمال

000/0438/5داردتفاوت

Pearson
روانیسالمتومادرانییگراکمالبین

04/0144/0داردوجودرابطهدختران

Pearson
اجتماعیتعهدومادرانییگراکمالبین

001/0300/0داردوجودرابطهدختران

Pearson
سالمت ابعاد بامادران یی گراکمالبین 

داردوجود رابطه دختران روانی 
32/0پریشیروان000/0

28/0پارانوئید001/0

Pearson
تعهدابعاد و مادران یی گراکمالبین 

داردوجود رابطه دختران اجتماعی 

29/0جامعهبه 001/0
30/0خانوادهبه 000/0
62/0دوستانبه 474/0

رانتیجهاینتوانمیدشومیمشاهده2جدولدرمعناداريسطحازکهطورهمان
سالمتبادختران،ییگراکمالبامادرانییگراکماليرابطهبهراجعفرضیاتکهگرفت
ابعادبامادرانییگراکمالبارابطهدراما.اندشدهییدأتاجتماعیتعهدودخترانروانی

(پارانوئیدروانیسالمتابعادازعدبدوباتنهادختراناجتماعیتعهدابعادوروانیسالمت
يرابطه)خانوادهبهتعهدوجامعهبه(تعهداجتماعیتعهدعدبدونیزوپریشی)روانو

شد.مشاهدهداريمعنی

ومثبت(انمادرییگراکمالحسببردخترانییگراکمالرگرسیون،مدلخالصه:3جدول
)R2(آنمجذورو)R(متغیريچندهمبستگیضریبمنفی)

استانداردضرایبشدهاستانداردغیرضرایبمتغیر
TSigبتايشده

Bداستاندارخطاي
a697/153504/20-740/7000/0ثابتمقدار

562/0164/0316/0424/3001/0مادرانمثبتگراییکمال
009/0136/0006/0069/0945/0مادرانمنفیگراییکمال

318/0=R101/0=R2

متغیريچندهمبستگیضریبعنوانبهآمدهبدستR2مقداروجدولبهتوجهبا
خطیترکیبطتوسدخترانییگراکمالمتغیرواریانسدرصد10حدودکهگفتتوانمی
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؛استآمدهبدستمادرانمثبت)و(منفیییگراکمالیعنیکنندهبینیپیشمتغیردو
ییگراکمالمتغیرتوانمی)مثبتو(منفیمادرانگراییکمالهايمتغیرطریقازپس

مثبتییگراکمالدرصد31گفتتوانمیبتابهتوجهباو؛ کردبینیپیشرادختران
است.گذاشتهتأثیردخترانییگراکمالبرمادران

ومثبت(مادرانییگراکمالحسببردخترانروانیسالمترگرسیون،مدلخالصه:4جدول 
)R2(آنمجذورو)R(متغیريچندهمبستگیضریبمنفی)

TSigبتاشدهاستانداردضرایبشدهاستانداردغیرضرایبمتغیر
Bاستاندارخطاي

a282/19607/11-661/1099/0ثابتمقدار
043/0-689/1- 095/0141/0-161/0مادرانمثبتگراییکمال
292/0080/0306/0659/3000/0مادرانمنفیگراییکمال

295/0=R087/0=R2

مادران)منفیو(مثبتییگراکمالرويازدرصد88توانمیR2مقداربهتوجهبا
کهگفتتوانمیبتامقداربهتوجهبانیزوکردبینیپیشرادخترانروانیسالمت

بردرصد30مادرانمنفیییگراکمالودرصد14توانستهمادرانمثبتییگراکمال
.گذاردتأثیردخترانروانسالمت

مادرانییگراکمالحسببردختراناجتماعیتعهدرگرسیون،مدلخالصه
منفی)ومثبت(

)R2(آنمجذورو) R(متغیريچندهمبستگیضریب:5جدول 

TSigبتاشدهاستانداردضرایبشدهاستانداردغیرضرایبمتغیر
Bداستاندارخطاي

a159/37207/5-137/7000/0ثابتمقدار
376/0039/0659/0637/9000/0مادرانمثبتگراییکمال
001/0- 357/3- 034/0230/0- 114/0مادرانمنفیگراییکمال

661/0=R436/0=R2
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مادران)منفیو(مثبتییگراکمالازرويدرصد43توانمیR2مقداربهتوجهبا
مثبتییگراکمالگذاريثیرأتازنیزبتامقداروکردبینیپیشرادختراناجتماعیتعهد

.استدرصد23مادرانییگراکمالودرصد66

گیرينتیجهوبحث
از...ونظامیاقتصادي،سیاسی،،علمیاهدافیشبردپبرايجهانکشورهاييهمه

کامالًافراديافراد،اینداردتوقعنیزجامعههراینکهضمن؛ گیرندمیبهرهتیزهوشفرادا
گیريشکلدرزیاديعوامل.باشندداشتهجامعهآنمنافعجهتدراهدافیونگرمثبت
حساسبسايدورهکهنوجوانیيدورهدرخصوصبهافراداینشخصیتیيهاویژگی

کهاستمادرانخصوصبهخانوادهء اعضاباارتباطعوامل،اینازیکیدارند.نقشاست
توانمیکههاییویژگیازگذارندمیخوددخترانبویژهفرزندانرويراتأثیربیشترین

یامثبتابعاددارايتواندمیخودکهاستییگراکمالشدقائلافراداینشخصیتبراي
تأکیدمثبتشازبیشاهآنمنفیيجنبهبرخانوادهکارشناساناکثرچهگر؛باشدمنفی

