
 

 

 از ترس بر تنیدگی با مقابله هایاستراتژی و اولیه نایافته سازش هایسازه روان تشخیصی نقش

 زودرس بلوغ به مبتال دختران منفی ارزیابی

 1یافخموشین ن

 .(سئولم نویسنده). ایران اسالمشهر، روانشناسی، گروه اسالمشهر، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناس .1
 1-11، صفحات 1311 ماهخرداد، مچهارو  چهل، شماره پنجمنوین در علوم رفتاری، دوره  هایپیشرفتمجله 

 چکیده

ز های مقابله با تنیدگی بر ترس او استراتژیاولیه سازش نایافته  هایسازهروان بررسی نقش تشخیصی هدف از پژوهش حاضر 

با بلوغ  نادختر موردبررسیجامعۀ بود.  دوگروهیطرح پژوهش، تابع تشخیص بود. ارزیابی منفی دختران مبتال به بلوغ زودرس 

نفر با بلوغ زودرس دارای ترس از  93به این منظور تعداد  بودند. 8991-99ران در سال تحصیلی شهر تهمتوسطه زودرس دوره 

فرم کوتاه  هایبه شیوۀ در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامهفی لوغ زودرس بدون ترس از ارزیابی منبا بنفر  93و  ارزیابی منفی

( 8991فولکمن )های مقابله با تنیدگی الزاروس و استراتژی پرسشنامه، (5332) انگیاولیه سازش نایافته  هایسازهروان پرسشنامه 

. شد وتحلیلتجزیه تشخیص تحلیل آزمون با شدهگردآوریهای دادهپاسخ دادند.  (8919) یلری منف یابیترس از ارزفرم کوتاه و 

س از ترتوان می و مسئله مدار مدارهیجانهای استراتژیو خودمختاری و عملکرد مختل تایج تحلیل ممیزی نشان داد که با کمک ن

با و را به دو گروه با بلوغ زودرس  اندختر بینی صحیحدرصد پیش 9/11بینی کرد. تحلیل ممیزی توانست با را پیش ارزیابی منفی

و  خودمختاری و عملکرد مختلکمک دهندۀ اهمیت نتایج این پژوهش نشان .بندی نمایدطبقه ترس از ارزیابی منفیبدون 

وده و لذا ب ترس از ارزیابی منفیبا و بدون  دختران دارای بلوغ زودرسدر امکان تمایزگذاری بین  های مقابله با تنیدگیاستراتژی

و  توسط مشاوران زودرسبلوغ از ناشی از  ی اضطرابی و ترسزارفتارهای آسیبتوان از این متغیرها در بحث پیشگیری از می

 .استفاده کرد روانشناسان

 های مقابله با تنیدگی، ترس از ارزیابی منفی، بلوغ زودرس، استراتژیاولیه سازش نایافته هایسازهروان  کلیدی: هایواژه

 
 1311 ماهخرداد، چهارمو  چهل، شماره پنجمدوره ی نوین در علوم رفتاری، هاشرفتیپمجله 
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 5                                                                                             1311 ماهخردادم، و چهارپنجم، شماره چهل دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

شود که این تغییرات متضمن تبدیل وی به فرد بالغ بلوغ دورانی است که در طی آن کودک شاهد انواع تغییرات در وجود خود می

. بلوغ شودیمشروع  گیسال 8۱تا  9 نیب انسال و در پسر 89تا  1 نیبلوغ در دختران بمیانگین سن  طوربهشود. می سالبزرگو 

وارد شدن کودک  (.5389، 8وینتر، دوراند و برائونراست )سالگی  1زودرس عبارت است از پیدایش صفات ثانویه جنسی قبل از سن 

های اجتماعی به وجود آورد و منجر تجربه سطوح در زمینه هاآنتواند مشکالتی برای می سالیبزرگزودتر از موعد به دنیای 

در بافت روان میان فردی نگرانی نوجوانان (. 5389، 9لی، کواک، جوشود ) هاآنتوسط دیگران در  5ابی منفیاضطراب و ترس از ارزی

 هایای از پدیدهیک عامل بازدارنده درون فردی و انعکاس آن در گستره عنوانبه هاآندرباره ارزیابی منفی و نامناسب دیگران از 

