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Background and Objective: Puberty and adolescence is an important phase
of human growth. Puberty leads to a set of physiological, social, and
psychological changes in adolescents, which affect different dimensions of
their life including parent-child relationship and the control of adolescents’
emotions. This study aimed to determine the impact of group training of
personal hygiene during puberty to mothers on parent-child conflicts and
controlling over the emotions of the first high school course female students.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted with
a pretest-posttest design and a control group. The study population included
30 mothers of female students of the seventh grade in Tehran, Iran in 2016.
The participants were selected through cluster sampling method and
randomly assigned to two groups of control and intervention. The subjects
in the intervention group were trained about personal hygine during pubety
during 12 90-minute sessions. Data were collected using demographic form,
conflict to parents’ questionnaire, and Emotional Control Scale that were
completed by mothers and daughters at pre- and post-intervention phases.
Data analysis was performed using analysis of variance by the help of the
SPSS software, version 16.
Results: According to the results, there was a significant difference between
two groups in terms of the mean score of child-parent conflicts and all of
their subscales at the post intervention phase (P<0.05). In addition, after the
intervention, there was a significant difference between two groups
considering the mean score of emotional control and this subscales (P<0.05).
Conclusion: Regarding the results, appropraite knowledge and awareness
about puberty can be helpful for mothers to prevent child-parent conflicts
and control their adolescents' emotions.
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مقاله پژوهشي
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کنترل هیجانات دختران نوجوان آنها
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چکيده
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تمامي حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشکي همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :نوجواني و بلوغ مرحله مهمي از رشد انسان است .بلوغ باعث تغییرات فیزیولوژیکي ،اجتماعي
و روانشناختي در نوجوانان ميشود و این تغییرات بر ابعاد مختلف زندگي فرد از جمله روابط والد -فرزندي و
كنترل عواطف نوجوانان تأثیر ميگذارد .در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش گروهي
بهداشت بلوغ به مادران بر تعارضات والد -فرزندي و كنترل هیجانات نوجوانان دختر انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یك مطالعه نیمهتجربي از نوع پیشآزمون -پسآزمون همراه با گروه كنترل
بود .جامعه آماري پژوهش را كلیه مادران دانشآموزان دختر پایه هفتم منطقه  14شهر تهران در سال تحصیلي
 1314-19تشکیل دادند .بدینمنظور  30مادر با استفاده از روش نمونهگیري خوشهاي بر حسب مناطق 20
گانه انتخاب شدند و بهطور تصادفي به دو گروه آزمون و كنترل تقسیم گردیدند .آموزش گروهي بهداشت بلوغ
طي  12جلسه هفتگي و در مدت یك ساعت و نیم انجام شد .ابزارهاي گردآوري اطالعات شامل :پرسشنامه
مشخصات جمعیتشناختي ،پرسشنامه تعارض با والدین ( )Conflict to Parentsو مقیاس كنترل عواطف
بود كه قبل و بعد از مداخله آموزشي تکمیل گردید .شایان ذكر است كه دادهها در نرمافزار  SPSS 16و با
استفاده از روش تحلیل كواریانس تك متغیره تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد كه تفاوت معناداري در میانگین نمرات تعارض والد -فرزندي و تمامي خردهمقیاسهاي
آن پس از مداخله آموزشي در گروه آزمون نسبت به گروه كنترل وجود دارد ( .)P>0/09همچنین نمرات
میانگین كنترل عواطف و كل خردهمقیاسهاي آن در دختران آنها پس از مداخله آموزشي در گروه آزمون در
مقایسه با گروه كنترل كاهش نشان داد (.)P>0/09
نتيجه گيري :داشتن دانش و آگاهيهاي الزم در مورد بلوغ براي مادران و دختران نوجوان آنها مفید ميباشد
و مانع بروز تعارض بین والدین با فرزندان و نیز كنترل عواطف در نوجوانان دختر ميشود.
واژگان كليدي :بلوغ ،روابط والد -فرزندي ،هیجان

مقدمه
نوجواني یکي از مهمترین و پرارزشترین دوران زندگي هر
فرد محسوب ميشود؛ زیرا سرآغاز دگرگونيهاي جسمي و رواني
است ] .[1براساس آمارهاي ارائهشده از سوي مركز آمار ایران
بیش از  20درصد از تعداد كل جمعیت كشور را نوجوانان  10تا
 11سال تشکیل ميدهند ] .[2دوره نوجواني با بروز تغییرات
زیستي ،بدني و اجتماعي همراه است كه از اوایل دهه دوم زندگي
63

