پیشبینی مشکالت بین فردی در نوجوانان براساس مؤلفههای رضایت زوجیت والدین
آنها
.1
.2
.3
.4
.5

مریم نیک سیر ،1غالمعلی افروز ،2شهال پاکدامن ،*3صدیقه السادات میرزایی ،4الهه نری
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه تهران ،ایران.
استاد روانشناسی کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
دانشیار روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول).
دکتری روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه تهران ،ایران .

میسا5

فصلنامه راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان  ،1441صفحات 312-322

چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی مشکالت بینفردی در نوجوانان براساس مؤلفههای رضایت زوجیت والدین آنها صورت گرفت.
این پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی و روش پژوهش از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل نوجوانان کالس ششم تا دوازدهم
در سال ۸۹ـ ۸۸بود که با روش نمونهگیری در دسترس تعداد  ۰۳۳نفر ( ۰۵۳دختر و  ۰۵۳پسر) انتخاب شدند و پرسشنامههای
مشکالت بینفردی بارخام و همکاران ( )۰۸11و رضایت زناشویی افروز ( )۰۰۸۳روی آنها اجرا شد .دادهها با استفاده از رگرسیون
چندمتغیری با روش گامبهگام مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که رضایت زوجیت والدین ۲۲ ،درصد از واریانس
مشکالت بین فردی را تبیین میکند .درنهایت نتایج نشان داد که بین ابعاد دهگانه رضایت زوجیت والدین با ابعاد ششگانه مشکالت
بین فردی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ بنابراین میتوان گفت با توجه به نقش رضایت زوجیت والدین بر مشکالت
بینفردی نوجوانان ،الزم است بر اهمیت رضایت زوجیت والدین در زندگی نوجوانان تأکید شود چراکه رضایت زناشویی از طریق
ایجاد محیط گرم و صمیمانه در خانواده یکی از عوامل مهم در کاهش مشکالت بین فردی فرزندان است.
واژههای کليدی :رضایت زناشویی زوجیت ،مشکالت بین فردی ،والدین ،نوجوانان.
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مقدمه
تعامالت خانوادگی یکی از مهمترین عوامل تأمینکننده سالمت روانی افراد است .در بررسیهای مربوط به تعامالت درون خانواده،
روابط والدین و فرزندان با یکدیگر مطرح میگردد و هر یک از این روابط بهنوبه خود اثرات ویژهای بر فردیت و سالمت روانی
فرد دارد .روابط درون خانواده چنانچه به نحوی باشد که منجر به اضطراب برای اعضا گردد ،امنیت و بهداشت روانی افراد را به
خطر میاندازد و این خود میتواند سرمنشأ بسیاری از مشکالت روانی ،رفتاری و فردیتی برای آنها گردد (پاسکال ،ملوین ،گوردون
و گری۲۳۰۸ ،؛ مرادی فرد ،صیدی و زینعلی .)۰۰۸۸ ،وجود ناسازگاری در زندگی زناشویی والدین میتواند تأثیر منفی و مخربی
در روابط انسانی داشته باشد (مرادی فرد و همکاران .)۰۰۸۸ ،تعارض زمانی افزایش مییابد که همکاری و تصمیمگیری زوجین نیاز
به درجات متفاوتی از استقالل یا وابستگی داشته باشد (استوتزمن و دیگران .)۲۳۰۰ ،تعارض بین والدین بهعنوان عدم موافقت و
تفاهم والدین تعریفشده و معموالً از ناسازگاری و اختالفات عادی ناشی میشود (زانگ و تائو .)۲۳۰۹ ،این عدم رضایت زناشویی
بهمنزله تهدیدی جدی برای بقای خانواده محسوب میگردد (صادقی ،موتابی ،موسوی و دهقان .)۲۳۰1 ،از طرف دیگر رابطه بین
کودکان و والدین و سایر اعضای خانواده را میتوان نظام یا شبکهای از بخشهایی دانست که در کنش متقابل با یکدیگرند .این نظام
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق روشهای مختلف بر فردیت و رفتار کودکان و نوجوانان تأثیر میگذارد ازجمله این تأثیرات
