مدل مفهومی عوامل زمینهساز تعارضات والد – نوجوان از دیدگاه والدین
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چکیده
تعارضات والد -نوجوان ،از مهمترین مشکالت خانوادههای دارای فرزند نوجوان است که
تعارضات والد– نوجوان و برمبنای راهبرد نظریه داده بنیاد ،انجام شده است 41 .زوج ،از
میان والدین دارای فرزند نوجوان مراجعهکننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش و واحد
مشاوره مدارس شهر اصفهان ،به روش نمونهگیری نظری ،هدفمند و داوطلبانه انتخاب
شدند .دادهها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق تا رسیدن به اشباع نظری،
گردآوری و با کدگذاری نظری (کدگذاری باز ،محوری و انتخابی) تحلیل شدند .نتایج
کدگذاری باز ،منجر به شناسایی  529کد اولیه 733 ،کد ثانویه 37 ،مفهوم47 ،مقوله و 1
عامل اصلی (عوامل مربوط به نوجوان ،والدین ،خانواده و جامعه) شد .نتایج کدگذاری
محوری نشان داد که مقوله محوری مدل پارادایمی سبک فرزندپروری ناکارآمد والدین
است که تحت تأثیر شرایط علّی (ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای جمعیتشناختی،
تعارضات زناشویی ،ناآگاهی والدین) قرار دارد و در کنار شرایط مداخلهگر (عوامل
استرسزای محیطی ،دوستان و فناوری) و شرایط زمینه ای (سطح پایین کیفیت زندگی
خانواده ،عملکرد ناقص خانواده ،بلوغ ،تجارب ناخوشایند گذشته و ناآگاهی نوجوانان) بر
راهبردهای والدین و نوجوانان تأثیر میگذارد که حاصل آن بهکارگیری راهبردهای
ناکارآمد و ایجاد مشکالت رفتاری ،شناختی و عاطفی والدین و نوجوانان است.
بر این اساس مدل مفهومی مربوطه و خط داستانی آن تبیین شد.

کلیدواژگان :تعارضات والد -نوجوان ،عوامل مربوط به نوجوان ،عوامل مربوط به والدین ،عوامل
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مقدمه
انسان موجودی اجتماعی ،پویا و ساختاریافته است که برای زیستن و داشتن زندگی مفید ،به
تعامل و برقراری روابط با محیط نیاز دارد ،زیرا تنها راه ممکن برای تأمین نیازهای زندگی است .از
مهمترین روابط ،روابط خانوادگی است (حمیدی و محمدحسینی .)2242 ،روابط خانوادگی،
مهمترین عامل خانوادگی مؤثر بر سالمت روان فرزندان (تاماال–نارا و ستاشیوم -روکرت2247 ،4؛
آکرودودو2242 ،2؛ صادقزاده و سامانی )4775 ،و روابط والد– فرزندی در دوران نوجوانی،
مهمترین منبع رشد اجتماعی و هیجانی است (کالینز و استاینبرگ ،)2226 ،7زیرا خانواده ،مهمترین
عرفانمنش ،)4752 ،مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و مهمترین رکن جامعه (پناهی و زارعان،
 ،)4754مهمترین عامل رشد روانی–اجتماعی فرزندان (گاالرین و آلونسو آربیول )2242 ،1و
مهمترین عامل اثرگذار بر سالمت روان انسان است و میتواند کانون التیام همه زخمها و در مقابل،
کانون ایجاد زخمهای عمیق در اعضایش باشد (نظری )4751 ،که در بین تمامی نهادها ،سازمانها و
مؤسسات اجتماعی ،مهمترین ،ارزشمندترین و اثربخشترین نقشها را دارد (نوابینژاد.)4759 ،
از واقعیتهای جدید زندگی ،سرعت فوق العاده تغییر در نهاد خانواده و ایجاد مشکالت
خانوادگی است (کارلسون ،اسپری و لویس ،4553 ،9ترجمه نوابینژاد .)4759 ،مشکالت خانوادگی
به حاالتی بیمارگونه اطالق میشود که در عملکرد بهنجار فرد یا سیستم خانواده اختالل ایجاد
میکند و مانع عملکرد بهنجار فرد و سیستم خانواده میشود (نیلفروشان ،عابدی و احمدی.)4757 ،
مهمترین چالش ،دگرگونی سریع هنجارها و ارزشهای خانوادگی میان فرزندان با والدین و تعارض
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بین آنهاست (معیدفر و صبوری خسروشاهی .)4752 ،تعارض ،به ناتوانی در حل تفاوتها اشاره دارد
که بیشتر مواقع با تنش ،خصومت یا پرخاشگری همراه است (هال )4573 ،و اساسیترین مشکل
خانوادههای دارای فرزند نوجوان (استاینمتز و ساسمن ،)2247،3جزء طبیعی مرحله چهارم (مرحله
خانواده دارای فرزند نوجوان) در چرخه خانواده (نیکولز )2242 ،7است که در طول سالهای اولیه