انسان آغاز ميشود ،مدتي طول ميكشد و با انتظارات ،رفتارها و
نگرشهاي خاصي از سوي فرد ،خانواده ،دوستان ،مدرسه،
اجتماع ،مسئولیتها و تالش در جهت كسب نقشهاي عاطفي و
اجتماعي جدید همراه ميباشد ] .[3باید توجه داشت كه نوجوان
براي مدیریت تکالیف زندگي مستقل و ایجاد جهتگیري جدید
براي آینده بهعنوان بزرگسال مستقل و مولد در تالش ميباشد
مجله آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،4شماره  ،2تابستان 9613

آناهيتا خدابخشي كوالیي و همکاران

] .[4مهمترین تغییر و تحول نوجواني بلوغ است كه در حقیقت
نقطه عطف و دوره بحراني انتقال از كودكي به بزرگسالي و مرحلهاي
از رشد و نمو ميباشد ] .[9از آنجایي كه عالئم بلوغ یکي پس از
دیگري ظاهر ميشوند ممکن است با كمبود آگاهي در مورد این
دوران سبب سردرگمي و بروز مشکالت متعددي براي نوجوانان
شوند ][2؛ در نتیجه ناآگاهي در مورد تغییرات بلوغ ميتواند
سرچشمه استرس و اضطراب نقشهاي رواني باشد ] .[7در بسیاري
از كشورهاي آفریقایي سطح دانش و آگاهي دختران در ارتباط با
دوران بلوغ پایین گزارش شده است ][8؛ بهعنوان مثال در پژوهشي
در تونس نشان داده شد كه بیشتر دختران در مورد بلوغ و
پیامدهاي آن آگاهي ندارند و از سطح سالمت عمومي پاییني
برخوردار هستند ] .[1مطالعات انجامشده در ایران نیز بیانگر آن
ميباشند كه سطح آگاهي دختران درباره بلوغ و رفتارهاي صحیح
بهداشتي آنها نسبت به این پدیده بسیار پایینتر از حد انتظار است
كه این امر ميتواند حاصل عدم انتقال اطالعات صحیح از والدین
به دختران باشد كه این خود از ضعف آگاهي ،پایینبودن سطح
تحصیالت و عدم وجود ارتباط صحیح و نزدیك بین والدین و
نوجوان ناشي ميشود ] .[10در مقابل طیف وسیع تغییرات بلوغ و
ناآگاهيهاي مربوط به آن ،كسب راهكارهاي مناسب سازگاري براي
نوجوان بسیار حائز اهمیت ميباشد و كمبود در این زمینه
پیامدهاي زیانباري از جمله نابههنجاريها ،مشکالت شخصیتي و
عاطفي ،اختالالت رفتاري و تعارضات را به دنبال خواهد داشت
] .[11از سوي دیگر این دوره با شکلگیري هویت ،افزایش
خودمختاري ،استقالل و قرارگرفتن در معرض محیط و رفتارهاي
جدید توصیف ميگردد ] .[12مسائل و مشکالت مربوط به بلوغ از
یك سو و تالش فزاینده نوجوان براي دستیابي به خودمختاري و
استقالل از سوي دیگر ميتواند منجر به ایجاد احساسات منفي و
افزایش تعارضات در نوجواني شود ] .[13تعارض امري
اجتنابناپذیر در روابط خانوادگي است ] [14كه به شکلهاي
مختلف ظهور پیدا ميكند .تعارض والدین و نوجوان از جمله موارد
شایعي است كه در این دوره سني بسیار مشاهده ميشود ].[19
تعارض به دلیل خواستههاي متقابل چه بهصورت صحیح و چه
بهصورت اشتباه ميتواند به منزله دخالت در دستیابي به اهداف فرد
مقابل (فرزند) باشد ] .[12عالوهبراین گاهي تعارضات به این دلیل
است كه فرزندان با افزایش سن خواستار دگرگونيهایي در رفتار
والدین خود هستند و در مقابل والدین اغلب تصوري از یك فرزند
آرماني در ذهن خود دارند و همواره فرزند خویش را با آرمانهاي
خود مقایسه ميكنند كه این روند به تعارض و ناسازگاري بین والد
و فرزند دامن ميزند ] .[17از دیگر پیامدهاي منفي تعارض والد-
فرزند ميتوان به خشونت ،نزاعهاي خانوادگي ،فرار از خانه ،اعتیاد،
افسردگي ،اضطراب و نظایر آن اشاره كرد كه از طریق كنترل
هیجانات ميتوان آنها را مدیریت نمود ] .[18توانایي كنترل
عواطف براي سازگاري با تجربیات استرسزاي زندگي ضروري
ميباشد ] [11و به فرد ميآموزد كه چگونه عواطف خود را در
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موقعیتهاي گوناگون تشخیص دهد و آنها را به روز كرده و یا
كنترل نماید ] .[20در واقع كنترل هیجان موجب ميشود كه افراد
واقعبین ،نیكاندیش و درست كردار شوند و فردي مفید و كارآمد
در زمینه پیشرفت جامعه به شمار آیند ].[21
تاكنون پژوهشهاي مختلفي در رابطه با بهداشت بلوغ صورت
