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چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهی نحوه برخورد والدین با بحران هویت نوجوانان بود .نمونهه
پژوهش شامل  180نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانها میشد که به روش نمونهه ییهری خوشهه
ایی چند مرحلهای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامهی نحوه برخورد
والدین با نوجوانان (رجایی و همکاران )1387،و بحران هویت (رجهایی و همکهاران )1387،پاسهخ
دادند .طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .برای تحلیل دادهها از روشهای آمهاری ضهری
همبستگی ساد ه پیرسون و ریرسیون چند متغیره به روش یام به یام استفاده شد .نتایج نشان داد که
بین نحوه برخورد سهل ییرانه و استبدادی والدین با بحران هویت و مولفههای آن در نوجوانان دختر
رابطه مثبت معناداری وجود دارد .همچنین مشخص یردید مهمترین پیش بینی کننده بحران هویت
نوجوانان دختر  ،نحوه برخورد استبدادی والدین است.
کلیدواژهها :نحوه برخورد والدین ،بحران هویت ،نوجوانان

 - 1دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد تربت جام  ،یروه روان شناسی  ،تربت جام ،ایران
 - 2دکترای روان شناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد تربت جام  ،تربت جام  ،ایران
 - 3کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تربت جام  ،تربت جام  ،ایران
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مقدمه:
امروزه پژوهشهای یونایون نشان میدهند که دوران نوجوانی یکهی از حسهاس تهرین مراحهل
رشد انسان به شمار میرود (سرابی و همکهاران  .)1386،نوجهوانی دوران رشهد زیسهتی ،اجتمهاعی،
احساسی و شناختی است که ایر به صورت رضایت بخش مورد توجه قرار نگیرد ،احتمها منجهر بهه
مشکالت عاطفی و رفتاری در دوران بزریسالی میشود (مجد .)1381،نوجوان از یک سهو در حهال
یسیختن پیوندهای خود با دوره کودکی است و از سوی دیگر شیفته ی دستیابی به اسهتقالل اسهت.
در این میان هویت یابی نوجوانان ،که در این دوره زندیی از مهم تهرین تکهالیر رشهدی و تحهولی
محسوب میشود می تواند با بازخوردها و رفتارهای والدین و تعامل آنها با فرزندان نوجوان خود پیوند
قوی داشته باشند (یالسر  ،1975نقل از سرابی و همکاران.)1386 ،
براساس دیدیاه رجایی()2008در نظریه شناختی– هیجانی معنوی،(SCET)1انسان به دنبهال
پاسخ به سئوا ت اساسی درزندیی خود است .سئوا تی مانند من چه کسی هستم؟از کجها آمهده ام
وبه کجا میروم؟هستی چیست و چگونه خلق شده است و سئوا تی از این قبیل که به دنبال پاسهخ
دادن به آنند و به دنبال یافتن معنای زندیی اند ،چنانچه نتوانند پاسخ مناسبی بهرای سهئوا ت خهود
بیابند ،دچار بحران هویت 2خواهند شد .به نظر وی (رجایی )2010،افرادی که دچار بحهران هویهت
هستند از نشانههای بی هدفی ،پوچی ،ناامیدی ،عدم اعتماد به نفس ،بی ارزشی ،نارضایتی از زندیی،
اضطراب ،غمگینی ،پرخاشگری و عصبانیت در رنج هستند .در دورۀ نوجهوانی بهدلیل شهرایا خها