1.Tummala-Narra & Sathasivam - Rueckert
2. Okorodudu
3. Collins & Steinberg
4. Gallarrin & Alonso-Arbiol
5. Carlson, Sperry & Lewis
6. Conflict
7. Steinmetz & Sussman
8. Nichols
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نوجوانی شکل میگیرد (مککینی و رنک2244 ،4؛ پیرسون ،)2229 ،2مرحله ای که خود نوجوان
نیز درگیر بحران ناشی از تغییر و تحوالت دوران بلوغ است (شیفر و کیپ .)2244 ،7بنابراین می-
توان چنین بیان کرد که تعارضات والد-نوجوان ،1از مهمترین مشکالت خانوادگی و فرایندی است
که عامل اساسی آن ادراک یا احساس ناسازگاری است و میتواند درون فرد ،میان دو یا چند نفر،
گروه یا سازمان اتفاق بیفتد و حالت پنهان یا آشکار داشته باشد و نقشی بسیار مؤثر در ایجاد
مشکالت عاطفی ،رفتاری ،شناختی اعضای خانواده به ویژه نوجوانان دارد .برای مثال میتوان به
جعفرزاده ( ،)4751اسدی ،جاویدی و قاسمی ( ،)4751قمری ،امیریمجد و خوشنام (،)4757
شهنیییالق ،عزیزیمهر و مکتبی ( ،)4752خواجهنوری و هاشمینیا ( ،)4752مارکل و وینر
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( ،)2241مارسو ،6دورن 3و ساسمن ( ،)2242جئوانگ ،ساید و کوکستن ،)2242( 7مویترا و
موکرجی ،)2242( 5ونجلیستی ،)2242( 42کو و روتر ،)2244( 44موتی -استفانیدی ،پاولوپولوس و
تنتاروس ،)2244( 42آدریان ،زمن ،اردلی ،لیزا و سیم ،)2244( 47شالت )2244( 41و کولبرگ ،پنیا و
زایاس )2242( 49اشاره کرد.
عوامل بسیار در ایجاد تعارضات نقش دارند .معیدفر و صبوری خسروشاهی ( ،)4752گسترش
رسانه های جدید ،توسعه آموزش ،دسترسی به اطالعات ،رشد فردگرایی ،تغییر گروه مرجع و
پیدایش ارزشها ،پوربافرانی ( ،)4752تغییرات زیستشناختی و روانشناختی مربوط به بلوغ ،رشد
شناختی نوجوان ،خودمختاری و استقاللطلبی نوجوان ،سبک دلبستگی نوجوان و گروه همساالن و
دوستیهای دوران نوجوانی ،سبکهای فرزندپروری ،تعارض زناشویی ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی
خانواده ،سبک حل تعارض والدین و نوجوان ،مهارتهای ارتباطی والدین و نوجوان و ویژگیهای
شخصیتی والدین و نوجوان و نوروزی اصفهانی ( ،)4757تغییرات زیستشناختی ،شناختی،
1. McKinney & Renk
2. Pearson
3. Shaffer & Kipp
4. Parent-adolescent conflicts
5. Markel & Wiener
6. Marceau
7. Dorn
8. Juang, Syed & Cookston
9. Moitra & Mukherjee
10. Vangelisti
11. Koh & Rueter
12. Motti-Stefanidi, Pavlopoulos & Tantaros
13. Adrian, Zeman, Erdley, Lisa & Sim
14. Schalet
15. Kuhlberg, Peña & Zayas
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اختالف در ادراک ،پیچیدهشدن مسائل هویتی ،جنسیت ،انتخابهای زندگی و پیشرفت ،تغییر در
ارتباط و قدرت ،تغییر در دلبستگی ،ارزشها ،بهرهکشی والدین و خودمحوری نوجوانان را از عوامل
مؤثر بر تعارضات والد– نوجوان میدانند .همچنین سبک فرزندپروری والدین (برکین ،الورس،
ورهالست و ون در اند2242 ،4؛ آشبورن2225 ،2؛ دویل و مارکیویچ ،)2229 ،7تعارضات زناشویی
(پوربافرانی ،اعتمادی ،اکبرزاده و جزایری4751 ،؛ خواجهنوری و هاشمینیا4752،؛ نوری4775 ،؛
قرهباغی4775 ،؛ دویل و مارکیویچ2229 ،؛ استاتزمن ،بین ،میلر ،دی ،مور ،)2244 ،1ویژگیهای
برانج ،ون درن ،ون در والک و مئوس ،)2225 ،9ویژگیهای شخصیتی (برانج و همکاران2225 ،؛
نوری ،)4775 ،ویژگیهای جمعیتشناختی (انیسی ،سلیمی ،میرزمانی ،رئیسی و نیکنام،)4776 ،
عوامل استرس زا (سامک ،ویلسون ،مکگیو و یاکونو2246 ،6؛ شاه ،چاهان ،گوپتا و سن،)2246 ،3
فناوری (معیدفر و صبوری خسروشاهی4752،؛ شاه و همکاران ،)2246 ،سطح کیفیت زندگی
خانواده (پانفیل ،الیبل و آی2242 ،7؛ بل ،)2244 ،5عملکرد خانواده (الهیاری و حسینی4757 ،؛
پانفیل و همکاران2242 ،؛ بل2244 ،؛ جئونگ و چون2242 ،42؛ اسمیت ،فریمن و زابریسکی،44
 ،)2225بلوغ (شاه و همکاران2246 ،؛ برانج و همکاران2225 ،؛ ژیونگ ،تیوکامپی و رتیگ،42
2227؛ پراتا ،)2226 ،47علم و آگاهی (عابدی ،محمدی خشویی و صالحی ،)4754 ،تجارب گذشته
(پوربافرانی و همکاران4751،؛ سپاه منصور ،امامیپور و امرالهی بیوکی4757 ،؛ عابدی و همکاران،
4754؛ پانفیل و همکاران )2242 ،و سبک دلبستگی فرزندان (سپاه منصور و همکاران4757 ،؛
خواجه نوری و هاشمینیا4752 ،؛ پاکدامن ،سیدموسوی ،قنبری و ملحی ،)4752 ،از عوامل مؤثر بر
تعارضات والد– فرزندی هستند.

1. Beerkien, Louwerse, Verhulst, &van der Ende
2. Ashbourne
3. Doyle & Markiewicz
4. Stutzman, Bean, Miller, Day & Moore
5. Branje, van Doorn, van der Valk & Meeus
6. Samek, Wilson, McGue & Iacono
7. Shah, Chauhan, Gupta & Sen
8. Panfile, Laible & Eye
9. Bell
10. Jeong & Chun
11. Smith, Freeman & Zabriskie
12. Xiong, Tuicomepee & Rettig
13. Prata
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تفکر در پیشینه پژوهش نشان میدهد که اگر چه نتایج پژوهشهای کمّی ،قابل تعمیم اند ،اما در
آنها به بررسی چند سؤال و فرضیه دربارۀ وجود برخی از عوامل و متغیرها بسنده شده است و از
آنجا که فهم و نقش کنشگر و تجربه زیسته او مورد توجه نبوده و دادهها تنها با پرسشنامه حاصل
شده ،دسترسی به الیههای عمیق پدیده مورد بررسی کمتر فراهم شده است .اندک پژوهشهای انجام
شده نیز که تجربه زیسته مشارکتکنندگان را بررسی کرده اند ،جامع نبوده و تنها به تعدادی از
عوامل پرداخته اند .بنابراین میتوان گفت که بیشتر پژوهشهای انجام شده در این زمینه پراکنده
نکرده اند ،بنابراین ضروری است که مطالعاتی به روش کیفی و بر اساس راهبرد نظریه داده بنیاد
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انجام شود تا عوامل زمینهساز تعارضات والد -نوجوان شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد .از این
رو ،سؤال اصلی پژوهش این است که عوامل زمینهساز تعارضات والد– نوجوان کدام اند و آیا
دادههای حاصل ،در قالب مدل مفهومی قابل تبیین است؟
روششناسی پژوهش
روش :پژوهش حاضر به روش کیفی و بر اساس راهبرد نظریه داده بنیاد انجام شده است.
عوامل بسیار در انتخاب روش پژوهش ،نقش دارند .زمانی که در حوزه ای ،متغیرها ناشناخته
(کرسول و پالنو کالرک2223 ،2؛ ترجمه کیامنش و سرایی )4751 ،و مطالعات از نوع «تجربه
زیسته» باشند ،یعنی از دیدگاه کسانی که آن را تجربه کرده اند (مکسول ،)2229 ،7از روش پژوهش
کیفی استفاده میشود .ازجمله راهبردهای پژوهش کیفی ،راهبرد نظریه داده بنیاد است که به جای
پیشفرضهای نظری ،به میدان مطالعه و دادههای حاصل از انجام پژوهش در میدان مطالعه اولویت
میدهد (فلیک2226 ،1؛ ترجمه جلیلی .)4756 ،از آنجا که در پژوهش حاضر در پی بررسی فرایند
تجربه منتهی به تعارض مشارکتکنندگان بودیم ،راهبرد نظریه داده بنیاد بهترین روش برای این
منظور بود چرا که با در نظر قرار دادن تجارب آنها به فهم فرایندی پدیده تعارض کمک میشد .از
سویی نیز چون مدل مفهومی برمبنای دادههایی که به صورت منظم گردآوری و تحلیل شده اند،
تدوین شده است و مقوله محوری براساس شرایط علی ،مداخلهگر ،زمینه ای ،راهبردها و پیامدها،
مورد بررسی قرار گرفته است ،تبیین بهتری ارائه میدهد.