گرفته است .با توجه به اینکه مطالعات پیشین به بررسي اثربخشي
آموزش بهداشت بلوغ بر كاهش تعارضات والد -فرزندي مادران و
كنترل عواطف در دختران نوجوان آنها نپرداختهاند ،ضرورت
انجام این پژوهش بیشتر آشکار ميشود؛ از این رو پژوهش حاضر
بر آن است تا به پرسش اساسي پژوهش مبني بر اینکه آیا آموزش
گروهي بهداشت بلوغ بر كاهش تعارضات والد -فرزندي و كنترل
عواطف دختران نوجوان آنها تأثیر دارد پاسخ دهد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر یك مطالعه نیمهتجربي از نوع پیشآزمون-
پسآزمون همراه با گروه كنترل بود .جامعه آماري این پژوهش را
كلیه مادران داراي دختر نوجوان پایه هفتم شهر تهران در سال
تحصیلي  1314-19تشکیل دادند .نمونههاي پژوهش به روش
تصادفي خوشهاي انتخاب شدند .ابتدا از میان مناطق  11گانه
آموزشي تهران منطقه  14انتخاب گردید .سپس از بین
دبیرستانهاي دوره اول متوسطه این منطقه ،یك مدرسه بهصورت
تصادفي انتخاب گردید .در مدرسه منتخب مادران  100نفر از
دانشآموزان كالسهاي پایه هفتم براي بررسي اولیه انتخاب شدند
و در ادامه پرسشنامه تعارضارت والد -فرزندي توسط مادران و
پرسشنامه كنترل عواطف از سوي دختران آنها تکمیل گردید .در
نهایت  30مادر كه داراي باالترین نمره تعارضات والد -فرزندي
بودند و دختران نوجوان آنها پایینترین نمره كنترل عواطف را
كسب نموده بودند انتخاب شدند .سپس مادران بهصورت تصادفي
به دو گروه  19نفري آزمایش و كنترل تقسیم گردیدند .معیارهاي
ورود به پژوهش شامل :داشتن حداقل سواد دیپلم براي مادران
بهمنظور پاسخگویي مستقالنه به پرسشنامهها ،كسب نمره پایین
در پرسشنامه تعارضات والد -فرزندي و بهدست آوردن نمرات
پایین در كنترل عواطف از سوي دختران آنها بود .معیارهاي خروج
از پژوهش نیز عبارت بودند از :غیبت بیش از سه جلسه در جلسات
آموزشي بهداشت بلوغ و شركت همزمان در برنامههاي آموزشي و
ارتقاي سالمت پیرامون مسائل روانشناختي و جسماني بلوغ.
ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش دربرگیرنده
پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختي ،پرسشنامه تعارض
با والدین و پرسشنامه كنترل عواطف بود كه مشخصات
جمعیتشناختي سن ،میزان تحصیالت ،شغل و وضعیت تأهل را
شامل ميشد .پرسشنامه تعارض با والدین توسط  Morelandو
 Schobelدر سال  1183با هدف سنجیدن كیفیت روابط والد-
فرزند ساخته شده است .این مقیاس یك ابزار  19سؤالي ميباشد
كه سه تاكتیك حل تعارض یعني استدالل ( 9سؤال) ،پرخاشگري
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كالمي ( 9سؤال) و پرخاشگري فیزیکي ( 9سؤال) را اندازهگیري
ميكند ] .[22سؤاالت این پرسشنامه داراي مقیاس  9درجهاي
از خیلي كم تا خیلي زیاد است و دامنه تغییرات براي هر مقیاس
بین  9تا  29ميباشد؛ بهطوري كه نمره  9نشاندهنده عدم
تعارض در رابطه و نمره  29نشاندهنده بیشترین تعارض است.
دامنه نمرات براي كل آزمون نیز بین  19تا  79ميباشد كه نمره
 19نشاندهنده عدم تعارض بوده و نمره  79بیانگر وخیمبودن
رابطه است .الزم به ذكر ميباشد كه پایایي پرسشنامه براي كل
آزمون معادل  0/74و براي خردهمقیاسهاي استدالل برابر با
 ،0/98پرخاشگري كالمي معادل  0/29و پرخاشگري فیزیکي برابر
با  0/82گزارش شده است ].[23
مقیاس كنترل عواطف توسط  Williamsو  Chamlessدر
سال  1177براي سنجش میزان كنترل افراد بر عواطف خود
تألیف شده است و شامل  42سؤال با  4زیرمقیاس با عناوین
خشم ،خلق افسرده ،اضطراب و عاطفه مثبت ميباشد .طیف
پاسخگویي این ابزار از نوع لیکرت  7گزینهاي از كامالً مخالف
(نمره  )1تا كامالً موافق (نمره  )7است .در این مقیاس  8گویه
مربوط به خلق افسرده 13 ،گویه مربوط به اضطراب و  13گویه
مربوط به عاطفه مثبت ميباشد .اعتبار دروني و بازآزمایي این
آزمون بهترتیب براي نمره كل مقیاس  14و  78درصد ،براي

