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مطالعۀ رابطۀ بین تعارضات خانوادگي و عزت نفس نوجوانان

چکیده
عزّت نفس یکی از مهمترین مبانی شکلگیری شخصیت هر انسان است .خانواده محیطی استت هتد د
آن احساس اساسی ما از «خود» بر اثر تعامل صمیماند با یکدیگر ،بدویژه والدین شکل میگیرد .از این و،
مطالعۀ حاضر بد برّ سی ابطۀ تعا ضات خانوادگی و عزّت نفس نوجوانان پرداختتد استت .پتس از مترو
دیدگاههای نظری پیرامون عزّت نفس ،با توجّد بد تعا ضات والدینی ،چها چوبی نظتری بتر مبنتای نظریتۀ
هنش متقابل تدوین شد .براساس چها چوب نظتری تحقیت  ،شتش فرضتید ا استتنتاج و آنهتا ا آزمتون
هردیم .د این مطالعد ،از وش تحقی پیمایش استفاده شد .نمونۀ مو د مطالعد د این تحقیت شتامل 066
دانشآموز دختر و پسر دبیرستانهای شهر شیراز بوده هد بد شیوۀ تصتادفی چندمرحهتدای انتختاب شتدند.
تمام شش فرضیۀ تحقی تأیید شدهاند و نتایج نشان دادهاند هد سطح تحصیالت والدین ،طبقتۀ اجتمتاعی و
تعا ضات والدین با یکدیگر با عزّت نفس نوجوانان ابطد داشتد است .د نهایت ،متد تحقیت توانستت
نزدیک بد  42/1د صد تغییرات متغیّر وابستد ا تبیین هند.
کلیدواژهها :تعا ضات خانوادگی ،عزّت نفس ،نوجوانان ،طبقۀ اجتماعی.
 .1مقدّمه

یکی از نهادهای جامعد پذیرشدن هر عضو جامعد د ابتدای تولّد ،خانواده است  .خانواده محیطتی استت
هد فرد بد ویژه از لحاظ عاطفی د آن غنی میشو د .خانواده بستر مهمّی برای توسعۀ خودپندا ۀ هتر هتود
محسوب می شود .محیط خانواده مکانی است هد حسّ اساسی ما از «خود» ا ز طری تعامل صمیماند ،شتدید
و وسیع با والدین و دیگر اعضای خانواده شکل می گیرد (گیکاس و اسشوالب ،1890 ،1ص .)73 .د چنین
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بستری است هد فرد د اثر تعامل با سایر اعضای خانواده و بد ویژه والدینش هد بترای او از اهمّیتت بتايیی
برخو دا ند ،بسیا ی از خصیصد های شخصیتی ا هسب هرده و آنها ا تا دو ان ههنسالی با ختود حمتل
میهند .نحوۀ ا زیابی ای هد والدین از فرزندان انجام می دهند و اد اهتاتی هتد فرزنتدان از ایتن ا زیتابی هتا
دا ند ،بدعالوۀ وابط عاطفی بین آنها ،د ساختن هویت فردی و اجتماعی هر یک از هودهان و نوجوانتان
تأثیری قاطع دا د .یکی از نتایج وابط بین والدین و فرزندان ا می تتوان د پدیتدۀ عتزّت نفتس فرزنتدان
جست وجو هرد .اگر عزّت نفس ا ا زیابی ههّی فرد از «خودش» تعریف هنیم ،ایتن ا زیتابی متیتوانتد د
جریان تعامالتی بد وجود آو د هد فرد با دیگرانی هد برایش از اهمّیت فراوانی برخو دا ند ،شکل می گیرد.
یکی از این دیگران مهم ،اعضای خانوادۀ فرد می باشد .نحوۀ تعامل والدین با یک دیگر و بتا فرزنتدان دا ای
اهمّیت زیادی است.
د خانواده هایی هد د آنها ،والدین با یتک دیگتر دا ای وابتط گترم و صتمیمی هستتند و د نتیجتد،
برخو دهای مناسبی با یکدیگر دا ند ،می توانند الگوهتای مناستبی ا بترای فرزندانشتان ا ا تد هننتد .ایتن
والدین هم چنین دا ای وابطی مناسب با فرزندان خود خواهند بود .از سوی دیگر ،د چنین خانوادههتایی،
ها هردهای مناسب خانوادگی هد د جهتت جامعتد پتذیرهردن فرزنتدان براستاس الگوهتای پذیرفتتدشتدۀ
اجتماعی باید صو ت گیرند ،انجام میشود؛ امّا د صو تی هد د ختانواده هتا و بتدویتژه د بتین والتدین،
تعا ضات مختهف خ دهد و یا فرزندان دچا تعا ض شوند ،این فرآیند جامعد پتذیری مناستب (مبتنتی بتا
انتظا ات جامعد) بد خوبی صو ت نخواهد گرفت .همچنین ،برخو دهای مکرّ ایجاد احساسات عدم ایمنی،
اضطراب ،سرخو دگی و همچنین عزّت نفس پتایین ا د بتین فرزنتدان تقویتت خواهتد هترد .از جمهتد
ویژگیهای هودهان دا ای عزّت نفس باي ،داشتن والدینی مهربان و خونگرم است هد ختود ا د فعّالیتت
های هودهانشان د گیر می هنند و بد شکهی هماهنگ قوانین ا اجرا می هنند و هودهان ا تشوی می هنند تتا
مطاب با استاندا دهای بايی فتا ی عمل هنند (ها تر ،4669 ،1ص.)474-477 .
د چند دهۀ گذشتد ،دگرگونی های زیادی د نهاد خانواده د اغهتب هشتو ها بتد وجتود آمتده استت؛
دگرگونی د ساخت قد ت خانواده ،تغییر د ها هردهای سنّتی خانواده ،دگرگون ی د نوع و بعد ختانواده،
تغییر د نگرش افراد نسبت بد ا زش فرزند ،سن و جنس ،بروز جنبش های برابری زنان با مردان از جمهتد
این دگرگونی هاست .د جوامع صنعتی خانواده بد سوی فرو یزی ساختا ها و ا زشها پیش متی ود و د
هشو های وبد شد ،شکل های جدید خانواده با نیازهای جامعد بددشوا ی منطب متی شتود (بهنتام،1797 ،
1. Harter
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ص .) 3 .د سطح نهاد خانواده ،عواقب تعا ض بد وجودآمده ند تنها گریبانگیتر همتۀ اعضتای آن ختانواده
میشود؛ بهکد خویشان ،بستگان ،نزدیکان و آشنایان آن ها ا هم ممکن است تحتت تتأثیر قترا دهتد .ایتن
تعا ضات میتواند منجر بد ضعیفشدن وابط زناشویی ،ضعیف شدن سازگا ی هودهتان ،احتمتا افتزایش
تعا ضات بین الدین و فرزنتدان و نیتز بتین خویشتاوند ان شتود (منصتوزیان و فخرایتی ،1793 ،ص.)39 .
آما های سا  1797نشان می دهد هد د ایران تعداد  064203ازدواج دا م و  062269طالق خ داده استت
هد با مقایسۀ این دو د می یابیم هد تنها  1101ازدواج بیش از طالق داشتد ایم ( حمانی ،ختو ی و القهتی،1
 .)4668همچنین ،مطالعۀ هالنتری نشان متی دهتد هتد طتالق د ایتران بتد عنتوان شاخصتی از تعا ضتات
زناشویی ،د دهد های هفتاد و هشتاد ( )1796-1799وندی صعودی داشتد؛ بد نحوی هد از  6/84بد 1/31
د هزا د هلّ هشو افزایش یافتد است .همچنین ،میزان طالق د مناط