میتوان به مشکالت بین فردی فرزندان اشاره کرد (شیرواستاوا ،میشرا و کومار .)۲۳۲۳ ،رفتارهایی که از نظر اجتماعی ،نگرانکننده
در نظر گرفتهشده و در پی وقوع آنها پاسخ اجتماعی دریافت میشود را رفتارهای مشکلآفرین یا دردسرساز میگویند (آمس و
لیت بیتر .)۲۳۰2 ،مشکالت بین فردی در میان فرزندان میتواند زمینهساز ناسازگاری بین فردی باشد (زانگ و وانگ .)۲۳۲۳ ،در
دوران بلوغ ،نوجوانان با تغییرات ،چالشها ،نیازها و تحول مواجه هستند (دالگوا ،کریژانواسکای ،روکیتاسکای ،ساالماتو ،نورتیدینوا
و ژاکوپویا .)۲۳۰۹ ،در دوران کودکی ،آموزش مهارتهای بین فردی از طریق الگوهای ارائهشده توسط خانواده هنگام کنار آمدن با
تعارضات بین فردی آغاز میشود (ساداتیان ،شکری و پورشهریار .)۰۰۸۸ ،تقویت منفی هنگام اجتناب ،فرار ،حمله یا پذیرش
شکست که میتواند منجر به ایجاد یک مجموعه رفتاری ناکارآمد در طوالنیمدت شود از این طریق شکل میگیرند .این مجموعه
ممکن است بر لذت بردن ،برقراری و حفظ روابط بین فردی تأثیر منفی بگذارد و ممکن است یک عامل خطر برای رشد آسیبشناسی
روانی باشد .عالوه براین ،نوجوانان خواستههای مرتبط با ایجاد و حفظ روابط ،تصمیمگیری اجتماعی و نیاز به مدیریت تعارضات
فردی و بین فردی را تجربه میکنند؛ بنابراین ،تعجبآور نیست که مشکالت بین فردی ،مشکالت سازگاری و عاطفی در دوران
نوجوانی افزایش مییابد (چن ،لیو ،کائو ،دوآن ،ون و ژانگ .)۲۳۲۳ ،لوئی ،الئو ،تام ،شیو ،لی و سین ( )۲۳۲۳با هدف ایجاد مدل
مفهومی برای بررسی تعدیلکنندههای رابطه بین رضایت زناشویی والدین با مشکالت تحصیلی کودکان آنها به این نتیجه دستیافتند
که رضایت زناشویی والدین حداقل از دو طریق بهصورت غیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی کودکان آنها تأثیر میگذارد .طریق اول
با تعدیلکنندگی مشکل روانی والدین ،رفتارهای درونی سازی شده کودکان و مشغولیت به تکالیف مربوط به مدرسه و دوم با درگیر
شدن والدین در امور تحصیلی کودک و مشغولیت به تکالیف مدرسه بهعنوان تعدیلکننده؛ بنابراین عالوه بر بهبود روابط بین والدین،
نیاز است به تعدیلکنندههای مهم توجه ویژهای شود تا در صورت وجود تعارض بین والدین ،عملکرد تحصیلی کودک افت نداشته
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باشد .ژنگ ،چن ،گوئو ،خیونگ ،هیو و شی ( )۲۳۲۳پس از بررسی رابطه رضایت زناشویی والدین و استفاده مشکلساز از اینترنت
در نوجوانان ،به این نتیجه دستیافتند که رضایت زناشویی بهصورت منفی ،استفاده مشکلآفرین از اینترنت را در نوجوانان آنها
پیشبینی میکند؛ یعنی هر چه رابطه بین والدین بهتر باشد و رضایتمندی افزایش یابد ،رفتارهای مشکلآفرین نوجوان کاهش مییابد.
یو ( )۲۳۲۳در زمینه بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین کرهای ،رضایت والدینی و کیفیت رابطه والد-کودک به این نتیجه
دستیافت که رضایت زناشویی بهطور مستقیم بر رضایت والدینی و غیرمستقیم بر کیفیت رابطه والد-کودک تأثیر میگذارد ،بهگونهای
که هر چه روابط پدر و مادر بهتر باشند ،رضایت والدین افزایش مییابد و بهواسطهاین رضایت بیشتر ،رابطه والدین با کودکان خود
نیز بهبود مییابد .پینکوارت ( )۲۳۰2در پژوهشی تحت عنوان فراتحلیل مطالعات مربوط به رابطه بین سبکهای والدینی با مشکالت
هیجانی در کودکان و نوجوانان به این نتایج دستیافت که همبستگی منفی کمی بین صمیمیت والدین ،کنترل رفتاری ،اعطای استقالل
و فرزندپروری مقتدر با مشکالت هیجانی طوالنی و کوتاهمدت وجود داشت .در مقابل ،کنترل سخت ،کنترل روانشناختی،
فرزندپروری مقتدر ،رها کننده و غفلت کننده قویترین همبستگیها را با سطوح باالتر مشکالت بیرونی نشان دادند .گرمی والدین،