، 6، اسنادهای خودیاری کننده2، ابراز وجودکنندهحمایت، رفتار از نظر اجتماعی ۱نظیر همرنگی یا همنوایی شناختیرواناجتماعی 

؛ به نقل از 8913، 1اسچلنکراست )، تغییر نگرش، اطاعت و تسهیل اجتماعی تعمق پذیر 7اضطراب اجتماعی، تفاسیر خودناتوان ساز

 (.8993امرایی، خدایی، شکری، گراوند و طوالبی، 

افته سازش نای هایسازهروان واند ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دارای بلوغ زودرس را تشدید کند، تیکی از متغیرهایی که می

تواند منجر به هراس اجتماعی در افراد شوند، همین هراس و ترس از میاولیه سازش نایافته  هایسازهروان  کهازآنجاییاست. اولیه 

اساس  بر (.5353، 9زینل و یوزرکند )تواند ترس از ارزیابی را در دیگران تشدید می روابط اجتماعی و تقابل رو در روی با افراد

دلبستگی ایمن به دیگران، خودگردانی، از جمله به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی ها سازهنظریه یانگ، روان

به  یدارخویشتنبینانه و های واقعتگی و تفریح، محدودیتهای سالم، خودانگیخکفایت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجان

ه ب گریخود تخریبباورها، موضوعات و الگوهای مرکزی  عنوانبهاولیه سازش نایافته  هایسازهروان . به عبارتی، آیندوجود می

یانگ و کلوسکو و ) شوندار میروند که مداوم در طول زندگی به دلیل ارضا نشدن نیازهای دوران اولیه زندگی افراد تکرشمار می

 (.5389، 88؛ به نقل از سیمپسون، سیمیوناتو، اسموت، ون ورسویجک، هایس، سوگلریس و رید5339، 83ویشار

یشتری را ب مدارهیجانهای . نوجوانان استراتژیقرار دهد تأثیررا تحت  تنیدگیتواند نحوه مقابله با از طرفی دیگر، بلوغ زودرس می

دو  ندهدربرگیرای های مقابلهاستراتژیتواند ترس از ارزیابی منفی را در آنان تشدید کند. ار دهند که همین امر میقر مورداستفاده

                                                           
1. Winter, Durand & Brauner 
2. fear of negative evaluation 
3. Lee, Kwak & Ju 
4. conformity 
5. assertiveness 
6. self-help attribution 
7. disempowering interpretation 
8. Schlenker 
9. Zeynel & Uzer 
10. Young, Klosko, & Weishaar 
11. Simpson, Simionato, Smout, Vvan Vreeswijk, Hayes, Sougleris & Reid 
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 9                                                                                             1311 ماهخردادم، و چهارپنجم، شماره چهل دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

جستجوی حمایت اجتماعی، محور )( و مسئله ۱و خودکنترلی 9اجتناب-، گریز5دوری گزینی، 8رویاروییمحور )هیجان استراتژی 

( بوده که شامل فنون عملی شناختی و یا رفتاری است که 6و ارزیابی مجدد مثبت 2شدهریزیبرنامه، مسئله گشایی پذیریمسئولیت

به آنچه گفته شد این پژوهش به دنبال پاسخگویی  توجه با (.5389، 7براون و بوندکند )استفاده می هاآنفرد در مواجهه با تنیدگی از 

 نوجوانان بندیو طبقه تشخیص به قادر های مقابله با تنیدگیراتژیو استاولیه سازش نایافته  هایسازهروان به این سوال بود که آیا 

 ؟باشندمیترس از ارزیابی منفی به دو گروه با و بدون 

 روش پژوهش

وهش جامعه آماری پژای بود. مقایسه-از نوع علی پژوهش حاضر توصیفی وبود.  دوگروهیپژوهش حاضر دارای طرح تابع تشخیص 

بودند. مالک شناسایی  8991-99وان با بلوغ زودرس مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی دختران نوجحاضر شامل 

سالگی و پیش از موعد مقرر بلوغ را تجربه  8۱در این پژوهش دختری نوجوانی بود که قبل از سن  نوجوانان مبتال به بلوغ زودرس

نفر از این نوجوانان دارای بلوغ زودرس اجرا شد و  833( بر روی 8919) یلر یمنفکرده باشد. در ابتدا پرسشنامه ترس از ارزیابی 