وستایی بد بیش از دو برابتر (از

 6/21بد  6/99د هزا ) و د مناط شهری نزدیک بد دو برابر (از  1/61بتد  4/68د هتزا ) صتعود هترده
است (هالنتری .)1786 ،این مطالعد بر آن است هد بد برّ سی تعا ضات والدین با یکدیگتر از یتک ستو و
تعا ضات والدین و فرزندان از سویی دیگر بپردازد .از آنجا هد خانواده مهمترین عامتل جامعتد پذیرهننتدۀ
فرد محسوب می شود (زیرا بیش ترین با عاطفی د محیط خانوادگی وجود دا د) و والدین بیشترین نقش
اثرگذا

ا د این میان بازی می هنند ،از این و ،برّ ستی وابتط والتدینی و وابتط آنهتا بتا فرزنتدان د

شکل گیری میزان های مختهف عزّت نفس می تواند از اهمیت بايیی برخو دا باشد.
 .2مباني نظري و تجربي پژوهش

با توجّد بد برّ سی های انجام شده د ایران ،مطالعاتی هد بتد ابطتۀ تعا ضتات زناشتویی و عتزّت نفتس
نوجوانان بپردازند و یا بد نحوی بتوانند د این حیطد مو د استفاده قرا گیرند ،اند

است ،هر چند هتد د

زمینۀ عزّت نفس د ایران ها های قابل مالحظد ای انجام شده است .د خا ج از ایتران مطالعتات فراوانتی
وجود دا ند هد می توانند برای مطالعۀ حاضر مو د استفاده قرا گیرند .د اینجتا بتد برختی از مهتمتترین
مطالعات انجامشده پرداختد ایم .یکی از نتایج تحقی نجا پو استادی ( )1793بر وی هویت جوانتان ایتن
بوده هد د خانواده هایی هد جوّ عاطفی مساعد استت ،جوانتان از ستطح عتزّت نفتس بتايتری برختو دا
می باشند .ضوی ،محمودی و حیمی ( )1793د مطالۀ خود بد این نتیجد سیدند هتد ضتایت زناشتویی
می تواند بد هاهش مشکالت فتا ی و وانی فرزندان همک هند.

1. Rahmani, Merghati Khoei & Alah Gholi
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اثبرگ و هید  )1884( 1نشان داده اند هد پایینبودن عزّت نفس د دختران نوجتوان بتا نتوع ختانواده،
دا ای ابطۀ معنی دا بوده است .اولو و فیشیل اوغهو )4664( 4د نموند ای مشتمل بر  477خانواده تر

هد

دا ای فرزندانی بین سنین  8تا  14سا بودهاند ،بد برّ ستی اطّ العتات والتدین ،معهّتمهتا و بهتدهتای ایتن
خانواده ها پرداختد اند .نتایج بد دست آمده از تحقی این دو محقّ نشان داده است هد ابطۀ معنی دا ی بتین
آگاهی بهد ها از د گیری والدین و مشکالت د ون یزی و برون یزی آن ها وجود داشتد است .هتمچنتین،
د این میان ،سنّ و جنس دو متغیّر تأثیرگذا بودهاند؛ بد نحوی هد پسرها د مقایستد بتا دخترهتا بتیشتتر
برون یز بوده اند .نتایج مطالعد ای دیگر هد توسّط بیوهز هاواز )4668( 7د ترهید بر وی  427زن و مرد د
سنین بین  13تا  42سا انجام شده است ،نشان می دهد هتد بتین عتزّت نفتس و فتا هتای پرخطتر بترای
سالمت (هم چون استفاده از سیگا یا مواد مخدّ د مد سد) ابطد وجود داشتتد استت؛ امّتا بتین جتنس و
عزّت نفس ابطد ای مشاهده نشده است.
وچر شودلیچ و هامینگز )4664( 2د مطالعد ای بر وی  403هود