کنترل رفتاری زیاد ،کنترل روانشناختی ،اعطای خودمختاری ،فرزندپروری مقتدر و آزاد ،پیشبین کاهش مشکالت بیرونی سازی در
طول زمان بود ،همچنین همبستگی منفی مربوط به مشکالت بیرونی سازی با گرمی ،کنترل رفتاری زیاد ،کنترل روانشناختی زیاد و
والدین مستبد پیشبین معتبری بودند .نیولند ،سیسوال و کرنیک ( )۲۳۰۵در پژوهشی با عنوان اثرات روابط منفی بین والدین بر
روابط والد_کودک در دوره پیشدبستانی به این نتیجه دستیافتند که خصومت بین والدین ممکن است اثرات گستردهای در میان
اعضای خانواده داشته باشد و بهموجب آن خصومت یک والد ممکن است توانایی والد دیگر برای حفظ رابطه مثبت با فرزندان خود
را مختل کند .کامران ،بشارت و قربانی ( )۰۰۸۹در پژوهشی تحت عنوان پیشبینی مشکالت بین-شخصی براساس سبکهای
والدگری ،نقش والدین در مشکالت بین فردی فرزندان را گزارش دادند .پژوهش آنها با هدف بررسی رابطه بین سبکهای والدگری
و مشکالت بین فردی فرزندان صورت گرفت .تعداد  ۲4۸زن و مرد ( ۰۵1زن ۸۰ ،مرد) مراجعهکننده به دادگاههای خانواده بهصورت
داوطلب در پژوهش آنها شرکت کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که سبکهای والدگری مقتدرانه پدر و مادر با مشکالت بین
فردی فرزندان رابطه منفی معنادار و سبک والدگری آمرانه پدر و مادر با مشکالت بین فردی فرزندان رابطه مثبت معنادار دارد .نتایج
پژوهش رابطه بین سبک والدگری سهل گیرانه پدر و مادر با مشکالت بین فردی فرزندان را مثبت اما غیر معنادار نشان داد.
یافتههای این پژوهش چنین نتیجهگیری شد که روابط بین فردی و مشکالت بین فردی فرزندان احتماالً تحت تأثیر سبک-می گیرد.
همچنین مرادی فرد و همکاران ( )۰۰۸۸در پژوهشی با هدف تعیین نقش واسطهای کیفیت تعاملهای والد-فرزندی در رابطه بین
درگیری هیجانی خانواده و کیفیت رابطه با همساالن در نوجوانان ،به این نتیجه دستیافتند که کیفیت ارتباط والد-فرزندی تعیین
میکند که رابطه بین شدت درگیری هیجانی و سرزنش ادراکشده باکیفیت ارتباط با همساالن چگونه باشد بهگونهای که تقویت
تبادالت باز و ابراز هیجانها در فضای خانواده میتواند کیفیت رابطه با همساالن را در نوجوانان بهبود بخشد .مروری بر پژوهشها،
تالشها و مداخالت انجامشده در این زمینه نشان میدهد که تاکنون در کشور ما اغلب ،بررسیها محدود به عوامل فیزیولوژیک و
ویژگیهای جمعیت شناختی و در موارد اندکی ابعاد اجتماعی موضوع بوده است و به عوامل خانوادگی و والدین پرداخته نشده
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است .از همین رو پژوهش در خصوص بررسی میزان تعارض زناشویی والدین و ادراک کودکان از تعارض و پیوند والدینی هست
اما پژوهش منسجمی در مورد مشکالت بین فردی از تعارض والدین ،صورت نگرفته است؛ بنابراین با توجه به اهمیت بررسی
مشکالت بین فردی ،در این پژوهش نقش پیشبینی کننده رضایت زوجیت والدین در مشکالت بین فردی نوجوانان موردبررسی
قرار گرفت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،بنیادی و براساس نحوه گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری شامل نوجوانان پایه
ششم تا دوازدهم متوسطه بود .حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان  ۰۳۳نفر انتخاب شد ،بدینصورت که  ۰۵۳دختر و
 ۰۵۳پسر در پایههای مختلف ششم تا دوازدهم بهصورت در دسترس انتخاب شدند .پرسشنامههای موردنیاز در سایت پرسا ثبت و
پس از اطالعرسانی به دانشآموزان ،دادهها گردآوری شد .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
پرسشنامه مشکالت بينفردی :مقیاس مشکالت بینفردی ،فرم کوتاهی مستخرج از پرسشنامههای  ۰۲2و 1۳مادهای مشکالت
