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چکیده
هــدف پژوهــش حاضــر ،بررســی نقــش تعــارض والد-نوجــوان و حمایــت اجتماعــی در پیشبینــی
ســازگاری دانشآمــوزان اســت .ایــن پژوهــش توصیفــی و از نــوع همبســتگی اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن
پژوهــش تمــام دانشآمــوزان پســر مقطــع دوم و ســوم دبیرســتان شــهر تهــران اســت کــه  300نفــر از
آنهــا بــه روش نمونهگیــری خوشــهای چندمرحلــهای بــرای نمونــه انتخــاب شــدند .بــرای جمــعآوری
دادههــای پژوهــش از مقیــاس ســنجش تعــارض والــد -نوجــوان ،پرسشــنامۀ حمایــت اجتماعــی و
مقیــاس ســازگاری اســتفاده شــده اســت .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از روشهــای آمــاری ضریــب
همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون چندگانــه اســتفاده شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد بیــن
تعــارض والد-نوجــوان بــا ســازگاری دانشآمــوزان ارتبــاط منفــی معنــاداری وجــود دارد ()P</001؛
همچنیــن بیــن حمایــت اجتماعــی بــا ســازگاری دانشآمــوزان ارتبــاط مثبــت معنــادارای بــه دســت
آمــد ( .)P</001نتایــج تحلیــل رگرســیون نیــز نشــان میدهــد  45درصــد از واریانــس ســازگاری
دانشآمــوزان بــه طــور معنــاداری از طریــق متغیرهــای تعــارض والد-نوجــوان و حمایــت اجتماعــی
تبییــن میشــود .بــا توجــه بــه ایــن نتایــج میتــوان گفــت تعارضــات خانوادگــی و انتظــارات متفــاوت بیــن
نوجــوان و والدیــن آنهــا و همچنیــن طــرز حمایــت از جانــب دیگــران میتوانــد ســازگاری یــا ناســازگاری
ایــن دانشآمــوزان را پیشبینــی کنــد؛ بنابرایــن توجــه بــه ایــن موضــوع در جامعــۀ امــروزی از ســوی
مســئوالن و متخصصــان حــوزۀ روانشناســی و جامعهشناســی از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت.
کلیدواژهها :تعـــارض والد-نوجوان ،حمایت اجتماعی ،ســـازگاری.
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 .3استادیار گروه روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون.
 .4کارمند دانشگاه محقق اردبیلی و دانشجوی راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل.

saeed.pourabdol@yahoo.com

1
2
3
4

76

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مقدمه
دانشآمــوزان در طــول ســالهای تحصیــل بــا اســترسهای زیــادی از جملــه فشــار درســی،
امتحانــات مختلــف ،ورود بــه مقطــع تحصیلــی جدیــد ،ســازگاری بــا همکالســیها و

دوســتان ،انتظــارات تحصیلــی والدیــن و اولیــای آموزشــی از آنهــا و مســائلی از ایــن دســت
مواجــه هســتند و درنهایــت ،ایــن عوامــل در برخــی از دانشآمــوزان بــه آســیبهای جــدی در

حیطــۀ روانشــناختی ،خانوادگــی و اجتماعــی منجــر میشــود.

سازگاری 1فرایندی در حال رشد و شامل توازن بین آنچه افراد میخواهند و آنچه

میپذیرند ،است؛ یا به عبارت دیگر سازگاری فرایندی دو سویه است .از یک طرف فرد

به صورتی با اجتماع تماس برقرار میکند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک

میبیند که فرد از طریق آنها تواناییهای بالقوۀ خویش را واقعیت میبخشد (نیوکا و کپل،
 ،1991به نقل از سیف .)1383 ،سازگاری را در سه حوزه میتوان بررسی کرد :سازگاری
هیجانی ،اجتماعی و تحصیلی .سازگاری هیجانی 2عبارت است از سالمت روانی مناسب،

رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات ،فعالیتها و افکار که در این

حالت فرد به ثبات هیجانی و عاطفی میرسد (صفوی ،موسوی لطفی و لطفی.)1388 ،

سازگاری اجتماعی3فرایندی است که افراد را قادر میسازد تا رفتار دیگران را درک و پیشبینی

کنند ،رفتار خود را کنترل کنند و تعامالت اجتماعی خودشان را تنظیم کنند (دان ،براون،

اسالموسکی ،تیسال و یانگبالد)1991 ،4؛ سازگاری تحصیلی 5ناظر بر توانمندی فراگیران در
انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشهایی است که مدرسه در جایگاه نهادی اجتماعی

فراروی آنها قرار میدهد (پیتوس .)2006 ،6به عبارت دیگر ،سازگاری دارای عرصههای

مختلفی است؛ سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید ،سازگاری در روابط بین فردی

و سازگاری در موقعیتهای آموزشی که از آن با عنوان «سازگاری تحصیلی» یاد میشود
(همان).

