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Abstract 
Marital conflict is an injury that different families may be involved with. 

This research was conducted with the aim of identifying the experiences of 

teenage children exposed to parental marital conflict. The method of the 

current research was practical and of qualitative phenomenological type. The 

population of this study included teenage children exposed to parental 

marital conflict. Sampling was done in a targeted manner and continued until 

saturation and finally 12 children were selected and the participants were 

subjected to in-depth semi-structured interviews. In order to analyze the 

data, Colaizzi method was used. Data analysis led to the identification of 3 

main themes, 12 sub-themes and 42 primary concepts. The first main theme, 

psychological problems, included the sub-themes of feeling of failure, 

feeling of fear, depression, mental preoccupation, feeling of being neglected, 

negative behaviors of teenagers and lack of psychological security.The 

second main theme was academic-occupational problems, which included 

job changes of parents and neglect, and finally, communication issues with 

acquaintances and friends. Was. In general, the results showed that teenagers 

with conflicting families are at risk and have psychological and 

communication problems. 
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 یدارا یها فرزندان نوجوان خانواده ستهیتجربه ز

 رانیدر ا ییتعارض زناشو

  

 رانیرشته مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ا یدکتر یدانشجو   زاده نیزهرا خوان
 

 رانیگروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ا اریاستاد   یرسول ایرؤ
 

 رانیگروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ا اریدانش   یفرج انییرضا درضایحم
 

  چکیده
 باهدفپژوهش  نیا باشند. ریمختلف ممکن است با آن درگ یها است که خانواده یبیآس ییزناشو تعارض

پژوهش حاضر روش انجام شد. تعارض زناشویی والدین  در معرضتجارب فرزندان نوجوان  شناسایی

تعارض  در معرضفرزندان نوجوان پژوهش شامل  نیجامعه ا .بود یدارشناسیپدنوع کیفی  کاربردی و از

فرزند ادامه  21انتخاب  تاًینهاانجام شد و تا مرز اشباع و هدفمند  صورت به یریگ بود. نمونهزناشویی والدین 

 لیوتحل هیتجز منظور به ی نیمه ساختاریافته عمیق قرار گرفتند.ها مصاحبهمورد  کنندگان شرکتیافت و 

مضمون  21مضمون اصلی،  3شناسایی منجر به ، ها داده لیوتحل هیتجزاستفاده شد.  کالیزی ها از روش داده

 یفرع یها شامل مضمون یشناخت رواننخست، مشکالت  یاصل مضمونمفهوم اولیه شد.  21فرعی و 

 یمنف یرفتارهاگرفته شدن،  دهیناد احساس ،یذهن تیمشغول ،یاحساس شکست، احساس ترس، افسردگ

بود که مشتمل بر  یشغل-یلیتحصمشکالت  وم،د یبود. مضمون اصل یروان تیامن نینوجوانان و عدم تأم

، مسائل ارتباطی با آشنایان و دوستان چهارمین تیدرنهاو  شد یم یکار اهمال و نیوالد یشغل راتییغت

. ی توسط نوجوان بودکار پنهانمضمون اصلی، شامل پذیرش نوجوان، احساس شرم و سرخوردگی و 

 یشناخت نمشکالت روا ومتعارض، در معرض خطر  یها خانواده یدارا نوجوانان داد نشان جینتا ،درمجموع

 .باشد یم یو ارتباط

  .خانواده، فرزندان نوجوان ،ییتعارض زناشو :ها واژهکلید
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 مقدمه 
و ضمن اینکه کانون آسایش و آرامش  شود یمخانواده، پایه و اساس هر جامعه محسوب 

. در بسیاری از موارد، این باشد یمنیز  ها زوجی ها نگرشاست، محل برخورد عقاید و 

وده و موجبات رشد خانواده را در پی داشته است؛ اما امروزه رفتارهای مفید ب ها تعارض

و این امر به افزایش آسیب در خانواده منجر  افتهی شیافزا ها خانوادهمتضاد و مخالف در 

(. وقتی این تعارضات حاد شود، ممکن است به 2331شده است )مرادی و صادقی، 

نارضایتی در سطح روابط خود و حتی در ی برآورده نشده، مشکالت روانی و ها خواسته

 1(. لذا تعارضات زناشویی1122و همکاران،  2ارتباط با فرزندان کشیده شود )دیلدار

یک عامل مهم خانوادگی و مرتبط با مشکالت خانواده در نظر گرفته  عنوان به ستیبا یم

 در موردحث هر اختالف و ب عنوان بهتعارض زناشویی  (.1111و همکاران،  3دی)کورششود 

و  ی)لو این شامل انواع اختالفات روانی و جسمی است  شود یممسائل خانوادگی تعریف 

شاخص اصلی  عنوان بهی ا گسترده طور به(. همچنین تعارضات زناشویی 1111 ،2لئو

یی مانند استرس و عملکرد خانواده رابطه دارد )ژو و ها شاخصهمبستگی خانواده با 

ی بالقوه که ها مخالفت -2: تعارض از پنج مرحله تشکیل شده است فرایند(. 1123، 2بوهلر

بروز تعارض که  -1مبین وجود شرایطی خواهد بود که زمینه ایجاد تعارض را فراهم کند. 