سالمتبرمنفی)وثبت(ممادرانییگراکمالحاضرتحقیقنتایجاساسبرکنند.می
منفیییگراکمالکهمعنابدیندارداثردخترانییگراکمالواجتماعیتعهدروانی،
ایجادشانروانیسالمتدررابحرانینیزوشدهدختراندرمنفیییگراکمالباعثمادران

متغیرهايدیگرسويازاست.تأثیرگذارآناناجتماعیتعهدمیزاندرهمچنین؛ کندمی
مهمینقشمادرانییگراکمالدرمادرانسنواجتماعیيطبقهتحصیالت،چوندیگري
درنیزمتغیرهااینمرفه،اجتماعیيطبقهازکردهتحصیلمادرانکهمعنابدیندارند.
دارد!تأملجايامراینکهدارنداثردختراناجتماعیدتعهوروانیسالمتیی،گراکمال

کهاستکسیگراکمالکهکنندمیبیان، )2011(آتاوآیبركکاراکاس،کان،آروز
عملکردارزیابیهنگاموکندمیایجادباالوواقعیغیرسخت،استانداردهايازايمجموعه

یککهدهدمیرخزمانیتنهاموفقیتبنابراین،؛ شودمیهیچیاهمهتفکردرگیرخود
افرادوباشدنقصوعیببیمعیارآنچارچوبدرفقطعملکردوآیددستبهباالمعیار
:1391همکاران،وزاده(مهرابیدهندمیتعمیمحدازبیشراشکستتجاربگراکمال

72.(
سالمتبرمادرانییگراکمالکهشدتأییدفرضیهاینحاضرتحقیقنتایجاساسبر
توتونچیهايپژوهشنتایجباوداشتهاثردخترانییگراکمالواجتماعیتعهدروانی،

خوانیهم، )2009(کرنیوکوك)،1387(کرمانییاوري)،1389(خلعتبري)،1391(
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دختراندرمنفیییگراکمالایجادباعثمادرانمنفیییگراکمالدیگرسويازدارد.
اجتماعیتعهدمیزاندرهمچنین؛کندمیایجادروانیسالمتدرراهاییبحراننیزوشده
)،1389(هاشمیانماننددیگرپژوهشگراننتایجبانیزنتیجهایناستگذارتأثیرآنان

دارد.همخوانی)2008(گال)،2010(کامادان
تعریفباجامعهوها)دانشگاهوپرورشو(آموزشآموزشینظام،هاخانوادهگاهی

تیزهوشانبویژهجامعهاعضايبیندرمنفیییگراکمالنشرباعثییگراکمالازنادرست
رويبردهندههشداربسعواقبیدارايییگراکمالنوعاینرسدمینظربه. دشونمی

باشد.میآناناجتماعیتعهدوروانیسالمت
خوددوستانوجامعهخانواده،قبالدرنباشد،برخوردارروانیسالمتازکهاينخبه

بخواهد،وبدانددیگرانوخودطرفازنقصوعیببدونراچیزهمهونپذیردراتعهدي
تواندمیجامعهیکافرادترینمخربازیکیخودبلکهنیستجامعهحالبهمفیدتنهانه

دادهسوقتعالیوپیشرفتبهروراهاانسانآن،منفیبرعکسمثبتییگراکمالاماباشد.
کهکندمیتربیتاهدافشانجهتدرتالشگروعالینیاتیدارايمنظم،هدفمند،راافرادو

شایانیکمکافرادروانیسالمتازبودنبرخورداروبودنمتعهدبهنیزخودامراین
کند.می

وزانآمودانشبهمحفوظاتیکسريخوراندنصرفکهبداندبایدماآموزشینظام
...وافسردگیاضطراب،استرس،جزدرسیکتبمطالببرعالوهتیزهوشپژوهاندانش
نیزمادراناست.کردهترگراکمالراآنهابلکهنیاوردهارمغانبهافراداینبرايراچیزي

برتکیهبازیرا؛شندباعاطفیجهتازخصوصبهخودشخصیتیهايویژگیمواظبباید
اینکنندمیتربیتخودازترگراکمالفرزندانیگراکمالمادرانحاضرپژوهشنتایج
وبودهمؤثرنیزدخترانروانیسالمتواجتماعیتعهدیی،گراکمالدرمادرانییگراکمال
هستند.فردامادرانامروزدخترانکهچراشودمیهاویژگیایننسلیبینانتقالباعث

غیرمنصفانههايارزشیابیکهشودتأکیدآموزاندانشمادرانبهکهشودمیپیشنهاد
استممکنآنهاعملکردمورددرهاییقضاوتباهمراهفرزندانشانمورددرآنهانقاديو

تهدیدهابهتوجهبا.شودآموزاندانشافسردگیواضطرابرنظیمنفیعواطفتقویتباعث
رادیرپاییاثراتتواندمیاختاللگونههراینکهونوجوانیيدورهدرجديهايفرصتو

یابدمیايویژهاهمیتروانیسالمتبحثبهپرداختن، گذاردجايبهفردزندگیدر
برايايویژهبطوررفتاريـ شناختیهايروشازاستفادهباکهاست روريضبنابراین
شود.اقداممنفیییگراکمالدرمانوتعدیل
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چگونگیبهوابستهافراددرییگراکمالخصوصیاتازبسیاريگیريشکلکهآنجااز
کودکیزمانازکهطلبدمیپساستاناننوجووکودکانازوالدینانتظاراتورفتار

تاشودکاروالدینعواطفواحساساتوافکاررويبرجنینیيدورهحتییافرزندان
تربیتاجتماعیلحاظازمسئولومتعهدوروانیلحاظبهسالماعضاییرافرزندانشان

کنند.
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