زیرمقیاسهاي خشم  72و  73درصد ،براي زیرمقیاس خلق
افسرده  11و  72درصد ،براي زیرمقیاس اضطراب  81و 77
درصد و براي زیرمقیاس عاطفه مثبت  84و  24درصد در ارتباط
با یك نمونه از دانشجویان دوره لیسانس بهدست آمده است.
روایي افتراقي و همگراي آن نیز محاسبه گردیده است ].[24
شایان ذكر ميباشد كه ضریب پایایي مقیاس كنترل عواطف به
وسیله  Daheshمورد بررسي قرار گرفت ] [29و مقدار آلفاي
كرونباخ براي مقیاس كنترل عواطف  84درصد ،براي
خردهمقیاس خشم  93درصد ،براي خردهمقیاس عاطفه مثبت
 20درصد ،براي خلق افسرده  72درصد و براي اضطراب 24
درصد برآورد گردید كه نشاندهنده مناسببودن مقیاس كنترل
عواطف ميباشد ].[22، 27
پس از كسب رضایت آگاهانه از تمامي آزمودنيها ،اطالعات
مربوط به پیشآزمون توسط ابزارهاي پژوهش اندازهگیري شد.
آموزش گروهي بهداشت بلوغ طي  12جلسه هفتگي و ظرف مدت
یك ساعت و نیم براي گروه آزمایش برگزار گردید .الزم به ذكر
است كه در این مدت گروه كنترل هیچ مداخلهاي را دریافت نکرد.
محتواي جلسات شامل یك بسته آموزشي در مورد بلوغ و عالئم
آن و چگونگي رعایت بهداشت بلوغ ،كاهش تعارضات با والدین و
كنترل هیجانات بود (جدول .)1