بینفردی (بشارت ،۰۰۸4 ،بشارت ،محمدمهر ،عزیزی و پوربهلول )۰۰۹۸ ،است که  ۰۳ماده دارد و از طریق شش زیرمقیاس قاطعیت،
مردم آمیزی ،اطاعتپذیری ،صمیمیت ،مسئولیتپذیری و مهارگری ،مشکالت بینفردی را میسنجد .این مقیاس بهصورت  ۵درجهای
لیکرت از نمره ۰تا ( ۵کامالً مخالفم= ،۰مخالفم=  ،۲نه مخالفم و نه موافق=  ،۰موافقم=  ،4کامالً موافقم=  )۵نمرهگذاری میشود و
از دو قسمت تشکیلشده است :در قسمت اول که به چهار زیر مقیاس اول مربوط میشود ،مادهها با عبارت «برایم دشوار است»...
شروع میشوند و در قسمت دوم ،با عبارت « ...خیلی زیاد انجام میدهم» خاتمه مییابند .عالوه بر شش زیر مقیاس فوق ،میانگین
نمره کل مشکالت بینفردی بر اساس مجموع نمرههای  ۰۳ماده مقیاس محاسبه میشود .ویژگیهای روانسنجی مقیاس مشکالت
بینفردی در پژوهشهای متعدد (بشارت۰۰۸4 ،۰۰۹۹ ،۰۰۹2 ،؛ بشارت ،محمد مهر ،عزیزی و پوربهلول )۰۰۹۸ ،بررسی و تأییدشده
است.
پرسشنامه رضامندی زوجيت :پرسشنامه رضامندی زوجیت (افروز و قدرتی ،)۰۰۸۳ ،یک ابزار  ۵۰سؤالی است که بر مبنای تجربیات
بالینی ساختهشده است .این پرسشنامه ده بعد از رضامندی زوجیت را میسنجد که عبارتاند از رضامندی عاطفی ،تعاملی ،نگرشی،
رفتاری ،حمایتی ،هماندیشی ،مشکلگشایی ،شخصیتی ،فرزندپروری ،مطلوباندیشی .برای هر سوال چهار گزینه در نظر گرفته شده
که نمرهگذاری بدینصورت است :کامالً موافقم ،۰موافقم ،۲مخالفم  ۰و کامالً مخالفم .4نمره بیشتر به معنای رضایت بیشتر و نمره
کمتر به معنی رضایت کمتر است .روایی همگرای مقیاس رضایت مندی همسران افروز با پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ
 ۳/4۰۰گزارششده است .ضرایب پایایی خرده مقیاسها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضرایب پایایی خرده
مقیاسها باالتر از  ۳/2۳بوده و پایایی کل مقیاس نیز  ۳/۸۰بود که نشاندهنده پایایی مطلوب پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز
است (افروز و قدرتی.)۰۰۸۳ ،
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جهت اجرای پژوهش حاضر ،پس از انتخاب شرکتکنندگان واجد شرایط در پژوهش ،پرسشنامهها بهطور انفرادی به نوجوانان و
والدین نمونههای منتخب ارائه شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها پس از واردکردن آنها به نرمافزار ،۰SPSS-16ابتدا برای متغیرهای
چندگانه پژوهش شاخصهای آمار توصیفی گزارش شد .از بین آزمونهای استنباطی ،از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و همبستگی
پیرسون استفاده شد زیرا با توجه به بررسی رابطه بین متغیرها ،به نظر میرسید آزمون تحلیل رگرسیون مناسبترین آزمون برای
ارزیابی فرضیههای پژوهش باشد .بهمنظور رعایت اخالق پژوهشی ،رضایت تمامی افراد برای شرکت در پژوهش و با ذکر محرمانه
بودن کلیه اطالعات و صحبتها ،جلب شد .به هر یک از شرکتکنندگان که خواهان اطالع از نتایج آزمون خود بودند ،بازخوردی
از آن به ایشان داده شد .شرکت در پژوهش ،بهطور داوطلبانه و رایگان بود.
یافتهها
نتایج تحلیل توصیفی دادهها نشان داد ،حداقل و حداکثر سن افراد به ترتیب  ۰۲و  ۰۹و بیشترین تعداد افراد شرکتکننده گروه
سنی  ۰۰سال با فراوانی  ۵۵نفر و کمترین گروه مربوط به  ۰۵سال با فراوانی  ۲1نفر بوده است .بیشتر شرکتکنندگان را پایه هفتم
با درصد نسبی  ۰۹/۰۰و کمترین آنها پایه یازدهم با  ۰۰/11تشکیل دادند .نرمال بودن دادهها توسط آزمون کلموگروف اسمیرنوف
موردبررسی قرار گرفت و با توجه به نرمال بودن دادهها ،آزمون همبستگی و رگرسیون رویدادهها اجرا شد.
جدول  .۰نتایج حاصل از آزمون پیرسون و همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