1. Grounded theory
2. Creswell & Plano Clark
3. Maxwell
4. Flick
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جامعه مورد مطالعه :جامعه مورد مطالعه همه والدین دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر اصفهان
بودند که در سال تحصیلی  4756-53حداقل یکی از فرزندان آنها در دورۀ متوسطه مشغول به
تحصیل بودند ،تجربه طالق نداشتند ،هر دو والد در قید حیات بودند و با نوجوان در زیر یک
سقف زندگی میکردند ،در شش ماهه اول سال تحصیلی جاری ،حداقل یک بار برای دریافت
خدمات راهنمایی و مشاوره به مراکز مشاوره آموزش و پرورش و واحد مشاوره مدارس مراجعه
کرده بودند ،شکایت و نارضایتی از روابط با نوجوان داشتند و در پرسشنامه تعارضات
گرفتن معیارهای ذکر شده این بود که والدین ،پدیده تعارض را در فرایند زندگی تجربه کرده باشند
و بتوانند تجارب خود را در زمینه موضوع مورد مطالعه به خوبی بیان کنند.
مشارکتکنندگان و شیوه انتخاب آنها :تعداد مناسب مشارکتکنندگان در پژوهشهای کیفی،
تعداد درست یعنی تعداد «کافی» و مصاحبه کافی به گونهای است که مصاحبهکننده احساس کند هر
چیزی که الزم بوده از مصاحبه آموخته است (جانسون2222 ،؛ به نقل از هومن ،)4752 ،یعنی تا
زمانی که هیچ داده جدید یا مرتبط به یک مقوله به دست نیاید .اغلب صاحبنظران ،تعداد افراد
نمونه مطلوب برای رسیدن به اشباع نظری را میان  22تا  72نفر میدانند (کرسول2247 ،؛ شارمز،4
2241؛ هسه و شرلین ،2246 ،ترجمه کیامنش .)4756 ،در این پژوهش از نمونه متجانس و همگون

2

و از روش نمونهگیری نظری ،هدفمند و داوطلبانه استفاده شد .تعداد منابع مورد مطالعه به  41زوج
رسید ،یعنی پس از مصاحبه با  27والد ،اشباع نظری حاصل شد؛ به بیان دیگر داده جدیدی حاصل
نشد.
همانطور که در جدول شماره  4آمده است ،مشارکت کنندگان  41مادر در بازه سنی  76تا 97
سال و  41پدر در بازه سنی  73تا  34سال هستند که تحصیالت آنها از ابتدایی تا فوقلیسانس،
متغیر است ،تعداد فرزندان  4تا  7فرزند ،مدت زمان ازدواج آنها  49تا  76سال است که حدود 61
درصد ،از نظر اقتصاد خانواده متوسط و ضعیف و وضعیت مسکن آنها استیجاری است .سایر
اطالعات در جدول  4نشان داده شده است.

1. Charmaz
2. Homogeneous
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جدول  :8اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان
کد

جنسیت

سن

تحصیالت

رشته تحصیلی

شغل

مصاحبه
1

p.1

p.2

p.3

p.5

p.6

p.7

p.8

p.9

p.10

p.11

p.12

p.13

زن

75

دیپلم

علوم انسانی

خانهدار

مرد

13

دیپلم

علوم ریاضی

آزاد

زن

19

دیپلم

کاردانش

خانهدار

مرد

73

سیکل

-

مکانیک

زن

76

دیپلم

علوم انسانی

خانهدار

مرد

91

لیسانس

علوم تربیتی

آزاد

زن

17

سیکل

-

خانهدار

مرد

67

لیسانس

برق

کارمند

زن

12

لیسانس

معارف اسالمی

خانهدار

مرد

93

لیسانس

ادبیات فارسی

دبیر

زن

96

لیسانس

زبان انگلیسی

دبیر

مرد

34

سیکل

-

کارمند

زن

97

ابتدایی

-

خانهدار

مرد

15

لیسانس

برق

کارمند

زن

13

دیپلم

فنی و حرفه ای

خانهدار

مرد

19

فوق لیسانس

ادبیات فارسی

دبیر

زن

17

دیپلم

علوم انسانی

خانهدار

مرد

99

سیکل

-

آزاد

زن

91

سیکل

-

خانهدار

مرد

61

ابتدایی

-

کارگر

زن

93

سیکل

-

خانهدار

مرد

15

ابتدایی

-

آزاد

زن

16

لیسانس

تاریخ

خانهدار

مرد

11

فوق لیسانس

علوم تربیتی

دبیر

زن

76

دیپلم

علوم تجربی

خانهدار

مرد

12

لیسانس

روانشناسی

کارمند

زن

77

دیپلم

علوم تجربی

خانهدار

p.14

فرزندان

ازدواج

خانواده

مسکن

2

22سال

ضعیف

شخصی

7

47سال

متوسط

استیجاری

4

49سال

متوسط

استیجاری

7

25سال

خوب

استیجاری

7

22سال

متوسط

شخصی

2

25سال

متوسط

7

76سال

خوب

استیجاری

4

24سال

ضعیف

استیجاری

2

22سال

ضعیف

شخصی

4

72سال

ضعیف

شخصی

2

26سال

ضعیف

استیجاری

2

45سال

خوب

استیجاری

7

24سال

متوسط

استیجاری

7

43سال

خوب

خانه پدری

خانه
پدری

1. Parent
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p.4

مرد

17

لیسانس

علوم اجتماعی

آزاد

تعداد

مدت

اقتصاد

وضعیت
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روش اجرا و تحلیل دادهها :بهمنظور بررسی تجارب زنده ،شناخت معنا و مفهوم عوامل
زمینهساز تعارضات والد -نوجوان و تدوین نظریه بر مبنای تجارب و دانش ضمنی والدین ،ابتدا با
هدف تعیین مفاهیم و سؤاالت مورد بررسی ،سه مصاحبه بدون ساختار ،انجام و تحلیل شد ،سپس
جلسات مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق انجام شد .شیوه اجرای مصاحبه ،به این صورت بود که
پس از بیان مقدمه ای کوتاه (سپاسگزاری از پذیرش دعوت شرکت در مصاحبه ،معرفی خود و
موضوع ،بیان اهداف پژوهش و اهمیت نظرات مشارکتکننده در تحقق بخشیدن به اهداف
در فرایند مصاحبه با استفاده از مهارتهای گوش دادن فعال ،انعکاس محتوا و احساس ،خالصه
کردن و سؤاالت باز -پاسخ ،مشارکت کننده به شرکت فعال در مصاحبه تشویق شد و سعی بر
داشتن جلسه پرمحتوا بود (سؤاالت مصاحبه بر فهم این موضوع تمرکز داشتند که مشارکتکنندگان
فرایند تعارض با نوجوان را چگونه تجربه کرده اند) .مدت زمان هر مصاحبه  92تا  72دقیقه بود.
مصاحبه در واحد مشاوره مدارس که محیطی امن و آرام بود ،انجام شد و پس از هر مصاحبه،
مصاحبه روی کاغذ پیادهسازی شد و با استفاده از کدگذاری باز ،4محوری 2و گزینشی 7مورد تحلیل
قرار گرفت .فرایند مصاحبه و تحلیل دادهها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .مسیر تکاملی
نظریه در شکل شماره  4آمده است.
تئوری