جدول  :9محتواي جلسات آموزش گروهي بهداشت بلوغ به مادران
جلسات

اهداف

اول

 آشنایي مادران با یکدیگر و با مشاور -آشنایي مادران با اهداف كارگاه

دوم

 -اطالعیابي از سطح آگاهي مادران از پدیده بلوغ

سوم

 آشنایي مادران با پدیده بلوغ و ابعاد آن -آشنایي مادران با عملکرد هورمونهاي بدن

چهارم

 -آگاهي مادران از بلوغ زودرس و دیررس

پنجم

 -آگاهي مادران از بیماريهاي شایع دوران بلوغ

ششم

 -شناخت مادران نسبت به اهمیت بهداشت بلوغ

هفتم

 درک مادران از مفهوم تعارض و ارتباط آن باتغییرات بلوغ
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محتوا
 خوشآمدگویي توسط مشاور گفتگوي كلي مادران با یکدیگر و با مشاور مروري بر اهداف كلي كارگاه پرسش و پاسخ با مادران در زمینه پدیده بلوغ پرسش و پاسخ با مادران در زمینه تغییرات جسمي ،رواني ،فیزیولوژیکي واجتماعي بلوغ
 توصیف پدیده بلوغ تشریح تغییرات جسمي ،رواني ،فیزیولوژیکي و اجتماعي در دوران بلوغ دختران بحث و تبادل نظر با مادران تعریف بلوغ زودرس و دیررس تشریح عوامل ایجادكننده بلوغ زودرس و دیررس بحث و تبادل نظر با مادران توضیح دیسمنوره و بیماريهاي شایع همراه با بلوغ توضیح برخورد با بیماريهاي شایع همراه با بلوغ توضیح خرافهها و باورهاي اشتباه در ارتباط با قاعدگي بحث و تبادل نظر با مادران تعریف بهداشت بلوغ ارائه راهكارهاي چگونگي انجام بهداشت بلوغ بحث و تبادل نظر با مادران تعریف تعارض توضیح چگونگي ایجاد تعارض توضیح عوامل تأثیرگذار بر شدت تعارض بحث و تبادل نظر با مادرانمجله آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،4شماره  ،2تابستان 9613
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ادامه جدول .9
هشتم

 -اطالعیابي از میزان تعارضات مادران با نوجوان

نهم

 آگاهي مادران از چگونگي كاهش تعارضات والد-فرزندي

دهم

 درک مادران از هیجانات ،عواطف و ارتباط بلوغ باتغییرات خلقي

یازدهم

 آگاهي مادران نسبت به راهكارهاي افزایش كنترلعواطف

دوازدهم

 -مروري بر محتواي آموزشي جلسات قبل

 بحث و تبادل نظر در مورد میزان تعارضات مادران با نوجوان بحث و تبادل نظر در ارتباط با انتظارات فرزندان آنها ارائه راهكارهایي براي بهبود رابطه والد -فرزندي بحث و تبادل نظر با مادران تعریف عواطف و هیجانات توضیح عوامل تأثیرگذار بر تغییرات عواطف در دوره بلوغ بحث و تبادل نظر با مادران چگونگي ایجاد مهارت كنترل عواطف بحث و تبادل نظر با مادران ارائه خالصهاي از جلسات -بحث و تبادل نظر با مادران

سال و در گروه كنترل  31/33±4/40سال بود .از سوي دیگر در هر
دو گروه مورد مطالعه بیشتر شركتكنندگان داراي مدرک تحصیلي
دیپلم و زیر دیپلم بودند .شایان ذكر است كه مقایسه مشخصات
دموگرافیکي بین مادران دو گروه تفاوت معناداري را به لحاظ سن،
میزان تحصیالت ،شغل و وضعیت تأهل نشان نداد (جدول .)2
دادههاي توصیفي در ارتباط با متغیرهاي مورد بررسي در
هریك از گروهها در جدول  3ارائه شده است.
بهمنظور بررسي اثربخشي برنامه آموزش بهداشت بلوغ بر
تعارضات والد -فرزندي مادران و كنترل عواطف دختران و
خردهمقیاسهاي آن از آزمون كواریانس تك متغیري استفاده شد.
نتایج آزمون  Leveneنشان داد كه در تمامي متغیرهاي مورد
بررسي ،پیشفرض همگني واریانسها رعایت شده است
( .)P<0/09در مورد نرمالبودن توزیع دادهها نیز از آزمون
 Kolmogorov-Smirnovاستفاده شد كه نتایج حاكي از
نرمالبودن دادهها در تمامي متغیرهاي مورد مطالعه بود
(.)P<0/09