و نوجوان بین سنین  9تا  10ستالد

بد برّ سی ابطۀ بین سبک د گیری های زناشویی والدین و نابدهنجا ی های فرزنتدان پرداختتد انتد .مطالعتۀ
آنها نشان داده است هد بین ناآ امی والدین و عال م د ون یزی هودهان ابطتۀ معنتی دا ی وجتود داشتتد
است .هامینگز )4661( 4د مطالعۀ خود د با ۀ تأثیرات تعا ضات زناشویی بر هودهتان بیتان هترد هتد بتین
اختالفات والدین و مشکالت د ون یزی و بروی یزی هودهان ،ابطۀ معنی دا ی وجود دا د.
وودوا د )4666( 0د مطالعۀ خود نشان داد هد مشاهدۀ جدایی پد و ماد ا تباط معنادا ی با د بستگی
ضعیف بد آن ها د نوجوانی و احساس منفی نسبت بد مراقبت های آنها د هودهی دا د .هتمچنتین متغیّتر
جنسیت تأثیری د نوع پاسخ ها بد جدایی والدین نداشت .نتایج نشان دادند هد سا های اوّلیۀ زندگی نقتش
مهمّی د توسعۀ یک ابطۀ د بستگی امن و دیرپا میان فرزند و والدین دا د .هالین )1881( 3د مطالعتدای
بر وی  142هود

هد دو سا از طالق والدینشان می گذشت ،بد برّ سی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن

پرداختد است .نتایج نشان میدهد هد د گیری های زناشویی باعث ایجاد مشکالت احساستی و فتتا ی د
سازگا ی هودهان میشود .همچنین ،این د گیری ها باعث ایجاد ابطۀ ضعیف بین ماد و فرزند میشود.
1. Rothberg & Kidder
2. Ulu & Fişiloğlu
3. Büyükgöze Kavas
4. Rocher Schudlich & Cumming
5. Cummings
6. Woodward
7. Kline
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بوث و آماتو )4661( 1د پی برّ سی این سؤا هستند هد آیا دعواهای زناشویی بیشتر بر فرزنتدان اثتر
دا د یا طالق؟ یافتد های مطالعۀ آن ها نشان داده است هد حتّ ی یک د گیری هم هم تأثیر منفی بتر فرزنتدان
دا د ،د حالی هد انحال ازدواج هایی هد د گیری د آن ها شدید است ،بد نظر می سد تأثیر سودمنداندتری
داشتد باشد؛ امّا انحال ازدواجهایی هد د آنها تعا ض همتر وجود دا د ،تأثیری منفی بر زندگی فرزنتدان
خواهد داشت و با هیفیت وابط صمیماند و نزدیک هودهان ،حمایتت هتای اجتمتاعی از ستوی دوستتان و
خویشان و سالمت عمومی وان مرتبط است.
بالدوین و هافمن )4664( 4د پژوهشی بد برّ سی تغییرات عتزّت نفتس د دو ۀ نوجتوانی پرداختنتد،
آن ها بد این نتیجد سیدند هد سن ،ابطد ای منحنیوا با عزّت نفس دا د و د طو دو ۀ نوجتوانی عتزّت
نفس سازه ای پویاست ،ند ایستا؛ عالوه بر این ،تغییرات عزّت نفس د طو نوجتوانی توسّتط تغییترات د
دو ه های زندگی و انسجام خانوادگی تحت تأثیر قرا میگیرد .این فرآ یندها برای مردان و زنان بدخصوص
د اوایل دو ۀ نوجوانی متفاوت است.
يیبل )4662( 7د مطالعد ای ،برّ ستی ا تبتاط مستتقیم و غیرمستتقیم وابستتگی بتد والتدین و گتروه
همساين با عزّت نفس ا دنبا هرد .د این مطالعد  420دانشجو با میانگین سنّ  19/0متو د مطالعتد قترا
گرفتند .نتایج نشان داد هد د بستگی بد والدین با عزّت نفس فرد د ا تباط است.
وبرتسون و سیمونز )1898( 2د مطالعۀ خود بر وی گروهی  766نفری از بتز گستاين بتد برّ ستی
ابطۀ میان عوامل خانوادگی ،عزّت نفس و افسردگی نوجوانان پرداختد اند .نتیجۀ تحقی نشان داده است هد
بین طردهردن والدین و افسردگی نوجوانان ا تباط وجود داشتد است .طردهردن والدین هم تأثیر مستتقیم و
هم غیرمستقیم بر عزّت نفس فرد داشتد است .همچنین ،عزّت نفس ابطد ای قوی با افسردگی داشتد است.
لین 4و همها ان ( )4669مطالعد ای بر وی  14416دانش آموز نوجتوان هشتو تتایوان د ستا 4669
انجام دادند .با توجّد بد نتایج بددستآمده معهوم شد هد افستردگی بتا تعا ضتات ختانوادگی ،عتزّت نفتس
پایین ،د آمد اند

خانوادگی و غیره د ا تباط بوده است و افراد با تعا ضات خانوادگی باي و عزّت نفتس

پایین ،مستعدّ ابتال بد افسردگی هستند.

1. Booth & Amato
2. Baldwin & Hoffman
3. Laible
4. Robertson & Simons
5. Lin
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د پژوهشی هد هیمبرلی )4662( 1انجام داده است ،بد برّ سی ابطۀ بین عزّت نفس و جنس میپتردازد
و د آن سد مؤلّفۀ تحصیالت ،د آمد و شغل ا مدّ نظر قرا داده است .ابطۀ مثبت بین جنس ،عزّت نفتس
و عوامل اجتماعی اقتصادی وجود داشتد است .با د نظرگرفتن زمینۀ اجتماعی و سطح عوامل فردی ،عتزّت
نفس د بز گساين ا تباطی با موفّقیت اجتماعی-اقتصادی زنان ندا د؛ اما برآو د میشود هد تأثیر مثبتی بر
وی موقعیت شغهی مردان و د آمدشان داشتد باشد .پا هر و بنستون ( )4662د مطالعتد ای ،ا تبتاط میتان
حمایت و نظا ت والدین ا با میزان عزّت نفس نوجوانان برّ سی هردنتد .د نهایتت ،نتتایج نشتان داد هتد
بايبودن حمایت از سوی والدین و نظا ت آن ها با میزان عزّت نفس بايتر و فتا های همخطرترِ نوجوانان
د ا تباط است .وید ون )4664( 7د مطالعۀ خود بر وی نوجوانان بد مطالعۀ وضعیت سالمت نوجوانتانی
پرداختد هد والدین آنها از یکدیگر جدا شده اند .نتایج او نشان می دهد هد بهد هایی هد د معترض طتالق
والدین قرا گرفتداند ،د مقای سد با فرزندانی هد والدینشان با یکدیگر زندگی می هردند ،وضتعیت ستالمت
جسمانی و بد زیستی عاطفی ضعیفتری داشتد اند.
فایالهتو )4666( 2بد مطالعۀ عوامل مرتبط با عزّت نفس د دو ۀ پتیش از نوجتوانی پرداختت .او د
این مطالعد هد بر وی  123دانش آموز هالس ششم انجام داد ،بد این نتیجد سید هتد میتان عتزّت نفتس و
د