تر در نفر دیگر که نمره پایین 93نفر دارای نمره باال در ترس از ارزیابی منفی بودند در گروه هدف قرار گرفتند و  93 هاآناز بین 

اولیه افته سازش نای هایسازهروان های سپس پرسشنامه کنترل( انتخاب شدند.) سهیمقاگروه  عنوانبهترس از ارزیابی منفی داشتند 

 قرار داده شد. در ابتدای پرسشنامه اصول اخالقی پژوهش دو گروهبرای پاسخگویی در اختیار این های مقابله با تنیدگی و استراتژی

خوانده شد و از  هاآنن اصول برای بود. ای شدهدادهها شرح نوشته شد و طی آن شرکت آزادانه و داوطلبانه و محرمانه ماندن پاسخ

بود  شدهنوشتهها بر اساس دستورالعملی که در باالی پرسشنامه هت شرکت در پژوهش دریافت شد. سپسرضایت شفاهی ج هاآن

ها هپژوهشگر بر روند اجرای پرسشنامپاسخ نگذارند. را بی سؤالیبخوانند تا حد امکان  دقتبهخواسته شد تمامی سواالت را  هاآناز 

های شنامهها پرسای بدون پاسخ باقی نماند. بعد از گردآوری دادهها تکمیل گردیده و هیچ پرسشنامهنظارت داشت و تمامی پرسشنامه

جهت  ید.گرد وتحلیلتجزیههای آماری مناسب با روش نوجوانان مبتال به بلوغ زودرس با و بدون ترس از ارزیابی منفیهای پاسخ

( 1تحلیل ممیزی) یصیتشخها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحلیل تابع ادهد وتحلیلتجزیه

 بود. 5۱نسخه  SPSS افزارنرمها داده وتحلیلتجزیهاستفاده شد. ابزار 

 

 

                                                           
1. confronted coping 
2. distancing 
3. escape-avoidance 
4. controlling 
5. plan-full problem solving 
6. positive reappraisal 
7. Brown & Bond 
8. discriminant function 
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 ۱                                                                                             1311 ماهخردادم، و چهارپنجم، شماره چهل دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 پژوهش ابزار

پنج حوزه  سؤالی 72این پرسشنامه  :(2002) 2( یانگS3-YSQ) 1یانگاولیه  سازش نایافته هایسازهروان فرم کوتاه پرسشنامه 

، 55، 58، 53، 89، 81، 87، 86، 82، 8۱، 89، 85، 88، 83، 9، 1، 7، 6، 2، ۱، 9، 5، 8با سواالت  حوزه بریدگی و طرداصلی شامل 

، ۱5، ۱8 ،۱3، 99، 91، 97، 96، 92، 9۱، 99، 95، 98، 93، 59، 51، 57، 56 با سواالت خودمختاری و عملکرد مختل؛ 52و  5۱، 59

، ۱7، ۱6با سواالت  مندجهتخود  ؛72و  7۱، 79، 75، 78، 73، 69، 61، 67، 66با سواالت های مختل محدودیت؛ ۱2و  ۱۱، ۱9

 62و  6۱، 69، 65، 68، 63، 29، 21، 27، 26با سواالت گوش بزنگی بیش از حد و بازداری و  ؛22و  2۱، 29، 25، 28، 23، ۱9، ۱1

درجه ای  6 طیفگذاری آن بر اساس (. نمره5389، 9موریرا، الرا و دی کاروالهو-اسپرب، داسیلوا، کوگوکند )گیری میرا اندازه

 ۱ ، اندکی درستنمره 9 بیشتر درست است تا غلط نمره، 5 غلط تقریباً نمره، 8 غلط، کامالً این صورت بهگیرد لیکرت صورت می

در یک پژوهش  (.5389، ۱فیلیپسریال بروکمن، بایلی و کنیبون) ردیگمی نمره تعلق 6 درست کامالًو نمره  2درست  تقریباً، نمره

برجی، فرشادنیا، خرمی و است )آلفای بسیار خوب پرسشنامه  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 96/3آلفای کرونباخ کل سواالت 

شعبانی خدیو و احمدیان، است ) شدهگزارش 96/3تا  19/3در دامنه بین  هامؤلفهدر پژوهش دیگر آلفای کرونباخ (. 8991قهاری، 

در دامنه  هامؤلفهبرای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب در خارج از کشور (. 8991