یك هفته پس از پایانیافتن جلسات ،پسآزموني جهت
اندازهگیري مجدد متغیرهاي وابسته اجرا شد .بهمنظور رعایت
مالحظات اخالقي ،نتیجه پرسشنامهها درصورت تمایل
شركتكنندگان در پژوهش در اختیار آنها قرار داده ميشد.
عالوهبراین به تمامي شركتكنندگان توضیح داده شد كه نوشتن
مشخصات هویتي الزامي نیست و اطالعات بهصورت محرمانه
جمعآوري خواهد شد .پس از اتمام فرایند پژوهش نیز سه جلسه
آموزشي براي مادران گروه كنترل برگزار گردید.
در ادامه براي تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفي (مانند
میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطي (مانند تحلیل
كواریانس تك متغیره) توسط نرمافزار آماري  SPSS 16استفاده
شد .ذكر این نکته ضرورت دارد كه سطح معناداري در آزمونهاي
مورد استفاده كمتر از  0/09در نظر گرفته شده بود.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن در گروه آزمون 40/93±49/9

جدول  :2مقایسه ویژگيهاي جمعیتشناختي مادران شركتكننده در پژوهش در دو گروه آزمایش و كنترل
مشخصات دموگرافيك مادران

آزمون

كنترل

فراواني (درصد)

فراواني (درصد)

)22/7( 4
)20/0( 1
)2/7( 1
)2/7( 1

)40/0( 2
)42/0( 7
)2/7( 1
)2/7( 1

سطح معناداري

سطح تحصيالت
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس

P>0/09

شغل
شاغل
خانهدار

)20/0( 3
)80/0( 12

)20/0( 3
)80/0( 12

P>0/09

وضعيت تأهل
زندگي با همسر
طالقگرفته
فوت همسر
ازدواج مجدد
مجله آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،4شماره  ،2تابستان 9613

)73/3( 11
)13/3( 2
)2/7( 1
)2/7( 1

)80/0( 12
)13/3( 2
)2/7( 1
)0/0( 0

P>0/09
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جدول  :6شاخصهاي توصیفي پیشآزمون -پسآزمون متغیرهاي مورد بررسي در هریك از گروهها
گروه آزمون (تعداد=)95
متغيرهاي هدف

گروه كنترل (تعداد=)95

پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

انحراف معيار±ميانگين

انحراف معيار±ميانگين

انحراف معيار±ميانگين

انحراف معيار±ميانگين

19/13±1/41
2/13±1/01
9/2±0/73
27/22±2/31

12/82±1/49
7/47±1/72
2/93±0/11
28/22±9/08

12±1/13
7/82±1/24
2/33±0/81
22/2±1/91

تعارض با والدین (تکميلشده توسط مادران)
حل تعارض استدالل
پرخاشگري كالمي
پرخاشگري فیزیکي
نمره كل

12/22±1/13
8/02±1/22
2/22±1/03
28/4±3/13

كنترل عواطف (تکميلشده توسط دختران)
37/2±2/13
32/2±8/27
93/82±2/28
44/13±8/92
179/22±23/89

خشم
خلق افسرده
اضطراب
عواطف مثبت
نمره كل

2/91±32/22
39/13±2/07
90/8±2/14
43/33±1/01
122/73±22/17

30/73±91/22
30/73±9/22
47/13±9/1
47/42±7/48
194±22/28

32±2/21
37±2/12
41/2±2/09
42/4±8/04
124/2±18/21

عواطف مثبت با توجه به سطح معناداري بهترتیب (،F=17/13
،P>0/004 ،F=10/42 ،P>0/0001 ،F=31/22 ،P>0/0001
 F=20/89و  )P>0/0001تفاوت معناداري مشاهده شد.
عالوهبراین با در نظر گرفتن ضریب اتاي  30 ،0/22 ،0/42و 0/42
ميتوان دریافت كه تفاوتهاي موجود در دو گروه آزمون و كنترل
قادر است  30 ،22 ،42و  42درصد از واریانس متغیرهاي خشم،
خلق افسرده ،اضطراب و عاطفه مثبت را بهصورت معناداري با
توان  0/11 ،1و  0/23تبیین نماید.
بر مبناي جدول  3با توجه به  Fمحاسبهشده ( )7/24و سطح
معناداري  0/041تفاوت معناداري در نمرات حل تعارضات والد-
فرزندي مادران در دو گروه آزمایش و كنترل مشاهده ميشود.

