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رابطه نگرش فرزند نسبت به والدين با ميزان گرايش به ارتباط با جنس 

  ي در دختران نوجوانافتگيسازشمخالف و سطح 

و  4سيد نوري، سيده زهرا 3، فاطمه بهزادفر2، زهره آهنگرقرباني1خانزادهعباسعلي حسين

  5محبوبه طاهر
  

  چكيده
هدف اين پژوهش بررسي ارتباط نگرش نوجوانان به والدين خود با تمايل به ارتباط با جنس مخالف و سطح 

يافتگي بود. طرح پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مبتني بر رگرسيون بود. جامعه آماري شامل تمامي سازش
نفر به روش  110بودند كه از ميان آنها  1393-92رشت در سال تحصيلي ان دختر مقطع متوسطه دوم شهر آموزدانش
گرايش به ارتباط قبل از ازدواج  هاي نگرش فرزند نسبت به والدين،نامهاي تصادفي انتخاب و به پرسشگيري خوشهنمونه

ر اما نه پدر با گرايش به رابطه نگرش نسبت به ماد يافتگي تحصيلي پاسخ دادند. نتايج تحليل همبستگي نشان دادو سازش
يافتگي عاطفي، سازشبين نگرش نسبت به پدر با هر سه نوع  همچنين،). P>01/0( بود معنادارجنس مخالف مثبت و 

همچنين بين نگرش نسبت به مادر با هر سه نوع  .)P>05/0(وجود داشت  معناداررابطه مثبت و  و اجتماعي آموزشي
. رابطه گرايش به جنس )P>01/0داشت (رابطه مثبت و معنادار وجود  اجتماعي و نيز يافتگي عاطفي، آموزشيسازش

بود  معناداريافتگي اجتماعي مثبت و سازشاما نه  ؛يافتگي آموزشيسازشيافتگي عاطفي و يرسازشمتغمخالف با 
)01/0<P( .به ارتباط با جنس  همچنين نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه نگرش فرزند نسبت به مادر، گرايش

شان دهنده اهميت احساس و عواطف دختران نوجوان با والدينپژوهش حاضر نشان. كندمي بينيپيشمخالف را 
هاي خارج از چارچوب بين خوبي براي ارتباطدختري پيش -خصوص مادرشان است. به نحوي كه مشكل تعامل مادربه
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  مقدمه

و اجتماعي  شناختيدوران نوجواني دورة گذاري است كه نوجوانان تغييرات جسماني، روان

مثل  كنند و موضوعاتيبسياري را در طول فرآيند تحول خود از كودكي به بزرگسالي تجربه مي

دهد تأثير قرار ميهاي بزرگسالي زندگي فرد را تحتبلوغ زيستي و اجتماعي و اضافه شدن نقش

ناميده است؛ زيرا در اين مرحله » تولد دوباره«دوران نوجواني را  1استانلي هال ).1394(اماني، 

ران شود. دويمهاي تمدن انساني ظاهر يژگيوترين خصوصيات انساني و اولين يافتهتكامل

 كاربهنوجواني دوراني حساس و بسيار بحراني است؛ از اين رو نوع روش تربيتي كه درباره نوجوان 

در  ).1385رود، نقش بسيار مهمي در شكل دادن به شخصيت آينده او دارد (احدي و جمهري، يم

، آميز براي جهت دادن به آرزوهااين رابطه، خانواده نقشي اساسي در ايجاد يك فضاي محبت

 ).2،2013كند (بريدااهداف و الگوهاي اصلي رفتاري در تمام زندگي فرد بازي مي

هاي بخش عمده آن همزمان با مقطع متوسطه اول و دوم است، با نشانه طور كلي نوجواني كهبه

اي از باليدگي بين كودكي و هاي جنسي بلوغ، دورهفيزيولوژيكي و افزايش ناگهاني هورمون

وجواني عمدتاً زمان جستجوگري و انتخاب است، يك فرآيند تدريجي تالش بزرگسالي است. ن

هاي جنسي سالم نوجواني و رفتارهاي براي رسيدن به مفهومي منسجم از خود. تعادل ميان تجربه

تواند هاي مهم براي جامعه است. عوامل متعددي ميجسمي سالم از نظر جسمي و هيجاني از چالش

صفات شخصيتي، جنسي، زمينه  طور مثال،نوجواني تأثيرگذار باشد، بهبر رفتار جنسي در دوره 

هاي پيشگيري هاي خانوادگي، آموزش جنسي و برنامهفرهنگي و مذهبي، عوامل نژادي، نگرش

). از ميان عوامل متعدد براي رفتارهاي پرخطر و جنسي در دوره نوجواني 2007(سادوك و سادوك، 

ترين افراد تأثيرگذار اشاره آن رابطه با والدين به عنوان نخستين و مهمتوان به خانواده و در رأس مي

، 3(وانگ پذير كردن فرزندان نسبت به مسائل جنسي دارندكرد. والدين نقش بسيار مهمي در جامعه
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). مطالعات زيادي به اهميت نقش ارتباط والدين با فرزند در روابط جنسي و سالمت هيجاني 2016

  ).2006 ،2؛ آكارد و همكاران2013و همكاران،  1اند (زوهفرزند اشاره كرد

نگاه غرب، روابط با جنس مخالف وحتي رابطه جنسي پيش از ازدواج به عنوان  اگرچه از

آيد كه در اين جوامع، ) و به نظر مي1384الزماني و همكاران، شود (صاحبمشكل شناخته نمي

گردد. به عبارتي در اين دوره، اين دوره آغاز ميگذاشتن و كسب تجربه عاشقانه اساساً از  قرار

كنند. تري با جنس مخالف خود ميافراد در يك زمينه جمعي و گروهي شروع به تعامل گسترده

اين فرهنگ و  ). با وجود رواج3،2009؛ به نقل از فورمن و همكاران2004(كانالي و همكاران، 

)، همگامي آن با مصرف مواد بيشتر، 4،1992رهاي حامي آن (مانند فورمن و بورمستبرخي پژوهش

) و با عملكرد ضعيف تحصيلي، 2009رفتار بزهكارانه و رفتارجنسي بيشتر (فورمن و همكاران، 

؛ به نقل از 2001، 5(زيمرگيمبك و همكاران سالمت هيجاني ضعيف و شايستگي شغلي ضعيف

  توان ناديده گرفت.) را نمي2009فورمن و همكاران، 

هاي اخير روابط جنسي قبل از ازدواج در نوجوانان افزايش در كشورهاي غربي در سالنه تنها 