خود و تغییر و تحو ت سریع در زمینههای مختلر جسمانی  ،هیجانی و شناختی و جستجویی بهرای
یک هویت بزریسال ،بحران هویت به شکل آشکاری به چشم میخورد .
نحوه برخورد والدین با نوجوانان خود  ،میتواند از عوامهل تأثیریهذار در حها ت هیجهانی عهاطفی و
رفتاری نوجوان باشد .رجایی  ،شکی وحسینی زهرایی (  )1387نحوه برخورد والدین با نوجوانان را
به سه نوع مقتدرانه ،مستبدانه و سهل ییرانه تقسیم کردند و ویژییهای هر یک از این سبک هها را
توصیر کردند .نحوه برخورد مقتدرانه ،سبکی انعطاف پذیراست که والدین بهه کودکهان آزادی قابهل
مالحظه میدهند  ،با این حال انتظارات منطقی از آنهها دارنهد .ونسهبت بهه نیازهها و نقطهه نظهرات
)-Spiritual Cognitive-Emotional theory (SCET
-Identity Crisis
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کودکان پاسخگو و حساس هستند و اغل از نظرات آنها در تصمیمات مربهو بهه خهانواده اسهتفاده
میکنند .درنحوه برخورد مستبدانه ،والدین برای فرزندان خود محدودیت زیادی قائل هستند وقهوانین
زیادی را تعیین میکنند ،انتظار اطاعت مطلق و دقیق دارند و به ندرت به کودک توضیح میدهنهد و
اغل جهت کس اهداف روی تنبیه تأکید میکنند .آخرین نحوه برخورد یعنی نحهوه برخهورد سههل
ییرانه،یک الگوی والدیری است که والدین کمتر دستور میدهنهد و بهه کودکهان اجهازه مهیدهنهد
احساس خود را آزادانه بروز دهند .آنتونی 1و همکاران ( )2012نشهان دادنهد کهه رابطهه مسهتقیم و
معناداری بین نحوه برخورد مستبدانه و سهل ییرانه والدین و بحران هویهت نوجوانهان وجهود دارد و
نوع برخورد والدین استبدادی بطور معناداری قادر به پیش بینی بحران هویهت نوجوانهان مهیباشهد.
بچمن و مالی )2011( 2نشان دادند بین شیوه فرزند پروری با بحهرانههای بلهو و هویهت دانهش
آموزان رابطه معناداری وجود دارد .پیتر )2011( 3در بررسی خود با عنوان رابطه سهبک اسهتبدادی،
سهل ییر و اعتدال والدین با بحران هویت نشان داد که رابطه معنادار مثبتی بین سبک اسهتبدادی و
سهل ییر با بحران هویت وجود دارد و این دو سبک قادر به پهیش بینهی بحهران هویهت نوجوانهان
میباشند .فینگلد )2009( 4یزارش نمود شیوه برخورد والهدین مسهتبد و سههل ییهر رابطهه مثبهت
معناداری با عزت نفس وبحران هویت نوجوانان دارد .کاستا )2009(5نشان داد که بهین شهیوهههای
استبدادی و سهل ییر با بحران هویت رابطه مسهتقیمی وجهود دارد .فالویهن2008( 6؛ بهه نقهل از
سمیع پور )1390،نشان داد رابطه معناداری بین شیوه برخورد استبدادی و سهل ییرانهه بها بحهران
هویت وجود دارد و سبک استبدای پیش بهین بسهیارقوی بهرای بحهران هویهت اسهت .سهمیع پهور
( ،)1390عسگری ( )1389در پژوهشی به نتیجه رسید که بین شیوه برخورد مقتدرانهه بها هویهت
معنایی رابطه مثبت و معنی داری وجهود دارد .وجدانپرسهت و حسهینی نسه ( )1381در پژوهشهی
نشان دادند که رابطه مثبت معناداری بین شیوه ی فرزند پروری اسهتبدادی بها بحهران معنها و بلهو
نوجوانی وجود دارد .حکمت ( )1380در پژوهشی نشان داد که شیوه تربیتی اسهتبدادی پهیش بینهی
کننده بحران هویت میباشد.
1

