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تأثیر کیفیت رابطه ولی -فرزندي بر سازگاري روانشناختی در دختران نوجوان
The effect of parent- child relationship on psychological adjustment in
adolescent’s girls
فرشته سادات درت التاج تهرانی ،1سیمین حسینیان ،2مهرزاد فراهتی

چکيده:
هدددف از انجددام ایددن پددژوهش بررسددی تددأثیر کیفیددت رابطدده
ولی -فرزندی بر سازگاری روانشناختی در نوجوانان دختر است.
جامعه آماری پژوهش را کلّیهی دانشآموزان دختر پایههدای اول
و دوم دبیرسددتانهددای دولتددی شددهر تهددران در سددال تحصددیلی
 92-91تشکیل میدادند که از بین آنهدا  383نفدر بده شدیوهی
نمونه گیری خوشدهای چند مرحلهای انتخداب شددند و مقیداس
کیفیت روابط والدین -نوجوان و پرسشنامه سدازگاری را تکمیدل
نمودند .تجزیه و تحلیل دادهها با اسدتفاده از آزمدون همبسدتگی
پیرسون و رگرسیون انجام شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد
که کیفیت رابطه ولی-فرزندی با سازگاری روانشناختی رابطهی
مثبت و معنادار دارد .هرچه نمره فرد در مقیداس کیفیدت روابدط
والدین -نوجوان بیشتر باشد ،میدزان سدازگاری نوجواندان دختدر
باالتر می رود و هدر چده نمدره فدرد در مقیداس کیفیدت روابدط
والدین -نوجوان کمتر باشد ،نوجوانان سدازگاری کمتدری نشدان
خواهند داد .بنابر نتایج بدست آمده میتدوان نتیجده گرفدت کده
کیفیددت رابطددهی بددین والدددین و فرزندددان تددأثیر بسددزایی بددر
ویژگیهای شخصیتی کودکان و نوجوانان دارد.
واژههاي کليدي :کیفیدت رابطده ولدی -فرزنددی ،سدازگاری
روانشناختی ،نوجوان.
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Abstract
The aim of this study was to determine
the relationship between the quality of
parent-child relation with psychological
adjustment in adolescent girls. The
population consisted of all students in first
and second grade of public girl high
schools in Tehran in the 1391-92 years.
The sample group consisted of 383
students who were selected by multi-stage
cluster sampling method. All students
answered Quality of parent-adolescent
Scale and Adjustment Inventory in High
School Students. Pearson's correlation and
regression were used for data analysis. The
results showed that there is a significant
relationship between the quality of parentchild relationship and psychological
adjustment. The higher score at quality of
parent - child relationship followed by the
more adjustment and the lower score of the
quality of parent - child relationship leads
to less adjustment in adolescents. So,
quality of relationship between parents and
children could affect the characteristics of
children and adolescents.
Keywords:
quality
of
parent-child
relationship, psychological adjustment,
adolescent.
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مقدمه

این ویژگیهای شخصیتی سازگاری روانشناختی

خانواده اولین و مهمترین محیطی است که

نوجوان است .سازگاری یک مفهوم عام است و به

کودك را از کیفیت روابط انسانی آگاه میسازد .طبق

همه ی راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت-

نظر اکثر روان شناسان ،تجارب سالهای اولیه زندگی

های استرس زای زندگی ،اعم از تهدیدهای واقعی یا

که غالباً در محیط خانواده رخ میدهد ،زیربنای

غیر واقعی به کار میبرد گفته میشود .کارآمدی

شخصیّت کودکان است و بر ویژگیهای رفتاری آنان

سازگاری در بافت و شرایط موجود معنی میشود.