سازگاری تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد کلی سازگاری روانی اجتماعی ،مورد توجه
1. Adjustment
2. Emotional Adjustment
3. Social Adjustment
4. Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla &Youngblade
5. Academic adjustment
6. Pettus
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پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است (اردالن و حسینچاری .)1389 ،هیالری و برنت

1

(1994؛ به نقل از اردالن و همکاران )1389 ،مفهوم وسیع سازگاری تحصیلی را مشتمل بر

چیزی غیر از صِرفِ توان بالقوۀ تحصیلی دانشآموزان تلقی کردهاند .دانشآموزانی که در امر
سازگاری تحصیلی مشکل دارند ،این مشکلشان غالب ًا در سایر ابعاد نیز بروز مییابد (روسر،
ایسل و سامروف .)1998 ، 2پژوهشها نشاندهندۀ رابطۀ معنادار بین دلبستگی به والدین با

کفایت اجتماعی نوجوانان است (رابین و رز کراسنر .)1992 ،3فریلیچ و شچمن)2010( 4

دریافتند بسیاری از دانشآموزان دارای مشکالت اجتماعی ،عاطفی و تحصیلی هستند که

اغلب در مدرسه نادیده گرفته میشود .پینکور و اسچوارتز )2014(5نیز در پژوهش خود
به اهمیت سازگاری اجتماعی در میزان مراقبتهای شخصی و افزایش بهرهوری از توانایی

خود در روابط اجتماعی اشاره کردهاند .ابوالقاسمی و همکاران ( )1390در پژوهشی نشان
میدهند دانشآموزان بهویژه دانشآموزان دارای ناتوانیهای یادگیری و دانشآموزان دارای
پیشرفت تحصیلی ضعیف ،نسبت به دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی متوسط و زیاد

شایستگی اجتماعی کمتری دارند.

یکی از مسائلی که امروزه در جامعه به صورت واضح مشاهده میشود و در سازگاری

افراد موثر است ،بحث شکاف نسلها یا به عبارتی تعارض والد-نوجوان 6است .تعارض

بین والدین به معنای توافق نداشتن والدین تعریف شده است و از ناسازگاری و اختالفات

معمول ناشی میشود .در واقع ،کشمکش بین والدین تأثیر چشمگیری بر سازگاری نوجوانان

دارد (بوچلر و جرارد .)2002 ،7در دهههای اخیر مشخص شده است که تعارض ،به

شکل اختالف نظر ،مخالفت ،بحث و جدل ،یکی از برجستهترین انواع تعاملها در سنین
نوجوانی است (اسعدی ،شاهمنصوری ،محمدی ،رضاعی و جی سمتانا .)1384 ،از آنجایی
که بسیاری از ناسازگاریهای نوجوانان از خانواده نشئت میگیرد ،یکی از مشکالت دورۀ
نوجوانی ،بروز مشکل در مناسبات و روابط نوجوان با والدین است .ناهماهنگی میان والدین

و فرزندان بزرگترین مشکل در روابط انسانهاست و بیشترین اختالفهای والدین و فرزندان
در این دوره پیش میآید .به همان اندازه که پدیدۀ تعارض والد-نوجوان میتواند جنبۀ

1 . Hillary & Brent
2 . Roeser, Eccles & Sameroff
3. Robin & rose-krasnor
4 . Freilich& Shechtman,
5 . Pinchover & Attar-Schwartz
6. Parent Adolescent Conflict
7. Buehler & Gerard
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آسیبزا و مشکلآفرین داشته باشد ،میتوان همچون فرایندی طبیعی در رشد دورۀ نوجوانی

به آن نگاه کرد .افزایش تعارض والد-نوجوان در دورۀ نوجوانی پدیدهای تحولی است که
ال با ایجاد تغییرات زیستی در نوجوان و استقالل خواهی او تشدید میگردد (پایکوف
معمو ً

و بروکس گان1995 ،؛ نقل از اسدی یونسی و همکاران .)1389 ،مسائلی که از نظر یک

نوجوان عامل ایجاد تعارض بین او و والدینش هست ،عبارتند از سبک اعمال قدرت ،کنترل

همهجانبه ،خودداری از به حساب آورن نظرات نوجوان ،در دسترس نبودن والدین ،وضع
قوانین خانوادگی در لحظۀ حاضر ،انتظارات غیرواقعی ،وجود پیشداوری والدین دربارۀ