هايي كه در دو دهه اخير در شرق انجام )، بلكه پژوهش2013و همكاران،  6يافته است (سونگ

هاي جنسي نوجوانان چيني افزايش يافته است. مطالعات اوليه دهد كه فعاليتشده است نشان مي

درصد  2تا  1ان آموزدانشداد كه دامنه فعاليت جنسي اين دبيرستاني چيني نشان ميروي نوجوانان 

ان نوجوان آموزدانشدرصد از  9/5دهند كه هاي اخير نشان مي) اما پژوهش2012، 7(يو است

). اين در حالي است كه اين ميزان 2013اند (سونگ و همكاران، چيني تجربه رابطة جنسي داشته

درصد و در ميان نوجوانان دختري كه به  21روند وانان پسر چيني كه به مدرسه نميارتباط در نوج
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). در كشور ما نيز معاشرت عاطفي و 2015درصد است (هو و همكاران،  10روند مدرسه نمي

جنسي پيش از ازدواج، يا خارج از چارچوب ازدواج، برخالف هنجارهاي سنتي، مذهبي و 

ها، برخي شواهد در رغم اين ممنوعيتانوني نيز منع شده است، عليفرهنگي بوده و حتي از نظر ق

در بين جوانان و نوجوانان دارد  هاگونه معاشرتهاي اخير داللت بر روند افزايشي اينسال

بنابراين،  )؛1391زاده محمدي، ؛ احمدآبادي و علي1390آبادي فراهاني و مهريار، (خلج

كنند، اغلب دليلي به دوستي و ارتباط با جنس مخالف اقدام ميان دبيرستاني كه به هر آموزدانش

 كنند.طور پنهاني و بدون رضايت خانواده شروع به ارتباط ميبه

حال بدون در نظر گرفتن نقش فرهنگ و انتظار جامعه از نوجوانان خود در روابط جنسي با اين

فرزندي در دوره  - يت روابط والد كيف هايي درباره ارتباط نقش والدين وپيش از ازدواج، پژوهش

؛ اوامنام و 2014محمدياري،  ؛2016نوجواني با روابط جنسي به انجام رسيده است (مانند، ونگ، 

، 4؛ ديتوس و جكارد2004، 3الو؛ من2011؛ 2؛ سومرز و وفا2013؛ زو و همكاران،2013، 1بانكل

نه يكسان نبوده است، گاهي نتايج دال اما نتايج پژوهشي در اين زمي )؛1998، 5؛ دادي و كليور2000

نوجوان بوده است  -پذير بودن روابط جنسي نوجوانان از طريق كيفيت روابط والدين بينيپيشبر 

 -و گاهي ارتباطي ميان روابط نوجوان  )2000؛ ديتوس و جككارد، 2006(مانند ماگن و آرميستد، 

؛ سومرز و 2011انند، سومرز و وفا، والدين با روابط جنسي قبل ازدواج يافت نشده است (م

 هاي تربيتي نامطلوب در دوران كودكي و نوجوانيروش آيد،نظر ميدر واقع به ).2000پاولسون، 

كند، با افزايش احتمال گرايش به روابط جنسي فرزند را زياد مي -كه فاصله عاطفي والدين 

  ).2013منام و بانكول، ؛ اوا2014گردد (محمدياري،هدف توأم ميمخاطره آميز و بي

فرزند در زمينه روابط جنسي روي  -در زمينه رابطه والد ) در پژوهش خود كه2016( وانگ

                                                                                                                                                    

1. Owuamanam & Bankole 
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هاي جنسي را نوجوانان ها و تجربيات در مورد فعاليتنوجوانان چيني انجام شد نشان داد كه ارزش

كنند و عموماً ريافت ميشان دنشده و غيركالمي از والديناي غيرمستقيم، تصريحعموماً به شيوه

هاي مستقيم دريافت هاي مرتبط با رفتارهاي جنسي را از طريق ارتباطمجموعه قواعد و محدوديت

) در پژوهش خود نشان دادند كه پدر و مادر به ويژه زماني كه 2013كنند. زو و همكاران (مي

اگر  كنند.ان صحبت ميششان پايين است كمتر در مورد روابط جنسي با نوجوانانسطح تحصيالت

) نشان داده است كه تأييد والدين درباره روابط جنسي 2011ها، (سومرز و وفا، يافته چه برخي

طور حمايت اجتماعي والدين ينهمنوجوان درباره مسائل جنسي و  - پيش از بلوغ، ارتباط والدين 

براي داشتن روابط جنسي و يا گيري يمتصمگيري از بارداري، يشپتواند انگيزه نوجوانان براي ينم

 طور مثال،اند. بههاي ديگر نتايج متفاوتي به دست دادهاما پژوهش؛ كند بينيپيشادامه دادن آن را 

شان اغلب از سبك ) نشان دادند، نوجواناني كه والدين2013نتايج پژوهش اومنام و بانكل (

شان سبك فرزندپروي اناني كه والدينكنند در مقايسه با نوجوطلب استفاده ميفرزندپروري قدرت

برند، تمايل بيشتري به روابط متعدد و بدون قيد و بند جنسي دارند. اين گيرانه را به كار ميسهل

دهد و هاي افراطي در اين زمينه نتيجه عكس ميگر اين موضوع هست كه محدوديتنتيجه، بيان

يابند به رفتارهاي مخاطره گير پرورش ميهاي سختبه احتمال بيشتري نوجواناني كه در خانواده

) در پژوهش خود نشان دادند، نوجواناني كه 2012كنند. يو و همكاران (آميز جنسي مبادرت مي

كنند، نمرات باالتري در آزمون دانش در مورد سالمت جنسي با پدر و مادرشان صحبت مي

) بيان كرده 2014( 1هاز بيماريكنند. مركز كنترل و پيشگيري اسالمت جنسي و باروري كسب مي

خواهند راجع به مسائل جنسي با فرزندان صحبت كنند، اين سوال است كه معموال وقتي والدين مي

شود كه آيا ارتباط باز در مورد روابط جنسي با فرزند نوجوان واقعا خوب است؟ در مطرح مي

پرده در مورد روابط گونه اي بيتر اين است كه والدين بررسي كنند چگونه بهحالي كه سوال مهم

  جنسي با فرزندشان صحبت كنند.