تأثیر میگذارد (احدی و بنی جمالی.)1385 ،

تفاوت در سازگاری افراد میتواند تحت تأثیر

از آنجایی که رابطهی والد -فرزندی نشان
دهندهی ابتداییترین و اصلیترین روابط اجتماعی

تاریخچه ی فردی و خانوادگی آنان قرار گیرد (سادوك
7

و سادوك .)2113 ،

انسان در گسترهی زندگی است ،از این رو کیفیت

دو جنبهی اساسی در رفتار والدین با فرزندان،

رابطهی والد -فرزندی 1به عنوان مهمترین عامل

یعنی پاسخگو بودن و توقع داشتن ،8به عنوان

مؤثر در شایستگی ،شکوفایی و بهزیستی همهی افراد

شاخص های جهانی ارتباط بین والدین و فرزندان

مورد بحث قرار گرفته است (طاهری.)1391 ،

شمرده شدهاند که حائز اهمیت حیاتی در رشد کودکان

تجارب شخصیای که نوجوان از رابطه با

و نوجوانان هستند .پاسخگو بودن که

با تعابیر

والدینش بدست میآورد منابع اولیّهای هستند که

مختلفی نظیر عشق ،محبّت ،صمیمیّت و پذیرش

نوجوان به وسیلهی آن میداند چطور به خودسنجی و

مطرح میشود حاکی از رفتار آن دسته از والدینی است

تعامل با دیگران بپردازد ،از سوی دیگر نوع رابطهای

که عواطف گرمی به فرزند ارائه میکنند و با درك

که او با والدینش تجربه میکند حاکی از نوع نگرش

درست موقعیت وی باعث اطمینان خاطر او میشوند.

او نسبت به خود و کیفیت رابطهای است که با

آنان بیشتر وقت ها از تشویق و به ندرت از تنبیه

همساالن خود خواهد داشت (ویلکینسون.)2114 ،2

استفاده میکنند .بر عکس ،والدینی که احساس

تغییرات زیستی ،روانشناختی و اجتماعی که در

مسئولیّت و پاسخگویی به نیازهای فرزند ندارند،

طول دوران نوجوانی رخ میدهند ،آن را به دورهای

حساسیتی به مسائل وی نشان نمیدهند و او را مورد

تبدیل می کنند که نسبت به ظهور و بروز نشانهها و

غفلت قرار داده و تنهایش میگذارند (کمرزرین،

اختالالت آسیبپذیر میسازد .روابط خانوادگی به ویژه

.)1391

رابطهی والدین با فرزندان تأثیر عمیق و پایداری در
سالمت روانی ،جسمانی و اجتماعی کودك دارد و

بررسیها نشان میدهند که کشمکشهای
خانوادگی و زناشویی بیشتر با مشکالت روانشناختی

ویژگیهای شخصیتی او را تحت تأثیر قرار میدهد
(شوارتز 3و دادگن 4و لیزا5و شیبر .)2112،6یکی از این
1. quality of parent_ child relationship
2. Willkinson
3. Schwartz

4. Dudgeon
5. Lisa
6. Sheeber
7. Sadock & Sadock
8. expectation
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و سازگاری نوجوانان در ارتباط است (الیس و گاربر،1

با توجه به نقش بسزای خانواده در تعیین و تحوّل

 2111به نقل از لرنر.)2119 ،2

صفات شخصیتی و شیوههای برقراری ارتباط و با

در مطالعهای پس رویدادی در دختران دانشجو،

توجه به پژوهشهای اندك در مورد روابط

بلوغ زودرس با تنش خانوادگی ،کشمکش با مادر و

ولی -فرزندی در ایران ،پژوهش حاضر بر آن است که

عالئم اضطراب و درونیسازی (اضطراب و افسردگی)

ادراك از رابطهی ولی-فرزندی ،و رابطهی آن با

در اواخر کودکی و اوایل نوجوانی مرتبط بود (مک

سازگاری در نوجوانان دختر را مورد بررسی قرار دهد.

گرگور.)2118 ،3
فوالد چنگ ( )1385در پژوهش خود عنوان کرد

روش

که سازگاری عمومی فرزندان خانوادههای قاطع و

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع

آسانگیر به طور معناداری بیش از فرزندان والدین

همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را کلیهی

مستبد و بیتوجه است .همچنین نوجوانانی که از

دانشآموزان دختر پایههای اول و دوم مقطع

محبّت بیشتر والدین برخوردار بودند ،سازگاری

دبیرستانهای دولتی شهر تهران تشکیل میدهند.

بیشتری را نشان میدادند.