مقوله ها

مفاهیم

کدها

شکل  :8مسیر تکاملی نظریه در استراتژی مفهومسازی داده بنیاد (دانایی فرد)8117 ،

اعتبارسنجی :بررسی روایی کیفی یعنی سنجش این موضوع که آیا اطالعات به دست آمده از
طریق گردآوری دادههای کیفی دقیق است یا خیر .کرسول ( )2247معتقد است که پژوهشگران
کیفی در مطالعات خود ،باید حداقل دو روش از روشهای افزایش روایی استفاده کنند .در فرایند
انجام دادن پژوهش ،به منظور اعتبارسنجی دادهها ،از روشهای زیر استفاده شد:
 )4بازبینی اعضا یا بازخورد مطلعان :1روش بازبینی اعضا ،حساسترین روش برای ایجاد اعتبار
(لینکلن و گوبا )4579 ،9و مؤثرترین روش برای از بین بردن احتمال خطا در تفسیر نظرات

1. Open coding
2. Axial coding
3. Selective coding
4 . Member checking or informant feedback
5. Lincoln & Guba
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مشارکتکنندگان است (مکسول .)4556 ،از این رو در پایان هر مرحلۀ کدگذاری ،مفاهیم و
مقولههای حاصل با مشارکتکنندگان مورد بررسی قرار گرفتند )2 ،درگیری طوالنی مدت با
موضوع پژوهش :دقت و توجه به اصول علمی در فرایند اجرا و کدگذاری ،در بازه زمانی مناسب
(حدود بیست ماه) )7 ،نظارت متخصصان یا مرور خبرگان :در فرایند انجام دادن پژوهش ،متن
مصاحبهها و جداول کدگذاری و مفاهیم و مقولههای استخراج شده در اختیار اساتید و کارشناسان
فعال در حوزه پژوهش کیفی گذاشته شد و فرایند کدگذاری با نظارت آنها انجام شد)1 ،
مقولهها ،مصاحبه با مشارکتکننده بعدی ،براساس مفاهیم به دست آمده از مصاحبه قبلی انجام شد
و این فرایند تا اشباع نظری دادهها ادامه یافت )9 ،روابط ساختاری و مقایسه دادهها (همسوسازی
با ادبیات پژوهش) :استفاده از چندین منبع و مقایسه دادهها در فرایند انجام دادن پژوهش ،اصلی
مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد .پژوهشگرانی که از راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده میکنند،
پس از تعیین مقوله محوری و مشخص کردن ویژگیها و مقولههای مرتبط با آن ،از ادبیات موجود
به منزلۀ یک منبع داده ،بهره میگیرند و آن را در فرایند مقایسه مداوم ،یکپارچه کرده تا مفاهیم به
صورت غنی بسط و توسعه یابند (گلیزر ،2227 ،4به نقل از اونوگبزی و لیچ .)2223 ،2بنابراین در
فرایند انجام دادن پژوهش ،با مبنا قرار دادن نظرات مشارکتکنندگان از ادبیات موضوع به طور
مکرر برای مقایسه دادههای به دست آمده استفاده شد )6 ،توصیف پرمحتوا و غنی :7از جمله
روشهای اعتباریابی دادهها ،جمع آوری دادههای غنی و پرمحتواست که به دادههایی اشاره دارد که
با جزئیات کافی به دست آمده اند .دستیابی به این هدف مستلزم آن است که مصاحبهها ضبط و
بهطور دقیق پیادهسازی شوند (اونوگبزی و لیچ .)2223 ،از آنجا که همۀ مصاحبهها ضبط و
پیادهسازی شدند ،بنابراین این امر نیز سبب بهبود اعتبار دادهها شده است.
یافتههای پژوهش
سؤال :8عوامل زمینهساز تعارضات والد-نوجوان کدام اند؟

برای یافتن پاسخ این سؤال ،در فرایند انجام دادن پژوهش ،مصاحبهها ،ضبط و پیادهسازی و
به صورت سطر به سطر بررسی شدند و طی فرایند پنج مرحله ای کدگذاری باز انجام شد؛ به این
صورت که ابتدا هر مصاحبه به واحدهای کوچکتر تجزیه شد و هر جزء یک کد اولیه نام گرفت
1. Glaser
2. Onwuegbuzie & Leech
3. Rich and thick description
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(در بیشتر موارد ابتدای تحلیل ،از کدهای زنده استفاده شد تا کدها ،به تجربه زیسته
مشارکتکنندگان نزدیک باشد) .با بررسی کدهای اولیه ،مشخص شد که برخی از این کدها به
موضوعهای مشترکی اشاره دارند و میتوانند برچسب مشترکی دریافت کنند ،سپس اجزایی از
مصاحبهها که بار معنایی مشترکی داشتند ،در کنار یکدیگر قرار گرفتند و یک کد ثانویه را تشکیل
دادند .در مرحله بعد ،براساس شباهتها و روابط مفهومی میان کدهای ثانویه ،مفاهیم استخراج شدند
و در فرایند مقایسه ،مفاهیم در چارچوب مقولههای فرعی و در نهایت مقولههای فرعی در
 529کد اولیه 733 ،کد ثانویه 37 ،مفهوم47 ،مقوله و  1عامل اصلی(عوامل مربوط به نوجوان،
والدین ،خانواده و جامعه) شد .دادههای حاصل در جدول شماره  2آمده است.
جدول  :1عوامل زمینهساز تعارضات والد-نوجوان
مفاهیم
ویژگیهای رفتاری دوران بلوغ -ویژگیهای شناختی دوران بلوغ -ویژگیهای عاطفی و
هیجانی دوران بلوغ-تغییرات فیزیولوژی دوران بلوغ
سبک زندگی دانش آموزی ناکارآمد -مهارتهای تحصیلی ناکارآمد -وضعیت تحصیلی و
تربیتی ضعیف
راهبردهای ارتباطی ناکارآمد -مهارتهای حل مسئله و حل تعارض ناکارآمد -مهارتهای
تصمیمگیری ناکارآمد -مهارتهای کنترل خشم ناکارآمد
عدم آگاهی از اصول بهداشت جسمانی و روانی -عدم آگاهی از ویژگیهای دوران بلوغ-
عدم آگاهی از آداب و ارزشهای فرهنگی -عدم آگاهی از قوانین و مقررات
تجارب ناخوشایند دوران کودکی -سبک دلبستگی