هودهان از انسجام خانواده ،ا تباط وجود دا د .مطالعۀ یابیکو )1888( 4با استفاده از وش پانل نشتان

می دهد هد ابطۀ صمیماند و خوب والدین با هم د ابتدای زندگی هودهان ،تأثیر مثبتی بر عزّت نفس آنها
د بز گسالی خواهد داشت .ماتسون 0د مطالعات خود نشان داد هتد تعا ضتات زناشتویی متیتوانتد بتد
هاهش عزّت نفس فرزندان بینجامد و د مقابل آن ،عزّت نفس مثبت هودهان با ضایت زناشتویی والتدین
مرتبط است (بد نقل از ضوی ،محمودی و حیمی.)1793 ،
 .1 .2چهارچوب مفهومي

والدینی هد سعی می هنند با تدبیر و صادقاند با چالش های زندگی خود وبد و شوند و تالش میهنند تا
با مشکالت مقابهد هنند ،بهد هایشان ا با استراتژی حلّ مسألۀ عزّت نفس از دو ان هودهی وبد و میهنند؛
امّا آن هایی هد از مشکالت اجتناب می هنند ،بهد هایشان ا با مسیر منفی برای ادا ۀ چتالش هتا و مشتکالت
1. Kimberly
2. Parker & Benson
3. Videon
4. Phylactou
5. Yabiku
6. Matson
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زندگی خود آشنا می سازند .د این میان ،از عوامهی هد می تواند د فرأیند حلّ مسأ لد و اندیشیدن تدبیرهای
مناسب بد والدین و همچنین ،فرزندان آنها همک هند ،آموزش های مستقیم (تحصیالت ،ها گاه هتای حتلّ
مسألد و مانند آنها) و همچنین ،آموزش های غیرمستقیم (مشاهدۀ فتا ها و الگوهای فتا ی موفّ د حلّ
مسا ل) می باشد .این عامل می تواند بر وی فتا های والدین و فرزندان اثر گذاشتد و د نتیجد ،بر ستطو
عزّت نفس فرزندان تأثیر گذا د .همچنین ،عوامل اجتماعی و بتد خصتوص وضتعیت اجتمتاعی -اقتصتادی
خانواده نیز بد اشکا مختهف می تواند بر وی عزّت نفس فرزندان تأثیر گذا د؛ بترای مثتا  ،ایتن احتمتا
می تواند منطقی باشد هد طبقات اجتماعی متوسّ ط و بايتر بد دلیل داشتن وضتعیت اقتصتادی مناستبتتر از
تعا ضاتی هد ناشی از مشکالت اقتصادی خانواده است ،هم تر آستیب ببیننتد .بنتابراین ،محتمتل استت هتد
تعا ضات خانوادگی آنها همتر از خانوادههای طبقات اجتماعی پایین جامعد باشد.
یکی از مهم ترین بسترهای يزم برای تحوّ عزّت نفس هر فرد ،خانواده و انواع تعامالتی استت هتد د
میان اعضای آن خ می دهد .از چشم انداز هنش متقابل نمادین ،معنایی هد هر فرد از«ختود» دا د ،محصتو
اجتماعی ا زیابی های منعکسشدۀ دیگران و بد ویژه دیگران مهم است هد د جریان تعامل اجتماعی منتقتل
میشوند (دمو ،1893 ،1ص .) 364 .مطالعات نشان دادهاند هد «خود» پدیده ای تحت تتأثیر عوامتل وانتی و
اجتماعی است (مو

 ،4660 ،4ص.)96 .

وابط خانوادگی معمويً صمیماند ،شد ید و بادوام هستند و این وضعیت د فرآیند جامعد پتذیری افتراد
نافذ و دا ای نتایج مهمّی است .بنابراین ،میتوان ادّعا هرد هد اد ا

والدین و فرزندان از «ختود» بتد طتو

قابل مالحظد ای از ماهیت وابطشان با یکدیگر تأثیر می پذیرد .همچنتانهتد جیمتز ،7هتولی ،2میتد 4تأهیتد
هرده اند« ،خود» یک محصو اجتماعی است هد د تعامل با دیگتران ههتو متی هنتد و پتیش نیتاز مرحهتۀ
نقش گرفتن است .این مرحهد نیز مرحهد ای است هد ما قابهیت آن ا پیدا می هنتیم تتا ختود ا آنچنتان هتد
دیگران ما ا می بینند ،ببینیم (گیکاس و اسشوالب ،1890 ،ص.)73 .
اگر فردی شانس هافی ا داشتد باشد هد د خانواده یا فرهنگی بد دنیتا آیتد هتد منظومتۀ ویژگتی هتا و
توانایی های او ا قد بداند ،آن گاه هماهنگی مناسبی میان فرد و محتیط ا و ایجتاد شتده استت .د گیرشتدن