قصد و نیت،  -3 یا احساس شده خود را نشان دهد. شده ادراکتعارض  صورت به تواند یم

رفتار  -2وهای مشخص و معین خواهد گرفت. در این مرحله فرد تصمیم به انجام کار به شی

ی درگیر و مخالف از ها طرفکه شامل ابراز مخالفت، کنش و واکنشی خواهد بود که 

، 6باشد )رابینز ربمخیا سازنده  تواند یپیامدهای تعارض که م -2خود نشان خواهند داد. 

1121.) 
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فردی والدین بر  یاه یژگیو که نیا، عالوه بر دهد یتحقیقات نشان ماز سوی دیگر، 

بین والدین نیز بر روابط بین رفتارهای  ،گذارد یم تأثیررفتار فردی و بین فردی فرزندان 

فوسکو و (. 1122و همکاران،  2یویس)د گذار استتأثیرفردی و درون فردی فرزندان 

رات : تأثیمثلث سازی نوجوانان در تعارضات والدین»در پژوهشی با عنوان  (1121) 1چیگر

به این نتیجه دست یافتند که « نوجوان-نوجوانان و روابط والد یها یابیی در ارزطول

 ها یرینوجوانان در هنگام تعارضات بین والدینی باعث ایجاد اختالفات و درگ یساز مثلث

در پژوهش خود با عنوان  زی( ن1116و همکاران ) 3جرارد. شود یبین نوجوانان و والدین م

 علتدند که یجه رسین نتیبه ا« یو ناسازگار والد کودکط ، روابییتعارضات زناشو»

-جاد تعارضات والدیباعث ا مرورزمان بهکه  است ییتعارض نوجوانان تعارضات زناشو

 نینشان دادند که تعارض والد زین (2212و همکاران ) رصالحی. رضاپورمشود یم یفرزند

که  ستیدور از ذهن ن نیبنابرا؛ نوجوانان باشد یدیو ناام یستیبر کاهش بهز یعلت تواند یم

فرزندان به همراه دارد  یرا برا یشتریب یشناخت مشکالت روان ن،یوالد ییتعارضات زناشو

و  2)کورس است شتریدر فرزندان نوجوان ب خصوص بهو اضطراب  یو احتمال افسردگ

ورد برخ یدرست بهاگر با تعارض به وجود آمده در بین اعضای خانواده  (.1111همکاران، 

؛ اما اگر طرفین درگیر در تعارض، نحوه برخورد با کند یشود، به رشد رابطه کمک م

مشکل موجود رفع نخواهد شد؛ بلکه به تداوم رابطه نیز آسیب  تنها نهتعارض را ندانند، 

 (.1111و همکاران،  2لمزی)و رساند یم

 نیرزندان، تضاد باند که در دوران بلوغ ف مختلف نشان داده یها ی. بررس،نیه براالوع

و  تیمیو صم شود یجاد میها ا در روابط آن یراتیی، تغابدی یش مینوجوان افزا -ن یوالد

نوجوانی یکی  درواقع (.1122 ،6کالمپ و)برت  ابدی یکاهش م یها تا حدود آن نیاتحاد ب
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اندوختن و شکفتن است.   های مهم رشد فرد است و بهترین فرصت برای آموختن، از دوره

کاوش به عبارتی گیری هویت است.  های مهم رشد در دوران نوجوانی شکل از جنبه یکی

برای پاسخ به پرسش من کیستم؟ همواره از مسائل جذاب و  الشدر خویشتن و ت

از جدیدترین  یساز تیهوموضوع هویت و  که ینحو بهاز ابتدا تا حال بوده  زیبرانگ چالش

حال اگر این سردرگمی و بحران  (.2333 ،یرو باق ی)بلباساست  درنمباحث عصر پسا م

مشکالت  منجر بههویت در نوجوانان همراه با تعارضات زناشویی والدینشان باشد، 

(. در جدیدترین 1121و همکاران،  2)مارسیو گردد یمدر افراد  یشناخت روان دوچندان

خانواده و رابطه مدار در  طیمح جادیا کهکردند  انیب (،2211) همکاران و یخضرپژوهش 

 تواند یم شیها تیدر کنار متعهد کردن او به مسئول فرزندمراقبت از  یرشد یازهاین نیتأم

امن و آرام  یجو جادیا بهو فرزندانشان کمک کند و منجر  نیرابطه والد تیفیک شیبه افزا

اظهار کردند کاهش  (1112و همکاران ) 1یرادتزک. همچنین شوددر کانون خانواده 

کاهش امنیت  ساز نهیزمگویی والدین، سبب تعارضات زناشویی و این امر حضور و پاسخ

تعارضات زناشویی با ( نیز نشان دادند 2332و همکاران ) ایمختارن .گردد یمروانی فرزندان 