نوجوان و نپذیرفتن انتقادهای نوجوان (زندن .)1386 ،1یکی از عواقب تعارضات بین والدین
الگوبرداری فرزندان از رفتار والدین خود است که باعث میشود رفتارهای پرخاشگرانهای با

دوستان و همکالسیهای خود داشته باشند و در سطح وسیعتری رفتارهای ضداجتماعی از

خود نشان دهند (خواجهنوری و هاشمینیا .)1390 ،در این زمینه ،قرهباغی ( )1389دربارۀ
مشکالت رفتاری ،در پزوهشی بیان کرده تعارض بین والدین پیشبین رشد اجتماعی کمتر و

مشکالت رفتاری بیشتر در نوجوانان و کودکان است .برای مثال پژوهشها نشان داده است

تعارض والد-نوجوان با ناسازگاری در دورۀ نوجوانی مانند افسردگی ،رفتارهای ناپسند،
مشکالت رفتاری در مدرسه ،کاهش عملکرد تحصیلی (فورهند و همکاران )1988 ،2ارتباط

دارد .بندی و مورا ،)2008 (3در مطالعۀ خود دریافتند صحبتکردن والدین با نوجوانان
دربارۀ موضوعات مهم و سؤاالنگیز آنان ،به نوجوان این مسئله را القا میکند که والدین
نگران وی بوده و به زندگیاش عالقهمند هستند .این برداشت از برخوردهای والدین به

اجتناب از خطر در نوجوان و تأثیرپذیری بیشتر نوجوان از والدین کمک میکند .چاپلین و
همکاران )2012( 4در پژوهشی که روی  58نوجوان  10تا  16ساله و والدین آنها انجام

شد ،دریافتند پاسخهای فیزیکی و هیجانی سطح باال در تعارضهای والد-نوجوان میتواند
یکی از دالیل گرایش نوجوانان به سمت مصرف الکل در نظر گرفته شود.

چن ،چن و گایو )2015(5نیز در مطالعهای نقش سبکهای فرزندپروری و عملکرد

خانواده در میزان سازگاری اجتماعی نوجوان را مدنظر داشتند که نتایج بیانگر اهمیت روابط
والد -فرزند در سازگاری بین آنها بوده است .نشاطدوست ( )1386گفته است بین شدت

1. Zanden
2. Forhand, Brody, Slotkin, Fauber, McCombs & et al
3. Bandy & Moore
4. Chaplin, Sinha, Simmons, Healy, Mayes & et al
5. Chen, Chen & Gau
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افسردگی و عواملی چون مشاجره بین والدین ،رابطۀ والدین با نوجوان ،اختالف عقیدۀ
نوجوان با والدین ،نبودِ احساس نزدیکی بین اعضای خانواده رابطۀ معنیدار وجود دارد.

شهنی ییالق و همکاران ( )1392در تحقیق خود نشان دادند تعارض آشکار بین والدین
با عملکرد تحصیلی ،از طریق رابطۀوالد-فرزند و رفتار ضداجتماعی ،تعارض نهان بین

والدین با عملکرد تحصیلی ازطریق رابطۀ والد-فرزند و گوشهگیری/افسردگی و متغیر رابطۀ
والد-فرزند با عملکرد تحصیلی از طریق رفتار ضداجتماعی و گوشهگیری/افسردگی روابط

معنیداری دارند.

از دیگر عوامل مرتبط با سازگاری دانشآموزان ،حمایت اجتماعی 1است .حمایت

اجتماعی به مراقبت ،عزت ،تسلّی و کمک سایر افراد یا گروهها به فرد گفته میشود (کوب،2
 .)1976حمایت اجتماعی تبادالت بین فردی در بین اعضای شبکۀ اجتماعی است که

برای فرد سودمند شناخته میشود (هوگان ،لیندن و نجاریان .)2002،3منابع حمایت

اجتماعی ارتباطهای اجتماعی رسمی و غیررسمی است؛ اما اعضای خانواده و دوستان

منابع اصلی حمایت اجتماعی به شمار میروند (کالینز .)2003،4دانشآموزان با دریافت

حمایت اجتماعی از سوی خانواده ،اولیای آموزشی ،همکالسیها و دوستان از خود در
برابر بروز اختالالت روانی و ناسازگاری اجتماعی محافظت میکنند (شریدان و رادماخر،5

 .)1999نقص مهارتهای اجتماعی در دوران نوجوانی با مشکالت سازگاری در دورههای

بعدی (ماتسون ،راتاتوری و هلسل ،) 1983،6اختالل سلوك و بزهکاری در سنین نوجوانی

(بولکلی و کرامر ،)1994 ،7ترك تحصیل (پارکر و آشر1987 ،؛ مریل و گیمپل)2014 ،8
و مشکالت بهداشت روانی در بزرگسالی (ایسنبرگ و همکاران )1995 ،9ارتباط دارد.