نمونهی مورد مطالعه شامل  383دانشآموز دختر در

طبق پژوهش خدایاری فرد ( )1383بین نگرش

پایه اول و دوم است که با توجه به نسبت دختران در

مذهبی و رابطهی پدر -فرزندی با سازگاری اجتماعی

جامعه آماری به دست آمده است .روش نمونهگیری

رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین

به صورت خوشهای چند مرحلهای بود .به منظور

رابطهی پدر -فرزندی و نگرش مذهبی دانشآموزان

اجرای پژوهش از پرسشنامهی استاندارد شدهی
ولی-

نقش مهم و اساسی در سازگاری اجتماعی آنان دارد.

کیفیت

خالق )2112( 4عنوان کرد که درك گرمای والدین به

روانشناختی و پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی

به میزان قابل توجهی با سازگاری روانی ،استقالل،

استفاده شد.

رابطهی

فرزندی،

سازگاری

اعتماد به نفس مثبت ،خود کفایتی مثبت ،پاسخگویی
عاطفی ،ثبات عاطفی و جهان بینی مثبت کودکان در

● مقياس کيفيت روابط والدين -نوجوان:1

سراسر اقوام ،فرهنگها ،جنسیتها در ارتباط است.

این مقیاس توسط حسینی ( )1388ساخته شدهاست و

پژوهش کین ،راك ،رانا و دونالن )2112( 5نشان داد

به کمک آن می توان ارتباط والدین و نوجوان را

داد که انسجام در روابط ولی-فرزندی به

ارزشیابی نمود .این پرسشنامه در  71سوال با پاسخ-

طورمعناداری سازگاری روانشناختی نوجوانان را در

های  5گزینه ای از همیشه تا هرگز تنظیم شده است

هر دو گروه پیشبینی میکند.

و شامل  4خرده مقیاس است .سؤال  1تا  ،27ارتباط
نوجوان با پدر و سؤال  28تا  54ارتباط نوجوان با مادر

1. Ellis & Garber
2. Lerner
3. Mcgregor
4. Khaleque
5. Qin, Rak, Rana & Donnellan

6. Quality of parents-adolescence relationship scale
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را میسنجد .خرده مقیاس رابطهی زوجین شامل 11

خانواده  1/74است که به طور کلی بیانگر ضرایب

سؤال بوده و  7سؤال نگرش نوجوان نسبت به خود و

مطلوب است (حسینی.)1388 ،

خانواده را میسنجد .بیشترین نمره در هر خرده

در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای متغیّر

مقیاس رابطه با پدر و مادر برابر با  135و کمترین

کیفیت رابطهی ولی-فرزندی کل ،1/87رابطه با پدر

نمره  27است .نمرات باال نشان دهندهی رابطهی

 ،1/81رابطه با مادر ،1/77رابطه زوجین  1/73و

بهتر و نمرات پایین نشان دهندهی رابطهی بدتر با

نگرش نوجوان نسبت به خود و خانواده  1/72به دست

والدین از نظر فرزندان است .بیشترین نمره در رابطه

آمدهاست.

با خرده مقیاس رابطهی زوجین  51و کمترین نمره

● پرسشنامه سازگاري نوجوانان (:)AISS

 11است .نمرات باال نشان دهندهی رابطهی بهتر و

این پرسشنامه در سال توسط اس کا ،پی سینها و

نمرات پایین نشان دهندهی رابطهی بدتر پدر و مادر

ارپی سینگ ( )1993تهیه شد و در سال  1377توسط

با یکدیگر از نظر فرزندان است و در خرده مقیاس

کرمی در ایران ترجمه و هنجاریابی شده است و

نگرش نیز  35بیشترین و  7کمترین نمره است که

دانشآموزان دبیرستانی (گروه سنی  14تا  18ساله) را

نمرات باال نشاندهندهی این است که فرزند خود را

در حوزهی سازگاری میسنجد .این پرسشنامه شامل

در این خانواده فردی با ارزش و مثمرثمر میپندارد و

 61سؤال به صورت بله و خیر است (عبدالهی.)1388 ،

نمرات پایین نشان دهندهی این است که فرد خود را

فنونی ( )1381ضریب اعتبار این آزمون را 1/73

بیارزش میپندارد .بدین

به دست آوردهاست .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ

در این خانواده فردی

صورت بیشترین نمره در کل آزمون  335و کمترین

برای متغیّر سازگاری  1/88به دست آمدهاست.