نوجوان نقش دارد. همچنین -تعارضات والد ینیب شیدر نظر گرفتن عوامل میانجی در پ

 ارد.نوجوان را د-تی قابلیت تبیین تعارضات والدشناخ-بیان کرد که مدل بافتی توان یم

 توان یمدر همین راستا بر اساس نظریات پیرامون تعارضات زناشویی و نوجوانی 

شناختی دو مسیر را متصور شده است؛ مسیر اول اثر -بافتیهمانطورکه مدل گفت، 

در  تعارضات. گذارد یممستقیمی دارد که تعارضات زناشویی بر ناسازگاری فرزندان تأثیر 

 وفصل حلشامل فراوانی، شدت و را  ها یژگیاست. این و ییها یژگیاین دیدگاه بر اساس و

طبق این دیدگاه زمانی که فرزندان شاهد چنین رفتارهایی از . اند ذکر کرده تعارضات

ی عامل عنوان به. این شرایط حتی ردیگ یقرار م تأثیرها تحت  والدین باشند، سازگاری آن

 و ایمختارن(. 1123و همکاران،  3مطرح هستند )کامینگز زا بیو یک رویداد آس زا استرس
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-ی تعارض والدها حوزهنیز در پژوهش تدوین و آزمون مدل گستردگی  (2212) همکاران

شناختی به آن توجه -دومین مسیری که در مدل بافتینوجوان نیز به فراوانی اشاره کردند. 

فرزندان  یها یتعارضات زناشویی بر ناسازگار شده است، اثر غیرمستقیمی است که

 یها یابی. این عوامل شامل ارزکنند ی، ایفای نقش منیب نیدراو عوامل میانجی  گذارد یم

و پذیرنده صرف  گر مشاهدهدر این دیدگاه فرزندان . فرزندان از تعارض بین والدین است

ط خانوادگی هستند؛ بنابراین فعال در رواب کنندگان شرکتتعارضات زناشویی نیستند، بلکه 

 )فوسکو و گریچ، کنند یرا ابراز م ییها فرزندان در شرایط تعارضات بین والدینی پاسخ

1123.) 

بر  ییتعارض زناشو یدر خصوص اثرگذار شده اشاره یها به پژوهش با توجه لذا

 یررسبه ب یبوده و کمتر پژوهش یها کم پژوهش نیا شتریکرد که ب انیب توان یفرزندان م

. شد یاحساس م یفیک نةیدرزم یپژوهش خأل نیبنابراموضوع پرداخته است؛  نیا قیعم

و اطالعات  پردازد یافراد م یتجارب زندگ قیعم یبه واکاو یفیک یها پژوهش ازآنجاکه

 یدوران نوجوان تیاهم به توجه باکه  میپژوهش برآن شد نیدر ا سازد، یرا معلوم م یمهم

 نةیدرزم یفیکو عدم پژوهش  کند یم دینوجوانان را تهد یدگزن که یو مسائل رفتار

 روز بهو  دیجد یپژوهش انجام به ،ییتجارب فرزندان نوجوان از تعارضات زناشو یواکاو

 یشناخت روشو  یکاربرد ،یپژوهش حاضر از سه جنبه نظر ینوآور نیبنابرا؛ میاقدام کن

 یرا برا نهیها زم آن نییتب وفرزندان  ستهیاست. مشخص کردن تجارب ز تیحائز اهم

ها و مؤسسات  دانشگاه یها پژوهش نةیدرزم. کند یدر ادامه فراهم م یشیآزما یها پژوهش

 اتریپا جیبه نتا یابیدست منظور بهپژوهش  نیا یو رهنمودها جیاز نتا توانند یم یآموزش عال

 یفیفاده از روش کحاضر با است قیتحق یشناخت روشبه لحاظ  ن،یافزون بر ا .مند شوند بهره

بنابراین هدف پژوهش حاضر ؛ پردازد یُم یبستر بوم کیبه کشف تجارب فرزندان در 

ی دارای تعارضات ها خانوادهبود که تجربیات زیسته فرزندان نوجوان  سؤالپاسخ به این 

 ؟.شود یمزناشویی چه مواردی را شامل 
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 روش

. در پدیدارشناسی انجام شد 1یدارشناسیپدو با روش  2این پژوهش با رویکردی کیفی

کند  کنیم زیرا که پدیدارشناسی تالش می شود توجه می توسط فرد زیسته می آنچهبه  اساساً

، نمایان کند )سیگارودی و همکاران، شود یمکه در زندگی تجربه  طور آنمعانی را 

رض ی دارای تعاها خانوادهبدین دلیل برای درک تجارب زیسته فرزندان نوجوان . (2332

تشریح ساختار یا ماهیت تجارب زندگی و  زناشویی، روش پدیدارشناسی اتخاذ شد که به

 .پردازد یتجارب زندگی روزمره م اللاز خ ها دهیها و توصیف دقیق پد معنی بخشیدن به آن

ی دارای تعارضات زناشویی ها خانوادهفرزندان نوجوان را  موردمطالعهمعیت ج

 یریگ از طریق روش نمونه موردنظر یها ، نمونهی الزمها یرسبرانجام تشکیل دادند. پس از 

با توجه  موردمطالعهگزینش واحدهای  منزلة بهگیری هدفمند  نمونهند. انتخاب شد 3هدفمند