                                                                                                                                                    

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
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را  2و دلبستگي 1متعهد بودن از طرف ديگر، روابط دوجانبه اساسي بين والدين و نوجوانان،

تر گردد. بدون ترديد، ارتباط شود، فرد در طول زندگي خود قويسازد كه در واقع باعث ميمي

تر گذارد. به بيان دقيقدر زندگي مي يافتگي نوجوانانر سازشاي بخانوادگي نزديك تأثير عمده

نوجوان يك عامل كليدي براي سالمت تحول نوجوان است. يك رابطه  - كيفيت روابط والدين 

تر رشد كنند، كاوش كنند و دهد كه آزادانهنوجوان به نوجوانان اجازه مي - مثبت بين والدين 

گردند، بهتر سازش پيدا هاي تحول كه با آن مواجه ميچالش همچنين به كسب تجربه بپردازند و با

  ).2013كنند (بريدا، 

بخش بين فرد و محيط زندگي وي كه يافتگي عبارت است از برقراري رابطة رضايتسازش

آذر و فتاحي، ؛ به نقل از سپهريان2005، 3نشانة آگاهي و توانايي فرد است (برزونسكي و كوك

هاي خود و نحوة نعكاسي از تعامل شخص با ديگران، رضايت از نقشيافتگي ا). سازش1393

تأثير شخصيت قبلي، فرهنگ و انتظار خانواده قرار هاست كه به احتمال زياد تحتعملكرد در نقش

يافتگي طور كلي سازش) به1393آذر و فتاحي، ؛ به نقل از سپهريان2012، 4دارد (شاه و جامهشبار

رد براي وفق دادن خود با فشارهاي دروني و ملزومات بيروني تالش جرياني است كه در آن ف

كه فقدان  آيد) و منطقي به نظر مي1389؛ به نقل از تجلي و اردالن، 2003ويكتور،-كند (ردمي

گير اطرافيان و هاي بيشتري شود كه اثرات آن دامنسازش يافتگي زمينه مشكالت و درگيري

نوجوان، رفتار ضد اجتماعي نوجوانان را  -كيفيت روابط والدين جايي كه جامعه خواهد شد. ازآن

شان با والدين از ). به عبارتي ديگر نوجواناني كه ارتباط2003، 5كند (دكويك و همكارانتبيين مي

شان معموالً ضعيف يافتگي بهتري از نوجواناني كه ارتباطكيفيت خوبي برخوردار است، سازش

يني كمك ؛2012، 2؛ پوداثس2013، 1ي و همكارانكن ؛6،2013آرشات ؛2014بريدا، (است، دارند 

                                                                                                                                                    

1. Bounds 
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3. Berzonsky & Kuk, 
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6. Arshat 
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 ،6اليس و همكاران؛ 2008، 5يت و كرپلمنواكراس ؛2008، 4الرسن و موني؛ 2011، 3و همكاران

در  طلبد.يمتر آن را يقدقگيري و شناخت يپ)، اين موضوع اهميت 1387ساقي و رجايي، ؛ 2003

كند  بينيپيشتواند يميافتگي نوجوانان را سازشميزان  نوجوان - ين آيد روابط والدواقع به نظر مي

ي نوجوانان بزهكار هاخانواده)، به نحوي كه شواهد حاكي از آن است كه در 2013(آرشات، 

است و نيز والدين اين نوجوانان كمتر با فرزندان خود در ارتباطند  ترمعمولدعوا و تعارض 

  )2012(پودائس، 

كه شرح مختصري از آن ذكر شد، دوره نوجواني كه  هاي پيشينهاي پژوهشتهبر اساس ياف 

تواند توأم هم براي والدين و هم براي فرزندان مي همزمان با دوران تحصيلي مقاطع متوسطه است،

افزايش كيفيت فرزندپروري در دوره  اهميت با دشواري باشد، بنابراين فهم و درك آن و نيز

است. اگر چه در طول نوجواني، تأثير گروه همساالن به عنوان يك گام  نوجواني بسيار ضروري

كه والدين  كنندها به طور آشكاري بيان ميشود، پژوهشمهم در اجتماعي شدن در نظر گرفته مي

توانند نقش بيشتري، در بروز مشكالت رفتاري مي دوره نوجواني در قياس با ساير عوامل در

، 8؛ هاسكينز2003، 7؛ دكوويك و جانسنز2009وايت و كرپلمان، اسنوجوانان داشته باشند (كر

ها در كشورمان، درباره چگونگي نگرش و كاستي پژوهش ). با توجه به آنچه ذكر شد2014

گرايش به ارتباط با جنس  نوجوانان دختر به پدر و مادرشان به صورت جداگانه و ارتباط آن با

پژوهش حاضر تصميم دارد كه ارتباط ادراك نوجوانان  يافتگي دختران نوجوان،مخالف و سازش

يافتگي و موافقت با روابط قبل از ازدواج با جنس مخالف، سازش با ميزان شاندختر را از والدين

                                                                                                                                                    

1. Kenny & etal 
2. Poduthase 
3. Mc Kinney & etal 
4. Laursen & Mooney 
5. Crosswhite & Kerpelman 
6. Ellis etal 
7. Dekovic & Janssens 
8. Hoskins 
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هاي مورد بحث به آزمون بگيرد. الزم به بسنجد و اهميت و اولويت نقش پدر يا مادر را در زمينه

نوجوان به بررسي نظر نوجوانان درباره والدين خود  - دين ذكر است كه براي بررسي روابط وال

شان از اين رو در اين پژوهش بر ادراكات نوجوانان دختر از كيفيت روابط با والدين پرداختيم.

هاي بهتري را ارائه گوييهاي ذهني از رفتارهاي عيني ارتباطات، پيشمتمركز شديم كه ديدگاه

). با اميد به شناخت و درك هر چه بهتر 2008از الرسن و موني،  نقل؛ به1985، 1دهند (گاتليبمي

 شان، براي اينكه از اين دوره مهم به سالمت گذر كنند.روابط نوجوانان دختر و والدين

  روش

نگرش فرزند  همبستگي مبتني بر رگرسيون است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، از نوع

ارتباط با جنس مخالف به  يافتگي و گرايش بهبين و سازششنسبت به والدين، به عنوان متغير پي

  عنوان متغيرهاي مالك پژوهش حاضر در نظر گرفته شد.