نمره  71است که نمرات باال نشان دهندهی این است
که کیفیت رابطه از نظر فرزندان در کل خوب است و

يافتهها

نمرات پایین نشان دهندهی این است که کیفیت

بر اساس یافتههای توصیفی میانگین سنی افراد

رابطه در کل خوب نیست .در این پژوهش تنها از

نمونه  15/37با انحراف استاندارد  1/83بود .میانگین،

خرده مقیاس های رابطه با پدر ،رابطه با مادر و کیفیت

انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی رابطه با پدر،

رابطه ی کل که از مجموع تمام خرده مقیاسها به

مادر ،کیفیت رابطه ولی-فرزندی و سازگاری در جدول

دست میآید ،استفاده شدهاست .با اجرای پرسشنامه

 1ارائه شدهاست .چنانچه در جدول  1مشخص است

بر روی جامعه ی پژوهش ،پایایی پرسشنامه با روش

رابطه با پدر ،رابطه با مادر و کیفیت رابطه ولی-

آلفای کرونباخ محاسبه شده است .پایایی کل

فرزندی با سازگاری همبستگی معنادار دارند.

پرسشنامه برابر با  1/93و پایایی خرده مقیاس رابطه
با پدر  1/87و پایایی خرده مقیاس رابطه با مادر 1/86
و پایایی خرده مقیاس رابطهی زوجین برابر با  1/83و
پایایی خرده مقیاس نگرش نوجوان نسبت به خود و
1. Adjustment Inventory For High School Students
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جدول.1
میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی بین متغیّرها
متغيرها
رابطه با پدر
رابطه با مادر

M
101/4
116/24

SD
17/12
17/77

ددد
**1/613

ددد

کیفیت رابطه کل
سازگاری

277/7
42/44

39/25
7/615

**1/873
**1/467

**1/849
**1/434

4

8

ددد
دد
**1/459
*P<0/05 **P<0/01

برای بررسی پدیشبیندی میدزان سدازگاری بدر اسداس

میشود ،متغیر رابطه با پدر  21درصد ،رابطه با مادر 18

کیفیت رابطه ولی-فرزندی (رابطه بدا مدادر ،رابطده بدا

درصددد و کیفیددت رابطدده کددل  21درصددد از واریددانس

پدر) از تحلیل رگرسیون استفاده شدد کده نتدایج آن در

سازگاری را توجیه میکند.

جدول 2آمدهاست .همانگونه که در جدول  2مشداهده
جدول :2
خالصه نتایج رگرسیون برای پیشبینی سازگاری از طریق کیفیت رابطه ولی -فرزندی (رابطه با پدر ،رابطه با مادر)
مرحله

متغيير

R

مالك
پیشبین
پیشبین
پیشبین

سازگاری
رابطه با پدر
رابطه با مادر
کیفیت رابطه کل

1/467
1/434
1/452

بحث

R2

B

1/217
1/188
1/215

1/219
1/186
1/188

خطاي استاندارد

β
**

1/467
1/121
**
1/434
1/121
**
1/45
1/119
*P<0/05 **P<0/01

فوالد چنگ ( )1385در پژوهش خود به این نتیجه

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت

رسید که نوجوانانی که از محبت بیشتر والدین برخوردار

رابطه ولی -فرزندی بر سازگاری نوجوانان دختر بود.

بودند ،سازگاری بیشتری را نشان میدادند .خالق

نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که رابطه

( )2112در پژوهش خود به این نتیجه رسید که درك

ولی -فرزندی با سازگاری دختران رابطهی مثبت و

گرمای والدین به میزان قابل توجهی با سازگاری روانی

معناداری دارد .همچنین کیفیت رابطه ولی فرزندی

در ارتباط است.

پیشبینی کنندهی سازگاری روانشناختی در نوجوانان

دویلی و مارکیز ( )2115به این نتیجه رسیدند

دختر است .هرچه نمره فرد در مقیاس کیفیت روابط

که گرمی والدین با کاهش نشانههای بیرونی کردن (از

والدین -نوجوان بیشتر باشد ،میزان سازگاری فرزندان

مشکالت سازگاری) در ارتباط بود و ترقیجاه ،حمدیه و

بیشتر میشود.