(. در این 2332شود )هومن،  باشد که توسط پژوهشگر تعیین می های معینی می به مالک

ضرورت  ی،مالک یریگ نمونه دراده شد. استف یاز نوع مالک هدفمند یریگ نمونه تحقیق از

خاص انتخاب شوند  دهیپد کیمانند داشتن تجربه  یدارد افراد بر اساس مالک خاص

تعارضات تجربه  یدارا یهمگ کنندگان مشارکت زیپژوهش ن نیا در (.2333)بازرگان، 

ی ها مالکدر پژوهش  کننده شرکتبرای به حداقل رساندن ناهمگنی افراد  بودند.والدینی 

داشتن تمایل برای حضور در -2عبارت بودند از:  ها مالکورود در نظر گرفته شد که این 

عدم سابقه بیماری -3ساله،  21تا  21نوجوان بودن شامل محدوده سنی -1پژوهش، 

تجربه -2ی پزشکی و روانی، ها پروندهجسمانی و روانی مزمن براساس سابقه مستندات و 

و بررسی و مصاحبه اولیه پژوهشگر  کنندگان مشارکتی ها گفتهتعارض والدینی براساس 

 نحوهانتخاب شدند.  نفر 21 تاًینهاو  ها ادامه یافت حجم نمونه تا اشباع دادهکه ذکر شد. 

افراد بود.  نیابا  ییفراخوان در مدارس متوسطه و آشنا قیبه نمونه پژوهش از طر یدسترس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Qualitative 

2. Phenomenology (Ipa) 

3. Purposeful Sampling 
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 برداشتنتا عالوه  شدند یم یراحل غربالگرو قبل از مصاحبه، آنان وارد م یپس از معرف

 ارائه گردد. شانیبه ا یاهداف پژوهش اطالعات در موردوجود،  یارهایمع

 محقق قیعم افتهیساختار مهین ةها از مصاحب داده یگردآور منظور به پژوهش نیادر 

 ستهیز تجاربکشف  یمصاحبه در راستا یها سؤال یِاستفاده شد و محور اصل 2ساخته

 صورت بهنوع مصاحبه  نیابود.  ییتعارض زناشو یدارا یها دان نوجوان خانوادهفرزن

(. 2316 همکاران، و ی)انصار ردیگ یانجام م کننده مشارکتپژوهشگر و  نیب یمشارکت

 نه،یزم نیو آگاه در ا باتجربهنفر از متخصصان  3 رمصاحبه بر اساس نظ یسؤاالت اصل

 هیساخته و ته یفیو انجام پژوهش ک یدرمان انوادهخ نةیدرزمو فعال  یمدرک دکتر یدارا

آن،  ییدر خصوص روا نیمتخصص دییباشد و پس از تأ یکاف 1یمحتوا ییروا یتا دارا شد

تجارب، آثار و  میرمستقیغو  میمستق طور به موردنظرقرار گرفت. سؤاالت  مورداستفاده

و جهت الگو  ریها مس آن قیتا از طر قرارداد یموردبررسافراد را  یها و واکنش امدهایپ

 یقالاصول اخ تیدر مورد رعا کنندگان مشارکتقبل از انجام مصاحبه، به مشخص شود. 

 اجازه کنندگان مشارکتضبط مصاحبه از  در موردداده شد و  الزم حاتیپژوهش توض

حق انصراف از مصاحبه و محرمانه  رامونیها پ به آن تشان،ی. پس از کسب رضاشد گرفته

شده  یساز ادهیپ یو محتوا یصوت یها بردن پرونده نیاز ب و ندیصات در کل فرابودن مشخ

ها  مصاحبه ،یبعد یها لیانجام تحل یبرا سپس .دداده ش نانیها پس از اتمام پژوهش اطم آن

محفوظ ماندن مشخصات  یشد. الزم به ذکر است که برا یساز ادهیپکاغذ  یرو دقت به

( استفاده تا آخر 1، 2شماره  کننده مشارکتاز عبارت ) ها قول نقلدر گزارش  ها، یآزمودن

و عالقه و حال  یصبور زانیم ات،یبا روا متناسب قهیدق 61-31 نیها ب مصاحبهو  دیگرد

 .دیگفتگو به طول انجام نیدر ح کنندگان مشارکت یروان

های  شد که یکی از رویه استفاده 3کالیزی روش از ها داده لیوتحل هیتجز منظور به

روش، پس  نیا طبق(. 2331پرکاربرد تحلیل در تحقیقات پدیدارشناسی است )محمدپور، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. in-depth semi-structured made by a researcher interview 

2. content validity 

3. colaizzi method 
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مرتبه متن خوانده شد و در ادامه  نیکاغذ، چند یآن بر رو یساز ادهیپانجام مصاحبه و  از

 ییزناشو تعارضاتبا  در رابطههر مصاحبه و جمالت مهم  مهم یها افتهیخواندن، استخراج 

 جمالت به خاص میمفاه دادن ،ها آن درک منظور به وجوانانن با شدن احساس هم و

 مطالب به رجوع ،آمده دست به مشترک میمفاه یبند دسته (،یبند فرمول) شده استخراج

 تیدرنها و موردمطالعه ةدیپد یینها فیتوص ها، آن بیترک و ها دهیا ةسیمقا و یاصل

 انجام شد. جینتا یمعبرساز یراستا در کنندگان مشارکت به ها دهیپد فیتوص یبازگردان

، 2های پژوهش، از چهار معیار قضاوت شامل اعتبار جهت بررسی اعتبار و صحت داده

 شنهادشدهیپ( 2332که توسط گوبا و لینکن ) 2و تأیید پذیری 3یریپذ نانیاطم، 1یریپذ انتقال