تامپسون )2015(10در مطالعۀ خود به این نتیجه رسید هرچه میزان حمایت اجتماعی در

نوجوانان بیشتر فراهم شود ،میزان یادگیری و توجه به تکالیف درسی و به تبع آن سازگاری و
روابط اجتماعی در این دانشآموزان افزایش مییابد .نتایج تحقیق ورمزیار ( )1387نشان

1. Social support
2. Cobb
3. Hogan, Linden & Nagarian
4 . Collins
5. Sheridan & Radmacher
6. Matson, Rotatori & Helsel
7. Bulkeley & Gramer
8. Parker, Asher, Merrel & Gimpel
9. Eisenberg, Fabes, Murphy, Maszk, Smith& et al
10 . Thompson
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میدهد بین حمایت اجتماعی در ابعاد متفاوت -اطالعاتی ،ابزاری و عاطفی -با بزهکاری
رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش بهروزی و همکاران ( )1391نشان
میدهد حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی رابطۀ منفی و معنیدار دارد .تمنائیفر و

همکاران در پژوهش خود نشان دادند بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در دانشآموزان

ارتباط معنیداری وجود دارد .به این صورت که حمایت اجتماعی خانواده پیشبینیکنندۀ

خودکارآمدی دانشآموزان است.

باتوجه به شواهد موجود و پژوهشها و همچنین با توجه به اهمیت خانواده در شکلگیری

محیط امن برای فرزندان و ضرورت ایجاد صمیمت و همدلی والدین با فرزندان و حمایت

همهجانبه برای پیشرفت دانشآموزان در مراحل مختلف زندگی و درنهایت کمک به سازگاری

آنها بهویژه در دورۀ نوجوانی ،هدف این پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که آیا

تعارض والد -نوجوان و حمایت اجتماعی میتواند سازگاری دانشآموزان را پیشبینی کند؟
روش

ایــن پژوهــش ،توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت .در ایــن پژوهــش تعــارض والد-نوجــوان
و حمایــت اجتماعــی بــرای متغیرهــای پیشبیــن و ســازگاری بــرای متغیــر مــاک در نظــر
گرفتــه شــدهاند.

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعۀ آماری پژوهش حاضر متشکل از تمام

دانشآموزان پسر در حال تحصیل پایههای دوم و سوم مقطع دبیرستان شهر تهران است

که در سال تحصیلی  93 -1392مشغول به تحصیل هستند ( .)N=1400نمونۀ پژوهش
شامل  300دانشآموز پسر است که با استفاده از نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب

شدند؛ به این صورت که ابتدا محقق کل شهر تهران را به  3منطقۀ شمال ،مرکز و جنوب

تقسیم کرده است ،سپس از میان مدارس دبیرستان هر منطقه 5 ،مدرسه و از هر مدرسه
 2کالس را به صورت تصادفی انتخاب و دانشآموزان آن کالسها برای نمونۀ پژوهش
انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:

مقیاس سنجش تعارض والد -نوجوان :این پرسشنامه را اسدی یونسی و همکاران

( )1390با هدف سنجش میزان تعارضات بین والدین و نوجوانان ساختهاند .این مقیاس

دارای  92پرسش است که هر پرسش دو بخش دارد .بخش اول «فراوانی تعارض» و بخش
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دوم «شدت تعارض» را میسنجد .نمرهگذاری پرسشها در هر بخش جداگانه و بر اساس

مقیاس لیکرت انجام میشود .اسدی یونسی و همکاران ( )1390ضریب آلفای 0/96

را برای همسانی درونی بخش فراوانی تعارض و ضریب آلفای  0/98برای بخش شدت

تعارض را به دست آوردهاند .ضریب بازآزمایی این مقیاس نیز برای بخش فراوانی تعارض
 0/72و برای بخش شدت تعارض  0/74به دست آمده است .روایی همزمان این مقیاس از
طریق اجرای همزمان آن با مقیاس سنجش تعارض وجوان والد (رابین و فاستر)1989 ،1

بررسی شد که نتایج بیانگر همبستگی معنادار نمرۀ  CB2با هر دو بخش فراوانی تعارض
( )r=/31و شدت تعارض ( )r=/39است.