آزمون همبستگی

رضایت زوجیت والدین

مشکالت بين فردی فرزندان

همبستگی پیرسون

**-۳/۲22

همبستگی دوطرفه

۳/۳۳۳

همبستگی پیرسون

-۳/۰۰۰

همبستگی دوطرفه

۳/۳۵۳

همبستگی پیرسون

*-۳/۰4۹

همبستگی دوطرفه

۳/۳۰۳

همبستگی پیرسون

-۳/۳۵۰

همبستگی دوطرفه

۳/۰22

همبستگی پیرسون

*-۳/۰۲1

همبستگی دوطرفه

۳/۳۲۸

قاطعيت
اطاعتپذیری
مسئوليتپذیری
مهارگری

**معنادار در سطح

))P<0/01

*معنادار در سطح

)(P<0/05

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرها میتوان گفت که رابطه رضایت زوجیت والدین با مشکالت بینفردی
فرزندان معنادار است .رابطه دوطرفه به معنای همزمانی و هم پراشی بین متغیرهاست ولی مشخص نیست که جهت رابطه و اثرگذاری
چگونه است .لذا جهت مشخص شدن مسیر اثرگذاری و جهت همبستگی از مدل ساختاری استفاده شد.

. Statistical package for social science
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جهت بررسی برازش مدل مربوط به فرضیه پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد که ابتدا شاخصهای برازندگی مربوط به
دادههای مدل به شرح زیر گزارش میشود .برازش مدل پژوهش از طریق تحلیل معادالت ساختاری موردبررسی قرار گرفت .نتایج
مربوط به شاخصهای برازندگی مدل اولیه در جدول  .۲بهطور خالصه گزارششده و در ادامه تشریح میشود.
جدول  .2شاخص های برازندگی تحليل عاملی مدل مربوط به فرضيه پژوهش
شاخصها

2χ

p

df

X2 /df

NFI

IFI

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

مدل

۵1۹/۹

۳/۳۳۰

۰۳4

۵/4

۳/۵۵

۳/۵۸

۳/2۸

۳/2۲

۳/۵۸

۳/۰۲۲

 )1مجذورکای :در پژوهش حاضر ازآنجاکه حجم نمونه برابر با  ۰۳۳نفر بود مقدار مجذور کای برابر با  ۵1۹/۹به دست آمد که در سطح  ۳/۳۳۳۰معنیدار بود .درحالیکه نباید معنادار باشد.
بااینحال این معناداری با توجه به زیاد بودن حجم نمونه ،مورد انتظار میباشد.
 )2نسبت مجذور کای :مقدار مجذور کای در پژوهش حاضر برابر  ۵/4میباشد که بزرگتر بوده و نشاندهنده عدم برازش مدل پیشنهادی اولیه مربوط به فرضیه پژوهش میباشد.
 )3جذر ميانگين مجذورات خطای تقریب ( 2 :)RMSEAمقدار این شاخص در مدل پیشنهادی اولیه برابر با  ۳/۰۲۲بود که نمایانگر عدم برازش الگوی پیشنهادی اولیه بود.
 )4شاخص نيکویی برازش ( :)GFIبر طبق به مندرجات جدول  .۲مقدار این شاخص در پژوهش حاضر  ۳/2۸میباشد که بیانگر عدم رعایت برازندگی مدل اولیه مربوط به فرضیه پژوهش
میباشد.
 )5شاخص نيکویی برازش تعدیلشده ( :)AGFIمقدار این شاخص در مدل پیشنهادی اولیه برابر با  ۳/2۲بود که از قابلیت قبولی برخوردار نیست.
 )6شاخص برازندگی افزایشی ( )IFIو شاخص برازندگی تطبيقی ( :)CFIمقادیر شاخص ( )IFIبرابر با  ۳/۵۸بوده و مقدار شاخص ( )CFIنیز برابر با  ۳/۵۸بود که بیانگر عدم نیکویی
برازش مدل پیشنهادی اولیه میباشد.
 )7شاخص بنتلر-بونت یا شاخص نرم شده برازندگی ( :)NFIمقدار این شاخص در پژوهش حاضر ۳/۵۵ ،میباشد که نشانگر عدم برازندگی مدل پیشنهادی اولیه است.

