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1399  پاییز/65  شمارة/ روانشناسان ایرانی ـ سال هفدهم:روانشناسی تحولی

هدف این پژوهش تعیین نقش واسطهای کیفیت تعاملهای والدـ فرزندی در رابطه بین درگیری هیجانی خانواده و کیفیت رابطه با همساالن در نوجوانان شهر
 تعداد، از جامعه فوق. بودند1395-96  هزار نفر از دانشآموزان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی55  روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن.کرمانشاه بود
 نفر از دانشآموزان با روش خوشهای چندمرحلهای برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و به مقیاس درگیری هیجانهای خانوادگی و سرزنش ادراکشده240
،) و مقیاس والدـ نوجوان (بارنس و اولسون1990 ، دالی و نیوسام، نوریوس، شاخص رابطه با همساالن (هادسون،)1994 ، کمپبل و مکدانیل، هارپ، فرانکز،(شیلدز
 تنها ضریب مسیر شدت درگیری هیجانی به رابطه با، تحلیل شد و نتایج نشان داد که از بین مسیرهای مستقیم، دادهها با روش تحلیل مسیر.) پاسخ دادند1982
 همچنین نتایج نشان داد که متغیر کیفیت ارتباط والد فرزندی در رابطه بین شدت درگیری هیجانی و سرزنش ادراکشده با کیفیت ارتباط.همساالن معنادار نیست
 بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با تقویت تبادالت باز و ابراز هیجانها در فضای خانواده میتوان به بهبود کیفیت رابطه. نقش واسطهای ایفا میکند،با همساالن
.نوجوانان با همساالنشان کمک کرد
 سرزنش ادراکشده، درگیری هیجانی، ارتباط والدـ فرزندی، رابطه با همساالن:واژههای کلیدی
Abstract

T

his Study aimed to investigate the mediating role of parent-child interactions in the relationship between family emotional
involvement and the quality of adolescents' relationship with peers in Kermanshah. This was a correlational study and the

statistical population included 55 thousand students in Kermanshah in the academic year of 95-96. Then 240 students were selected
through multi-stage cluster sampling method and completed the Family Emotional Involvement and Criticism Scale (Shields, Franks,
Harp, Campbell, & McDaniel, 1994), the Index of Peer Relations (Hudson, Norius, Dolly & Newsham, 1990), and the ParentAdolescent Communication Scale (Barnes & Olson, 1982). Data were analyzed by path analysis. The results showed that among
direct paths, only the path coefficient of the intensity of emotional involvement to the relationship with peers was not significant. The
quality of parent-child interactions played a mediating role in the relationship of family emotional involvements and perceived blame
with the quality of relationship with peers. Thus, it can be concluded that by enhancing open exchanges and expressing emotions in
the family environment, the quality of the relationship between adolescents and their peers can be improved.
Keywords: relationship with peers, parent-child relationship, emotional involvement, perceived blame
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مقدمه
رابطه والدـ فرزند ،ارتباطی مهم و حیاتی برای ایجاد امنیت