ی روای دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 13/3است و همبستگی بین دو نسخه کوتاه و بلند ضریب  شدهگزارش 98/3تا  79/3

 95/3تا  79/3بین  هامؤلفهدیگر نیز آلفای کرونباخ  (. در یک پژوهش5381، 2استانیسزک و پوپیلاست )همگرایی پرسشنامه 

ضریب در پژوهش حاضر (. 5389سیمپسون، سیمیوناتو، اسموت، ون ورسویجک، هایس، سوگلریس و رید، است ) آمدهدستبه

 است. آمدهدستبه 73/3آلفای کرونباخ کل سواالت 

دو سوال است که  66شامل این پرسشنامه  :(1991) 7( الزاروس و فولکمنWCQ) 6های مقابله با تنیدگیاستراتژی پرسشنامه

، 23، ۱7، ۱6، ۱۱، ۱9، ۱8، ۱3، 92، 9۱، 99، 51 ،58 ،87، 86، 82، 8۱، 89، 85، 88، 83، 7، 6سواالت مقابله هیجان محور با  مؤلفه

، 25، 28، ۱9، ۱2، ۱9، ۱5، 99، 91، 96، 98، 59، 56، 52، 59، 55، 53، 81، 9، 1، 8له محور با سواالت مسئ؛ 69و  65، 29، 21، 2۱

، نمره 8 اوقاتبعضی، صفر نمره اصالًلیکرت شامل  ایچهاردرجه ۱ طیفگذاری پرسشنامه در نمرهکند. گیری میرا اندازه 63و  26

سوال انحرافی است  86(. در این پرسشنامه 5381، 1ساویک و پلسنیکار-برگار، اسکال) ردیگنمره تعلق می 9 ادیزنمره و  5 معموالً

آموزان انشد. برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه بر روی دهندرا مورد ارزیابی قرار میبا تنیدگی سوال دیگر شیوه مقابله فرد  23و 

                                                           
1. Young Schema Questionnaire – Short Form (YSQ-S3) 
2. Young 
3 .Sperb, Da Silva, Cogo-Moreira, Lara & De Carvalho 
4. Phillips, Brockman, Bailey & Kneebone 
5. Staniszek & Popiel 
6. Ways of Coping Questionnaire (WCQ) 
7. Lazarus & Folkman's 
8. Bregar, Skela-Savič & Plesničar 
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 2                                                                                             1311 ماهخردادم، و چهارپنجم، شماره چهل دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 69/3 مدارهیجانو مقابله  73/3شده است که ضرایب مقابله مسئله مدار از آلفای کرونباخ استفاده  های شهر سبزواردختر دبیرستان

عهد ت(. روایی پرسشنامه با ضریب همبستگی نشان داده است که ضریب همبستگی بین 8997سدیدی و یمینی، است ) آمدهدستبه

روایی همگرایی  دهندهنشانت که اس آمدهدستبه 338/3دار در سطح و معنی 99/3با تنیدگی  مقابله هایاستراتژیسازمانی و 

(. در خارج کشور برای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از 8997کی، محمودی راد، حسینی، کاظمی مجد و درهاست )پرسشنامه 

، 8کرایج و گرانسفکیاست ) شدهگزارش 99/3تا  16/3ها بین مؤلفهآلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب آلفای کرونباخ 

، خودکنترلی 75/3اجتناب -، گریز۱9/3، دوری گزینی 29/3رویارویی . همچنین در یک پژوهشی دیگر آلفای کرونباخ برای (5389

 76/3و ارزیابی مجدد مثبت  7۱/3 شدهریزیبرنامه، مسئله گشایی 69/3 پذیریمسئولیت، 72/3جستجوی حمایت اجتماعی  ،۱1/3

 است. آمدهدستبه 76/3ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت ر پژوهش حاضر د(. 5389براون و بوند، است ) آمدهدستبه

سوال است که سطوح متمایز تجارب  85این فرم کوتاه شامل  :(1913) 3لری (BFNES) 2یمنف یابیترس از ارزفرم کوتاه 

ای درجه 2ی آن در طیف لیکرت گذارکند. نمرهگیری میهای منفی آتی اندازهاضطراب زای افراد را در مواجهه احتمالی با ارزیابی