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  4مشاهده ميشود كه
بین دو گروه آزمون و كنترل در متغیرهاي حل تعارض استدالل،
پرخاشگري كالمي و پرخاشگري فیزیکي با توجه به  Fو
سطح معناداري بهترتیب (،F=31/11 ،P>0/0001 ،F=24/28
 F>0/0001و  )P>0/02تفاوت معناداري وجود دارد .همچنین
با در نظر گرفتن ضریب اتاي  0/41 ،0/29و  0/11ميتوان
استنباط كرد كه تفاوتهاي موجود در دو گروه آزمون و كنترل
قادر است  41 ،29و  11درصد از واریانس متغیرهاي حل تعارض،
پرخاشگري كالمي و پرخاشگري فیزیکي را بهطور معناداري با
توان  0/11 ،1و  0/23تبیین كند.
از سوي دیگر در متغیرهاي خشم ،خلق افسرده ،اضطراب و

جدول  :4نتایج تحلیل كوواریانس تك متغیري با هدف مقایسه متغیرهاي پژوهش بر حسب عضویت گروهي
مجموع مجذورها

متغير وابسته

df

ميانگين مجذورها

F

سطح معناداري

ضریب اتا

توان آزمون

1
1
1

24/28
12/07
2/3

47/99
23/11
9/73

0/001
0/001
0/022

0/29
0/41
0/11

1
0/11
0/23

1
1
1
1
P>0/09

112/88
303/14
139/09
117/84

17/13
31/22
10/42
20/89

0/001
0/001
0/001
0/0001

0/42
0/22
0/30
0/42

0/17
1
0/87
0/11

تعارض با والدین (تکميلشده توسط مادران)
حل تعارض استدالل
پرخاشگري كالمي
پرخاشگري فیزیکي

24/28
12/07
2/3

كنترل عواطف (تکميلشده توسط دختران)
112/88
303/14
139/09
117/84

خشم
خلق افسرده
اضطراب
عواطف مثبت

جدول  :5نتایج تحلیل كواریانس تك متغیره با هدف مقایسه متغیرهاي پژوهش بر حسب عضویت گروهي
متغير وابسته
حل تعارض با والدین
كنترل عواطف