مشکلساز با همساالن است (ارلیج ،دایکاس و کاسیدی2012 ،؛

و صمیمیت (کارنس و هولت )2012 ،رابطهای مؤثر و باکیفیت

دیسان ،نلسون و بوالک .)2004 ،همچنین ،حرمت خود باال،

به معنای درک و پذیرش متقابل بین والدین و فرزندان است

روابط اجتماعی نزدیک و سطح پایین جرم در دوران نوجوانی ناشی

(رانکن ،کنستانتین ،لیلیکس و پوپا )2012 ،که میتواند به لحاظ

از ارتباط باز والدـ فرزندی است (گیردانو ،کرنویچ ،گروت ،پیو و

کیفیت (آرنت2000 ،؛ ریشل ،کترل ،استانتون ،کترل و برانستتر،

اسوینفورد .)1998 ،شواهد پژوهشی نشان میدهد ارتباط باز و

2010؛ گیالموـ راموس ،جاکارد ،دیتوس و بوریس )2006 ،یا

پایدار والدـ فرزند برای تحول روانیـ اجتماعی بهنجار نوجوانان

سبک ،تقسیمبندیهای مختلفی داشته باشد (بنسون ،بوهلر و

در تمام سالهای زندگی حیاتی است (پرنت ،مککی ،راف و

جرارد2008 ،؛ پینکارت .)2017 ،سبک ،ترکیب راهبردهایی برای

فورهند2016 ،؛ جرمن و کنستانتین .)2010 ،یافتههای پژوهش

مستبدانه ،1سهلگیرانه ،2مقتدرانه3

ریشل و دیگران ( )2010که در نمونه نوجوانان انجام شد نیز نشان

و طردکننده )4و کیفیت ارتباط والدـ فرزندی به ارتقای ساختار

داد ارتباط باز والدـ فرزندی در خانواده بهویژه در سالهای اول

خانواده با هدف ایجاد درگیریهای مثبت والدین با فرزندان

کودکی پیشبینیکننده مهمی برای بررسی گرایش افراد به سمت

اشاره دارد که میتواند بهصورت رابطهای بر مبنای پذیرش،

رفتارهای پرخطر ،نحوه برقراری ارتباط با همساالن و بزرگساالن،

حمایت و گرمی یا رابطهای با کیفیت پایین و با سبک طردکننده

تحول شناختی و موفقیتهای تحصیلی است؛ بهطور مشابه،

بر مبنای سرزنش و مهار فرزندان باشد (استیل و مککینی،

پژوهشهای ثارن ( )2010و فلنی ،فلمی ،شو و کانگر ()2018

.)2019

حاکی از آن است که نوجوانان دارای والدین حمایتگر از روابط
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رشد فرزند است (مانند سبک
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از طرحوارههای سازشنایافته اولیه ،رفتارهای پرخطر و روابط

طبق نظر اولسون ( )1993پیامهای روشن و منسجم ،همدلی،

دوستی رضایتبخشی برخوردار خواهند بود .این یافتهها ضرورت

و اظهارات حمایتی منجر به ایجاد ارتباطهای باز 5در روابط والدـ

پژوهش در زمینه ارتباطهای والدـ فرزندی را نشان میدهد.

فرزندی میشود .ارتباط باز در روابط والدـ فرزندی بهصورت در

پیامدهای مختلفی همچون سطح پایین سالمت روانی (مین ،لیو

میان گذاشتن تغییرات ،ترجیحات ،نیازها و سازش با حالتی

و لینگ ،)2016 ،رفتارهای جنسی پرخطر ،درونیکردن مشکالت

منسجم توصیف میشود .در مقابل آن ،ارتباط بسته والدـ فرزندی

(کان ،هولمز ،فارلی و کیمـ اسپون )2015 ،بر ارتباط بسته والدـ

قرار دارد که منجر به تضعیف کیفیت رابطه والدـ فرزندی ،کاهش

فرزندی اشاره دارد .افزون بر آن ،درگیری هیجانی 9از نوع مثبت

حرمت خود ،6ایجاد طرحوارههای سازشنایافته اولیه 7و

در خانواده ،بیان نیازها و بحث در مورد مشکالت ،ازجمله

درونیکردن مشکالت 8در بزرگسالی میشود (استیل و دیگران،

سازههایی هستند که در ایجاد ارتباط با کیفیت و باز در روابط والدـ

2019؛ کرونرـ هرویگ ،مس و ریکلینگ .)2014 ،همچنین

فرزندی نقش دارند (دیویدسون و کاردمیل.)2009 ،

مدلهای نظری و مفهومی سبکهای والدگری گروس و گودنو

درگیری هیجانی در خانواده به کیفیت محیط خانواده اشاره

( )1994پژوهشگران را به سمت به کشف ماهیت دوطرفه والدـ

دارد که در نظرات ،نگرشها و روابط ،تعریف (ایزون ،بری ،الو

فرزند سوق داد.

و فرنچ )2018 ،و با عملکرد رفتاری مثبت و سالمت روانی

در تعامل والدـ فرزند دو مسئله مهم وجود دارد :پذیرش

مشخص میشود (میلوجویج و هسکت .)2018 ،بر اساس این،

فرزندان از سوی والدین و مهارگری فرزندان توسط والدین که در

درگیری هیجانی از دو طریق مجزا به درگیری هیجانی مثبت

این بین ،عامل پذیرش از سوی والدین مهمتر بهنظر میرسد .حال

(مانند شادی ،هیجان و تشکر) و منفی (مانند عصبانیت و تحقیر)

آنکه در ارتباط بسته والدـ فرزند ،نوجوان دارای طیف گستردهای

تقسیم میشود .تفاوت در سطح بیان احساسهای مثبت و منفی
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روژین مرادیفرد ،محمد سجاد صیدی ،فهیمه زینعلی