با توجه به جدول ۲؛ که شاخصهای برازندگی مدل پیشنهادی در شکل  .۰را بهطور خالصه نشان داد ،میتوان نتیجه گرفت که اکثر
شاخصها در سطح مطلوبی قرار ندارد و الزم است اصالحاتی در مدل اولیه صورت پذیرد تا از برازندگی قابل قبولی برخوردار
باشد .این اصالحات بر طبق پیشنهاد نرمافزار شامل کنترل همپوشی بین برخی ابعاد رضایت زوجیت والدین بود.

شکل  .1مدل پيشبينی رضایت زوجيت زوجين و ابعاد مشکالت بين فردی نوجوانان

با توجه به شکل  .۰در مورد رابطه ابعاد رضایت زوجیت والدین و مشکالت بینفردی میتوان گفت روابط ضعیف برخی متغیرها
و همچنین وجود همپوشی بین برخی ابعاد رضایت زوجیت والدین وجود دارد که برازش مدل را بر هم زده است .در مجموع به
خاطر عدم برازش مدل ،میتوان گفت ضرایب فوق قابلاعتماد نبوده و ازلحاظ آماری معنادار نیستند .براین اساس تفسیر ضرایب
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پیش بینی مشکالت بین فردی در نوجوانان براساس مؤلفه های رضایت ...

رگرسیون اعتبار ندارد و الزم است اصالحاتی در مدل صورت گیرد .اصالح مدل با کنترل همپوشی بین برخی ابعاد رضایت زوجیت
والدین ،با بررسی برازش مدل مربوط به فرضیه پژوهش از طریق تحلیل معادالت ساختاری صورت گرفت .نتایج مربوط به
شاخصهای برازندگی مدل موردنظر در جدول  .۰بهطور خالصه نشان دادهشده و در ادامه تشریح میشود.
جدول  .3شاخصهای برازندگی تحليل عامل مدل مربوط به فرضيه پژوهش
شاخص

2χ

p

df

2 χ/df

NFI

IFI

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

مدل

۰۰۳/42

۳/۰۰1

۰۳۰

۰/۳2

۳/۹۵

۳/۹2

۳/۹۸

۳/۹1

۳/۹2

۳/۳۹۰

با توجه به جدول ۰؛ که شاخصهای برازندگی مدل مربوط به فرضیه پژوهش در شکل  .۲را بهطور خالصه نشان میدهد ،میتوان
نتیجه گرفت که اکثر شاخصها در سطح مطلوبی قرار داشته و مدل مربوط به فرضیه پژوهش از برازندگی قابل قبولی برخوردار
است.
 )1مجذورکای :در مدل اصالحشده ،مقدار مجذور کای برابر با  ۰۰۳/42بود که در سطح  ۳/۳۵معنادار نیست.
 )2نسبت مجذورکای :با توجه به جدول  .۰مقدار مجذور کای در پژوهش حاضر برابر  ۰/۳2میباشد که پایینتر از حد بحرانی  ۵بوده و نشاندهنده برازش مدل مربوط به فرضیه پژوهش
میباشد.
 )3جذر ميانگين مجذورات خطای تقریب ( :)RMSEAبا توجه به جدول  .۰مقدار این شاخص در مدل اصالحی برابر با  ۳/۳۹۰بود که نمایانگر برازش الگوی فرضیه پژوهش است.
 )4شاخص نيکویی برازش ( :)GFIمقدار این شاخص در پژوهش حاضر  ۳/۹۸میباشد که این شاخص نیز بیانگر برازش مدل پژوهش میباشد.
 )5شاخص نيکویی برازش تعدیلشده ( :)AGFIمقدار این شاخص در مدل اصالحی (شکل )۲برابر با  ۳/۹1بود که با توجه به برازش آن نسبت به میزان حدنصاب ،از قابلیت قبولی برخوردار
است.
 )6شاخص برازندگی افزایشی ( )IFIو شاخص برازندگی تطبيقی ( :)CFIمقادیر شاخص ( )IFIبرابر با  ۳/۹2و مقدار شاخص ( )CFIنیز برابر با  ۳/۹2بود که بیانگر برازش مدل مربوط
به فرضیه پژوهش میباشد.
 )7شاخص بنتلر-بونت یا شاخص نرم شده برازندگی ( :)NFIمقدار این شاخص در پژوهش حاضر برابر با  ۳/۹۵میباشد که نشانگر برازش مدل فرضیه پژوهش است.

با توجه به شاخصهای باال ،میتوان نتیجه گرفت که الگوی مربوط به فرضیه پژوهش از نیکویی برازش قابل قبولی برخوردار
است و میتوان به مقادیر همبستگی مدل در شکل  .۲اعتماد کرد و مقادیر رگرسیون جدول  .4را تفسیر نمود.