. Demo
2. Murk
3. James
4. Cooly
5. Mead
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والدینی 1یکی از اوّلین پیشآیندهای عزّت نفتس استت هتد متو د توجتد قترا گرفتتد استت (گیکتاس و
اسشوالب ،1890 ،ص .) 02 .معمويً د گیرشدن حمایتی والدینی نیروی مثبتت تهّقتی شتده استت .گیکتاس
خاطرنشان میهند هد حمایت پد با ایجاد حسّ شایستگی د فرزندان پیوند خو ده است (بد نقل از گتولنن
و ابینسون ،4664 ،4ص .)09 .والدینی هد نسبت بد بهدهایشان بی تفاوت هستند ،دا ای فرزندانی با سطو
پایین تر عزّت نفس هستتند (هتال

و بتا بر ،1882 ،7ص .) 069 .د گیرشتدن محتو والتدین د مستا ل

فرزندان بد خودی خود هافی نیست و همهنانکد مو
اهمّیت قاطع د توسعۀ عزّت نفس دا د (مو

مطر می هند هیفیتت وابتط و پتذیرش والتدینی

 ،4660 ،ص.)96 .

والدینی هد دچا تعا ضات با یکدیگر و همچنین ،با فرزندانشان می شتوند ،فرصتت آن ا ندا نتد هتد
منظومد ای از توانایی ها ،ترجیحات ،شایستگی ،تترس هتا ،عالیت و ماننتد آنهتا ا د هتر ستنّ معیّنتی د
فرزندانشان تشخیص دهند .این ناتوانی موجب می شود هتد بتدنتوعی نتواننتد باعتث توستعۀ چیرگتی 2د
فرزندانشان شوند .چیرگی د وهایف و تجربۀ موفّقیت آمیز د دو ان هودهی نتیجتۀ احستاس مؤثّربتودن و
حرمت نفس 4است .بد بیان وایت ،یشۀ عزّت نفس د تجربۀ سودمندی است (وایت ،1807 ،0ص.)172 .
از سوی دیگر ،سبک های والدینی نظم و انضباط ،بر عزّت نفس بهد ها اثر می گذا نتد .مطالعتات نشتان
می دهند هد سبک های دموهراتیک بیش از سبک های استبدادی یا آسان گیر عزّت نفس ا د فرزندان توسعد
می بخشند (هوپراسمیت .) 1803 ،3د سبک دموهراتیک تعا ضات میان افراد بد حدّاقل می سد و مستا ل و
اختالفات با گفت وگو و بد سمیتشناختن یکدیگر حل می شوند و مبتنی بر احترام متقابل است .بنتابراین،
د این سبک از ایجاد نظم هیفیت وابط بد شکهی استت هتد بتر عتزّت نفتس فرزنتدان تتأثیر مثبتتی دا د.
براساس چها چوب نظری فوق ،میتوان فرضید ها و مد زیر ا ا ا د داد:

1. Parental involvement
2. Gullone & Robinson
3. Clark & Barber
4. Mastery
5. Self-respect
6. White
7. Coopersmith
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شکل  -1مدل تحقیق

 ابطۀ معنی دا ی بین سطح تحصیالت پد و عزّت نفس فرزند وجود دا د.
 ابطۀ معنی دا ی بین سطح تحصیالت ماد پاسخگو و عزّت نفس فرزند وجود دا د.
 ابطۀ معنی دا ی بین سطح تحصیالت نوجوانان و عزّت نفس آنها وجود دا د.
 ابطۀ معنی دا ی بین طبقۀ اجتماعی نوجوانان و عزّت نفس آنها وجود دا د.
 ابطۀ معنی دا ی بین تعا ضات والدینی و عزّت نفس فرزندان وجود دا د.
 ابطۀ معنی دا ی بین تعا ضات والدین با فرزندان (د خاند و بیرون آن) و عتزّت نفتس فرزنتدان
وجود دا د.
 .3روش تحقیق

این تحقی با استفاده از وش پیمایشی انجام شده است .ابزا جمع آو ی دادهها پرسشنامۀ خوداهها ی
بوده است .جامعۀ آما ی تحقی دانش آموزان دختر و پسر مشغو بد تحصیل د سا تحصتیهی  93-90د
شهر شیراز بوده اند .د سا تحصیهی  93-90هلّ دانش آموزان دختر و پسر شهر شیراز برابر با  44949نفتر
بود هد د چها ناحید بد تحصیل مشغو بودهاند .حجم نموند با استفاده از فرمو لین 1محاسبد شتد (لتین،
 ،1839ص .)220-223 .نمونۀ گزینشی با ضتریب پایتایی

 ، ضتریب اطمینتان  84د صتد و وا یتانس

جمعیت  46-46د صد (فرض بايترین حدّ وا یانس د جمعیت) برابر با  066نفر بود هد سعی شد بد طو
مساوی بین دخترها و پسرها توزیع شوند .شیوۀ نموند گیری ،تصادفی چندمرحهد ای بود .بد طتو ههّتی72 ،
دبیرستان از هلّ دبیرستان های شهر شیراز د نواحی چها گاند انتخاب و براساس جمعیتت متدا س د هتر
ناحید ،سهمی بد هر یک داده شد .جهت اعتبا سؤايت پرسش نامد از اعتبا صو ی استتفاده شتد .بتر ایتن

1. Lin
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اساس ،سؤايت پرسشنامد بد چند تن از استادان وانشناسی تربیتی و همچنتین ،جامعتد شناستی دانشتگاه
شیراز ا ا د شد و برای پایایی گوید های آن از آزمون آلفای هرونباخ استفاده شد.
تعریف برخي مفاهیم