به تعارض بین دو موقعیت اشاره دارد؛ بدین صورت که از یکسو،

همساالن قرار میگیرند (پلرون2014 ،؛ پلرون ،اسپسنوزا،

بیان احساسهای مثبت رایجتر از احساسهای منفی است و از

سیدوتی و مسیچ .)2015 ،درنهایت میتوان گفت ،نوجوانانی که

سوی دیگر ،درگیری هیجانی مثبت در طول زمان از درگیری

درگیری هیجانی منفی را تجربه میکنند و مورد سرزنش و انتقاد

هیجانی منفی ،پایدارتر است .به بیان دیگر ،احساسهای مثبت

والدین قرار میگیرند ،رفتارهای خودآسیبرسان دارند و در

نسبت به احساسهای منفی بهطور مداوم با خودنظمجویی و

پاسخدهی مناسب به موقعیتهای تنیدگیزا ،ناتوان هستند

عملکرد بیشتر مرتبط است (هالبرسات ،فاکس و جونز.)1993 ،

(امرمن و براون2018 ،؛ جمیز و دیگران ،)2017 ،درنتیجه

همچنین ،هیجانها در رفتار ظاهر میشوند و تحت تأثیر تعامل

پیامدهای منفی جسمانی و روانی را نیز تجربه خواهند کرد (وان

اجتماعی و روابط بین فردی با اعضای خانواده و دیگران قرار

و لف1985 ،؛ موریس ،سیلک ،اشتاینبرگ ،مایرز و رابینسون،

میگیرند (فرحمند و فوالدچنگ .)1396 ،نتایج پژوهشها نشان

.)2007

میکنند ،با خودنظمجویی رفتاری و عملکرد بهتر در روابط با

احساسها در افراد است؛ از اینرو نحوه برخورد والدین با

دیگران روبهرو خواهند شد (ملویچ و دیگران .)2018 ،همچنین

احساسها و هیجانها در نظمجویی روابط خود با نوجوانان اهمیت

نقش نحوه ابرازگری هیجانی 1والدین بر عملکرد رفتاری و

بسیاری دارد (بین ،پینگل ،هالکویست ،برگ و هامرسترون2019 ،؛

سالمت روانی نوجوانان در پژوهشهای متعدد تأیید شده است

صمیمی ،مظاهری و حیدری .)1391 ،در این دوره روابط با

(ایزنبرگ و دیگران2001 ،؛ باریوال ،گالون و هیوز2011 ،؛ چن،

همساالن بهطور چشمگیری افزایش مییابد ،درحالیکه کیفیت

زو ،مین و لی .)2015 ،افزون بر آن ،شواهد پژوهشی در ارتباط

روابط والدـ فرزندی ثابت میماند یا اندکی کاهش مییابد .درواقع،

با درگیری هیجانی مثبت در خانواده نشان میدهد افرادی که

همساالن بخش اساسی از رشد و نمو برای نوجوانان هستند و

درگیری هیجانی مثبتی را در خانواده تجربه میکنند ،در کنار

پس از دوره نوجوانی ،روابط دلبستگی به همساالن و افراد دیگر

آمدن با تجربههای منفی از موفقیت بیشتری برخوردارند و در

گسترش مییابد (جانکووسکی ،مور ،مرچنت ،کان و فایفر.)2014 ،

ارتباط با محیط و دیگران ،سازگاری مناسبتری را نشان

افزون بر آن ،همساالن در روابط بین فردی ،همچون عضوی از

میدهند (فنگ و دیگران2009 ،؛ ولد ،والریون و ویث2012 ،؛

خانواده ،نقش اصلی را در اجرای وظایف تحولی 3ایفا میکنند؛ از

هارت ،اولسون ،رابینسون و مندلکو .)1997 ،بر اساس یافتههای

اینرو ،روابط والدـ فرزند به سمت روابط با همساالن تغییر میکند

پژوهش چن و دیگران ( ،)2015بیان هیجانها در خانواده

(یروود ،ولجن ،چو ،کرولین و لویتن.)2019 ،

پیشبین سالمت روانی ،عملکرد رفتاری سالم و خودنظمجویی

رابطه با همساالن رابطهای خاص با درجهای از صمیمیت

رفتاری فرزندان است ،بهطوریکه روابط برخوردار از هیجانهای

است ،فرصتی برای تمرین مهارتهای بین فردی ،تبادل اندیشهها

مثبت برای فرزندان دربرگیرنده خودنظمجویی رفتاری بیشتری