شکل  .۲مدل اثر مستقیم رضایت زوجیت والدین بر مشکالت بین فردی نوجوانان
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با توجه به شکل  ،۲اثر مستقیم رضایت زوجیت والدین بر ابعاد مشکالت بین فردی به ترتیب برای مشکل در قاطعیت برابر با -۳/۳4
 ،برای مشکل در مردم آمیزی برابر  ،-۳/۰۲برای مشکل در اطاعتپذیری برابر  ،-۳/۲۲برای مشکل در صمیمیت برابر  ،-۳/۳۹برای
مشکل در مسئولیتپذیری برابر  ،-۳/۳1و برای مشکل در مهارگری برابر  ،-۳/۲۳بهدستآمده است که بیانگر کاهش مشکالت بین
فردی در صورت باال بودن رضایت زوجیت والدین میباشد؛ بهعبارتدیگر هرچقدر رضایت زوجیت والدین بیشتر باشد منجر به
کاهش مشکالت بین فردی در فرزندان نوجوان میشود.
جدول  .4ضرایب رگرسيون معادالت ساختاری برای پيشبينی مشکالت بين فردی
Estimate
-.188

S.E.
.310

C.R.
-2.421

P
.015

.365

.168

.867

3.763

***
***

رضامندی نگرشی

<---

رضایت زوجیت والدین

رضامندی رفتاری

<---

رضایت زوجیت والدین

.010

رضامندی حمایتی

<---

رضایت زوجیت والدین

.613

.844

رضامندی هماندیشی

<---

رضایت زوجیت والدین

.704

.606

3.834

رضامندی مشکلگشایی

<---

رضایت زوجیت والدین

.872

.953

3.897

***

رضامندی فردیتی

<---

رضایت زوجیت والدین

.649

.602

3.797

***

رضامندی فرزندپروری

<---

رضایت زوجیت والدین

.667

.514

3.810

***

رضامندی مطلوب اندیشی

<---

رضایت زوجیت والدین

.421

.424

3.491

***

رضامندی عاطفی

<---

رضایت زوجیت والدین

.240

رضامندی تعاملی

<---

رضایت زوجیت والدین

.157

.213

2.875

.004

قاطعیت

<---

رضایت زوجیت والدین

-.044

.222

-.689

.491

مسئولیتپذیری

<---

رضایت زوجیت والدین

-.056

.195

-.875

.382

اطاعتپذیری

<---

رضایت زوجیت والدین

-.219

.266

-2.661

.008

مردم آمیزی

<---

رضایت زوجیت والدین

-.120

.207

-1.740

.082

صمیمیت

<---

رضایت زوجیت والدین

-.081

.256

-1.231

.218

مهارگری

<---

رضایت زوجیت والدین

-.198

.227

-2.502

.012

بهطورکلی نتایج نشان میدهد رضایت زوجیت والدین و ابعاد آن بهطور معناداری قادر به تبیین  ۲۲درصد از واریانس مشکالت بین
فردی میباشند .براین اساس فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و بین ابعاد دهگانه رضایت زوجیت والدین و ابعاد ششگانه
مشکالت بین فردی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
بحث و نتيجهگيری
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که رضایت زوجیت والدین رابطه منفی با مشکالت بین فردی نوجوانان آنها دارد .این یافته با
نتایج مطالعات بارلو و همکاران ( )۲۳۰۵و کامران و همکاران ( )۰۰۸۹همسو است .در تبیین این یافته میتوان چنین بیان کرد،
ازآنجاییکه افراد دارای سبک فرزندپروری مستبدانه یا مقتدرانه در نحوه تعامل با همسر خود نیز تا حدی این ویژگیها را وارد رابطه
میکنند ،درنتیجهی وجود سبک فرزندپروری مستبدانه تعارض با والد دیگر و فرزند به وجود میآید که این تعارضات دوگانه،
مشکالت بینفردی فرزندان را بهواسطه مشکالت هیجانی و عاطفی به وجود آمده افزایش میدهد (پینکوارت۲۳۰2 ،؛ کامران و
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۰۲1

پیش بینی مشکالت بین فردی در نوجوانان براساس مؤلفه های رضایت ...