انجام از نظرات اساتید در ارتباط با روند برای بررسی اعتبار،  .است استفاده گردید

ها از نظارت  داده یریپذ نانیبرای بررسی اطم .ها استفاده شد ها و تحلیل آن مصاحبه

به  ها یبند مفهوم تر قیها برای بررسی دق و متن مصاحبه همکاران متخصص استفاده

در  کنندگان مشارکتی، سعی شد از ریپذ انتقال. برای رسیدن به اصل همکاران ارائه شد

ماعی و فرهنگی استفاده گردد. افزون بر این جهت تأمین تأیید سطوح مختلف شغلی، اجت

های خود را تا حد امکان در کار  ها و سوگیری پذیری، سعی شد پژوهشگران قضاوت

ی حاصله و حفظ مستندات در تمام ها دادهمراحل انجام کار و  همهدخالت ندهند و با ثبت 

 نمایند. مراحل پژوهش به تضمین قابلیت تأیید این پژوهش کمک

 ها یافته
ی دارای تعارض زناشویی ها خانوادهفرزندان نوجوان از نفر  21نمونه پژوهش حاضر تعداد 

 آمده است: 2در جدول شماره  ها اطالعات جمعیت شناختی آن کهبودند 

 کنندگان شرکتمشخصات جمعیت شناختی  .2جدول 

 تعارض والدین زمان مدت جنس سن کننده شرکت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Validity 

2. Transferability 

3. Reliability 

4  . Confirmability 
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 تعارض والدین زمان مدت جنس سن کننده شرکت

 لسا 2 دختر 23 2

 سال 21 دختر 22 1

 سال 1 دختر 26 3

 سال 1 دختر 22 2

 سال 3 دختر 22 2

 سال 2 پسر 22 6

 سال 3 پسر 26 7

 سال 2 پسر 27 1

 سال 3 پسر 26 3

 سال 1 پسر 27 21

 سال 2 پسر 22 22

 سال 1 پسر 22 21

ی ها انوادهخفرزندان نوجوان از نفر  21، شود یمشاهده م 2که در جدول شماره  طور همان

شرکت کردند. از بین حاضر سال در پژوهش  27-23سنی در بازه دارای تعارض زناشویی 

درصد( پسر بودند.  33/21) نفر 7درصد( دختر و  66/22نفر ) 2 ، تعدادکننده شرکتنفر  21

تعارض زناشویی  زمان مدتسال و میانگین  12/22 کنندگان شرکتهمچنین میانگین سنی 

ی دارای ها خانوادهفرزندان نوجوان  تجارب 1 ل بود. در جدول شمارهسا 2والدینشان 

 است: شده ارائهمفاهیم و مضامین  در قالبتعارض زناشویی 

 کنندگان شرکتی ا هستهمضامین باز، محوری و  .1جدول 

 باز() هیاولمفاهیم  مضامین محوری یا هستهمضامین 

 یشناخت روانی ها چالش

 احساس شکست

 ادهشکست در خانو

 شکست در رابطه زناشویی والدین

 فرزندی-شکست در رابطه والد

 ناامیدی نسبت به آینده

 احساس ترس

 ترس از گفتن مشکل

 ترس از ترک والد

 ترس از قضاوت آشنایان
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 باز() هیاولمفاهیم  مضامین محوری یا هستهمضامین 

 افسردگی

 غم و اندوه

 عدم قبول مشکل

 اقدام به خودکشی

 یریگ گوشه

 گریه کردن

 هنیمشغولیت ذ

 ینشخوار فکر

 مقایسه ذهنی

 آشفتگی در خواب

 تعمیم دهی افراطی

 

 

 شدن گرفته دهیناد احساس

 برخورد نادرست با نوجوانان

 یابی تیهوعدم توجه به 

 عدم توجه به استقالل نوجوان

 عدم توجه به بلوغ

 ی غیرمنصفانهها سرزنش

 ی منفی نوجوانانرفتارها

 وانینعدم رعایت ق

 ی اجتماعیریگ فاصله

 پرخاشگری در مدرسه

 یروان تیامن نیتأم عدم

 فرزند حق بهعدم توجه 

 آزار همسر

 خشونت نسبت به فرزندان

 شغلی-یلیتحص مشکالت

 تغییرات شغلی والدین

 کاهش انگیزه

 اخراج از محل کار

 یریپذ تیمسئولبیکاری و عدم 

 یکار اهمال
 یلیتحص یدر کارها عقب ماندن

 یلیتحص یزگیانگ یب

مسائل ارتباطی با آشنایان و 

 دوستان

 پذیرش نوجوان

 

 همدلی در روابط دوستانه

 امیدواری دادن

 خنثی رفتار کردن

 حمایت خانواده و دوستان
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 باز() هیاولمفاهیم  مضامین محوری یا هستهمضامین 