مقیاس حمایت اجتماعی :)SS-A( 2این پرسشنامه را واکس ،فیلیپس ،هالی ،تامسون،

ویلیامز و استوارت 3در سال  1986تهیه کردهاند و ساختار نظری آن مبتنی بر تعریف کوب
بر حمایت اجتماعی است .این مقیاس دارای  23سؤال است که سه حیطۀ خانواده ،دوستان
و دیگران را در نظر میگیرد .نمرهگذاری این مقیاس به صورت چهار نقطهای بسیارموافق،
موافق ،مخالف و بسیار مخالف است (طاهری .)1389 ،این آزمون را ابراهیمی قوام
( )1370روی  100دانشجو و  200دانشآموز ایرانی اجرا کرده و ضریب پایایی در نمونۀ
دانشجویی در کل مقیاس  0/90و در نمونۀ دانشآموزی در همین مقیاس0/70به دست
آمده است .همچنین در اجرای مجدد در دانشآموزان ،پس از  6هفته ضریب بهدستآمده
 0/81بود .شهبخش ( )1389ضرایب پایایی درونی این آزمون را در یک گروه  300نفری
از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی 0/66 ،به دست آورد.

پرسشنامۀ سازگاری دانشآموزان :این پرسشنامه را سینها و سینگ1993( 4؛ به نقل

از کرمی )1380 ،طراحی کردهاند و کرمی ( )1380ترجمه و نگارش کرده است .این

پرسشنامه دارای  60سؤال است و به صورت بله و خیر طراحی شده است و دانشآموزان
با سازگاری خوب را از دانشآموزان ضعیف در سه حوزۀ سازگاری (اجتماعی ،هیجانی و
تحصیلی) جدا میکند .برای نمرهگذاری به پاسخهای منطبق بر سازگاری نمرۀ صفر و به

پاسخهای غیرمنطبق نمرۀ یك منظور میشود .ضریب پایایی این آزمون با روش دونیمهکردن

و بازآزمایی به ترتیب  0/95و  0/93گزارش شده است (به نقل از کرمی.)1380 ،

فوالدچنگ ( )1385در پژوهش خود ضریب بازآزمایی و ضریب کودر ریچاردسون را برای

1. Robin & Faster
2. The Social Support Appraisals Scale
3. Vaux, Phillips, Holly,Thomson, Williams & Stewart
4. Singha & Sing
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این پرسشنامه به ترتیب  0/89و  0/82گزارش کرده است .اعتبار این آزمون را گروهی از
روانشناسان تأیید کردهاند.

روش اجــرا :پــس از کســب مجــوز از آموزشوپــرورش شــهر تهــران و جلــب رضایــت
آزمودنیهــا ،ابتــدا هــدف تحقیــق بــرای آنهــا بیــان شــد و پرسشــنامهها در اختیــار آنهــا
قــرار گرفــت و از آنهــا خواســته شــد کــه بهدقــت ســؤاالت را بخواننــد و پاســخها را
متناســب بــا ویژگیهــای خــود برگزیننــد و ســؤالی را تــا حــد امــکان بیجــواب نگذارنــد.
اطالعــات بهصــورت فــردی و در مــدارس مربوطــه جمــعآوری شــد؛ ســرانجام ،دادههــای
جمعآوریشــده بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون چندگانــه
تجزیهوتحلیــل آمــاری شــد .همچنیــن اطمینانبخشــی دربــارۀ محرمانهمانــدن اطالعــات و
آزادی انتخــاب بــرای شــرکت در پژوهــش از نــکات اخالقــی رعایتشــده ایــن پژوهــش بــود.
نتایج

جدول . 1میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه
متغیر

میانگین

انحراف معیار

سازگاری تحصیلی
سازگاری هیجانی

64/23
71/65

3/13
5/61

سازگاری اجتماعی

تعارض والد نوجوان
حمایت اجتماعی

77/703

6/71

69/03

2/39

68/70

6/83

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین (و انحراف معیار) نمرات سازگاری
تحصیلی ( 64/23و ،)3/13سازگاری هیجانی ( 71/65و  ،)5/61سازگاری اجتماعی
( 77/703و  ،)6/71تعارض والد-نوجوان ( 68/70و  )6/83و حمایت اجتماعی69/03
(و  )2/39در بین دانشآموزان مطالعهشده میباشد.
جدول.2ضرایب همبستگی بین تعارض والد -نوجوان ،حمایت اجتماعی با سازگاری دانشآموزان
سازگاری(اجتماعی ،تحصیلی ،هیجانی)
متغیر پیش بین
تعارض والد -نوجوان
حمایت اجتماعی

مقدار همبستگی

سطح معنی داری

-55/20

0/001

81/66

0/001
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دادههــای جــدول  2نشــان م دهــد بیــن تعــارض والــد نوجــوان بــا ســازگاری دانشآمــوزان
رابطــۀ منفــی معنــیدار وجــود دارد ()P</001؛ بدیــن معنــی کــه بــا افزایــش تعــارض

والــد -نوجــوان ســازگاری دانشآمــوزان بــه همــان میــزان ســازگاری کــم میشــود .از ســوی

دیگــر ،بیــن حمایــت اجتماعــی بــا ســازگاری ایــن دانشآمــوزان رابطــۀ مثبــت و معنیــداری
وجــود دارد ( .)P</001بــه عبــارت دیگــر ،بــا افزایــش حمایــت اجتماعــی ،ســازگاری ایــن

دانشآمــوزان نیــز افزایــش مییابــد.