1. Doyle
2. Markieweiz
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یعقوبی ( )1391نشان دادند که کدمتدرین میدانگین

رفتارهای ضد اجتماعی ،فرار از منزل ،استفاده از مواد

افسردگی (از مشکالت درونی کردن سازگاری)

مخدر ،دزدی ،تشکیل گروههای ولگردی و تبهکاری ،و

بهآزمودنیهایی با نوع رابطﺔ والدینی خیلی خدوب

دیگر رفتارهای ضد اجتماعی ،میتوان ردپای این نوع

مربوط است .همچنین قره باغی ( )1389در پژوهشی

رفتار والدین را دید (شعاری نژاد.)1391 ،

عنوان کرد که نقش رابطهی والدین با کودك در پیش

نبود احساس امنیت ،هسته و زیربنای بسیاری از

بینی مشکالت آسیب شناختی عاطفی و رفتاری کودك

اختالالت روانی شناخته شده است .یکی از عوارض

بسیار مهم است.

ناامنی این است که سازگاری در کودکان و نوجوانان

نبود تعامل مناسب بین کودك و مادر ،محرومیت

کم میشود .هنگامی که والدین تالشهای کودکان را

عاطفی در دوران کودکی ،سهلانگاریهای پدر در

تشویق میکنند و آنها را مورد تأیید قرار میدهند،

ارتباط با احتیاجات عاطفی فرزند در دوران بلوغ ،نبود

فرزندان نیز به نوبه خود خویشتن را باارزش میبینند .بر

تکیه گاهی که نیازهای واقعی و رشدی او را بر عهده

عکس والدینی که در مقابل خواستههای فرزندان خود

گرفته باشد ،والدینی غیر پاسخگو ،اعتماد کم و فاصله

متخاصم ،سهلانگار ،یا انتقادگر هستند ،فرزندان نیز

زیاد بین والدین و فرزند ،نبود همدردی مشترك در

خود را تهی از ارزش میبینند (برك .)1391 ،

مسایل استرس زا ،عدم توانایی والدین در بیان معقول

به طور کلی نتایج بررسی کیفیت رابطه

احساسات خویشتن ،انتقادات بیشمار و انتظارات

ولی -فرزندی با سازگاری نوجوانان دختر نشان داد که

بیاندازه خارج از توان نوجوان ،دست به دست هم داده

کیفیت رابطه بین والدین و فرزندان تأثیر بسزایی بر

و نوجوان را به سمت انواع ناسازگاری های اجتماعی و

سازگاری نوجوانان دارد که این پژوهش همسو با

تحصیلی سوق میدهد (ناروسیت .)2119 ،

پژوهشهای خالق ()2112؛ کین و همکاران ()2112؛

میتوان عنوان کرد زمانی که والدین در مقابل

مک گرگور ()2118؛ الیس و گاربر ()2111؛ فوالد

نیازهای فرزندشان ،متخاصم و بیتفاوت باشند،

چنگ ( )1385و خدایاری فرد ( )1383است .سازگاری

فرزندان نیز خود را تهی از ارزش میبینند .در این

به مقدار زیادی از محیط خانواده تأثیر میپذیرد .برای

شرایط ،فرد میکوشد تا با انجام رفتارهای ناشایست،

اینکه فرزندان سازگاری و عملکرد مطلوبی در زندگی

توجه والدین را جلب کند .اما با انجام هر رفتار ،بیشتر

فردی و اجتماعی داشته باشند نیاز به محیطی خواهند

مورد سرزنش قرار میگیرد و والدین به او بیتفاوتتر

داشت که به دور از هر گونه تنش و اضطرابی باشد .در

میشوند .در نتیجه فرزند خشمگین و رنجیده خاطر

واقع فرزندان در راه اجتماعی شدن و سازگاری با

میشود .خشونتِ توأم با عدم پذیرش یکی از دالیلی

مسائل و رسیدن به پیشرفت بیش از هر چیزی به

است که موجب میشود افراد در مسیر تحول طبیعی

گرمی ،توجه و مراقبت والدین خود نیاز خواهند داشت.

خود و اکتساب ویژگیهای مثبت شخصیتی ،در دست
اندازهای جدی گرفتار شوند ،به طوری که در بیشتر
1. Narusyte

2. Berk
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