و همکاری فراهم میآورد و عاملی مهم در تحول دوران نوجوانی

است؛ بنابراین ،درگیری هیجانی مثبت میتواند منجر به افزایش

محسوب میشود (کرسول ،هینج و کیج .)2019 ،رابطه با

مهارتهای اجتماعی نوجوان و باال رفتن کیفیت ارتباط والدـ

همساالن با بهزیستی هیجانی( 4رابین ،کاپالن ،چن ،بوکر و

فرزندی شود (لوین و کوری2010 ،؛ هی و آشمن .)2003 ،در

مکدونالد ،)2011 ،رفتارهای پرخطر و ضد اجتماعی نوجوانان

مقابل ،نوجوانانی که حمایت و گرمی کمتری از والدین خود

(بتین ،هیل ،ابت ،کاتالنو و هاوکینز )1998 ،و حرمت خود پایین

دریافت کردهاند ،در برخورد با افراد سازگاری هیجانی 2کمتری

نوجوانان (فریمن و براون )2001 ،رابطه دارد .بر اساس شواهد

دارند و در عین حال سازگاری هیجانی آنها تحت تأثیر

پژوهشی ،ارتباط با همساالن همیشه سودمند نیست و زمانی که

4.
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2. emotional compatibility
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میدهد نوجوانانی که درگیری مثبت هیجانی را در خانواده تجربه

دوره نوجوانی ،همزمان با دوران بلوغ و اوج هیجانها و

29

درگیری هیجانی خانواده و کیفیت رابطه با همساالن در نوجوانان :نقش واسطهای کیفیت تعاملهای والدـ فرزندی

نوجوانان در روابط خود دچار مشکل میشوند ،ارتباط با همساالن

با رابطه با همساالن ،در جستوجوهای صورتگرفته ،پژوهشی

میتواند آثار منفی بر رشد آنها بگذارد .افزون بر آن ،همساالنی

که در آن رابطه بین این سازهها در قالب یک مدل علّی مورد

که خود منبعی منفی از حمایت اجتماعی هستند ،رفتارهای ضد

آزمون قرارگرفته باشد ،یافت نشد .همچنین ،با جود اهمیت ابراز

اجتماعی و بزهکاری را برای نوجوانان تسهیل میکنند (سیلی،

هیجانها بهمنظور عملکرد مناسب نوجوانان در روابط بین فردی،

تامباری ،بنت و دانکل.)2009 ،

پژوهشهای اندکی در این قلمرو انجام شده است (باریوال و

مرور پیشینه پژوهشی نشان میدهد درگیری هیجانی در

دیگران)2011 ،؛ درنتیجه ،هدف این پژوهش افزون بر بررسی

خانواده پیشایند یا تعیینگر و کیفیت رابطه با همساالن پیامد یا

روابط مستقیم بین متغیرها ،تعیین نقش واسطهای رابطه والدـ

نتیجه کیفیت رابطه والدـ فرزندی است .همچنین ،فرض بر این

فرزندی در رابطه بین درگیری هیجانی خانواده با کیفیت رابطه با

است که رابطه باز والدـ فرزندی با تأثیری که از درگیری هیجانی

همساالن است.

در خانواده میپذیرد ،بهطور غیرمستقیم بر کیفیت رابطه با
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همساالن اثر بگذارد .در این راستا ،پژوهش زیمرـ جمبیک و وب
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روش

( )2017و کیم و ناو ( )2017نشان داد که همساالن نیز همچون

طرح این پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن دانشآموزان

اعضای خانواده در شکلگیری شخصیت نوجوانان نقش دارند.

مقطع دبیرستان شهر کرمانشاه (تعداد  55هزار نفر) بود.

باال بودن کیفیت ارتباط با همساالن ،تمرینی برای کسب

نمونهبرداری در این پژوهش با روش خوشهای چندمرحلهای انجام

مهارتهای اجتماعی است و منجر به ثبات عاطفی میشود.