-Anthony
-Bachman & Malley
3
-Piter
4
-Feingold
5
- Costa
6
- Falavin
2
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با توجه با مطال فوق می توان یفت که ارتبا والدین با نوجوانان تأثیر بسزایی در سهالمت و رشهد
روانی نوجوانان دارد و در این ارتبا آیاهی و شناخت والدین درباره ویژیهیههای دوران نوجهوانی از
جمله هویت یابی آنان ،در نوع برخورد و ارتبا والدین با نوجوانان میتواند تهأثیر یهذار باشهد .پهس،
خانواده به یونههای مختلر میتواند جهت ییری انگیزشهی نوجهوان را در راسهتای اههدافش متهأثر
سازد .چنانکه ،مینوچین ( )1375خانواده را خاستگاه و کانون شهکل ییهری هویهت مهیدانهد (نقهل
ازاکبری. )1381 ،
هرچند تحقیقات ذکرشده نشان داده است که سبکهای فرزند پروری خانوادههای بها بحهران هویهت
نوجوانان ارتبا دارد .امّا از این منظر که در این پژوهش نحوه برخورد والدین با نوجوانان تا حدی بها
سبکهای فرزند پروری مطرح شده توسا بامریند 1متفاوت است و از سوی دیگر بحهران هویهت در
پژوهش حاضر با نشانههای جدیدی مطرح شده است .بنابراین مطالعه حاضربه نوبه خود میتوانهد از
نظر علمی سودمند باشد .براین اساس سؤالهای این پژوهش عبارتند از :
آیا بین سه نحوه برخورد والدین با مولفههای بحران هویت رابطه وجود دارد؟
از بین نحوه برخورد والدین کدام نحوه بهترین پیش بین بحران هویت نوجوانان است؟
روش
جامعه آماری در این پژهش شامل کلیه ی دانش آموزان دبیرستانی آموزش و پرورش شهرستان
تربت جام که در سال تحصیلی  91-92مشغول به تحصیل بودند .حجهم نمونهه در ایهن پهژوهش
شامل شامل  180نفر از دانش آموزان نوجوان دختر شهر تربت جام بود که ابتهدا دو دبیرسهتان واز
هر دبیرستان چهار کالس بصورت تصادفی انتخاب شهدند .بهدین ترتیه روش نمونهه ییهری ایهن
پژوهش تصادفی خوشهای چند مرحلهای بود ،با توجه به هدف و ماهیت فرضیههها ،روش پهژوهش
توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد.

- Baumrind
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ابزار پژوهش
الر)پرسشنامه نحوه برخورد والدین :1این آزمون شامل  41جمله است که توسا رجهایی ،شهکی و
حسینی زهرایی ( )1387ساخته شهده اسهت و شهامل  3مولفهه ،الهر) برخهورد مقتهدر و صهمیمی
(17جمله) ،ب) برخورد سهل ییر و بی تفاوت ( 10جمله) و ج) برخورد مسهتبد و سهخت ییهر (14
جمله) .نمره یذاری این آزمون بر اساس مقیاس لیکرت در یک پیوستار از صفر(هریز) تا ( 4بیشهتر
وقت ها) میباشد .در تحقیق رجایی و همکاران ( )1387بهرای بررسهی پایهایی پرسشهنامه از روش
آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضری بدست آمده برای کل آزمون نحوه برخهورد والهدین 0/87
،برخورد مقتدر ، 0/84برخورد سهل ییر ، 0/72برخهورد مسهتبد  0/86بهه دسهت آمهده اسهت .در
بررسی روایی پرسشنامه از شیوه ی روایی محتوایی استفاده یردید که از نظر صهاح نظهران مهورد
تأئید قرار یرفت .در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه نحوه برخورد با والدین با روش آلفهای کرونبهاخ
محاسبه شد که برای سبک مستبدانه  ،0/86سبک سهل ییر  ،0/74سبک مقتدرانه  0/73بدست آمد.

ب) پرسشنامه بحران هویت :2این پرسشنامه در سال  1387توسا رجایی ،بیاضی وحبیبی پور تهیه
و تدوین یردیده است .بحران هویتی که مدنظر این پرسشنامه میباشد بهر اسهاس نظریهه شهناختی
هیجانی– دینی(رجایی ) 2010 ،است  ،که انسان در جستجوی معنا را ترسیم مینماید و ده نشهانه
آسی شناسی روان شناختی را دراومشخص میسهازد .ایهن نشهانه هها شهامل :بهی ههدفی ،پهوچی،
ناامیدی ،عدم اعتماد به نفس،بی ارزشی ،نارضهایتی از زنهدیی ،اضهطراب ،غمگینهی ،پرخاشهگری و
عصبانیت است .نمره یذاری این پرسشنامه بر اساس طیر لیکرت از  1تها ( 5از کهامال مخهالفم تها
کامال موافقم) میباشد .روایی این پرسشنامه توسا اساتید و متخصصان این زمینه مورد تأئیهد قهرار
یرفته است و همچنین برای محاسبه همسانی درونی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ اسهتفاده
شده است که برابر  0/93به دست آمد که بیانگر همسانی درونی با ی این آزمون اسهت (رجهایی و
همکاران .)1387،در پژوهش حاضر نیز ضری پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسبه شدکه به
ترتی برای بی هدفی  ،0/75پوچی  ،0/74ناامیدی،/73عهدم اعتمهاد ، 0/76بهی ارزشهی،0/74