مقولهها
بلوغ
مشکالت تحصیلی و تربیتی

عوامل
مهارتهای زندگی ناکارآمد
ناآگاهی نوجوان
تجارب ناخوشایند گذشته

مشکالت رفتاری -مشکالت شناختی -مشکالت عاطفی و هیجانی

مشکالت روانشناختی

سبک والدگری مستبدانه -سبک والدگری سهلگیرانه -سبک والدگری طردکننده -سبک
ویژگیهای رفتاری -ویژگیهای شناختی -ویژگیهای عاطفی و هیجانی
راهبردهای ارتباطی ناکارآمد -راهبردهای حل مسئله و حل تعارض ناکارآمد-
راهبردهای کنترل خشم ناکارآمد -راهبردهای تصمیمگیری ناکارآمد
عدم آگاهی از فرایند رشد و ویژگیهای هر دوره -عدم آگاهی از اصول تعلیم و تربیت-
عدم آگاهی از فرایند رشد و نیازهای هر دوره
سن -تحصیالت -پایگاه اجتماعی -پایگاه دینی و معنوی -شغل -خانواده اصلی
عدم صمیمیت -عدم هماهنگی -عدم همکاری -عدم انعطافپذیری -افکار و باورهای
غیرمنطقی -نارضایتی زناشویی -عدم احترام به یکدیگر
مشکالت رفتاری -مشکالت شناختی -مشکالت عاطفی و هیجانی

مربوط به
نوجوان

سبکهای فرزند پروری

والدگری بی تفاوت

طبقهها

ناکارآمد
ویژگیهای شخصیتی
مهارتهای زندگی ناکارآمد
عوامل مربوط
ناآگاهی والدین
ویژگیهای جمعیت شناختی
تعارضات زناشویی
مشکالت روانشناختی

به والدین
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مفاهیم
کیفیت پایین زندگی فیزیکی -کیفیت پایین زندگی اجتماعی -کیفیت پایین زندگی
اقتصادی -کیفیت پایین زندگی معنوی -کیفیت پایین زندگی روان شناختی -کیفیت

مقولهها
سطح پایین کیفیت زندگی
خانواده

پایین زندگی بهداشتی
اختالل در نقشهای خانوادگی -اختالل در زیرسیستمها -اختالل در ساختار قدرت-
اختالل در روابط -اختالل در ابراز هیجانات و عواطف -اختالل در فرایند حل مسئله

طبقهها

عوامل مربوط
به خانواده

عملکرد ناقص خانواده

مسائل ناشی از رویدادهای اقتصادی -مسائل ناشی از رویدادهای فرهنگی -مسائل ناشی
از رویدادهای سیاسی -مسائل ناشی از رویدادهای اجتماعی -مسائل ناشی از تغییرات
نظام آموزشی -مسائل ناشی از رویدادهای عاطفی -مسائل ناشی از رویدادهای دینی و

عوامل استرسزای محیطی

مذهبی
دوستان مشکلدار -مشکالت ارتباطی با دوستان
اینترنت -فضای مجازی و شبکههای اجتماعی -گوشی تلفن همراه -ماهواره-
تلویزیون -لپتاپ و رایانه

گروه دوستان

به جامعه

فناوری

سؤال :1آیا دادههای حاصل ،در قالب یک مدل مفهومی قابل تبیین است؟

برای یافتن پاسخ این سؤال ،پس از طی فرایند کدگذاری باز ،برمبنای کدگذاری محوری و
گزینشی ،مدل مفهومی و خط اصلی داستان تهیه و تبیین شد .بنابراین مقولههای بهدست آمده از
کدگذاری باز ،در قالب شش دسته از عوامل (مقوله محوری ،شرایط علی ،راهبردها ،شرایط
مداخلهای ،شرایط زمینه ای و پیامدها) ،طبقهبندی و به یکدیگر مرتبط شدند و مدل پارادایمی حول
محور مقوله سبک فرزندپروری ناکارآمد والدین ،بهدست آمد.
مقوله محوری :سادهترین و بهترین روش برای شناسایی مقوله محوری یک مطالعه ،این است
که از خود بپرسیم اینجا چه چیزی دارد اتفاق می افتد ،یا جریان چیه؟ (اشتراوس .)4573 ،4از آنجا
که سبک فرزند پروری ناکارآمد والدین (سبک فرزندپروری مستبد ،سهلگیر ،طردکننده و
بیتفاوت) ،در بیشتر مصاحبهها تکرار شده بود و بیشترین ارتباط را با سایر مقولهها داشت ،بهعنوان
مقوله محوری انتخاب شد و در مرکز فرایند کدگذاری محوری قرار گرفت .مشارکت کننده P4

میگوید« :همه ما از برخورد و رفتارهای این مرد میترسیم .کسی جرأت حرف زدن را نداره.
هرچه او بگه ،باید انجام بدیم ،این خیلی بده ،ما هم انسانیم ،نه میتونیم جایی بریم ،شاید یکی از
دالیل رفتار دخترم»...
شرایط علّی :عواملی که بهطور مستقیم بر پدیده محوری ،تأثیر میگذارند (کرسول .)2247 ،در
پاسخ به این سؤال که شرایط علّی تعارضات کدام اند؟ نتایج نشان داد که ویژگیهای شخصیتی،
1. Strauss
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جمعیت شناختی ،ناآگاهی و تعارضات زناشویی والدین ،عواملی اند که بر سبک فرزندپروری آنها
و در نتیجه تعارضات تأثیر میگذارند.
 .4ویژگیهای شخصیتی والدین :ویژگیهای رفتاری ،شناختی ،عاطفی و هیجانی والدین ،نقشی
مؤثر بر سبک فرزندپروری والدین دارد .مشارکت کننده  P9میگوید« :این آقا در مجالس و
مهمانیها اصالً به خودش توجه نمیکنه ،همیشه میگه من همین طور راحتم ،مگه من و بچهها به
مناسبتهای مختلف برایش چیزی بخریم ولی میگه الزم نبوده».
وضعیت سالمت جسمانی و روانشناختی والدین ،شغل و تأثیرات خانواده اصلی نقشی مؤثر بر
مهارتهای والدگری و در نتیجه ایجاد تعارض میان والدین و نوجوانان دارد .مشارکتکننده P11

میگوید« :من فکر میکنم این مرد ،پدربزرگ پسرمه .چرا که  13سال اختالف سنی دارند و اصالً
پسرش را درک نمیکنه و این موجب شده که از او فاصله بگیره ،اصالً رابطه ای با هم ندارند».
 .7تعارضات زناشویی :عدم صمیمیت ،عدم هماهنگی ،عدم همکاری ،عدم انعطافپذیری،
افکار و باورهای غیرمنطقی ،نارضایتی زناشویی و عدم احترام به یکدیگر ،بر مهارتهای والدگری
والدین تأثیر میگذارد و موجب ایجاد تعارض میان والدین و نوجوان میشود .مشارکت کننده P7