ان مقطع آموزدانشجامعه آماري پژوهش حاضر، تمامي  گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه

تصادفي  گيريها به روش خوشهنفر از آن 110متوسطه دوم دختر شهرستان رشت بودند كه تعداد 

ها از ابزارهاي ذيل آوري دادههاي مربوطه پاسخ دادند. جهت جمعنامهانتخاب شدند و به پرسش

  استفاده شد:

هاي نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر مقياس مقياس نگرش فرزند نسبت به والدين:

ت مشكالت گيري دامنه، ميزان يا شداند كه براي اندازهسوالي 25)، ابزارهاي 1992، 2(هودسن

 «پدر»و  «مادر«كه كلمه جز اينها همانند هستند بهفرزند با پدر و مادرش تدوين شده است. مقياس

فرزندي را از ديد  - شوند. اين دو جزو معدود ابزارهايي هستند كه مشكالت رابطه وليعوض مي

زند نسبت به پدر كنند. اين دو مقياس دو نمره برش دارند. مقياس نگرش فرگيري ميفرزند اندازه

است كه بسيار عالي است،  56/4گيري و خطاي استاندارد اندازه 95/0داراي ميانگين آلفاي 

                                                                                                                                                    

1. Gottlieb 
2. Hudson 



   Journal of school psychology, spring 2020                                       1399شناسي مدرسه، بهار رواني مجله     
                  

 Vol.9, No.1/7-29                                                                       7- 1/29ي ، شماره9ي دوره            

    15 

است، هر  57/4گيري آن و خطاي استاندارد اندازه 94/0ميانگين آلفاي نگرش فرزند نسبت به مادر 

 96/0هفته با  دو مقياس از همساني دروني عالي برخوردارند. همبستگي باز آزمايي بعد از يك

مادر) از روايي عالي براي  براي (نگرش فرزند نسبت به 95/0پدر) و  براي (نگرش فرزند نسبت به

هاي شناخته شده برخوردارند؛ زيرا هر دو به طور معناداري كودكان مدعي مشكالت رابطه با گروه

  كنند.والدين را از گروه فاقد آن تفكيك مي

) ساخته شده 1380اين پرسشنامه توسط كردلو ( مخالف: مقياس نگرش به ارتباط با جنس

است كه نگرش و ميزان موافقت افراد را براي ارتباطات خارج از چارچوب با دوستان غير 

ميزان  22تا  1جمله است كه جمالت  25دهد. اين آزمون شامل جنس مورد سنجش قرار ميهم

ميزان گرايش فرد بر اساس  25تا  23ليكرتي و جمالت  5گذاري نگرش فرد را بر اساس نمره

هر ساله به  87تا  80است. از سال  93/0سنجد. نتايج آزمون بيانگر پايايي گويي بله و خير ميپاسخ

ان مقطع آموزدانشها اين آزمون بر روي جامعه آماري منظور بررسي ميزان تغيير در نگرش

  ).1388 كردلو،( د تأييد قرار گرفتدبيرستان شهر تهران تكرار شد و همواره نتايج فوق مور

 1اين پرسشنامه كه توسط سينها و سينگ ان دبيرستاني:آموزدانشيافتگي نامه سازشپرسش

) ترجمه و نگارش شده است (به نقل از زاهد و 1998و توسط كرمي ( ) تدوين شده است1993(

) است. اين پرسشنامه، اي (بلي، خيرسوال دو گزينه 60). پرسشنامه مورد نظر 1391همكاران، 

ان ضعيف در سه حوزه آموزدانشيافتگي خوب را از ان دبيرستاني با سازشآموزدانش

يافتگي پايين كند. نمرات باال به منزله سازشعاطفي، اجتماعي و آموزشي) جدا مي( يافتگيسازش

ن با دو نيمه ضريب پايايي اين آزمو كند.يافتگي مطلوب را منعكس ميو كسب نمره پايين سازش

بدست آمده است  94/0، 20 و با روش كودر ريچاردسون 93/0، با روش بازآزمايي 95/0كردن 

  ).1387(به نقل از ساقي و رجايي، 

  

                                                                                                                                                    

1. Sinha & Singh 
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  نتايج
 

هاي توصيفي (ميانگين و انحراف) و همچنين ماتريس همبستگي متغيرهاي شاخص 1در جدول 

  پژوهش گزارش شده است.
 )=115nو ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش (توصيفي  يهاشاخص. 1جدول 

 M SD 1 2 3 4 5 6 متغير شماره

      1 88/2 11/5 عاطفي يافتگيسازش 1

    1 54/0** 84/3 01/8 آموزشي يافتگيسازش 2

    1 52/0** 26/0** 78/2 44/6 اجتماعي يافتگيسازش 3

   1 24/0* 34/0** 29/0** 44/19 84/55 نگرش نسبت به پدر 4

  1 32/0** 25/0** 27/0** 28/0** 44/17 50/52 نگرش نسبت به مادر 5

گرايش به جنس  6

 مخالف

54/54 93/13 **23/0 **28/0 16/0 18/0 **38/0 1 

*p< 05/0 , **p< 01/0  

است دار امعنيافتگي عاطفي مثبت و سازش، رابطه نگرش نسبت به پدر با 1با توجه به جدول 

)29/0=r  01/0و<P( . است دار امعنيافتگي آموزشي مثبت و سازشرابطه نگرش نسبت به پدر با

)34/0=r  01/0و<P.(  است يافتگي اجتماعي نيز مثبت و معنادار سازشهمچنين رابطه اين متغير با

)24/0=r  05/0و<P( يستندار امعناما رابطه نگرش نسبت به پدر با گرايش به جنس مخالف ؛ 

)18/0=r  05/0و>P(يافتگي عاطفي مثبت و معنادارسازشچنين رابطه نگرش نسبت به مادر با . هم 

)28/0=r  01/0و<P(رابطه نگرش نسبت به مادر با سازش يافتگي آموزشي مثبت و معنادار ، 

)27/0=r  01/0و<P( رابطه نگرش نسبت به مادر با سازش يافتگي اجتماعي مثبت و معنادار ،

)25/0=r  01/0و<P( دار امعننسبت به مادر با گرايش به جنس مخالف مثبت و  و رابطه نگرش

يافتگي عاطفي با گرايش به جنس مخالف رابطه مثبت و يرسازشمتغ. )P>01/0و  r=38/0( است

 معنادارمثبت و  0يافتگي آموزشي با اين متغير سازش. رابطه )P>01/0و  r=23/0دارد (اداري معن
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ي معنادارتگي اجتماعي با گرايش به جنس مخالف رابطه يافسازشاما ؛ )P>01/0و  r=28/0است (

يافتگي عاطفي از روي نگرش نسبت به پدر و سازش بينيپيش. براي )P<05/0و  r=16/0ندارد (

روش رگرسيون گام به گام مادر از تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. 