)- Ways of Parents' Treatment Questionnaire( WPTQ
)- Identity Crisis Questionnaire ( ICQ
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نارضههایتی اززنههدیی،0/73اضههطراب  ،0/75غمگینههی،0/73پرخاشههگری ،0/75عصههبانیت 0/74
وبرای کل آزمون بحران هویت نوجوانی  0/79بدست آمد.
یافتهها:
جدول  :1یافتههای توصیفی نحوه برخورد والدین و ابعاد بحران هویت
میانگین
متغیر
نحوه برخورد مقتدرانه
30/44
نحوه برخورد سهل ییرانه
24/51
نحوه برخورد مستبدانه
46/16
نحوه برخورد والدین(کُل)
101/89
بی هدفی
13/26
پوچی
11/72
ناامیدی
12/02
عدم اعتماد
12/97
بی ارزشی
12/06
نارضایتی از زندیی
13/15
اضطراب
14/38
غمگینی
13/21
پرخاشگری
12/78
عصبانیت
15/68
بحران هویت ( کُل )
130/17

انحراف معیار
1/26
9/45
9/32
22/10
3/71
4/27
4/85
2/79
4/24
4/69
4/01
4/67
3/70
4/46
33/53

n =180
جدول  :2ضرای

همبستگی بین نحوه برخورد والدین با نوجوانان و بحران هویت آنان

متغیرهای مستقل

تعداد

ضری همبستگی

سطح معناداری

نحوه برخورد مقتدرانه
نحوه برخورد سهل ییرانه
نحوه برخورد مستبدانه

180
180
180

0/05
0/27
0/43

0/74
0/02
0/0001

n =180
همان طور که در جدول  2مشاهده میشود بین نحوه برخورد مقتدرانه والهدین و بحهران هویهت
نوجوانان در سطح آلفای مورد نظر پژوهش ( )=0/05رابطه معناداری وجهود نهدارد ولهی ضهری
همبستگی بین نحوه برخورد سهل ییرانه با بحران هویت نوجوانان برابر  r =0/27میباشهد کهه در
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سطح  0/02معنادار میباشد .همچنین ضری همبستگی بین نحهوه برخهورد مسهتبدانه والهدین بها
بحران هویت نوجوانان برابر  r =0/43میباشد که در سطح 0/0001معنادار میباشد .به عبارت دیگهر
بین نحوه برخورد سهل ییرانه و مستبدانه والدین با بحران هویت نوجوانان رابطه مثبت معنهاداری وجهود
دارد.
جدول :3ضرای همبستگی نحوه برخورد والدین با نوجوانان و مولفههای بحران هویت آنان
مولفههای بحران هویت

نحوه برخورد اقتدار

نحوه برخورد
سهل ییر

نحوه برخورد مستبدانه

بی هدفی

r =0/05

*r =0/19

**r =0/41

پوچی
ناامیدی
عدم اعتماد
بی ارزشی
نارضایتی از زندیی
اضطراب
غمگینی
پرخاشگری
عصبانیت