شد و پس از کسب مجوزهای رسمی و اخالقی و تضمین

همچنین به دلیل گذراندن زمان زیاد نوجوانان به همساالن ،این

محرمانهماندن مشخصات فردی ،از جامعه مذکور بر اساس

ارتباط تأثیر مهمی در رشد اجتماعی و عاطفی نوجوانان خواهد

پارامترهای آزاد مدل ( 14پارامتر) و قاعده کمتر نبودن تعداد

گذاشت .پژوهش بیرامی و کشاورزی ( )1394نیز نشان میدهد

نمونههای مدل از  200نمونهای به حجم  230نفر ،نمونهبرداری با

رابطه مثبت گروه همساالن یکی از عوامل محافظتی است که

انتخاب  10مدرسه در فرایندی دومرحلهای (انتخاب دو ناحیه از

موجب پیامدهای سازشی بهویژه در زمان تنیدگی ،فشار ،سختیها

نواحی سهگانه آموزش و پروش در وهله اول و پس از آن انتخاب

و چالشهای زندگی میشود .طیف وسیعی از پژوهشهای

دو مدرسه در هر ناحیه) انجام شد .کالس ،واحد تحلیل در این

انجامشده در قلمرو درگیری هیجانی ،به سطوح مختلف این متغیر

پژوهش بود و پرسشنامهها  15دقیقه پس از توزیع در کالس

(چن ،کندی و ژاو )2012 ،و پژوهشهای بسیاری نیز به

جمعآوری میشدند.

موضوعهای مرتبط با عوامل مؤثر بر کیفیت رابطه با همساالن

ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان بدین شرح بود:

پرداختهاند که ازجمله آنها ،پژوهشهای مربوط به رفتار ترک

دامنه سنی شرکتکنندگان در پژوهش  15تا  19سال با میانگین

تحصیل ،افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه در رابطه با همساالن

 16سال بود ( 15سال 43 ،نفر؛  16سال 118 ،نفر؛  17سال48 ،

است (بین و دیگران2019 ،؛ جو ،یانگ ،ونگ ،مین و روزل،

نفر؛  19سال 2 ،نفر) .از نظر شرایط تحصیلی والدین میتوان

2019؛ کیم و ناو.)2017 ،

برای پدران  10نفر بیسواد ( 4/4درصد) 30 ،نفر در حد خواندن

درمجموع با توجه به پیشینه پژوهشی و نظری موجود در

و نوشتن ( 13درصد) 63 ،نفر سیکل ( 27درصد) 99 ،نفر دیپلم

سازههای پژوهش ،بهنظر میرسد که توجه به نقش واسطهای

( 43درصد) ،و  24نفر کارشناسی ( 11درصد)؛ و برای مادران 20

رابطه والدـ فرزندی در رابطه بین درگیری هیجانی و رابطه با

نفر بیسواد ( 9درصد) 48 ،نفر در حد خواندن و نوشتن (21

همساالن در قالب یک الگوی علّی ،مضامین مهمی درباره

درصد) 68 ،نفر سیکل ( 27درصد) 78 ،نفر دیپلم ( 34درصد) ،و

سازوکارهای این متغیرها ارائه دهد .همچنین بهرغم وجود ارتباط

 14نفر کارشناسی ( 6درصد) را گزارش داد .همچنین  38درصد

بین درگیری هیجانی با رابطه والدـ فرزندی و رابطه والدـ فرزندی

از پاسخدهندگان ( 88نفر) درآمد یکمیلیون در ماه 33 ،درصد

روژین مرادیفرد ،محمد سجاد صیدی ،فهیمه زینعلی

( 77نفر) درآمد یک تا دو میلیون در ماه و  13درصد ( 30نفر)

بهترتیب برابر  0/87و  0/78و اعتبار بازآزمایی مقیاس در بازه

درآمد دو میلیون به باال را گزارش دادند.

زمانی ششماهه  0/89و یکساله  0/99گزارش شده است

شاخص روابط با همساالن( 1هادسون ،نوریوس ،دالی و

(بارنس و اولسون .)1982 ،در پژوهش سلس و دیگران ()2006

نیوسام .)1990 ،ابزاری  25مادّهای است که جهت سنجش

نیز ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کلی ابزار برابر 0/88

کیفیت روابط افراد با همساالن و شدت و میزان مشکالتی را که

بهدست آمده است .در این پژوهش ،ضریب اعتبار با روش آلفای

با همساالنشان تجربه میکنند ،ساخته شده است .پاسخ به

کرونباخ برای زیرمقیاس ارتباطات باز  0/83و ارتباط

مادّههای این ابزار در یک طیف لیکرتی هفتدرجهای (از

مشکلآفرین  0/69محاسبه شد.