هريك از متغيرها در هر گام آن بررسي مي شود.  نسبت به ساير روش ها ارجحيت دارد؛ زيرا سهم

گاه اتفاق مي افتد كه متغيري كه پيش از ديگر متغيرها وارد معادله شده است وقتي باقي متغيرها 

هم وارد مي شوند، از معادله حذف مي شود. به اين دليل كه متغيرهاي بعدي داراي اطالعات 

تري از  زيرمجموعه هاي رضايت بخش كوچكبنابراين، اين روش احتماال مشترك با آن است؛

در گام اول متغير نگرش نسبت به پدر و در گام دوم ). 1385كند (هومن، متغيرها را انتخاب مي

ي خود را طي اين دو گام حفظ نمودند. در معنادارنگرش نسبت به مادر وارد معادله شدند و 

  است. شدهنتايج تحليل رگرسيون گزارش  2جدول 

  يافتگي عاطفي از روي نگرش نسبت به پدر و مادرسازشنتايج تحليل رگرسيون گام به گام . 2جدول 

 R 2R 2R∆ SE df F ∆F B Beta t متغير پيش بين

 36/2 22/0* 03/0 12/10 12/10** 1،109 81/2 08/0 08/0 29/0 . نگرش نسبت به پدر1

 26/2 21/0* 04/0 10/5 81/7** 2،108 76/2 04/0 12/0 35/0 . نگرش نسبت به مادر2

**p< 01/0  

درصد  8دهد كه نگرش نسبت به پدر يمنشان  2 نتايج تحليل رگرسيون گام به گام در جدول

درصد از تغيرات  4كند، نگرش نسبت به مادر نيز يم بينيپيشيافتگي عاطفي را سازشاز واريانس 

درصد از تغييرات متغير مالك  12كند. اين دو متغير در مجموع يميافتگي عاطفي را تبيين سازش

كنند. نتايج آزمون تحليل واريانس نيز كه در جدول باال ارائه شده است نشان يم بينيپيشرا 

 يافتگي عاطفي دارند.سازشي بر معناداردهد اين دو متغير اثر يم

 يافتگي آموزشي از روي نگرش نسبت به پدر و مادر از تحليل رگرسيونسازش بينيپيشبراي 
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چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. در گام اول متغير نگرش نسبت به پدر و در گام دوم 

ي خود را طي اين دو گام حفظ نمودند. در معنادارنگرش نسبت به مادر وارد معادله شدند و 

  .اندشدهنتايج تحليل رگرسيون گزارش  3جدول 

  فتگي آموزشي از روي نگرش نسبت به پدر و مادرياسازش. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام 3جدول 

 R 2R 2R∆ SE df F ∆F B Beta t متغير پيش بين

 92/2 27/0** 05/0 58/14 58/14*** 1،109 51/3 12/0 12/0 34/0 . نگرش نسبت به پدر1

. نگرش نسبت به 2

 مادر

41/0 17/0 05/0 43/3 2،108 ***76/10 24/6 05/0 **23/0 50/2 

***p< 001/0  

درصد  12دهد كه نگرش نسبت به پدر يمنشان  3نتايج تحليل رگرسيون گام به گام در جدول 

درصد از  5كند و نيز نگرش نسبت به مادر يم بينيپيشيافتگي آموزشي را سازشاز واريانس 

درصد از تغييرات  17كند. اين دو متغير در مجموع يميافتگي آموزشي را تبيين سازشتغيرات 

كنند. نتايج آزمون تحليل واريانس نيز كه در جدول يم بينيپيشيافتگي آموزشي را زشسامتغير 

يافتگي آموزشي دارند سازشي بر معناداردهد اين دو متغير اثر يماست، نشان  شدهباال ارائه 

)001/0<P(.  

ن يافتگي اجتماعي از روي نگرش نسبت به پدر و مادر از تحليل رگرسيوسازشبراي پيش بيني 

يافتگي سازشچندگانه به روش گام به گام استفاده شد و فقط نگرش نسبت به مادر توانست 

 بينيپيشيافتگي اجتماعي را سازشاما نگرش نسبت به پدر نتوانست ؛ كند بينيپيشاجتماعي را 

  اندشدهگزارشنتايج تحليل رگرسيون  4كند. در جدول 

  يافتگي اجتماعي از روي نگرش نسبت به مادرسازش. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام 4جدول 

R 2R SE df F B Beta t 
26/0 07/0 73/2 1،109 ***000/8 04/0 **26/0 82/2 

             ***p< 001/0  
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درصد  7دهد كه نگرش نسبت به مادر يمنشان  4نتايج تحليل رگرسيون گام به گام در جدول 

كند نتايج آزمون تحليل واريانس نيز كه در يم بينييشپيافتگي اجتماعي را سازشاز واريانس 

يافتگي اجتماعي دارد سازشي بر معناداردهد اين متغير اثر يماست، نشان  شدهجدول باال ارائه 

)001/0<(P.  

گرايش به جنس مخالف از روي نگرش نسبت به پدر و مادر از تحليل  بينيپيشجهت 

استفاده شد و فقط نگرش نسبت به مادر توانست گرايش به رگرسيون چندگانه به روش گام به گام 

كند. در  بينيپيشاما نگرش نسبت به پدر نتوانست متغير مالك را ؛ كند بينيپيشجنس مخالف را 

  .است شدهنتايج تحليل رگرسيون گزارش  5جدول 

  ه مادر. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام گرايش به جنس مخالف از روي نگرش نسبت ب5جدول 

R 2R SE df F B Beta t 

37/0 14/0 96/12 1،109 ***54/17 29/0 **37/0 19/4 

            ***p< 001/0  

 14دهد كه نگرش نسبت به مادر يمنشان  5 نتايج تحليل رگرسيون گام به گام در جدول

انس نيز كند. نتايج آزمون تحليل وارييم بينيپيشدرصد از واريانس گرايش به جنس مخالف را 

ي بر گرايش به جنس مخالف معناداردهد اين متغير اثر يمنشان  ،است شدهكه در جدول باال ارائه 

  ).P>001/0دارد (

  گيريبحث و نتيجه

نوجوانان از هنجارهاي اجتماعي را با كيفيت  1انحراف رفتاري كه ي اخيرهاپژوهشباتوجه به 

پژوهش حاضر به بررسي رابطه ). 2012پوداثس، (دانند يمشان توأم ينوالدروابط نوجوانان با 

يافتگي سازشسطح  ارتباط با جنس مخالف و نگرش دختران نوجوان به والدين با گرايش به

  پرداخت.