مجموع مجذورها

df

ميانگين مجذورها

F

سطح معناداري

ضریب اتا

توان آزمون

12/88
2311/24

1
1

12/88
2311/24

7/24
29/24

0/041
0/001

0/14
0/71

0/91
1

P>0/09
44
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همچنین با در نظر گرفتن ضریب اتاي  0/14ميتوان نتیجه گرفت
كه تفاوتهاي موجود در دو گروه آزمون و كنترل قادر است 0/14
درصد از واریانس حل تعارض والد -فرزند را بهطور معناداري با
توان  0/91تعیین كند.
همچنین با توجه به  Fمحاسبهشده ( )29/24و سطح
معناداري  0/001تفاوت معناداري در كنترل عواطف دختران
نوجوان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه كنترل مشاهده
ميشود .از سوي دیگر با در نظر گرفتن ضریب اتاي  0/71ميتوان
استنباط نمود كه تفاوتهاي موجود در دو گروه آزمون و كنترل
قادر است  0/71درصد از واریانس كنترل عواطف دختران نوجوان
را بهطور معناداري با توان  1تبیین كند.
بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش گروهي
بهداشت بلوغ بر تعارضات والد -فرزندي و كنترل هیجانات
نوجوانان دختر صورت گرفت .براساس نتایج بهدستآمده از
پژوهش دریافت شد كه آموزش گروهي بهداشت بلوغ منجر به
كاهش معناداري در نمرات تعارضات والد -فرزندي در مادران
گردیده است .همچنین یافتهها اثربخشي آموزش گروهي بهداشت
بلوغ به مادران بر كنترل عواطف دختران آنها در گروه آزمایش
را تأیید نمودند.
الزم به ذكر است هرچند پژوهشي كه بهطور مستقیم به این
مهم بپردازد یافت نشد؛ اما مطالعات مشابه انجامشده در این
زمینه نشان ميدهند كه هرچه اطالعات مادران پیرامون بهداشت
بلوغ كم باشد ،احتمال تعارضات مادر -دختري شدیدتر است و
پرخاشگري و عدم كنترل عواطف در نوجوانان بیشتر خواهد بود.
همچنین نتایج مطالعات  Sharmaو  Sijtsema ،[28] Joshiو
همکاران ] [21و  Talorو همکاران ] [30حاكي از آن بود كه با
افزایش تعارضات والد -فرزندي ،پرخاشگري كالمي و فیزیکي در
فرزندان افزایش ميیابد.
 Leersnyderو همکاران ] [31نیز در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند كه بین كنترل عواطف با بهزیستي روانشناختي
و كاهش افسردگي در نوجوانان رابطه وجود دارد .عالوهبراین
نتایج مطالعات  Taylorو همکاران ] [32و  Visserو همکاران
] [33حاكي از آن بود كه كنترل عواطف ،رفتارهاي خودتنظیمي
را تسهیل ميكند و افرادي كه كنترل هیجاني ضعیفي دارند
عمدتاً در پیشبیني پیامدهاي منفي رفتار خود دچار مشکل
هستند ].[34
فرایند بلوغ و تغییرات روانشناختي و عاطفي ناشي از آن
ميتواند منجر به بيثباتي عاطفي و رواني در دختران نوجوان شود
و این مسأله بر تعارض دختران با مادران آنها دامن ميزند .در
بسیاري از مواقع عدم درک صحیح از تغییرات جسماني بلوغ كه
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موجب تحوالت روانشناختي و بيثباتي عاطفي در نوجوانان
ميشود به نزاعهاي والد -فرزندي ميانجامد و جالب آن است
كه با ارائه اطالعات الزم در مورد تغییرات همه جانبه بلوغ و
نحوه تأثیر آن بر بدن و روان دختران نوجوانان ميتوان از
اختالفات بین مادر و دختر كاست ][39، 32؛ از این رو ميبایست
پیش از آنکه دختران و مادران آنها با پدیده بلوغ مواجه شوند،
آموزشهاي الزم براي بهداشت بلوغ و تحوالت ناشي از آن به
آنها ارائه گردد تا آگاهي از این روند بتواند كمك شایاني براي
دختران در كنترل عواطف و افزایش تابآوري در آنها باشد
] .[37در كنار كارآمدي نتایج بهدستآمده ،این پژوهش با
برخي محدودیتها نیز مواجه بود كه یکي از آنها محدودبودن
نتایج به مادران و نوجوانان دختر آنها در یك منطقه آموزشي
(منطقه  )14شهر تهران در سال  1314-19ميباشد.
عالوهبراین ميتوان به عدم امکان پیگیري بهمنظور بررسي
اثرات میان مدت و طوالني مدت مداخله پس از پایانیافتن
پژوهش اشاره كرد.
در نهایت پیشنهاد ميشود كه دورههاي آموزش بهداشت بلوغ
و تأثیرات مثبت روانشناختي و عاطفي آن بهطور همزمان براي
مادران و دختران نوجوان آنها بهمنظور درک بهتر از شرایط
دختران خود در این دوران در مدارس برگزار گردد تا بدینشکل
از تعارضات والد -فرزندي كاسته شود.
نتیجهگیری
با توجه به یافتههاي پژوهش حاضر ميتوان گفت كه
آموزش گروهي بهداشت بلوغ باعث كاهش تعارضات والدین و
فرزندان ميشود و بر كنترل عواطف نوجوان آنها مؤثر ميباشد؛
از این رو پرداختن به مسائل نوجوانان و آگاهسازي آنها در مورد
بهداشت بلوغ از اهمیت بهسزایي برخوردار است .با توجه به
پایینبودن آگاهيهاي نوجوانان در ارتباط با بلوغ و اهمیت
آموزش بهداشت در این دوره به مسئوالن ،مربیان بهداشت و
مشاوران مدارس توصیه ميشود كه جلسات آموزشي مستمر و
مداومي را بهصورت فردي و گروهي براي مادران دختران
نوجوان برگزار كنند.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر حاصل پایاننامه كارشناسي ارشد نویسنده
دوم در دانشگاه شهید بهشتي ميباشد .بدینوسیله پژوهشگران
مراتب تشکر و قدرداني خود را از معاونت پژوهشي دانشگاه
شهید بهشتي ،مسئوالن این دانشگاه ،مدیران دبیرستانهاي
دختران منطقه آموزشي  14تهران ،مادران و دانشآموزان
عزیزي كه آنها را در اجراي این پژوهش یاري رساندند ابراز
ميدارند.
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