 83و  7، ۱، 5گیرد. سواالت نمره تعلق می 2کند همیشه صدق می تقریباً نمره تا  8کند باشد به این صورت که هرگز صدق نمیمی

سطوح باالتر تجربه اضطراب و ترس است. در یک پژوهش در  دهندهنشانشوند. نمره باالتر گذاری میمعکوس نمره صورتبه

 آمدهدستبه 15/3تا  13/3ایران برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب در دامنه بین داخل 

در خارج از کشور نیز برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ  (.8993امرایی، خدایی، شکری، گراوند و طوالبی، است )

ضریب آلفای کرونباخ کل در پژوهش حاضر (. 5389و همکاران،  ۱جونزاست ) شدهمحاسبه 92/3استفاده شده است که ضریب 

 است. آمدهدستبه 76/3سواالت 

 هایافته

 ترس از ارزیابی منفیبا و بدون  نوجوانان مبتال به بلوغ زودرسهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه یافته .1جدول 

 نرمال بودن وه عادیگر ترس از ارزیابی متغیرهای پژوهش

انحراف  میانگین انحراف معیار میانگین

 معیار

 سطح معناداری Zآماره آزمون 

 839/3 228/3 33/8۱ 27/96 ۱3/82 19/839 بریدگی و طرد

 828/3 293/3 ۱7/9 17/61 ۱8/85 69/77 خودمختاری و عملکرد مختل

 895/3 778/3 1۱/6 89/97 68/6 93/99 های مختلمحدودیت

 585/3 165/3 93/2 33/91 69/2 97/91 مندیگر جهتدی

 822/3 76۱/3 89/6 63/91 61/2 ۱9/99 گوش بزنگی بیش از حد و بازداری

 828/3 118/3 81/1 97/51 13/2 99/91 مدارهیجانمقابله با تنیدگی 

 899/3 165/3 36/1 67/96 29/1 57/59 مقابله با تنیدگی مسئله مدار

                                                           
1. Kraaij & Garnefski 
2. Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNES) 
3. Leary 
4. Jones 
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 6                                                                                             1311 ماهخردادم، و چهارپنجم، شماره چهل دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ا ربا و بدون ترس از ارزیابی منفی  نوجوانان مبتال به بلوغ زودرسدر دو گروه توصیفی متغیرهای پژوهش های یافته -8جدول 

 92شود توزیع نمرات متغیرهای پژوهش با که مشاهده می گونههمانای آزمون کلموگروف اسمیرنوف تک نمونه دهد.نشان می

(، لذا توزیع نمرات P>32/3هستند ) 32/3های نرمال بودن بزرگتر از هدرصد اطمینان طبیعی است. از آنجایی سطوح معناداری آمار

 باکس انجام شد که نتایج آن امکانخطی آزمون ام چندهم فرضپیشدارای توزیع نرمال است. برای انجام تحلیل تابع تشخیصی، 

 (.sig=369/3؛ M Boxes =928/۱8کرد ) تائیداستفاده از این روش را 

 هاون برابری میانگیننتایج آزم .2جدول 

 معناداری 5درجه آزادی  8درجه آزادی  Fآماره  المبدای ویلکز بینپیشمتغیرهای 

 368/3 21 8 622/9 9۱8/3 بریدگی و طرد

 339/3 21 8 ۱62/9 163/3* خودمختاری و عملکرد مختل

 587/3 21 8 221/8 97۱/3 های مختلمحدودیت

 289/3 21 8 ۱58/3 999/3 مندیدیگر جهت

 217/3 21 8 591/3 992/3 گوش بزنگی بیش از حد و بازداری

 338/3 21 8 897/56 619/3* مدارهیجانمقابله با تنیدگی 

 338/3 21 8 957/88 159/3* مقابله با تنیدگی مسئله مدار

 دار هستند.معنی P<38/3سطح  در F مقادیر آماره* 

وان ربین میانگین دو گروه در متغیرهای تفاوت  کنندهبیاناست که نتایج  شدهارائه هانتایج آزمون برابری میانگین 5در جدول 

 بود. های مقابله با تنیدگیاستراتژیو  تنها حوزه خودمختاری/عملکرد مختل() یهاول سازش نایافته هایسازه