عزت نفس :ا زیابی ههّی فرد از خصیصد های شخصی خودش استت تتا حتدّی هتد ختودش ا فتردی
ا زنده می بیند .هسانی هد عزّت نفس پایین دا نتد ،معتقدنتد هتد د بختش هتای مهمّتی از اه و وششتان
نقص های مهمّی دا ند ،د خود جسا ت همی می بینند و یا احترام همی بد خود می یابند .د مقابل ،افترادی
هد عزّت نفس بايیی دا ند ،خود ا ا زشمند می انگا ند و برای خود احترام قا لانتد (الیتوت ،4668 ،1ص.
 .) 8د این مطالعد از پرسشنامۀ  76سؤالی عزّت نفس آیزنک استتفاده شتده استت .ایتن طیتف دا ای ستد
گزینۀ بهی ،خیر و بی نظر می باشد .سؤايت ا ا دشده پس برّ سی پایایی آنهتا بتا یتکدیگتر ادغتام شتدند.
پایایی گوید های عزّت نفس د این تحقی برابر با  α=6/97بود .د نهایت ،ایتن طیتف د ستطح ستنجش
فاصهد ای سنجیده شده است .از آن جا هد تعداد آزمودنیها  066تن بودند ،برای برّ سی نرما بودن طیف ،از
آزمون هولموگروف و اسمیرنف استفاده شد .مقدا آزمون برابر با  K-S =6/644و سطح معنتی دا ی برابتر
با  Sig = 6/4بود هد نشاندهندۀ نرما بودن طیف عزّت نفس است.
تعارضات زناشویي :استو ات 4معتقد است هد تعا ض موقعیتی است هد د آن هتر یتک از شترها بتد
دنبا تمایالت شخصی خودشان می باشند و قاعده ای جهت تصمیم گیری برای بددستآو دن منابع باا زش
نمی یابند (مقدس ،4669 ،7ص .)41 .تعا ضات زناشویی ع با ت است از تفاوت ،عدم تواف  ،یا عدم تطبیت
بین شرهای زندگی (هو رنر و فیتزپاتریک ،4664 ،2ص .)470 .هروگنبر

و هووی نیز تعا ضات زناشتویی

ا بد عنوان ویدادی تعریف می هنند هد دا ای دو خصیصۀ عمده است و آن آ اید ای از فتا ها و عواطتف
گسستد است هد توسّط والدین و فرزندان بد نمایش گذاشتد میشود (هروگنبر

و هووی 1881 ،با ا جتاع

بد اولو و فیسیهوغهو .) 4664 ،تعا ضات زناشویی دا ای ابعتاد مختهفتی استت هتد عبتا تانتد از خشتونت
فیزیکی ،تهدید ،خشم زبانی ،خشم غیرزبانی و هنا ه گیری .د پژوهش حاضر ،تأهید بتر اد ا

فرزنتدان از

تعا ضات زناشویی والدین خود می باشد .برای سنجش این متغیّ ر تعدادی گوید انتخاب شد .بعد از سنجش

1. Elliott
2. Stuart, H
3. Moqaddas
4. Koerner & Fitzpatrick

شمارة دوم

مطالعۀ ابطۀ بین تعا ضات خانوادگی و عزّت نفس نوجوانان ...

11

پایایی گوید ها ،آنها ا ادغام هردیم .این متغیّتر د ستطح مقیتاس فاصتهد ای ستنجیده شتده استت .پایتایی
گوید های تعا ضات زناشویی برابر با  α = 6/82بود.
تعارض والدین -فرزند :این متغیّر از دو بخش تشکیل شده است؛ نخست برخو دی است هد والتدین
د میان دیگران با فرزندانشان می هنند و دوّم برخو دی است هد آن ها د خاند با فرزندانشان دا نتد .متغیّتر
تعا ض والدین با فرزندان د میان دیگران د قالب طیف لیکرت 1با  16گوید متو د ستنجش قترا گرفتتد
است .برای ا زیابی پایایی گوید ها از سنجۀ آلفای هرونباخ استفاده شد و مقدا آلفای بددستآمده برابتر بتا
 6/86است هد بیان گر پایایی بايی گوید ها می باشد .پایایی ابطۀ والدین با فرزنتدان د خانتد بتا  46گویتد
برابر  6/84بوده است.
طبقۀ اجتماعي :بد بخشی از جامعد اطالق میشود هتد بتد لحتاظ داشتتن ا زش هتای مشتتر

منزلتت

اجتماعی معیّن فعّالیتهای دستد جمعی میزان ثروت و دیگر دا ایی های شخصتی و نیتز آداب معاشترت بتا
دیگر بخش های همسان جامعد متفتاوت باشتد (هتو ن ،1793 ،ص .) 480 .د تحقیت از وش خوداههتا
استفاده شد و از پاسخ گویان خواستد شد هد خودشان ا براساس شاخص های فوق د یکی از طبقات بتاي،
متوسّ ط و پایین قرا دهند .این متغیّر بد صو ت متغیّر هاهری 4وا د مد

گرسیون شد.

 .4یافتههاي تحقیق

با توجّد بد فرضید های اوّ تا سوّم بین متغیّر تحصیالت (پاسخگویان و والتدین آنهتا) و عتزّت نفتس،
ابطد وجود دا د .یافتد های جدو ( )1نشان داده است هد د ستطح بتیش از  88د صتد اطمینتان ،ابطتۀ
معنی دا ی بین میزان عزّت نفس نوجوانان و سطح تحصیالت پاسخگویان و همچنین ،والدین آنهتا وجتود
دا د .بنابراین ،هرچد سطح تحصیالت نوجوانان و والدین آنها بیشتر شود ،عزّت نفس آنها نیتز بتیشتتر
میشود.
جدول  -1رابطۀ بین متغیّرهاي تحصیالت و عزت نفس دانش آموزان
تحصیالت پاسخگو