میگوید« :من فکر میکنم آنچه موجب مشکل ما و نوجونمون است ،خودمون هستیم ،از روزی که
بچه به دنیا اومد ،همیشه با هم مشکل داشتیم ،یک روز خوش نداشتیم».
 .1ناآگاهی والدین :ناآگاهی والدین از فرایند رشد و ویژگیهای هر دوره ،اصول تعلیم و فرایند
رشد و تعارضهای هر دوره ،بر سبک فرزندپروری تأثیر دارد .مشارکت کننده  P14میگوید« :ما باید
متناسب با شرایط سنی بچهها با اونا رفتار کنیم .وقتی ما نمیدونیم اونا چی میخوان ،نیازهاشون
چی است ،چیکار میتونیم انجام بدیم".
راهبردها :کوربین 4و اشتراوس ( ،)2227راهبردها را پاسخها یا واکنشهایی میدانند که افراد یا
گروهها در مواجهه با موقعیتها ،مسائل و اتفاقات و رویدادها نشان میدهند ،لذا در پاسخ به این
سؤال که والدین و نوجوانان از چه راهبردهایی استفاده میکنند؟ نتایج نشان که آنها از راهبردهای
ارتباطی ،حل مسئله ،حل تعارض ،کنترل خشم و تصمیمگیری ناکارآمد استفاده میکنند.
مشارکتکننده  P5میگوید« :این بچه حرف زدن بلد نیست ،همیشه با تندی و با الفاظ بد صحبت
میکنه».
1. Corbin
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شرایط زمینه ای :سپس این سؤال مطرح شد که راهبردهای مورد استفاده والدین و نوجوانان،
تحت تأثیر کدام شرایط خاص ،قرار دارند؟ شرایط زمینه ای ،موقعیتهای خاص و ویژه ای هستند
که راهبردها و اعمال یا تعامالت را تحت تأثیر قرار میدهند(کوربین و اشتراوس2227 ،؛
کرسول .)2247،نتایج نشان داد که راهبردها ،تحت تأثیر سطح پایین کیفیت زندگی خانواده،
عملکرد ناقص خانواده ،بلوغ ،تجارب ناخوشایند گذشته و ناآگاهی نوجوان قرار دارند و این
شرایط ،بستر مناسبی برای ایجاد تعارضات فراهم میسازد.
معنوی ،روانشناختی و بهداشتی بر راهبردها و در نتیجه ایجاد تعارضات تأثیر گذارند.
مشارکتکننده  P1میگوید« :شرایط فیزیکی خونه مناسب نیست ،ما مستاجریم و با هزینههای
باالی زندگی ،نمی تونیم اون چیزی که ایشون میخواد تهیه کنیم ،همیشه میناله».
 .2عملکرد ناقص خانواده :اختالل در نقشهای خانوادگی ،زیرسیستمها ،ساختار قدرت ،روابط،
ابراز هیجانات و عواطف و فرایند حل مسئله ،تأثیری اساسی بر راهبردها و درنتیجه ایجاد
تعارضات میگذارد .مشارکت کننده  P5میگوید« :باباش آدم مسئولیتپذیری نیست ،در وظایف
خود کوتاهی ،ولی در برخورد با ما خیلی سخت برخورد میکنه ،شرایط ما مشخص نیست».
 .7بلوغ :ویژگیهای رفتاری ،شناختی ،عاطفی و هیجانی و تغییرات فیزیولوژیکی ،بستری مناسب
برای ایجاد تعارضات است .مشارکتکننده  P10میگوید« :این بچه اصالً به فکر خودش نیست.
میدونه ما دوستش داریم ،ولی همش خودش میخواد بدون سؤال و مشورت کاری انجام بده».
 .1ناآگاهی نوجوان :ناآگاهی نوجوان از اصول بهداشت جسمانی و روانی ،ویژگیهای دوران
بلوغ ،آداب ،رسوم و ارزشهای فرهنگی ،قوانین و مقررات در موقعیتهای مختلف زندگی ،تأثیری
اساسی بر راهبردها و ایجاد تعارضات میگذارد .مشارکتکننده  P4میگوید« :وقتی من سیگار تو
جیبش دیدم و میبینم سیگار میکشه ،چکار باید بکنم؟ نگم که بده ،بگم که ناراحت میشه ،این
بچه نمیدونه چکار میکنه».
 .9تجارب ناخوشایند گذشته :تجارب ناخوشایند دوران کودکی و سبک دلبستگی نوجوان،
نقش مؤثر در راهبردهای مورد استفاده و در نتیجه تعارضات دارد .مشارکت کننده  P12میگوید:
«من فکر میکنم با توجه به شرایط کاریمان ،این بچه در مهدکودک آسیب دید».
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شرایط مداخلهگر :راهبردها از عواملی عمومیتر تأثیر میپذیرند که نقش مداخله ای دارند.
نتایج نشان دادکه عوامل استرسزای محیطی ،گروه دوستان و فناوری میتوانند تسهیلکننده
راهبردها باشند.
 .4عوامل استرسزای محیطی :استرسهای ناشی از رویدادهای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی ،تغییرات نظام آموزشی و رویدادهای عاطفی و دینی ،بر راهبردها و در نتیجه ایجاد
تعارضات تأثیرگذارند .مشارکتکننده  P6میگوید« :انتظارات نوجوانان در عصر حاضر و مشکالت
مشخصی نداریم و هزینههای کالس درسی و غیر درسی هم که هر روز تغییر میکنه و این زندگی
ما را با چالش مواجه کرده».
 .2گروه دوستان :دوستان مشکلدار و مشکالت ارتباطی با دوستان ،بر راهبردها و درنتیجه
ایجاد تعارضات تأثیرگذارند .مشارکتکننده  P4میگوید« :دوست نقش مهمی داره ،این بچه با
افرادی میگرده که ازش بزرگترند و اصالً به ما نمیخورند».
 .7فناوری :نوع ،میزان و چگونگی استفاده از اینترنت ،فضای مجازی و شبکههای اجتماعی،
گوشی تلفن همراه و تبلت ،ماهواره ،تلویزیون و لپتاپ و رایانه ،تأثیری اساسی بر راهبردها و
نتیجه تعارضات میگذارد .مشارکتکننده  P8میگوید« :ما تو خونه وای فای داریم و همیشه روشن
است ،اصالً نمیتونیم خاموشش کنیم ،چرا که برنامه خاصی برای استفاده از اون نیست».
پیامدها :کرسول ( ،)2247پیامدها را نتایج حاصل از راهبردها میداند .بررسی مدل پارادایمی
نشان میدهد که استفاده از راهبردهای ارتباطی ،حل مسئله ،حل تعارض ،کنترل خشم و
تصمیمگیری ناکارآمد در این مرحله از چرخه زندگی خانواده از جانب والدین و نوجوان موجب
ایجاد مشکالت روانشناختی (مشکالت رفتاری ،عاطفی و هیجانی و شناختی) در نوجوانان و
والدین و در نتیجه ایجاد تعارض میان والدین و نوجوانان میشود .مشارکتکننده  P7میگوید:
«هر چند ما تالش خودمون را انجام میدهیم ولی فکر کنم ،اون احساس میکنه که دوسش نداریم،
یا ما داریم تبعیض قائل میشیم».
بعد از اینکه مقوله محوری ،شرایط علّی ،راهبردهای کنش و کنش متقابل ،شرایط مداخلهگر و
زمینه ای و پیامدها تعیین شد ،در کدگذاری گزینشی ،نوبت به معنادار کردن روابط میان مفاهیم
است .این مهم از مصاحبه اول مدنظر قرار گرفت و خط اصلی داستان مشخص و توضیح داده شد
و مقولههای بهدست آمده به همدیگر مرتبط شدند .همانطور که شکل  4نشان میدهد ،مقوله
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محوری مدل پارادایمی ،سبک فرزندپروری ناکارآمد والدین است که تحت تأثیر شرایط علّی
(ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای جمعیتشناختی ،تعارضات زناشویی و عدم علم و آگاهی والدین)
قرار دارد و در کنار شرایط مداخلهگر (عوامل استرسزای محیطی ،گروه دوستان و فناوری) و
شرایط زمینهساز (سطح پایین کیفیت زندگی خانواده ،عملکرد ناقص خانواده ،بلوغ ،تجارب
ناخوشایند گذشته و عدم علم و آگاهی نوجوان) بر راهبردهای والدین و نوجوانان (راهبردهای
ارتباطی ،حل مسئله ،حل تعارض ،کنترل خشم و تصمیمگیری) تأثیر میگذارد که حاصل آن ایجاد