برای تعیین نقش هر یک از متغیرها در پیشبینی سازگاری دانشآموزان از تحلیل رگرسیون

چندمتغیری به روش ورود همزمان استفاده شده است.

جدول . 3تحلیل رگرسیون چندگانه تعارض والد -نوجوان و حمایت اجتماعی با سازگاری به عنوان متغیر وابسته
β
R
F
P
t
B
SE
253/950

تعارض
والد -نوجوان

6/57

-0/327

-0/409

-3/683

0/001

حمایت اجتماعی

8/17

0/413

0/501

5/211

0/001

0/649

2

R

0/444

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،نتایج نشان میدهد حدود  45درصد واریانس

سازگاری از طریق متغیرهای تعارض والد -نوجوان و حمایت اجتماعی تبیین میشود .برای
اطالع از سهم هر یك از متغیرهای پی بین در تبیین واریانس متغیر سازگاری ،ضرایب بتا

بررسی شد .با توجه به مقادیر بتا ،حمایت اجتماعی ( )β=0/501و تعارض والد-نوجوان
( )β= -0/409به ترتیب قویترین متغیرها برای پیشبینی سازگاری دانشآموزان هستند.

بحث و نتیجهگیری

هــدف پژوهــش حاضــر ،بررســی نقــش تعــارض والد-نوجــوان و حمایــت اجتماعــی در
پیشبینــی ســازگاری دانشآمــوزان بــوده اســت .نتایــج نشــان میدهــد تعــارض والــد-

نوجــوان قــادر بــه پیشبینــی ســازگاری دانشآمــوزان اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هرچــه تعارض

والد-نوجــوان کمتــر باشــد ،ســازگاری (تحصیلــی ،هیجانــی و اجتماعــی) دانشآمــوزان بــه
همــان میــزان بیشــتر اســت و برعکــس .نتایــج پژوهــش حاضــر بــا پژوهشهــای بنــدی و

همــکاران ( ،)2008چاپلیــن و همــکاران ( ،)2012چــن و همــکاران ( ،)2015نشــاط

دوســت ( )1386و شــهنیییالق و همــکاران ( )1392همســو و گویــای آن اســت کــه
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رابطــۀ تعارضــات میــان والدیــن بــا ســازگاری فرزنــدان بســتگی بــه نــوع حــل تعارضــی دارد

كــه والدیــن اســتفاده میكننــد؛ در حالــی كــه اســتفاده والدیــن از رویكــرد پرخاشــگری

یــا اجتنــاب از تعــارض در حــل تعارضــات بــه بســیاری از پیامدهــای منفــی در كــودكان

ارتبــاط دارد ،اســتفاده والدیــن از مذاكــره و مصالحــه بــا آثــار مثــب تــری در ســازگاری
فرزنــدان در ارتبــاط اســت (دادز ،اتکینســون ،ترنــر ،بلومــز و لندیــچ .)1999،1در توجیــه ایــن

یافتههــا میتــوان چنیــن گفــت کــه شــیوۀ تربیــت و عملکــرد والدیــن بــه طــور چش ـمگیری
پیامدهــای مهمــی را بــرای رشــد روانــی -اجتماعــی دانشآمــوزان ،ارتباطــات دوســتانۀ
آنــان ،موفقیتهــای تحصیلــی ،تواناییهــای تصمیمگیــری و کســب اعتمــاد بــه نفــس بــه

دنبــال دارد .بــر اســاس ترکیــب پاســخدهی و توقعــات والدیــن ایــن برخــورد بــه چنــد نــوع
اقتدارمنــش ،اســتبدادی ،ســهلگیر و بیکفایــت تقســیمبندی میشــود (لطفآبــادی،

 .)1378در صورتــی كــه نوجــوان نتوانــد آزادانــه احساســات ،اضطرارهــا و نگرانیهــای

خــود را بــدون احســاس تــرس یــا طردشــدن بــا والدیــن خــود در میــان بگــذارد ،نوعــی ناامنــی

روانــی در وی پدیــد خواهــد آمــد كــه مهمتریــن علــت بــروز ناهنجاریهــای رفتــاری و

عاطفــی اســت .بــه نظــر میرســد مصــرف مــواد مخــدر توســط نوجوانــان نیــز بــه صــورت