 آگاهی دادن دوستان و خانواده

 احساس شرم و سرخوردگی
 احساس ترحم توسط اطرافیان

 نجش در روابطر

 ی توسط نوجوانکار پنهان

 نگرانی از دست دادن روابط

 عدم آگاهی از حل مشکل

 نگرانی از سرزنش دوستان

ها در خصوص  داده لیوتحل هیتجز، شود یممالحظه  1که در جدول  طور همان

 د، منجر به تولیتعارض زناشویی والدین در معرضفرزندان نوجوان پدیدارشناسی تجارب 

 یشناخت روانمفهوم اولیه شد. مضمون مشکالت  21مضمون فرعی و  21مضمون اصلی،  3

گرفته  دهیناد احساسشامل احساس شکست، احساس ترس، افسردگی، مشغولیت ذهنی، 

 یشغل-یلیتحص. مشکالت بود یروان تیامن نینوجوانان و عدم تأم یمنف یشدن، رفتارها

مسائل ارتباطی با آشنایان و  تیدرنهابود و  یکار لاهما و نیوالد یشغل راتییمربوط به تغ

ی توسط نوجوان کار پنهاندوستان شامل پذیرش نوجوان، احساس شرم و سرخوردگی و 

 بود.

 یاصل یها از مضمون هرکدام هیاول میو مفاه یفرع یها مضمون نییبخش به تب نیدر ا

 .میپرداز یم قیو ذکر مصاد

 یشناخت روان یها چالشمضمون اول: 

نشان داد که بخشی از ادراک  ها مصاحبهاز  آمده دست بهاحساس شکست: اطالعات 

احساس شکست خود را نشان  صورت به، یشناخت رواناز مشکالت  کنندگان مشارکت

در رابطه  شکستوالدین،  ییدر رابطه زناشو شکستخانواده، شکست در  درواقع. دهد یم

شده بود فرزندان احساس شکست کنند و  سبب ندهینسبت به آ یدیناامفرزندی و -والد

 ی رفتاری ناسازگارانه را نشان دهند.ها واکنشبعضاً 
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مامان و بابام خیلی خورد شده بود. اونا بلد نیستند چجوری بچشونو  اعصابم از»
شماره  کننده مشارکت) «دچار شکست شدند کنم یمبزرگ کنند و من احساس 

3) 

ی ندارم. پدر و ا ندهیآدادم و میگم دیگه  ز دستاامید به زندگی ندارم، امیدم رو »
 (1شماره  کننده مشارکت) «شند می از هم جدا یزود بهمادرم 

ی گوناگونی ها ترس کنندگان مشارکتاحساس ترس نیز،  نةیدرزماحساس ترس: همچنین 

از  ترسوالد و از ترک  ترسمشکل، ن بیان کردترس از . کردند یمرا با خود حمل 

 بود. ها ینگرانو  ها ترس ازجمله انیقضاوت آشنا

 «قضاوتم کنند ترسم یممشکل مامان و بابام رو به کسی بگم.  ترسم یم»
 (1شماره  کننده مشارکت)

مامانم یا حتی بابام مارو گذاشته و رفته.  بلندشمصبح که  کنم یمفکر  هر شب»
 (2شماره  کننده مشارکت) «کنند یمآخه خیلی دعوا 

درگیر افسردگی شده بودند. ابعادی  کنندگان مشارکتراستا برخی از افسردگی: در همین 

به  اقداممشکل، عدم قبول ، غم و اندوهشامل:  دادند یمکه این افراد افسردگی را نشان 

فرزندان به دلیل جو متشنج خانواده  درواقعبود.  کردن هیگری و ریگ گوشهی، خودکش

 ت نمایند.ا مدیریر نتوانسته بودند هیجانات منفی خود

دوست ندارم  اصالًمن تا چند روز ناراحتم و  کنند یممامانم اینا دعوا  هر وقت»
 (21شماره  کننده مشارکت) «حرف بزنم یباکس

 خواستم یمیه بار که مامانم و بابام دعوای بدی کردند تا صبح گریه کردم و حتی »
 (22ه شمار کننده مشارکت) «راحتشمخودمو بکشم تا از زندگی با اینا 
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گزارش کردند،  کنندگان مشارکتدیگری که  یشناخت روانمشغولیت ذهنی: مشکل 

و  در خواب یآشفتگی، ذهن سهیمقای، نشخوارفکرمشغولیت ذهنی بود که دربرگیرنده 

جدای از بیداری، در هنگام  کنندگان مشارکت. تعداد اندکی از شد یمی افراط یده میتعم

ه عبارتی تعارض والدین به ابعاد مختلف زندگی خواب نیز دچار آشفتگی بودند و ب

 بود. افتهی میتعم

. چرا مامان و بابای دوستام باهم کردم یمهمش زندگی خودمو با بقیه مقایسه » 
 (2شماره  کننده مشارکت) «دارند مشکلخوبند ولی مامان و بابای من همیشه 

در و مادرم تو همه جوری انگار اختالف پ هو ی نمیب یمی بد ها خواب ها شبخیلی »
 (7شماره  کننده مشارکت) «اثرگذارِی زندگیم ها قسمت

ی فرعی در این طبقه احساس نادیده گرفته ها مضمونیکی از  :شدن گرفته دهیناد احساس

ی، عدم توجه ابی تیهوشدن بود که دربرگیرنده برخورد نادرست با نوجوانان، عدم توجه به 

 .شد یمی غیرمنصفانه ها سرزنشبلوغ و به استقالل نوجوان، عدم توجه به 

من تو سنی هستم که  انگار انگارنه. کنند ینمبه سن من توجه  اصالًمامانم و بابام »
 (2شماره  کننده مشارکت) «کنند ینمو مالحظه منو  رهیگ یمداره هویتم شکل 