هیچوقت تا همیشه) درجهبندی شده است .برخی مادّههای این

مقیاس درگیری هیجانهای خانوادگی و سرزنش

ابزار عبارتاند از «همکالسیهایم با من بدرفتاری میکنند»،

ادراکشده13

«همکالسیهایم به من احترام میگذارند» .در پژوهش هادسون

 .)1994این مقیاس دارای دو زیرمقیاس سرزنش ادراکشده 14و

(شیلدز ،فرانکز ،هارپ ،کمپبل و مکدانیل،

و دیگران ( )1990روایی تفکیکی 2این ابزار از مقایسه 50

شدت درگیری

شرکتکننده مشکلدار با همساالن و  57نفر افراد غیرمشکلدار

هیجانانهای ابراز شده بهشکل مثبت در خانواده و سرزنشها و

با همساالن ،مورد تأیید قرار گرفت .همچنین روایی مالکی 3ابزار

انتقادهای صورتگرفته در فضای خانواده ،ساخته شده است .این

اجتماعی4

ابزار در ابتدا روی نمونه  83نفری متشکل از بیمارانی که بیش

(هادسون 0/35 )1982 ،و ضریب اعتبار آن با روش آلفای

از  40سال از عمر خود را در یک مرکز پزشکی تحت مراقبت

کرونباخ 0/94 ،گزارش شد (هادسون و دیگران .)1990 ،در این

بودند ،اجرا شد (شیلدز و دیگران .)1994 ،در بررسی سازندگان

پژوهش ،ضریب آلفای کرونباخ شاخص روابط با همساالن،

ابزار ،همبستگی زیرمقیاسهای سرزنش ادراکشده و درگیری

 0/83بهدست آمد.

هیجانی با نسخه سوم این ابزار برابر  0/69و  0/5با

از طریق همبسته کردن آن با بسته غربالگری روانیـ

هیجانی15

است و بهمنظور سنجش میزان

ابزاری  20مادّهای است که برای سنجش نحوه نگرش و روابط

مرضی 16برابر  0/42و  0/15بهدست آمد .همچنین آلفای

باز خانوادگی در ارتباطهای والدـ فرزندی مورد استفاده قرار

کرونباخ برای زیرمقیاسهای سرزنش ادراکشده و درگیری

میگیرد .این مقیاس خودگزارشدهی دارای دو زیرمقیاس

هیجانی را بهترتیب برابر  0/82و  0/84به دست و تحلیل عاملی

ارتباطات باز 6و مشکل ساز 7است و بر مبنای طیف لیکرت

تأییدی شاخصها را مطلوب (تمام آنها بزرگتر و مساوی با

پنجدرجهای (=1کامالً موافق تا =5کامالً مخالف) نمرهگذاری

 )0/5گزارش کردند (شیلدز و دیگران .)1994 ،در این پژوهش،

میشود.

ضریب اعتبار با روش آلفای کرونباخ برای نمره کلی و

روایی مالکی این ابزار از طریق همبسته کردن آن با
زیرمقیاس خانواده مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی
ادراکشده( 8زمیت ،9دالم ،10زمیت 11و فارلی )1998 ،12برابر
 ،0/37ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از زیرمقیاسها
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درگیری هیجانی خانواده و کیفیت رابطه با همساالن در نوجوانان :نقش واسطهای کیفیت تعاملهای والدـ فرزندی

یافتهها

با همساالن ،از روش بوتاستراپ با  800نمونهبرداری مجدد برای

در جدول  ،1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی

سنجش معناداری اثرات غیرمستقیم استفاده شد (کالنتری،

بین متغیرهای پژوهش آمده است.

 .)1392نتایج تفصیلی تحلیل مسیر در جدول  2آمده است.

جدول 1

جدول 2

میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

ضریبهای مسیر مدل تحلیل مسیر

M

SD

1

 .1درگیری هیجانی

24/4

5/31

-

 .2سرزنش ادراکشده

17/9

5/31

**0/46

 .3رابطه با همساالن

122/6

18/84

0/1

 .4رابطه والدـ فرزندی

52/15

6/24

متغیر

**

-0/38

2

**

0/18

*

b

S.E

درگیری هیجانی رابطه والدـ فرزندی

0/4

0/08

**

0/34

سرزنش ادراکشده رابطه والدـ فرزندی

0/17

0/08

*0/14

درگیری هیجانی رابطه با همساالن

0/12

3

0/13

*

0/13

*P < 0/05 **P < 0/01

مسیر

میانگین و انحراف استاندارد مربوط به سرزنش ادراکشده و باالترین
شاخصهای مذکور مربوط به رابطه با همساالن است .همچنین