شرایط زمینه ای
سطح پایین کیفیت زندگی خانواده،
عملکرد ناقص خانواده ،بلوغ،
تجارب گذشته و ناآگاهی نوجوان

شرایط علّی
ویژگیهای شخصیتی و
جمعیت شناختی والدین،
تعارضات زناشویی و
ناآگاهی والدین

مقوله محوری

راهبردها

سبک

راهبردهای ارتباطی ،حل مسئله ،حل

فرزندپروری

تعارض ،کنترل خشم و تصمیمگیری

ناکارآمد

ناکارآمد
والدین و نوجوان

پیامدها
مشکالت
روانشناختی
والدین و نوجوان

شرایط مداخله گر
عوامل استرسزای محیطی ،گروه
دوستان و فناوری

شکل  :8مدل پارادایمی عوامل زمینهساز تعارضات والد – نوجوان با محوریت سبک فرزندپروری ناکارآمد
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بحث و نتیجهگیری
نتایج کدگذاری باز دادههای حاصل از پژوهش ،نشان داد که عوامل زمینهساز تعارضات
والد-نوجوان را میتوان در چهار گروه اصلی (عوامل مربوط به نوجوان ،والدین ،خانواده و
جامعه) ،قرار داد .همچنین نتایج کدگذاری محوری و گزینشی ،نشان داد که سبک فرزندپروری
ناکارآمد والدین ،مهمترین مقوله است که شامل چهار مفهوم سبک فرزندپروری مستبدانه،
سهلگیرانه ،طردکننده و بیتفاوت میشود و بیانگر نگرشهایی است که والدین نسبت به فرزندان
خود دارند ،معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع میکنند و روشهایی است که
داشتن فرزندانی شاد ،سالم و مولد ،حاصل والدگری مؤثر است (اسدی )4751 ،و خانواده و شیوه
فرزندپروری از مهمترین عوامل رشد روانی – اجتماعی فرزندان است (گاالرین و آلونسو آربیول،
 )2242و همچنین با نتایج پژوهشهای نوروزی اصفهانی ( ،)4757پوربافرانی ( ،)4752برکین و
همکاران ( ،)2242آشبورن ( )2225و دویل و مارکیویچ ( ،)2225همخوانی دارد .والدینی که محور
روابط و برخوردشان بر اساس قدرت ،خشونت ،خود -محوری و پرهیز از مشورت با اعضای
خانواده است یا به تمایالت و خواستههای فرزندان ،بیش از اندازه اهمیت میدهند ،نظارتشان
ضعیف ،روابطشان سرد و بی روح ،انتظاراتشان خارج از توان نوجوان و نسبت به او بیتفاوت و او
را طرد کرده اند ،فضای زندگی را آلوده و غیر قابل تحمل میکنند .این گروه از والدین با تعیین و
تحمیل برنامه فشرده روزانه ،اصرار و پافشاری بر دیدگاه خود ،کنترل و مراقبت بیش از حد،
دخالت زیاد در مسائل شخصی ،تحمیل عقاید ،خشونت کالمی و فیزیکی ،محدودیتهای زیاد،
تصمیمگیریهای بدون مشورت ،مقایسه کردن ،تحقیر و سرزنش ،انتقادات زیاد ،بزرگنمایی مسائل،
دستوردادن ،مدیریت مالی سختگیرانه ،ممانعت از فعالیتهای گوناگون به دلیل پیشرفت درسی،
ترس و دلهره ،تعیین شرایط سخت در انجام دادن فعالیتها ،محبت کم ،قوانین زیاد خانه ،بیتفاوتی،
عدم ثبات در اجرای قوانین و مقررات ،شرایط را سخت و بر راهبردهای والدین و نوجوانان و در
نتیجه ایجاد تعارض مؤثرند .بنابراین میتوان چنین بیان کرد که والدین و روشهای تربیتی آنها
بیشترین نقش را در ایجاد مشکالت ،به ویژه تعارض میان آنها و نوجوانشان دارد.
هر خانواده روشی خاص در تعلیم و تربیت فرزندان خود دارد که متأثر از عوامل گوناگون
است .ویژگیهای شخصیتی (ویژگیهای رفتاری ،شناختی ،عاطفی و هیجانی) ،ویژگیهای
جمعیتشناختی (سن ،تحصیالت ،پایگاه اجتماعی ،پایگاه دینی و مذهبی و وضعیت سالمت

Downloaded from qjfr.ir at 1:30 +0430 on Friday May 7th 2021

برای تربیت فرزندان خود بهکار میگیرند .این نتایج با نتایج بررسی ادبیات نظری که نشان میدهد،

مدل مفهومی عوامل زمینهساز تعارضات والد – نوجوان ...