من یه نوجوونم که استقالل رو دوست دارم ولی بابام همش منو سرزنش می کنه »
 (6شماره  کننده مشارکت) «کنند یمباهام رفتار  ها بچهتو خونه مثل  کالًو 

ی اجتماعی و ریگ فاصلهاین مضمون شامل عدم رعایت قوانین،  :نوجوانان یمنف یرفتارها

نامناسب از رفتارهای  یریالگو گبه دلیل  کننده شرکتپرخاشگری در مدرسه بود. فرزندان 

 .شدند یمه و سبب بروز مشکالتی والدین همان رفتارها را انجام داد

دوست دارم همه رو بزنم؛ خب چون  ییجورا یه و ام یعصبانمن خیلی تو مدرسه »
 (22شماره  کننده مشارکت) «زنند یمتو خونه منو خیلی 
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یعنی  دم ینمقوانین رو یاد نداده، منم هیچ جا انجامش  به همچون تو خونه کسی »
 (21شماره  کننده مشارکت) «کنم یمودمو و کار خ شم یم الیخ یب کالًاینکه 

د، آزار همسر و خشونت نسبت به فرزندان فرزن حق بهوجه عدم ت :یروان تیامن نیتأم عدم

اظهار داشتند که  کنندگان مشارکت گرید یعبارت بهبود.  یشناخت روان مشکالت ازجمله

به تأمین نیازهای والدینشان به دلیل داشتن اختالف و تعارض با یکدیگر در اکثر اوقات 

 .کردند یمروانی نیز فرزندان و همسر را اذیت  ازلحاظو  پرداختند ینمروانی فرزندان 

 «به فکر خانوادش نیست. چون معتاده اصالًو  کنه یمبابام خیلی مامانمو اذیت »
 (2شماره  کننده مشارکت)

 «. خیلی من مورد کتک و خشم پدرم بودمجنگِانگار خونه میدون »
 (7شماره  کننده تمشارک)

 شغلی-مضمون دوم: مشکالت تحصیلی
تغییرات شغلی والدین: این مضمون شامل کاهش انگیزه، اخراج از محل کار و بیکاری و 

ی متعارض رضایت زناشویی ها زوجو به علت این بود که  شد یمی ریپذ تیمسئولعدم 

 و شغلی گشته بودند.ی روزانه ها تیفعالی در زگیانگ یبمناسبی نداشتند و اغلب دچار 

ی برای کار ا زهیانگچون روابط خونمون گرم و صمیمی نیست، انگار مامانم »
 (2شماره  کننده مشارکت) «کردن نداره

تا صبح دعوا  ها شبسرکار اخراج کردند. چون  رفت یماینکه دیر  به خاطربابامو »
 (6شماره  کننده مشارکت) «. این منو خیلی اذیت می کنهکردند یم

از کارهای تحصیلی و  ماندن عقبی با مضامین کار اهمال، تیدرنهای: کار همالا

 درواقعبود.  کنندگان مشارکتاز  آمده دست بهی تحصیلی یکی دیگر از مضامین زگیانگ یب
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ی روزمره و تحصیلی فرزندان ها تیفعالفضای ناآرام خانه زمینه را برای تعلل یا انجام ندادن 

 آماده کرده بود.

 «س مامان و بابام باهم مشکل دارن، از تکلیف مدرسه و کالس زبانم می مونماز ب»
 (2شماره  کننده مشارکت)

که  ها آخر شبی برا اندازم یمخیلی تو درسام عقبم و همش کارهای مدرسه رو »
 «شدم زهیانگ یبنمی تونم انجام بدم و  کنند یمانجامش بدم. چون دعوا 

 (1شماره  کننده مشارکت)

 سوم: مسائل ارتباطی با آشنایان و دوستان مضمون

پذیرش نوجوان بود  کنندگان مشارکتتوسط  شده اشارهمضامین  ازجملهپذیرش نوجوان: 

 تیحما، رفتار کردن یخنث، دادن یدواریام، در روابط دوستانه یهمدلکه دربرگیرنده 

ر رفتارهای نامناسبی در کنا درواقعبود.  دادن دوستان و خانواده یآگاهو  خانواده و دوستان

 صورت بهی نیز بودند که ا عدهکه خود نوجوانان و یا والدین و اطرافیان با آنان داشتند، 

 .کردند یممناسب با آنان رفتار 

، قضاوت گمیمرابطم با دوستانم خیلی خوبه. هروقت از مشکالت خونه براشون »
 (1شماره  دهکنن مشارکت) «میشند الیخ یبو  شنوند یم. حرفامو کنند ینم

خانواده پدری و مادریم خیلی هوامو دارن. همیشه پشت من هستند. چون »
 کننده مشارکت) «کنند یممن دارند، سن منو درک  وسال سن همخودشون بچه 

 (21شماره 

در  رنجشو  انیترحم توسط اطراف اسحساحساس شرم و سرخوردگی: این مضمون شامل ا

از اینکه در روابط مختلف دیگران بخواهند به آنان  دگانکنن مشارکتبنا به نظر بود.  روابط