 های تشخیصیخالصه نتایج تابع .3جدول 

 آماره شاخص

 8 تابع

 329/8 مقدار ویژه

 787/3 همبستگی کانونی

 28۱/3 ضریب تعیین() یکانونمجذور همبستگی 

 ۱16/3 المبدای ویلکز

 929/99 خی دو

 7 درجه آزادی

 338/3 معناداری

و همبستگی کانونی  5نشان داد که با توجه به مقدار ویژه 8های متعارفحاصل از تحلیل تابع تشخیصی و بررسی تابع -9نتایج جدول 

با و بدون  زودرس بلوغنوجوانان مبتال به توان گفت که تابع تشخیص از قدرت تمیز خوبی برای تمایز دو گروه می ،آمدهدستبه

 هایسازهروان یعنی  بیندرصد از واریانس تفاوت دو گروه ناشی از متغیرهای پیش %۱/28مند است و بهره ترس از ارزیابی منفی

                                                           
1. canonical functions 
2. eigenvalue 
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 7                                                                                             1311 ماهخردادم، و چهارپنجم، شماره چهل دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 است. همچنین با توجه به مقدار های مقابله با تنیدگی/عملکرد مختل( و استراتژیتنها حوزه خودمختاری) یهاول سازش نایافته

 معناداری تابع تشخیص است. کنندهبیانالمبدای ویلکز، درجه آزادی تابع و معناداری آن، نتایج 

 ماتریس ضرایب استاندارد و ساختاری متغیرهای پژوهش .4جدول 

 استانداردضرایب  ضرایب ساختار بینمتغیرهای پیش

 629/3 399/3 بریدگی و طرد

 ۱۱8/3 1۱9/3 خودمختاری و عملکرد مختل

 999/3 856/3 های مختلمحدودیت

 5۱۱/3 879/3 مندیدیگر جهت

 829/3 ۱۱5/3 گوش بزنگی بیش از حد و بازداری

 319/3 763/3 مدارهیجانمقابله با تنیدگی 

 373/3 255/3 مقابله با تنیدگی مسئله مدار

 و باالتر، نسبت 9/3با ضرایب ساختاری  متغیرهای است. شدهارائه -۱ جدول در پژوهش متغیرهای ساختاری و استاندارد ضرایب

 یبندطبقهنتایج حاصل از  2. در جدول دارند برانگیزی توجه اهمیت تابع تشخیص، توسط یجادشدها بعد تعیین در هاینبپیش سایر به

 آمده است.ها توسط تابع تشخیص گروه

 دارای ترس از ارزیابی منفیهای عادی و در گروه یبندطبقهفراوانی و درصد نتایج  .جدول

 یبندگروه
 شدهبینییشپعضویت گروهی 

 کل
 گروه عادی گروه ترس از ارزیابی منفی

 93 درصد( 7/86)2 درصد( 9/19)52 گروه ترس از ارزیابی منفی اصلی یبندطبقه

 93 درصد( 9/99)51 درصد( 7/6)5 گروه عادی

مبتال به بلوغ زودرس دارای آموزان درصد از دانش 9/19بینی توان گفت که تابع تشخیصی حاضر در پیشمی 2 جدول بر اساس

ر دعمل کرده است.  یدرستبه نوجوانان مبتال به بلوغ زودرس بدون ترس از ارزیابی منفیدرصد از  9/99و  ترس از ارزیابی منفی

 داشته است. آمیزییتموفق ترس از ارزیابی منفیبینی درصد موارد پیش 9/11تحلیل تابع تشخیص برای کل 

 گیرینتیجهبحث و 

ز های مقابله با تنیدگی بر ترس او استراتژیاولیه سازش نایافته  هایسازهروان بررسی نقش تشخیصی هدف از پژوهش حاضر 

-تراتژیخودمختاری و عملکرد مختل و استایج تحلیل ممیزی نشان داد که با کمک نبود. رس ارزیابی منفی دختران مبتال به بلوغ زود

 بینی صحیحدرصد پیش 9/11بینی کرد. تحلیل ممیزی توانست با را پیش ترس از ارزیابی منفیتوان میو مسئله مدار  مدارهیجانهای 

روان پژوهشی که نشان داده باشد که  .بندی نمایدطبقهبی منفی با و بدون ترس از ارزیارا به دو گروه با بلوغ زودرس  دختران