نیک سیر و همکاران

همکاران .)۰۰۸۹ ،خصومت بین والدین میتواند اثرات گستردهای در میان اعضای خانواده داشته باشد و بهموجب آن خصومت یک
والد ممکن است توانایی والد دیگر برای حفظ رابطه مثبت با فرزندان خود را مختل کند؛ بهعبارتدیگر ،وقت و انرژی روانی هر دو
والد روی رابطه خصومتآمیز خودشان سرمایهگذاری میشود و در نحوه تعامل با فرزندشان بهعنوان الگوهایی مخرب ظاهر
میشوند .برای مثال مادری که در ارتباط با همسر خود با بیتوجهی مواجهه است و نمیتواند این احساس رهاشدگی را بپذیرد ،یا
با فرزندان خود بهصورت افراطی بدرفتاری میکند یا اینکه بهمنظور جبران این کمبود روانی ،بیشازحد به فرزندان خود وابسته
میشود و به نیازهای آنها رسیدگی میکند تا مورد بیتوجهی آنها قرار نگیرد .در هر دو صورت نوجوان میآموزد برای حفظ
روابط بینفردی نیاز است به دیگران باج داده شود و یا اینکه بهمنظور پیشگیری از به وجود آمدن چنین احساسی تن به روابط
صمیمی نمیدهد (نیولند)۲۳۰۵ ،؛ بنابراین وجود تعارض بین والدین ،باعث ایجاد طرحوارههای ناسازگار اولیه نیز میشود این
طرحوارهها عمیقترین تأثیرات خود را بر روابط بینفردی فرزندان میگذارد .برای مثال در صورت به وجود آمدن طرحواره بی-
اعتمادی ،فرد در ارتباط با اشخاص دیگر نمیتواند رفتار مناسبی از خود نشان دهد درنتیجه دیگران را بهعنوان دشمن بالقوه خود
بهحساب میآورد که بهصورت پیشفرض و قبل از اینکه از جانب آنها آسیب ببیند ،با بدرفتاری واکنش نشان میدهد.
همچنین درگیری هیجانی منفی در خانواده نشاندهنده تعامل ضعیف بین اعضای خانواده و کیفیت پایین در روابط والد فرزندی است
و موجب گرایش فرد به رفتارهای سازش نایافته میشود .نوجوانانی که از خودکارآمدی ،سالمت روانی و حرمت خود باال برخوردارند،
این رگههای شخصیتی در آنها به کیفیت باالی ارتباط والد-فرزندی نسبت داده میشود و بر درگیری هیجانی در خانواده آنها تأثیر
میگذارد؛ درنتیجه یکی از عوامل حمایتی در سالمت روانی و آزادانه صحبت کردن نوجوانان با والدینشان مربوط به فضای هیجان
خانواده است (مرادی فرد و همکاران .)۰۰۸۸ ،این پژوهش بهدلیل محدودیتهای اجرایی در زمان شیوع ویروس کرونا بهصورت
پرسشنامه آنالین اجرا شد و در تعمیم نتایج آن به عموم افراد جامعه ایران با محدودیت مواجه است و الزم است احتیاط شود .در
مورد روش نمونهگیری ،اگرچه تالش شد با توجه به محدودیتهای موجود ،نمونه از گروهی انتخاب شود که شباهت بیشتری با
جامعه دارند ،اما چون نمونه بهصورت در دسترس انتخاب گردید ،بهتر است از روشهای نمونهبرداری تصادفی استفاده شود تا دقت
بیشتری داشته باشد .عدم کنترل برخی از متغیرهای مزاحم از قبیل موقعیت اقتصادی ،خانوادگی ،اجتماعی و سن نمونههای تحقیق
که این وضعیت منجر به کاهش روایی درونی تحقیق گردیده است ،محدودیت دیگر پژوهش است .همچنین ،ماهیت همبستگی و
مقطعی بودن مطالعه حاضر نتیجهگیری علی در مورد یافتهها را مشکل میسازد .پیشنهاد میشود پس از اتمام دوران شیوع ویروس
کرونا ،از روشهای دیگر مانند مصاحبۀ نیمه ساختاریافته نیز استفاده گردد .بهمنظور بررسی روابط علی ،انجام تحقیق در جامعهای
بزرگتر و استفاده از معادالت ساختاری و تحلیل مسیر برای بررسی روابط علت و معلولی پیشنهاد میشود .بهمنظور اطمینان از
نتایج ،بهتر است پژوهش در نمونهای دیگر و با کنترل متغیرهای فردیتی ،موقعیت اقتصادی ،خانوادگی ،اجتماعی و سن انجام شود.
با توجه به یافته حاصل از پژوهش حاضر مبنی بر رابطه منفی رضایت زوجیت والدین با مشکالت بینفردی فرزندان پیشنهاد میگردد
که راهکارها و روشهای مناسب در جهت افزایش رضایت زوجیت والدین بهمنظور کاهش مشکالت بینفردی فرزندان با کمک
مشاوران خانواده و روان شناسان صورت گیرد .بهمنظور افزایش ویژگی رضایت زوجیت والدین و تحمل پریشانی در زوجین پیشنهاد
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