عزّت نفس

تحصیالت پدر
**

**6/119
P<6/61

6/121

تحصیالت مادر
**

6/104

**

1. Likert scale
2. Dummy variable
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جدو ( )4بد برّ سی ابطۀ طبقات اجتماعی و عزّت نفس پرداختد است .آما ه های جتدو نشتان متی
دهند هد تفاوت معنی دا ی بین طبقات اجتماعی مختهف بر حسب عزّت نفس فرزندان وجتود دا د .مقتدا
 Fبددستآمده ( )F=6/661د سطح بیش از  84د صد اطمینان نشاندهندۀ معنتی دا ی ایتن ابطتد استت.
مقدا اتای جدو نشاندهندۀ ابطۀ مثبت و نسبتاً متوسّط بین دو متغیّر بتوده استت .بنتابراین ،فرضتیۀ ()2
تأیید می شود.
جدول  -2آزمون تفاوت میانگین عزت نفس بر حسب طبقۀ اجتماعي
جمع مربعها

میانگین مربعها

آزمون بین گروهی

1649/04

448/77

آزمون د ون گروهی

26131/91

34/73

F

Sig F

Eta

3/647

6/661

6/10

با توجّد بد فرضیۀ ( )4بین تعا ضات زناشویی و عتزّت نفتس فرزنتدان ،ابطتد وجتود دا د .چنتانهتد
مشاهده می شود ،آما ه های جدو ( )7نشان می دهد هد هرچد تعا ضات زناشویی بیشتر متیشتود ،عتزّت
نفس فرزندان هاهش می یابد .این ابطد د سطح بیش از  88د صد معنی دا بوده است .همچنین ،با توجّتد
بد فرضیۀ ( ،)0میان تعا ضات والدین با فرزندان و عزّت نفس فرزندان ،ابطد وجود دا د .نتایج جدو ()2
نشان می دهد هد ابطۀ بین این دو متغیّر د سطح بیش از  88د صد معنی دا بوده و جهت آنها نیتز منفتی
است .هرچد تعا ض بین پد و ماد با فرزندان بیشتر شود ،سطح عزّت نفس فرزندان هاهش مییابد.
جدول  -3رابطۀ بین متغیّرهاي مستقل با عزت نفس دانشآموزان
تعارضات والدین

عزّت نفس

**-6/79

تعارضات والدین با فرزندان

تعارضات والدین با

در مقابل دیگران

فرزندان در خانه

**-6/463

**-6/477

P<6/61

**

جدو ( )2نتایج تحهیل گرسیون متغیّرهای مستقل ا بر متغیّر وابستد (عزّت نفس فرزندان) نشان داده
است .چنانهد مشاهده می شود ،مد

گرسیونی با  7متغیّر مستقل توانستد است هد  42/1د صد از تغییرات

متغیّر عزّت نفس ا نشان دهد .مهمترین متغیّ ر وا دشده د مد تعا ضات والدین با یکدیگر بتوده استت
هد توانستد 10/2 ،د صد از تغییرات متغیّر وابستد ا بدتنهایی تبیین هند .ابطۀ این متغیّتر بتا متغیّتر وابستتد
معکوس بوده و نشاندهندۀ آن است هد هرچد تعا ضات بین والدین بیشتتر شتود ،از میتزان عتزّت نفتس
فرزندان هاستد می شود .بتای این متغیّر با متغیّر وابستد  -6/788است .دوّمین متغیّر وا دشده د مد  ،طبقتۀ
اجتماعی باي است .با و ود این طبقد د مد  R4 ،مد بد  6/41د صد افزایش یافتد است .بتای این متغیّتر
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نشاندهندۀ آن است هد هم بستگی این طبقد با متغیّر وابستد  41بیشتر از سایر طبقات است .سوّمین متغیّتر
وا دشده د مد مقطع تحصیهی دانش آموزان است .با و ود این متغیّ ر د مد ضریب تعیین بد بیش از 42
د صد سیده است .بتای این متغیّر نشان می دهد هد با باي فتن مقطع تحصیهی بر عزّت نفس دانش آمتوزان
افزوده میشتود .بتد طتو ههّتی ،مقتدا  Fجتدو ( )F = 13/799و ستطح معنتی دا ی آن ()Sig =6/666
نشاندهندۀ آن است هد مد از برازندگی مناسبی بر خو دا است.
جدول  -4متغیّرهاي واردشده در معادلۀ رگرسیون براي تبیین واریانس عزت نفس نوجوانان
مراحل ورود متغیّرها

متغیّرهاي وارد معادله

R

R2

F

Sig F

بتا

T

Sig T

اوّ

تعا ضات والدین با یکدیگر

6/264

74/432 6/102

6/666

-4/09 -6/788

6/666

د و ّم

طبقۀ اجتماعی باي

6/249

6/41

41/844

6/666

6/469

7/66

6/667

س و ّم

مقطع تحصیالت پاسخگو

6/281

13/799 6/421

6/666

6/138

4/48

6/61

 .5نتیجهگیري و پیشنهادها

پژوهش حاضر تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی و تعا ضات خانوادگی بر عتزّت نفتس د بتین دانتش
آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر شیراز ا مو د برّ سی قرا داده است .بر مبنای نظریۀ تحقی  ،هشت
فرضید استخراج شد .وش بدها گرفتد شده د این تحقی پیمایش و ابزا جمع آو ی اطّالعات پرسشنامتد
بود .با توجّ د بد نظرید ،خانواده و تعامالت بین آنها از عوامل مهم د شکلدادن بد شخصیت و عزّت نفس
فرزندان می باشد .یافتد های تحقی سد فرضیۀ او ؛ یعنی ا تباطداشتن عزّت نفس با میتزان تحصتیالت فترد
پاسخ گو و میزان تحصیالت پد و ماد

ا تأیید می هند .این نتایج با یافتد های تحقی هیمبرلتی هتمختوانی

دا د .یکی از ديیل آن است هد افراد با تحصیالت باي بد طو معمو دا ای موقعیت های برتر اجتمتاعی و
اقتصادی هستند و این می تواند عامل مؤثّری د افزایش عزّت نفس باشد .از سوی دیگر ،میزان تحصتیالت
پد و ماد باعث تأثیر د شیوۀ تربیتی و برخو د بهتر آنها با فرزندان می شود (جا ِت ،4664 ،1ص.)267 .
مطالعۀ حاضر نشان داد هد وضعیت اقتصادی خانواده همچون طبقۀ اجتماعی و میزان د آمتد بتر عتزّت
نفس فرزندان تأثیر دا د .فرزندان خانواده هایی هد د آمد بیشتر و د نتیجد ،طبقد اجتماعی بايتری دا نتد،
بد دلیل امکان دستیابی بد موقعیت های بهتر د آینده و همچنین ثبات خانوادگی بیشتر دا ای عزّت نفس
بايتری هستند.