0/27

0/03

رابطه والدـ فرزندی رابطه با همساالن

0/6

0/26

*

0/19

سرزنش ادراکشده رابطه با همساالن

0/7

0/21

*

0/2

0/12

0/03

**0/07

درگیری هیجانی رابطه والدـ فرزندی

بر اساس نتایج جدول  ،1از بین متغیرهای پژوهش ،پایینترین

β

رابطه با همساالن
سرزنش ادراکشده رابطه والدـ فرزندی
رابطه با همساالن

0/07

0/02

**P < 0/01

*-0/03
*P < 0/05

آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داد که بین متغیرهای
درگیری هیجانی با رابطه والدـ فرزندی ( ،)r=0/38سرزنش
ادراکشده با رابطه والدـ فرزندی ( )r=0/13و رابطه والدـ فرزندی با
رابطه با همساالن ( )r=0/13همبستگی وجود دارد .در ادامه مدل
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پژوهش (شکل  )1به همراه ضرایب مسیر آمده است.
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بر اساس نتایج گزارششده در جدول  ،2تنها ضریب مسیر
درگیری هیجانی به رابطه با همساالن معنادار نیست (،)P=0/65
درحالیکه روابط ع ّلی درگیری هیجانی به رابطه والدـ فرزندی
( ،)P=0/001سرزنش ادراکشده به رابطه والدـ فرزندی
( ،)P=0/04رابطه والدـ فرزندی به رابطه با همساالن ()P=0/004

درگیری هیجانی

و سرزنش ادراکشده به رابطه با همساالن ( )P=0/007مورد تأیید
**0/34

0/03

رابطه والدـ فرزند
*-0/14

قرار گرفتند .همچنین نتایج حاکی از آن است که مسیر غیرمستقیم
*0/19

رابطه با همساالن

*-0/20

سرزنش ادراکشده

درگیری هیجانی به رابطه با همساالن ( )P=0/01و مسیر
غیرمستقیم سرزنش ادراکشده به رابطه با همساالن ()P=0/05
با واسطهگری کیفیت رابطه والدـ فرزندی معنادار است.

*P < 0/05 **P < 0/01

شکل  .1ضرایب مسیر مدل

بحث
در طول دوره نوجوانی والدین میتوانند با ایجاد فضای

مطابق با شکل  ،1دادههای چهار متغیر مشاهدهشده درگیری

حمایتی ،مانند خود افشایی 1در روابط با فرزندانشان ،ارتباطهای

هیجانی ،سرزنش ادراکشده ،رابطه والدـ فرزندی و رابطه با

باز ،و تبادل نظر با آنها از نوجوانان خود حمایت کنند .تربیت و

همساالن بر اساس مدل تحلیل مسیر ،وارد تحلیل شدند .پس از

شکلگیری شخصیت افراد از خانواده آغاز میشود و هیچ عاملی

محاسبه اثرات غیرمستقیم متغیرهای برونزا بر متغیر کیفیت رابطه

به اندازه اعضای خانواده بهویژه والدین در این امر تأثیرگذار نیست

1. self-disclosure

1. self-disclosure

روژین مرادیفرد ،محمد سجاد صیدی ،فهیمه زینعلی

(پرنت2016 ،؛ جرمن و دیگران .)2010 ،نوجوانان نیازمند حمایت

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد ارتباط والدـ فرزندی در

اجتماعیاند و در خالل روابط خود آن را جستوجو میکنند؛

رابطه بین درگیری هیجانی و رابطه با همساالن نقش واسطهای

اعضای خانواده و دوستان منابع اصلی این حمایت بهشمار میروند

دارد .روابط نامناسب در ارتباط با همساالن شرایطی را برای

(صمیمی و دیگران .)1391 ،بر اساس نتایج پژوهش انجامشده در

رفتارهای بزهکارانه و ضد اجتماعی ،مشکالت روانشناختی،

خانوادههایی که رابطه والدـ فرزندی باز حاکم باشد ،فرزندان

سطح پایین حرمت خود ،مشکالت هیجانی و مشکالت مدرسه

بهراحتی با والدین خود ارتباط برقرار میکنند ،این سهولت در

فراهم میآورد (کیم و ناو .)2017 ،در تبیین این یافته میتوان

ارتباط موجب افزایش کیفیت ارتباط با همساالن در فرزندان

گفت در صورتی که روابط والدـ فرزند مشکلساز باشد ،فرزندان

میشود .این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطهای کیفیت روابط

راهنماییهای والدین خود را دریافت نخواهند کرد .نوجوانانی که

والدـ فرزندی در رابطه بین درگیری هیجانی و کیفیت رابطه با

حمایت و گرمی کمتری از والدین خود دریافت کردهاند ،سازگاری

همساالن در نوجوانان انجام شد.