های مقابله با تنیدگی بر ترس از ارزیابی منفی دختران مبتال به بلوغ زودرس نقش تشخیصی و استراتژیاولیه سازش نایافته  هایسازه

ما این ا؛ یج تحقیقات قبلی مشخص نیستاز این پژوهش با نتا آمدهدستبهدارند وجود ندارد، لذا همسویی و ناهمسویی نتایج 

سازش نایافته اولیه  هایسازهروان در تبیین نقش تشخیصی ( باشد. 5353) وزریتواند در راستای نتایج تحقیقات زینل و پژوهش می
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 1                                                                                             1311 ماهخردادم، و چهارپنجم، شماره چهل دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ر کسوداری که سبب الگوهای خودکار تف اطالعات، از پردازش یاضطراب اختالالتتوان گفت که بر ترس از ارزیابی منفی می

خودمختاری تی، شناخ شود. طبق نظریهبدبینی، تفسیر منفی و غیرواقعی مشخص می یلهیوسبهآیند که این امر شوند، به وجود میمی

اری خودمختاساسی  هایوارهشناختشوند.  یاندازراهبیرونی  هایتنیدگی یلهیوسبهمانند تا ، پنهان و خاموش میو عملکرد مختل

 خودمختارییانگ، ای سازهروانطبق مدل . کندسودار است که ادراک و افکار افراد را تحریف می اطالعاتردازش ، پو عملکرد مختل

نفی و ترس از ارزیابی ماضطرابی  اختالالت هاآنروانی که یکی از مهمترین  الت، زمینه و بستر را برای رشد مشکو عملکرد مختل

بتال به دختران منقش تشخیصی بر ترس از ارزیابی منفی  خودمختاری و عملکرد مختل. لذا منطقی است که کندفراهم میرا  است

ختران مبتال به دترس از ارزیابی منفی بر  مدارهیجاناز سوی دیگر، در تبیین نقش تشخیصی استراتژی  بلوغ زودرس داشته باشند.

و اجتماعی  ، هیجانیشناختیروانکنند با مشکالتی د شروع میفرآیند را زودتر از موعکه این  دخترانی کهتوان گفت بلوغ زودرس می

 .مدار هدف اصلی تمرکز بر هیجان و کنترل ناراحتی هیجانی استهیجانبا تنیدگی مقابله استراتژی  . درشوندمواجه می زیادی

 مدن یک مشکل تازه در فرد دارایتر و بدتر کند و یا باعث به وجود آتواند مشکل فرد را گستردهمی مدارهیجاناستراتژی مقابله 

و جسمی در این دختران با مشکالت جسمی،  شناختیروانشود. درد مرتبط با رشد اعضای بدن و تغییر حاالت بلوغ زودرس می

شود تا بیمار برای اعمال کنترل و فشارزاهایی در نظر گرفت که باعث می عنوانبهتوان و اجتماعی همراه آن را می شناختیروان

د ترس کننشود زمانی که با دیگران ارتباط برقرار میاستفاده کنند که همین امر باعث می مدارهیجاناز راهبردهای  هاآنیریت بر مد

ارزیابی منفی  ترس ازمدار بر تبیین نقش تشخیصی استراتژی مسئلههمچنین در ی از سوی دیگران را داشته باشند. از ارزیابی منف

استفاده  مدارلهمسئ راهبرد مقابله با تنیدگیاز  دختران نوجوان با بلوغ زودرسوقتی  کهتوان گفت وغ زودرس میدختران مبتال به بل

ود. فعال شمثبت و سازنده فعال می صورتبههای شناختی و ارتباطی مهارتدر انتخاب راهبرد مقابله با تنیدگی مسئله مدار  کند،می

ها در تنظیم هیجانات را از های هیجانی و کنترل هیجانات را افزایش داده و نارساییوانمندیهای شناختی و ارتباطی، تشدن مهارت

ه گسترش داشته باشد و منجر بروابط اجتماعی ای بر تواند تأثیرات منفی گستردهقدان راهبرد قوی حل مسئله می. لذا فبردبین می

 .گردد ترس از ارزیابی منفی در آنان

است،  ودهمتوسطه شهر تهران ب با بلوغ زودرس دورهدختران های این تحقیق، محدود به ج باید دقت داشت که یافتهاستفاده از نتای در