                                                                                                                                                    

1. deviant behavior 
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يافتگي سازشرابطه نگرش دختران نوجوان نسبت به پدر با نتايج تحليل همبستگي نشان دادكه 

نگرش دختران نوجوان  ت. همچنين رابطهاس معنادارمثبت و  01/0در سطح  عاطفي و آموزشي

اما رابطه نگرش دختران ؛ است معنادار 05/0يافتگي اجتماعي در سطح سازشنسبت به پدران با 

است. رابطه نگرش دختران  معنادارنوجوان نسبت به پدر با گرايش به ارتباط با جنس مخالف 

عي و گرايش به جنس مخالف، در يافتگي عاطفي، آموزشي، اجتماسازش نوجوان نسبت به مادر با

يافتگي آموزشي دختران سازشيافتگي عاطفي و سازشاست. متغير  معنادارمثبت و  01/0سطح 

يافتگي سازشاما ؛ دارد 01/0 ي در سطحمعنادارنوجوانان با گرايش به جنس مخالف رابطه مثبت و 

ي نتايج تحقيق، عبارتبهدارد. ي نمعناداربا گرايش به جنس مخالف رابطه  اجتماعي دختران نوجوان

تواند ميزان يممشكالت رابطه دختران نوجوان با مادر و نه پدر،  تنهانشان داد كه از ميان والدين 

  كند. بينيپيشگرايش به ارتباط با جنس مخالف را در دختران نوجوان نمونه پژوهش حاضر 

 - زمينه روابط والدين در ه نتايجدر مقايسه نتايج پژوهش حاضر با مطالعات پيشين، بايد گفت ك

عدم ارتباط بين ها پژوهشنوجوان و روابط جنسي كامالً يكسو و هم راي نيستند. از طرفي برخي 

؛ سومرز و علي، 2000نوجوان و روابط جنسي را نشان داده است (سومرز وپاولسون،  -روابط والدين

نوجوان با روابط جنسي اشاره  -د) و برخي مطالعات بر اهميت ارتباط كيفيت روابط وال2011

) 2000( كاردجك). مطالعات ديتوس و 2014؛ محمدياري، 2000، كاردجك(ديتوس و  اندداشته

، نگرش مادران را با نوجوانان بررسي نفر 10,000ي با حجم نمونه امطالعههمسو با نتايج پژوهش، در 

دختر  - ين نتيجه رسيدند كه هرچه رابطه مادرو به ا كردند و ارتباط آن را در روابط جنسي نشان دادند

. از از كيفيت باالتري برخوردار باشد، هم احتمال آميزش جنسي و هم بارداري كاسته خواهد شد

 12كالس هفتم و هشتم بين  آموزدانش 194با مطالعه  در پژوهش خود )2011( يعلطرفي سومرز و 

گري (اعم ازميزان موافقت پدر و مادر با روابط نشان دادند، هيچ يك از متغيرهاي والد سال 15تا 

فرزندي درباره مسائل جنسي) -و صحبت والد جنسي پيش از ازدواج، حمايت اجتماعي والدين

يزي براي شروع يا ادامه رفتار جنسي ربرنامهتواند تصميمات نوجوانان درباره اجتناب از بارداري، ينم
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فرزندي هيچ ارتباطي با تصميمات نوجوانان  -روابط والد نمايد؛ بدين معنا كه چگونگي بينيپيشرا 

درباره روابط پيش از ازدواج ندارد كه اين نتيجه از نظر ارتباط نگرش با مادر با گرايش به جنس 

نوجوان با روابط جنسي،  - مخالف ناهمسو است. در تبيين ناهمگوني همبستگي كيفيت روابط والدين

رسد، صرف توجه داشتن به روابط مثبت و يمشت كه به نظر توان به اين موضوع اشاره دايم

يرانه در روابط گسهلباكيفيت والدين با دختران نوجوان بدون در نظر گرفتن عقايد محدودكننده يا 

بين خوبي باشد. به اين خاطر كه برخي والدين ضمن آموزش يشپتواند ينمجنسي، در اين زمينه 

دهند. يمدر روابط جنسي به آنها آزادي عمل  ندان خود،مسائل جنسي براي حفظ سالمت فرز

عجيبي ممكن است  طوربهي مهار زاد و ولد به نوجوانان هاآموزشاگرچه برخي والدين معتقدند كه 

) همسو با نتايج 2014محمدياري (). 2000، كاردجكگردد (ديتوس و  باعث افزايش روابط جنسي

داد كه سبك  نشان دانشجوي پسر، 25وي دختر و دانشج 65با مطالعه  پژوهش در پژوهشي

بين خوبي براي روابط جنسي پيش از ازدواج باشد. اين يشپتواند فرزندپروري و نه جنسيت مي

ي مختلف به همان نسبت كه فرزندپروري هاسبك كهتوان بدين صورت بيان داشت يمموضوع را 

گيرد، تأثيرات متفاوتي در روابط جنسي يمش ميزان صميميت متفاوتي را در رابطه با فرزندان در پي

  نوجوانان خواهد گذاشت.

رود با توجه به فرهنگ بازدارنده يمي ذكرشده، گمان هاپژوهشدر تبيين اين تناقضات در نتايج 

را گرفت كه افزايش كيفيت  از روابط آزاد دختر و پسر و عقايد ديني در ايران، شايد بتوان اين نتيجه

كه ايران يش به جنس مخالف باشد. با توجه به اينگراتر يينپاتواند توام با احتمال يم روابط با مادر

توان نقش آن را در شروع و ادامه ينميي است كه هالفهؤمجز كشورهاي مذهبي است، مذهب جزو 

كه چندين پژوهش به نقش مذهبي بودن روابط جنسي پيش از ازدواج نوجوانان ناچيز شمرد، كماآن

 ،1روستوسكي و همكاراننمودند (اده در تأخير در شروع روابط جنسي پيش از ازدواج اشاره خانو

آيد كه در يم). از سوي ديگر، بر اساس تحقيقات ذكر شده به نظر 2،2006و همكاران منالو ؛2003
                                                                                                                                                    

1. Rostosky etal 
2. Manlove etal 
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بانفوذترين افراد و نخستين حاميان نوجوانان، والدين و خصوصاً مادران  نوجواني همچنان،دوره 

شان با والدين كم كيفيت است بيشتر احتمال دارد كه نوجوانان و جواناني كه روابط عاطفي ستند.ه