جــدی و تــا حــدود زیــادی بــه روابــط آنهــا بــا والدینشــان ارتبــاط دارد .همچنیــن  ،اوضــاع
و احــوال اجتماعــی و تجــارب فــردی ،فقــر و شــرایط ســخت زندگــی و روابــط غیرصمیمــی
بیــن والدیــن و فرزنــدان از جملــه عوامــل مهمــی اســت كــه باعــث بــروز رفتــار ناســازگارانه

میشــود .همچنیــن توانایــی دســتیابی بــه اســتقالل و كســب كنتــرل بــر رفتــار خــود در

نوجوانــی بــا واكنــش مناســب بزرگســاالن بــه نیازهــای نوجــوان بــه كنتــرل ،بــه دســت مــی

آیــد؛ بنابرایــن وقتــی نوجــوان بــرای كســب اســتقالل تــاش میكنــد ،والدیــن آگاه كنتــرل
خــود را در زمینههایــی كــه نوجــوان میتوانــد تصمیمهــای قابــل قبولــی بگیــرد كاهــش

میدهنــد؛ امــا بــه راهنمایــی نوجوانــان بــه تصمیمگیــری در زمینههایــی كــه دانــش او

محدودتــر ادامــه میدهنــد تــا بهتدریــج نوجــوان توانایــی تصمیمگیــری منطقــی ،بــدون

اتــكاء بــه دیگــران را کســب کنــد .در تبییــن دیگــر نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان گفــت

انتقادهــای ویرانگــر والدیــن از جملــه مشــكالت نوجوانــان بــا خانوادههــای آنهاســت .عمومـ ًا

مشــكالت یــا اختــال و ســوء رفتــار موجــود در روابــط انســانها ،معلــول فقــدان احتــرام

متقابــل اســت .بــه طــور معمــول تحقیركــردن ،ســرزنش كــردن ،داشــتن انتظــارات نابهجــا،

1 . Dadds, Atkinson, Turner, Lendich & Blums

نقش تعارض والد-نوجوان...

85

دعواهــای خانوادگــی و تنبیهكــردن نوجــوان موجــب ناامنــی درونــی و آشــفتگی عاطفــی
نوجــوان میشــود (فرهادیــان .)1377 ،ایــن وضعیــت تعــادل حیــات روانــی نوجــوان را
مختــل میســازد و او بــرای دســتیابی مجــدد بــه تعــادل حیــات روانــی بــه رفتارهایــی از قبیــل

لجبــازی ،پرخاشــگری ،شـبادراری ،دروغگویــی ،ناخنجویــدن ،اعتیــاد و نظایــر آن متوســل
میشــود.

همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد حمایت اجتماعی به طور معناداری سازگاری
دانشآموزان را پیشبینی میکند .به عبارت دیگر هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشد ،به
همان میزان سازگاری این دانشآموزان بیشتر خواهد بود .نتایج این پژوهش در راستای
پژوهشهای تامپسون ( ،)2015ورمزیار ( ،)1387بهروزی و همکاران ( ،)1391تمنائیفر
و همکاران ( )1392و گویای آن است که حمایت اجتماعی نقش بسزایی در سازگاری
اجتماعی ،هیجانی و نیز بهزیستی روانی -اجتماعی دارد .در توجیه این یافتهها میتوان
گفت محیط و حمایت خانواده و اطرافیان شخص را با اجتماع ،فرهـنگ ،آداب و رسوم
جامعهاى كه در آن زندگى مىكند ،آشـنا میسازد .تعلیم و تربیت امروﺯه ثابت كرده است كه
ﮔﺮمى و محبت و حمایت خـانواده و اطرافیان مسلم ًا مهـمترین عامل تـقویت سازﮔارى است
و بـررسىهاى متعدد نیز نشان داده كه معیارها و استانداردهاى اخالقى به میزان چشمگیرى
به رفتار محبتﺁمیز و صمیمانه و همچنین تشویق ،ترغیب و حمایت ﺁنان بستگى دارد ،نه
خشونت ،پرخاشگری و سختگیری و داشتن توقع و انتظار بیش از حد از ﺁنان .در دیگر
توجیه یافتههای این پژوهش میتوان گفت در جامعۀ امروزی وقایع استرسزای زندگی و تأثیر
عوامل مخرب خارج از خانواده همواره نوجوان را تحت تأثیر و تهدید قرار میدهد؛ پس
دانشآموزانی که در چنین شرایطی از حمایت اجتماعی کافی از سوی دیگران چه خانواده
چه گروه همساالن و چه مدرسه قرار نگیرند ،احتمال اینکه از مسیر درست زندگی خارج
شوند و به رفتارهای ناسازگار اجتماعی رو بیاورند زیاد است .همچنین دانشآموزانی که از
حمایت اجتماعی کافی برخوردار نباشند ،از لحاظ سازگاری تحصیلی نیز دچار آسیب می
شوند؛ زیرا سازگازی تحصیلی زمانی اتفاق میافتد که دانشآموز پشتوانۀ مناسبی از لحاظ
روانی و تحصیلی از سوی خانواده داشته باشد .مسلم ًا در چنین شرایطی دانشآموز با افت
تحصیلی شدید و گرایش به فرار از مدرسه یا دیگر رفتارهای مخالف با هنجارهای جامعه
خواهد زد .از سوی دیگر این عاملی میشود تا سازگاری هیجانی این دانشآموزان نیز لطمه
ببیند؛ به این دلیل که در این شرایط حمایتهای عاطفی ،روانی و هیجانی نامناسب عاملی
است تا دانشآموزان اینگونه احساس کنند که روحیۀ مناسب ،حمایت کافی و انگیزهدهندۀ
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مناسب را ندارد که ادامۀ تحصیل را برایش هموار سازد و این هیجان منفی به رفتار منفی
خواهد ختم میشود .مسلماً هیجانها عاملی اساسی در پیشبرد رفتارها هستند؛ حال چه
منفی چه مثبت و آنچه در این شرایط نامناسب رخ میدهد ،باعث شکلگیری هیجانات
منفی در این دانشآموزان میشود که پیامد آن ناسازگاری خواهد بود (ستوده.)1374 ،
روابط حمایتی به طور اجتماعی ،کنترل اجتماعی را به لحاظ کارکردی به عنوان ذخیرهای
ت کنند؛ بهویژه،
از سرمایۀ اجتماعی ،ترویج میدهد که افراد باید برای بقاء یافتن ،حمای 
ماندن در یک روابط حمایتی ،احتمال درگیری را با دیگرانی که خشونت را افزایش میدهند،
کاهش میدهد .انجام رفتار خشونتآمیز ،خطر ازدستدادن حمایت ارزشمند را به دنبال دارد
(کالینز.)2003،

در کل میتوان چنین نتیجه گرفت که عوامل متعددی ممکن است در رفتارهای ناسازگار
نقش مهمی داشته باشند؛ بنابراین تشخیص آنها به طور معمول نیازمند هماهنگکردن
استفاده از فرایندهای تشخیص طبی ،اجتماعی ،روانی و فرهنگی خواهد بود .چارچوب
کلی بر این فرض استوار است که زمینههای بین فردی نوجوان ،بهخصوص خانواده در رشد
و ایجاد نشانهای نقش عمدهای دارد .در عین حال که تأثیر سایر زمینهها بهخصوص گروه
همساالن و مدرسه در دوران نوجوانی به شکل روزافزونی بیشتر میشود ،تأثیرات سایر
زمینهها به کیفیت رابطۀ نوجوان با خانوده بستگی دارد و بسیاری از گزارشها این ادعا را
ثابت میکنند .محیط خانوادگی پرآشوب در خلقوخو و رفتار نوجوان در خانه و مدرسه تأثیر
میگذارد .محیط خوب خانوادگی و حمایتهای آن با رابطۀ خوب و سازگاری بین همساالن
و عملکرد بهتر در مدرسه و جامعه ارتباط دارد.

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،محدودبودن نمونۀ پژوهش به شهر تهران است
که تعمیم نتایج را به سایر مناطق جغرافیایی کشور با مشکل مواجه میکند .همچنین نمونۀ
پژوهش شامل دانشآموزان پسر کالس دوم و سوم دبیرستان بود که تعمیم نتایج به سایر
گروههای جنسی و سنی را با مشکل روبهرو میکند؛ بنابراین برای موضعگیری قاطعتر دربارۀ
رابطۀ تعارض والد-نوجوان و حمایت اجتماعی با سازگاری در دانشآموزان ،پیشنهاد
میشود پژوهشهای مشابه در سایر مناطق کشور و روی سطوح سنی و جنسی مختلف
انجام شود تا با اطمینان کامل بتوان نتایج را تعمیم داد .همچنین با توجه به این مسئله که
خانواده و روابط بین والدین و نوجوان تأثیر فراوانی بر سالمت روانی ،اجتماعی و سازگاری
نوجوانان دارد ،بنابراین پیشنهاد میشود در مدارس ،طی جلساتی ضرورت ایجاد روابط
حسنه و دوستانۀ والدین با نوجوان مطرح شود و والدین از پیامدهای مثبت روابط خوب با
فرزندان خود و همچنین پیامد منفی تعارض با آنها آگاه شوند.
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