 تطالعه حاضر از نوع مطالعام. باید محتاطانه عمل کرد شهرهادیگر در  ان با بلوغ زودرسدختربنابراین در تعمیم نتایج به دیگر 

ا روش تفسیر و تعبیر کرد. انجام این پژوهش ب روابط علت و معلولی عنوانبهتوان را نمی آمدهدستبهاست، لذا روابط توصیفی بوده 

در دسترس بود این احتمال وجود داشت  یتربزرگنمونه  کهیدرصورتگیری در دسترس و حجم نمونه کمتری مقدور بود. نمونه

ود شپذیری بیشتر نتایج پیشنهاد میآمد. برای تعمیمیاز پژوهش حاضر به دست م آمدهدستبهتری از نتیجه که نتایج متفاوت

فاده است. فراهم شود آمدهدستبهتا شواهدی از روابط هایی را در سایر شهرها تکرار کنند دانشجویان و پژوهشگران چنین پژوهش

د. به این عه سودمندتر باشتواند برای بررسی این مطال( میکیفی و کمیترکیبی شامل ) قیتحقهای از مطالعات طولی و سایر روش

 وغ زودرسترس از ارزیابی منفی در دختران با بلبر  مؤثرعوامل گردد با استفاده از یک مطالعه کیفی به بررسی می صورت که پیشنهاد

دودیت گیری تصادفی محشود در صورت امکان با انتخاب نمونه با حجم بیشتر و برگزیدن روش نمونهد. پیشنهاد میپرداخته شو
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 9                                                                                             1311 ماهخردادم، و چهارپنجم، شماره چهل دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ین دستاوردها و پیامدهای ااز پژوهش حاضر به دست آید.  آمدهدستبهتری از نتیجه پژوهش حاضر را برطرف کنند تا نتایج دقیق

وان رتوانند با تبیین نحوه اثرگذاری های پژوهش میدر دو سطح نظری و عملی مطرح کرد. در سطح نظری، یافته توانیمپژوهش را 

ه گسترش دانش، ب ترس از ارزیابی منفی در دختران با بلوغ زودرس بر های مقابله با تنیدگیاستراتژیو لیه او سازش نایافته هایسازه

های این پژوهش کمک کنند. در سطح عملی، از یافته ترس از ارزیابی منفی در این دخترانهای موجود در زمینه مفاهیم و مدل

طراحی مداخالتی جهت  شناختیروانمراکز مشاوره و خدمات وزشی درمانگری در ای آمهها و مداخلهتوان در جهت تدوین برنامهمی

ترس  ه بهبودب مقابله با تنیدگی مدارهیجانهای سازش نایافته اولیه و استراتژی هایسازهروان مانند طرحواره درمانی مبتنی بر کاهش 

 توانند بر این اساس از نتایج این پژوهششناسان بالینی میو مشاوران و روان کمک شودبا بلوغ زودرس دختران  از ارزیابی منفی در

 استفاده کنند.
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The discriminational role early maladaptive schemas and stress coping strategies in fear of 

negative evaluation of females with precocious puberty 

Abstract 

The purpose of this study was to discriminational role early maladaptive schemas and stress coping 

strategies in fear of negative evaluation of females with precocious puberty. The research design was a 

two-group diagnostic function. The statistical population consists of all the females with precocious puberty 

of high school Tehran city in year academic 2018-2019. For that 30 females with precocious puberty with 

fear of negative evaluation and 30 females with precocious puberty without fear of negative evaluation 

social anxiety were picked through convenience sampling and schema questionnaire – short form of Young 

(2005), Ways of Coping Questionnaire (WCQ) of Lazarus & Folkman's (1998) and brief fear of negative 

evaluation scale of Leary (1983) were administered to them and were analyzed using discriminant analysis. 

The results of the discriminant analysis showed that impaired autonomy & performance and secure stress 

coping strategies female students can help to prediction fear of negative evaluation. The function 

discriminant analysis assigned 88/3 percent of the females with precocious puberty with and without fear 

of negative evaluation. The findings clarified the importance of these variables in distinguishing female’s 

precocious puberty with and without fear of negative evaluation; hence these factors can be used in 

prevention of anxiety-damaging behaviors and fear of premature puberty by counselors and psychologists. 

Keyword: early maladaptive schemas, stress coping strategies, fear of negative evaluation, precocious 

puberty 
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