هاي اجتماعي ضعيفي نشان بدهند در ارتباطشان با همساالن هم سن و جنس مخالف مهارت

زماني كه سطوح حمايت و مراقبت والدين ثبات كمتري دارد و روابط والدين و ). 2001، 1(استنبرگ

د نسبت به يكديگر همراه با عاطفه منفي است اثرات معناداري بر روي روابط با ديگران در ديگر فرزن

گيري روابط بعدي دارد ها دارد و رابطه با مادر در مقايسه با رابطه با پدر تأثير بيشتري روي شكلبافت

  ).2010، 2كرنك، اوربك و ورمولست -(سيفج

خانواده و والدين هستند كه توان گفت اين هاي قبلي ميژوهشدر تبيين اين رابطه با استناد به پ 

والدين به كنند در واقع بخشند و رفتار را اصالح ميدهند، اخالق را بهبود ميها را انتقال ميارزش

كارگيري سبك تربيتي توانند از طريق بهويژه مادر به عنوان افراد تأثيرگذار در زندگي نوجوان مي

اري ارتباط مؤثر با وي، براي قرار گرفتن در مسير صحيح به او كمك كنند و از مقتدرانه و برقر

 اند،ها را بهبود بخششان، رفتارهاي وابسته به سالمت آنطريق تسهيل نيازهاي عاطفي فرزندان

ها راهنمايي و كنند و از آنفرزنداني كه والديني گرم دارند تعارضات خود را با آنها مطرح مي

شود و بند؛ برقراري رابطه با كيفيت با والدين منجر به ايجاد احساس تعلق در فرزند ميطلكمك مي

نوجوانان از طريق همانندسازي با الگوهاي مورد قبول خود بسياري از الگوهاي هنجارهاي 

توانند از طريق درك كنند. والدين ميسازي ميهاي رفتاري را دروناجتماعي، فرهنگي و سبك

وان و پاسخگويي مناسب به او به الگويي مورد قبول براي او تبديل شوند و از طريق نيازهاي نوج

ها به ارتباط با جنس مخالف و سازي قواعد و هنجارهاي مورد قبول جامعه از گرايش آندرون

 ).2009؛ به نقل از الرنس و موني، 2000(كالينز و الرنس،  نايافتگي جلوگيري كنند.سازش

جنسي  روابط مستقيم و حتي غير مستقيم با طوربه، خود هاخانوادهودن از سويي مذهبي ب

نوجوان با  -). عدم همبستگي روابط پدر2008و همكاران،  الومننوجوانان ارتباط منفي دارد (

                                                                                                                                                    

1. Steinberg 
2. Seiffge – Krenke, I. Overbeek, G. Vermulst 
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گرايش به جنس مخالف، در نمونه حاضر شايد به علت اين باشد كه نمونه پژوهش حاضر همگي 

ي خصوصي خود با والد پدر را هاگفتهانتظار صميميت زياد براي  دختر بودند و عموماً دختران

به عنوان منبع صميميت هستند  مادرانشانو البته دخترها بيشتر از پسرها مستعد استفاده از  ندارند

نوجوان، با گرايش  - ، به همين خاطر صرف وجود مشكالت روابط پدر)2013كني و همكاران، (

خود را كه البته بانفوذتر  جنسهمد؛ چرا كه هنوز دختران، والد به روابط جنسي همبستگي ندار

هويت خودشان را با  گر اين موضوع باشد كه افراد جوان اساساًيانبتواند يمو نيز  است را دارند

؛ به نقل از كني و 1،1994زكنند تا والد جنس مخالف (استارليموالد همجنس خود تعريف 

 ).2013همكاران،

ايج حاضر نشان داد كه مشكالت رابطه نوجوانان دختر با هر دو والد (پدر و مادر) طور، نتينهم

يافتگي در هر سه بخش عاطفي، آموزشي و اجتماعي رابطه دارد و مشكالت رابطه سازشسطح  با

دختران نوجوان پژوهش  يافتگي درسازشتواند تا حدودي از مشكالت يموالدين  - نوجوان 

يافتگي عاطفي، اجتماعي و آموزشي سازش. اگرچه پژوهشي كه سه سطح كند بينيپيشحاضر را 

ي موجود هاپژوهشنوجوان بسنجد، وجود ندارد،  - را به طور همزمان با كيفيت روابط والدين 

يت و واكراس؛ 2008؛ الرسن و موني، 2011يني و همكاران، كمك؛ 2013؛ آرشات، 2014 بيردا،(

 صورتبهيافتگي را سازشيا )1387 ؛ ساقي و رجايي،2003، اليس و همكاران ؛2008كرپلمن، 

 به نتايجي همسو با نتايج پژوهش دست يافتند، انديدهسنجاين ابعاد را به طور جداگانه  كلي و يا

متغير مالك  بين دربارهيشپي از تعيين علت اصلي متغير انشانهلزوماً  هرچند روابط همبستگي،

ي از اهميت و نفوذ قابل توجه انشانهوالدين،  - تگي با روابط نوجوانيافسازشناست؛ اما همبستگي 

والديني  -والدين در دختران نوجوان است، به اين خاطر توجه به اختالالفات خانوادگي و نوجوان 

نوجواناني است كه به  خصوصبهبراي برقراري صلح و آرامش به نفع همه و  جانبههمهو تالشي 

كنند و نياز به درك يمشناسان همانند هال، دوران طوفان و فشار را تجربه عقيده بسياري از روان

                                                                                                                                                    

1. Starrels 



  ي در...افتگيسازشرايش به ارتباط با جنس مخالف و سطح رابطه نگرش فرزند نسبت به والدين با ميزان گ
                  

24 

ين شناخت چنهمي والدين خود براي انتقال صحيح به دوره بزرگسالي و كافاطرافيان و حمايت 

  ها و استعدادهاي خود دارند.يژگيو

آموزشي با  يافتگي عاطفي وسازشمتغير از سويي ديگر، نتايج پژوهش حاضر، نشان دادند كه 

يافتگي سازشاما ؛ دارد 01/0 ارتباط با جنس مخالف رابطه مثبت و معناداري در سطح گرايش به

ي ندارد. بدين معنا كه معنادارجنس مخالف رابطه  با گرايش به ارتباط با اجتماعي دختران نوجوان

باط با جنس گرايش به ارته ب نسبت ترموافقيافتگي عاطفي و آموزشي با نگاه سازشمشكالت 

يي دارد. پژوهش سوهم) 1998دادي و كليور ( پژوهشمخالف همبستگي مثبتي دارد. اين نتيجه با 