1. Jaret
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همچنین ،مطالعۀ حاضر د سطح وابط دو متغیّر ه نشان داد هد بین تعا ضات والتدین بتا یتکدیگتر و
عزّت نفس نوجوانان ابطد وجود دا د .هرچد تعا ضات والدین بیشتر باشد ،میزان عتزّت نفتس فرزنتدان
همتر می شود .این نتیجد همسو با نتیجۀ تحقیقات وبد و است (نجا پو استادی ،1793 ،ص38 .؛ ماتسون
بد نقل از ضوی  ،محمودی و حیمی1793 ،؛ یابیکو ،1888 ،ص.)1282 .
نوجوانانی هد د خانواده هایی با تعا ضات زیاد زندگی می هننتد ،دا ای مشتکالت عتاطفی و فتتا ی
بسیا ی هستند .آنها بد دلیل متشنّجبودن فضا و وابط خانوادگی دا ای همبود عاطفتد و برختی مشتکالت
فتا ی از جمهد د ون یزی و برون یزی می شوند .این تعا ضات بد صو ت مستقیم و غیرمستقیم بر فتا
نوجوانان اثر می گذا د .تحقیقاتی هتمچتون ( ابرتستون و ستیمونز ،1898 ،ص144 .؛ هالیتن ،1881 ،ص.
483؛ هامینگز ،4661 ،ص0 .؛ وچر شودلیچ و هامینگز ،4667 ،ص 1007 .و اولتو و فیستیل اغهتو،4664 ،
ص ) 708 .بد نتایج همسانی سیده اند.
تعا ضات والدین با فرزندان د خاند و بیرون از خاند بر عزّت نفس نوجوانان اثر دا د .نتایج نشتان داد
هد هرچد میزان تعا ض والدین با فرزندان بیشتر شود ،سطح عزّت نفس آنها هاهش متی یابتد؛ زیترا ایتن
د گیری ها هم اه با تحقیر و توهین نسبت بد نوجوان است هد بد نوبۀ خود تأثیر زیتادی د هتاهش عتزّت
نفس آنها دا د.
د

وابط چندمتغیّر ه هد با استفاده از تکنیک گرسیون چنتدمتغیّره انجتام شتد ،پتنج متغیّتر تعا ضتات

والدین با بهد ها د خاند ،سطح تحصیالت پاسخ گو ،تعا ضات زناشویی و طبقۀ اجتماعی بتد ترتیتب ،وا د
معادلد شدند .این متغیّرها د زمینۀ وابط دومتغیّر ه هم دا ای ا تباط با متغیّر وابستد بودند .براستاس نتتایج
حاصل از آزمون ،مهمترین متغیّری هد وا د مد شد ،تعا ضات والدین با فرزندان د خاند بوده استت هتد
توانست  10/2د صد تغییرات متغیّر وابستد ا تبیین هند .از میان متغیّر ها تنها میزان تحصیالت پاسخگتو بتا
متغیّر عزّت نفس دا ای ابطۀ مثبت بود و سایر متغیّرها دا ای ابطۀ منفی بودند .همچنین ،مشاهده شد هتد
فرزندان طبقات پایین دا ای عزّت نفس همتری هستند .د نهایت ،متد تحقیت توانستت  42/1د صتد از
تغییرات متغیّر وابستد ا تبیین هند.
تعریفی هد فرد د جریان زندگی و هنش اجتماعی د ا تباط متقابل با دیگران از خود پیدا میهند ،تأثیر
عمیقی بر وابط و هنش های آگاهاند و ناآگاهانۀ او دا د .این تأثیرات می تواند هم بد صتو ت منفتی و هتم
مثبت بروز هند .خانواده بد عنوان مهمترین بستر و د واقع ،اوّلین بستر شکل گیری «خود» از اهمّیت ویتژه
ای برخو دا است .نوع وابط والدین با یک دیگر و با فرزندانشان نقش مهمّی د شکل گیری عتزّت نفتس
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دا د .اگر تعریفی هد فرد از خود پیدا می هند ،مبتنی بر خودهوچکبینی و عزّت نفس پایین باشتد ،تتأثیرات
مخرّ بی هم بر فرد و هم بر جامعد دا د .همانطو هد ذهر شد ،تحقیقات نشان می دهنتد افتراد دا ای عتزّت
نفس پایین و خودانگا ۀ ضعیف ،گرایش بیش تری بد فتا های پرخطر و بزهکا ی دا ند .از آنجا هد طبت
نتایج بددستآمده ،والدینی هد دچا تعا ض با یکدیگرند ،دا ای فرزندانی با عزّت نفس پایین هستند ،باید
با فراهمشدن امکانات يزم همچون مراهز مشاو ه ،نحوۀ حلّ اختالفات بتد صتو ت مستالمت آمیتز ا یتاد
بگیرند و از سوی دیگر ،بد دلیل حساس بودن سنین نوجوانی و عتدم آگتاهی بستیا ی از والتدین از نحتوۀ
برخو د با مسا ل و مشکالت فرزندانشان د این سن ،باید مراهز مشاو ه بد خصوص د مدا س و از طری
انجمن های اولیا و مربیان ،نحوۀ برخو د صحیح ا بد والدین آموزش دهند هد البتد این امتر نیازمنتد تغییتر
شکل و خا جشدن این انجمن ها ازشکل فعهی است .همک بد نوجوانان برای تغییر انگتا ۀ منفتی د متو د
خود نیز می تواند مؤثّر باشد.
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