هیجانی کمتری دارند و سازگاری هیجانیشان تحت تأثیر

قلمرو درگیری هیجانی و نقش آن در رابطه والدـ فرزندی (هارت

بهدست آمده ،اثرگذاری مستقیم روابط والدـ فرزندی بر رابطه با

و دیگران  )1997نشان داد که درگیری هیجانی در خانواده با

همساالن بیشتر از سرزنش ادراکشده است .شواهدی که نشان

روابط والدـ فرزندی ارتباط دارد .کیفیت درگیری هیجانی در

میدهد روابط والدـ فرزند از اصلیترین دالیل پیشبینیکننده

خانواده منجر به ایجاد روابط سالم در خانواده و رشد نوجوانان

مشکالت رفتاری نوجوانان و روابط اجتماعی بهتر است (پرنت و

میشود و از بروز رفتارهای بزهکارانه نوجوانان ممانعت میکند

دیگران2016 ،؛ ثارن2010 ،؛ فلنی و دیگران ،)2018 ،تبیین

(فنگ و دیگران .)2009 ،در تبیین کلی این یافتهها میتوان گفت

مناسبی برای این یافته است ،زیرا روابط نامناسب والدین موجب

درگیری هیجانی منفی در خانواده نشاندهنده تعامل ضعیف بین

شکلگیری رفتارهای اجتماعی نامناسب در نوجوانان میشود که

اعضای خانواده و کیفیت پایین در روابط والدـ فرزندی است و

نقش عمدهای در چگونگی روابط آنها با دوستان و همساالنشان

موجب گرایش فرد به رفتارهای سازشنایافته میشود .نوجوانانی

و بهطورکلی نحوه پاسخ آنها به موقعیتهای مختلف اجتماعی

که از خودکارآمدی ،سالمت روانی و حرمت خود باال برخوردارند،

خواهند داشت .بدین ترتیب روابط والدـ فرزندی مناسب در

این رگههای شخصیتی در آنها به کیفیت باالی ارتباط والدـ

عملکرد تحصیلی و عاطفی افراد تأثیر دارد (ارلیچ و دیگران،

فرزندی نسبت داده میشود و بر درگیری هیجانی در خانواده آنها

 .)2012همچنین نتایج نشان داد که اثرگذاری متغیر درگیری

تأثیر میگذارد؛ درنتیجه یکی از عوامل حمایتی در سالمت روانی

هیجانی بر رابطه با همساالن با واسطهگری ارتباط والدـ فرزند

و آزادانه صحبت کردن نوجوانان با والدینشان مربوط به فضای

بیشتر از سرزنش ادراکشده است؛ بنابراین ،در دختران نوجوان با

هیجان خانواده است (لوین و کاری.)2010 ،

تقویت تبادالت باز و ابراز هیجانها در فضای خانواده میتوان به

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بر اساس روابط

بهبود کیفیت رابطه نوجوانان با همساالنشان کمک کرد.

ضعیف والدـ فرزند میتوان سرزنش ادراکشده را پیشبینی کرد.

از محدودیتهای این پژوهش ،نمونه مورد بررسی از میان

این یافته با نتایج پژوهش امرمن و دیگران ( )2018همسو است.

دانشآموزان شهر کرمانشاه بود ،زیرا ممکن است سبک زندگی

در تبیین این یافته میتوان گفت نوجوانانی که مورد سرزنش و

در شهر کرمانشاه بر نتایج پژوهش اثرگذار باشد؛ بنابراین ،انجام

انتقاد والدین قرار میگیرند از رفتارهای خودآسیبرسان برخوردارند

این پژوهش در سایر شهرها و روستاهای کشور پیشنهاد میشود.

و در پاسخ مناسب به موقعیتهای تنیدگیزا ،ناتوان هستند (جمیز

همچنین ازآنجاکه این بررسی محدود به دختران نوجوان بود،

و دیگران)2017 ،؛ این رفتارها زمینه ایجاد روابط بسته والدـ

همچنان این پرسش مطرح است که آیا نتایج بهدست آمده از

فرزندی را فراهم میکند.

نمونه پسران نوجوان ،مشابه نتایج فعلی خواهد بود یا خیر؛
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یافتههای این پژوهش همسو با پژوهشهای انجامشده در

همساالن قرار میگیرد (پلرون و دیگران .)2015 ،مطابق با نتایج
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