ي هاتعارضي عاشقانه در دوران نوجواني با هامالقات)، نشان داد كه قرار 1998دادي و همكاران (

نسبت به  گذاشتند،يمنوجواناني كه قرار مالقات  كهمعمول نوجوانان در ارتباط است؛ بدين معنا 

طور دختران سال ينهمي بيشتري داشتند. هاتعارضنوجواناني كه قرار مالقات را تجربه نكردند، 

و نيز  ي شديدتري را با والدين خود داشتندهاتعارضگذاشتند، يمدومي كه قرار مالقات 

روابط پايدارتر داشتند ي داشتند در مقايسه با نوجواناني كه تركوتاهي هامالقاتنوجواناني كه قرار 

شان داشتند. اين ينوالدو شديدتري با  ترفراواني هاتعارضو يا هيچ قرار مالقاتي نگذاشته بودند، 

يافتگي بر شروع روابط با جنس سازش برآنكهتواند باشد كه عالوه يمگر اين استدالل يتداع نتايج

الف و ميزان پايداري آن نيز مخالف تأثيرگذار است، همچنين بر روند روابط با جنس مخ

توان گفت والدين و به خصوص مادر به عنوان با توجه به نتايج اين پژوهش مي ...تأثيرگذار است

گيري، تداوم و پيشگيري رفتارهاي ناسازگازانه او بر منبع تغذيه عاطفي فرزند نقش اساسي در شكل

اي را كه رشد سالم نوجوان رانندهعهده دارند و چنان چه والدين نتوانند محبت سازنده و پرو

مستلزم آن است، به او ارزاني كنند؛ فرزند دچار محروميت عاطفي و هيجاني شده و ممكن است 

هاي همسال و افرادي بكشاند كه اين فقر هيجاني و كمبود عاطفه وي را به سمت گرايش به گروه

چنين شرايطي احتمال حضور و  بتوانند نيازهاي عاطفي خود را از طريق آنها ارضا كنند و در

ساز گرايش به جنس مخالف باشند توانند زمينههاي بزهكار كه ميعضويت در باندها و گروه
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فرزندان دو مسئله مهم وجود دارد:  - دهند كه در رابطه والدينها نشان ميپژوهش يابد.افزايش مي

رسد كه از بين اين دو عامل، نظر ميپذيرش فرزندان از سوي والدين و مهار والدين بر فرزندان. به 

ر باشد. اين مسأله ظاهراً با تحول اخالقي رابطه مثبت دارد، در حالي تپذيرش از سوي والدين مهم

گيري ضعيف همراه است. مهار والدين به ميزان سخت يافتگيكه طرد از سوي والدين با سازش

نايافتگي همراه ن مهار با سطوح باالتر سازشاز سوي والدين اشاره دارد و فقدا شدهارائهمعيارهاي 

گيري و مهار همراه با تنبيه نيز با عدم تحول اخالقي رابطه دارد و منجر به رفتارهاي است؛ سخت

  ).1382؛ به نقل از بيابانگرد، 1989، 1شود (هوور و ادواردزضد اجتماعي نوجوان مي

 - نيز عدم كنترل وضعيت اقتصادي و هاي اين پژوهش عدم مقايسه دختر و پسريتمحدوداز 

 بنابراين،؛ اجتماعي و سطح تحصيالت والدين بود كه مي توانست در اين موضوع تأثيرگذار باشد

ي از پسران و دختران دبيرستاني توام در تربزرگحجم نمونه ي بعدي با هاپژوهششود يمپيشنهاد 

اجتماعي و سطح تحصيالت والدين  -ارتباط با موضوع پژوهشي حاضر، با كنترل وضعيت اقتصادي

نوجوان  -ي اهميت روابط والديناواسطه مقايسه شوند. بدون ترديد، با كنترل بيشتر متغيرهاي

گردد. همچنين، مقايسه نوجوانان در اوايل و اواسط و اواخر دوره نوجواني در يم ترمشخص

ژوهشگران و البته والدين قرار ي را در اختيار پتركاملارتباط با متغيرهاي پژوهشي حاضر شناخت 

گردد در مدارس همگام با آغاز دوره يمضمناً، با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد  خواهد داد.

؛ ي الزم داده شودهاآموزشبلوغ، به والدين براي برقراري روابط مؤثر و صميمي  نوجواني و

اين دوره و اهميت حمايت  ي بلوغ و مشكالت نوجوانان درهانشانهو تشريح  بنابراين، توضيح

يافتگي و روابط سازشيري در كاهش مشكالت گچشمتواند نقش يمي صحيح، هاروشوالدين با 

  پيش از ازدواج نوجوانان داشته باشد.

  

                                                                                                                                                    

1. Hewer & Edwards 
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The relationship of child attitudes to their parents with 
tendency to communicate with opposite sex and adjustment 

level in girl adolescents 

A. A.  Hosseinkhanzadeh1111, Z. Ahangar Ghorbani2222, F.  Behzadfar3333,  
S. Z.  Seyyed Noori4444, & M. Taher5555 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the relation adolescent’s attitudes to their 
parents with tendency to communicate with opposite sex and adjustment levels in 
adolescence period. The statistical population of this study were all of high school 
girl students of Rasht city, from among them  110 people were selected via  
random cluster sampling method and  answered to adjustment inventory,  attitude 
toward premarital sex and  child’ attitude to parent. The  regression based-
correlation findings was indicated positive and significant relation among child 
attitudes’ to mother but not father on tendency to communicate with opposite 
sex(P<0.01). As well as, there was positive and significant relation between child 
attitudes’ to father with   all three types of emotional, educational, and social of 
adjustment (P<0.05). Also, there was positive and significant relation between 
child attitudes’ to mother with  all three types of emotional, educational, and social 
adjustment (P<0.01). There was positive and significant relation between tendency 
to communicate with opposite sex on emotional adjustment (P<0.01), educational 
adjustment (P<0.01) but not social adjustment. Also, the results of multiple 
regression was showed that child attitudes’ to mother anticipates tendency to 
communicate with opposite sex. This study is indicative the impotence of feeling 
and emotions in teenage girl with their parents, specially mothers. So that, the 
interaction difficult mother - daughter is good forecast for their communications 
out of cultural framework and adjustment level. 

Keywords: Child attitude to parent, adjustment, tendency to communicate to 
opposite sex, girl adolescents
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