811

جسمانی و روانشناختی والدین ،شغل و تأثیرات خانواده اصلی) ،تعارضات زناشویی (عدم
صمیمیت ،عدم هماهنگی ،عدم همکاری ،عدم انعطافپذیری ،افکار و باورهای غیر منطقی،
نارضایتی زناشویی و عدم احترام به یکدیگر) و ناآگاهی والدین (ناآگاهی از فرایند رشد و
ویژگیهای هر دوره ،اصول تعلیم و تربیت و فرایند رشد و تعارضهای هر دوره) ،از شرایط علی و
اثرگذار بر سبک فرزندپروری والدین است که در کنار شرایط مداخلهگر و زمینه ای بر راهبردهای
والدین و نوجوانان و در نتیجه ایجاد تعارض میان آنها نقش دارد .این نتایج با نتایج پژوهشهای
( ،)4776پوربافرانی ( ،)4752در زمینه نقش ویژگیهای جمعیتشناختی؛ پوربافرانی و همکاران
( ،)4751نوروزی اصفهانی ( ،)4757پوربافرانی ( ،)4752خواجهنوری و هاشمینیا ( ،)4752نوری
( ،)4775قرهباغی ( ،)4775استاتزمن و همکاران ( ،)2244دویل و مارکیویچ ( ،)2229در زمینه نقش
تعارضات زناشویی و پوربافرانی ( ،)4752در زمینه ناآگاهی والدین ،همسو است؛ چرا که عواطف،
شناخت و رفتار والدین همچنین سن ،شغل ،تحصیالت و میزان آگاهی ،میزان رضایت از زندگی و
سالمت روانی و رفتاری آنها بر مهارتهای والدگری تأثیر میگذارند و نقش بسیار مهم در ایجاد
تعارض دارند.
افزون بر مهارتهای والدگری ناکارآمد که تحت تأثیر شرایط علّی بر راهبردها تأثیر دارد ،عوامل
دیگری نیز بر راهبردهای والدین و نوجوان در فرایند زندگی مؤثر است .عوامل استرسزای محیطی
(استرسهای ناشی از رویدادهای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،عاطفی ،دینی و تغییرات
نظام آموزشی) ،گروه دوستان (دوستان مشکلدار و مشکالت ارتباطی با دوستان) و فناوری
(اینترنت ،فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ،گوشی تلفن همراه و تبلت ،ماهواره ،تلویزیون و
لپتاپ و رایانه) ،از عوامل مداخلهگر مهم و تأثیرگذار بر راهبردهای مورد استفاده والدین و
نوجوانان در برخورد با مسائل زندگی هستند .این نتایج با نتایج پژوهشهای نوروزی اصفهانی
( ،)4757معیدفر و صبوری خسروشاهی ( ،)4752سامک و همکاران ( ،)2246شاه و همکاران
( ،)2246در زمینه نقش عوامل استرس زا ،پوربافرانی ( )4752در زمینه گروه دوستان و معیدفر و
صبوری خسروشاهی ( )4752و شاه و همکاران ( ،)2246در زمینه فناوری ،همخوانی دارد .یعنی در
فرایند زندگی عوامل استرسزای محیطی ،گروه دوستان و فناوری در راهبردهای والدین و
نوجوانان مداخله میکنند و موجب ایجاد تعارض میشوند.
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افزون بر شرایط مداخلهگر ،شرایط زمینه ای بسیاری بر راهبردها تأثیر گذاشته و موجب استفاده
از راهبردهای ناکارآمد در فرایند زندگی از جانب والدین و نوجوانان و در نتیجه تعارض میان آنها
شده است .نتایج بررسی و تحلیل دادهها نشان داد که سطح پایین کیفیت زندگی خانواده (سطح
پایین کیفیت زندگی فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،معنوی ،روانشناختی ،بهداشتی) ،عملکرد ناقص
خانواده (اختالل در نقشهای خانوادگی ،زیرسیستمها ،ساختار قدرت ،روابط ،ابراز هیجانات و
عواطف و فرایند حل مسئله) ،بلوغ (ویژگیهای رفتاری ،شناختی ،عاطفی و هیجانی و تغییرات
همچنین ناآگاهی نوجوان (ناآگاهی از اصول بهداشت جسمانی و روانی ،ویژگیهای دوران بلوغ،
آداب ،رسوم و ارزشهای فرهنگی ،قوانین و مقررات) ،نقشی بسیار مهم در راهبردهای مورد استفاده
و در نتیجه ایجاد تعارض میان والدین و نوجوان دارد .این نتایج با نتایج پژوهشهای پوربافرانی
( ،)4752معیدفر و صبوری خسروشاهی ( ،)4752پانفیل و همکاران ( ،)2242بل ( ،)2244در
زمینه سطح کیفیت زندگی خانواده؛ الهیاری و حسینی ( ،)4757نوروزی اصفهانی ( ،)4757پانفیل و
همکاران ( ،)2242بل ( ،)2244جئونگ و چون ( ،)2242اسمیت ،فرمن و ازبرسکی ،)2225( ،در
زمینه نقش عملکرد خانواده؛ نوروزی اصفهانی ( ،)4757پوربافرانی ( ،)4752برانج و همکاران
( ،)2225ژئونگ و همکاران ( ،)2227پراتا ( ،)2226شاه و همکاران ( ،)2246در زمینه نقش بلوغ؛
عابدی و همکاران ( ،)4754در زمینه نقش علم و آگاهی و عابدی و همکاران ( ،)4754پوربافرانی
و همکاران ( ،)4751نوروزی اصفهانی ( ،)4757پوربافرانی ( ،)4752سپاهمنصور و همکاران
( ،)4757پانفیل و همکاران ( ،)2242در زمینه نقش تجربه گذشته ،همخوانی دارد .یعنی شرایط
تسهیلگر موجب استفاده از راهبردهای ناکارآمد و در نتیجه ایجاد تضاد و تعارض میشوند.
راهبردهای ارتباطی ،حل مسئله ،حل تعارض ،کنترل خشم و تصمیمگیری ناکارآمد والدین و
نوجوان از جمله راهبردهایی اند که والدین و نوجوان با توجه به سبک فرزندپروری والدین و
تحت تأثیر شرایط زمینه ای و مداخلهگر ،در مواقع ایجاد مشکل از آن استفاده می کنند .ناکارآمد
بودن راهبردها نقشی بسیار مهم در ایجاد تعارض میان والدین و نوجوانان دارد که با توجه به
مهارتهای والدگری والدین و تحت تأثیر شرایط زمینه ای و مداخلهگر موجب ایجاد سایر مشکالت
میشود .این نتایج با نتایج پژوهشهای جعفرنژاد و همکاران ( ،)4751نوروزی اصفهانی (،)4757
پوربافرانی ( ،)4752خواجهنوری و هاشمینیا ( )4752و برانج و همکاران ( )2225همخوانی دارد،
چرا که ارتباط سالم ،ارتباطی روشن و مستقیم هم در زمینه ابزاری و هم در زمینه عاطفی است و
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هرچه ارتباط روشنتر و مستقیم تر باشد ،عملکرد خانواده مؤثرتر و هرچه پنهانتر و غیرمستقیمتر
باشد ،عملکرد خانواده ضعیفتر میشود .یعنی باید هم پیام و هم هدف پیام مشخص باشد .پیامد،
خروجی حاصل از بهکارگیری راهبردهاست .بررسی مدل پارادایمی نشان میدهد که استفاده از
راهبردهای ارتباطی ،حل مسئله ،حل تعارض ،کنترل خشم و تصمیم گیری ناکارآمد در این مرحله
از چرخه زندگی خانواده از جانب والدین و نوجوان موجب ایجاد مشکالت روانشناختی
(مشکالت رفتاری ،عاطفی و هیجانی و شناختی) مانند احساس تنهایی و طردشدگی و مشکالت
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