r =0/07
r =0/04
r =0/04
r =0/04
r =0/03
r =0/01
r =0/03
r =0/02
r =0/02

r =0/13
r =0/11
r =0/10
*r =0/19
r =0/08
r =0/05
*r =0/17
*r =0/18
r =0/11

**r =0/35
**r =0/36
**r =0/27
**r =0/38
**r =0/43
**r =0/32
**r =0/38
**r =0/27
**r =0/24

عالمت * در جلوی هر خانه نشانه معنا داری میباشد
*p>0/05
**p>0/01
همان یونه که در جدول  3مشاهده مییردد ،بین نحوه برخورد مقتدرانه والدین با مولفههای بحران
هویههت رابطههه معنههاداری وجههود نههدارد ،امهها بههین نحههوه برخههورد سهههل ییرانههه والههدین بهها مولفههه
بی هدفی( ،)r =0/19بی ارزشی( ،)r =0/19غمگینی( ،)r =0/17پرخاشگری( )r =0/18در سطح
 0/04رابطه معناداری وجود دارد .همچنین مشخص یردید بین برخورد مستبدانه والهدین بها مولفهه
بی هدفی ( ،)r =0/41پوچی( ،)r =0/35ناامیدی( ،)r =0/36عدم اعتماد( ،)r =0/27بهی ارزشهی
( ،)r=0/38نارضایتی از زندیی( ،)r =0/43اضهطراب ( ،)r =0/32غمگینهی( )r =0/38در سهطح
 ،p>0/0001و با پرخاشگری ( )r =0/27و عصبانیت ( )r< =0/24در سطح  p<0/003رابطهه
معناداری وجود دارد .به عبارتی دیگر از بین نحوه برخورد والدین تنها نحوه برخورد مستبدانه بها کهل
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ابعاد بحران هویت رابطه معناداری دارد و نحوه سهل ییرانه تنها بها ابعهاد بهی ههدفی ،بهی ارزشهی،
غمگینی و پرخاشگری رابطه معناداری دارد.
جدول :4پیش بینی بحران هویت نوجوانان بر اساس نحوه برخورد والدین با نوجوانان
متغیر مالک

متغیر پیش بین

R

بحههههههران نحههوه برخههورد 0/42
مستبدانه
هویت

R2

B

Beta

Df

t

F

P

0/18

1/53

0/42

179

6/30

39/79

0/0001

n =180
همانطور که در جدول  4مشخص است از بین نحوه برخورد والهدین (مقتدرانهه ،سههل ییرانهه و
مستبدانه) تنها نحوه برخورد مستبدانه والدین با  ،Beta =0/42در مجموع  18درصد بحران هویت
نوجوانان را پیش بینی مینماید .بنابراین نحوه برخورد مستبدانه بهترین پیش بین بحهران هویهت از
میان سبکهای نحوه برخورد والدین میباشد.
بحث و نتیجه گیری:
با توجه به نتایج جدول ( )2مشخص یردید بین نحوه برخورد مقتدرانهه والهدین و بحهران هویهت
نوجوانان در سطح معناداری مورد نظر پژوهش رابطه وجود ندارد ولی بین نحوه برخورد سهل ییرانهه
و مستبدانه والدین با بحران هویت نوجوانان رابطه مثبت معناداری وجهود دارد .نتیجهه ایهن فرضهیه
پههژوهش بهها تحقیقههات آنتههونی و همکههاران (،)2012پیتههر( ،)2011بچمههن و مههالی(،)2011
فینگلههد( ،)2009کاسههتا ( ،)2009سههمیع پههور( ،)1390عسههگری( )1389و وجههدان پرسههت و
حسینی( )1381همسو میباشد.
نوجوانی دوران رشد زیستی ،اجتماعی ،احساسی و شناختی اسهت و مهمتهرین چهالش هها را شهامل
می یردد که در این حین هویت یابی نوجوانان از مههم تهرین تکهالیر رشهدی و تحهولی محسهوب
میشود و میتواند معلول عوامل متعددی باشد .بهازخورد هها و رفتارههای والهدین و تعامهل آنهها بها
فرزندان نوجوان خود یکی ازعواملی میباشد که با بحران هویت نوجوانان رابطه نزدیکی دارد .نحهوه
برخورد والدین با نوجوانان ترکیبی از رفتارهای والدین است که یستره ی هویهت یهابی نوجوانهان را
تحت تاثیر قرار میدهد .والدینی که مقتدرانه با نوجوان برخهورد مهینماینهد بهه دلیهل اینکهه رابطهه
صمیمی با نوجوان خویش دارند  ،با آنان منطقی برخورد مینمایند و به نیازهای نوجوان خود به طور
متعادل توجه میکنند و پاسخ میدهند  ،باعث میشوند تا در نوجوانان آنها احساسهات خوشهایندتری
بوجود آید ودر زندیی خود هدفمندتر باشند .از طرف دیگر این نحوۀ برخهورد موجبهات حهل بحهران
هویت را فراهم میکند و نوجوان را از بی هدفی و بی ارزشی و پوچی رهایی میبخشد.
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اما از طرف دیگر در نحوه برخورد سهل ییرانه والدین در نوع برخورد با نوجوانهان متوقهع نیسهتند و
انتظارات چندانی از آنها ندارند .نوجوانان این والدین کنتهرل کمهی بهر رفتارشهان دارنهد و معمهو ا
تکانشی ،سرکش  ،نافرمان و بی مسئولیت هستند و پایداری و تاب آوری کمتری در مقابل مشکالت
از خود نشان میدهند و بسیار وابسته اند .لذا در این نوع سبک ممکن است زمینه برای بحران هویت
بصورت بی هدف بهودن ،بهی ارزشهی ،پهوچی ،نارضهایتی از زنهدیی و پرخاشهگری بها و نداشهتن
ارزشهای متعالی فراهم باشد.
از سویی دیگر در نوع نحوه برخورد مستبدانه ،که رفتار والدین محدود کننده است و قوانین زیادی را
برای کنترل فرزندان خود تعیین میکنند ،از آنان انتظار با یی دارند و به ندرت به فرزندان خود اجازه
ابراز وجود میدهند و اغل جهت کس اهداف روی تنبیه تأکید میکنند .این نحهوه برخهورد باعهث
روابا ضعیر و عدم استقالل نوجوان میشوند و حتی والدین بهرای اعمهال کنتهرل ،معمهو فریهاد
میزنند ،دستور میدهند ،تصمیم میییرند و نهایتا تنبیه میکنند .نوجوانان این نهوع خهانواده هها بهه
دلیههل ایههن نههوع برخههورد ،اعتمههاد بههه نفههس پههایینی دارنههد ،لههذا بههه هنگههام برخههورد بهها
چالشهای زندیی به دلیل اینکه دیگران اهداف را برای آنان  ،تعیین میکنند و خود حهق انتخهابی
ندارد ،به نوعی احساس بی هدفی مینمایند و خود را بی ارزش ،پهو ،،نها امیهد ،ناراضهی از زنهدیی،
مضطرب  ،غمگین می بیند و معمو عصبانی و پرخاشگر است .بنابراین نقش نحوه برخهورد والهدین
در حل معضالت و بحران هویت نوجوانان قابل توجهه اسهت و زمینهه را بهرای نابهنجاریههای روان
شههناختی آنههان فههراهم مههیسههازد .در نتیجههه بایههد بیههان نمههود کههه نحههوه برخههورد والههدین
بر ارزشها ،اهداف ،سالمت روان و رضایت از زندیی نوجوانان تاثیر مییذارد.
از محدودیتهای این پژوهش میشود به تک جنسیتی بودن نمونه پژوهش ،ریهزش پرسشهنامه بهه
دلیل همکاری ضعیر بعضی از آزمودنیهای پژوهش و اینکه به دلیل محدود بودن نمونه پژوهش در
تعمیم نتایج باید محتا بود .پیشنهاد مییردد که مدیریت دبیرستانها و موسسهات آموزشهی تهالش
کنند تا پیامدهای نحوه برخورد والدین را در قال سمینارها و همایش ها به والدین آموزش دهند  ،و
با ایجاد شبکههای ارتباطی با والدین ،در کس هویت موفق به نوجوانان کمک کنند .متصدیان امهر
آموزش و پرورش با دورههای آموزشی مناس اثرات مخرب نحوه برخورد مستبدانه وسهل ییرانه بر
رشد روان شناختی نوجوانان را به والدین آموزش دهند.
کتابنامه:
 اکبری ،طیبه  .)1381(.بررسی تاثیر سبکهای تربیتی مادران بر بزهکاری نوجوانان و نیز تهاثیر
شرایا خانوادیی .پایان نامه کارشناسی ارشد ،روان شناسی تربیتهی ،دانشهگاه آزاد واحهد تههران
مرکز.
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