 .نمودند یماحساس ترحم داشته باشند، احساس ناخوشایند و تحقیرشدن دریافت 
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 به خاطر، گناه داره و برام دلسوزی کنند به چستاینکه اطرافیانم بخوان بگن این »
 (3شماره  کننده مشارکت) «مشکالت پدر و مادرم حالمو بد می کنه

خونه  رمیمیی که تنهایی ها وقتموقع تفریحات یا  مخصوصاً ها وقتخیلی از »
 کننده مشارکت) «، اذیتم می کنهزنند یماقوام، اینکه پشت سر مامان و بابام حرف 

 (22شماره 

، از دست دادن روابط ینگرانی، مضامین کار پنهان تیدرنهای توسط نوجوان: کار پنهان

بسیاری از . گرفت یمدوستان را دربر از سرزنش  یراننگو  از حل مشکل یعدم آگاه

و دائم  باشد یم حل رقابلیغکه مشکالت والدین آنان  بردند یمگمان  کنندگان مشارکت

 نگران سرزنش از سمت اطرافیان بودند.

به گوش مامان و بابام برسه و  ترسم یم، چون کنم ینممن پیش همه درد و دل »
 (3شماره  کننده تمشارک) «بخوان جدا شند کالً

تونند باهم حرف بزنند تا ابد  این مشکلی که والدینم دارند و نمی کنم یممن فکر »
 (21شماره  کننده مشارکت) «حل نمی شه

 گیری بحث و نتیجه
تعارضات بین والدین یکی از مشکالتی است که نوجوانان سراسر دنیا با آن  یطورکل به

 عنوان بهحدی از تعارض بین والدین را تجربه و آن را همه فرزندان  باًیتقرمواجه هستند و 

 ها پژوهش(. بر همین اساس 1123)کامینگز و همکاران،  کنند یممنبع تنیدگی معرفی 

ی ریگ سهلی مداوم بین والدین برای فرزندان هم از ها تعارضکه نزاع و  اند کرده اشاره

یی که ها خانوادهاینکه حتی در افراطی و هم از محدودیت افراطی ویرانگرتر است و جالب 

ی انضباطی همسانی ها وهیشپدر و مادر هر دو بزهکار هستند؛ اما با یکدیگر توافق دارند و 

 یشناخت روانو تعارض زیادی وجود ندارد، میزان مشکالت  شود یماعمال  ها آناز طرف 

ض گونه را برای ی تعارها تعامل توان یم یسادگ بهاست. از همین رو  تر نییپادر فرزندان 
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یک فشار روانی )استرس( نگریست که آثار مخربی در پی دارد )پوربافرانی  سان بهفرزندان 

ی، شناخت روان(. در این پژوهش نیز نشان داده شد که مشکالت 2332و همکاران، 

ی است که زندگی فرزندان نوجوان موارد ازجملهشغلی و مسائل ارتباطی؛ -تحصیلی

، ها داده لیوتحل هیتجزی، با ریگ جهینت. این دهد یمرا تحت تأثیر قرار  ی متعارضها خانواده

 مفهوم اولیه بازشناساند. 21مضمون فرعی و  21مضمون اصلی،  3خود را درقالب 

 یشناخت روانمشکالت 
موضوعاتی است که  ازجملهی شناخت رواننشان داد مشکالت  ها افتهیکه  طور همان

که از  احساس شکستار تعارض زناشویی درگیر آن هستند. ی دچها خانوادهنوجوانان در 

، قلدری، سوءاستفادهاین پژوهش است اغلب ریشه در سابقه  شده استخراجمضامین 

 که یهنگام(. 2331 2، غفلت و یا فقدان محبت دارد )اندروزشده سرکوبهیجانات بسیار 

انواده با احتمال کمتری که اعضای خ شود یباعث م ،کند با فرزندان کار یخوب بهخانواده 

داشته باشند، قادر به انطباق با  یتر شوند، عملکردهای منسجم یشناخت روان التدچار مشک

زا باشند، قواعد و مرزهای خانوادگی مشخص و آشکاری داشته باشند و  عوامل استرس

احساس  (.2333 همکاران،و  ینی)محمدعد داشته باشنشکست تمایل کمتری به  جهیدرنت

ی مرتبط با مشکالت ها مضمونی دیگر نوجوانان و از دیگر ها چالش ازجملهترس 

یی است که تغییر در ها تنشبود. ترس احساسی ناخوشایند و اغلب همراه با  یشناخت روان

. هرچقدر ترس در دوران مشکل بیشتر باشد، میزان کند یمزندگی عادی و روزمره ایجاد 

، اهداف وی بیشتر به سمت رهایی شود یمکمتر  دگذر یمپیرامون او  ازآنچهدرک افراد 

)عزتی،  شود یمو فشار روانی وارده بر فرد بیشتر  کند یمفوری از آن چیز سوق پیدا 

به  اقداممشکل، عدم قبول غم و اندوه،  رمجموعهیز (. مضمون افسردگی نیز با2332

و آماری . در راهنمای تشخیصی شدمشخص  کردن هیگری و ریگ گوشهی، خودکش

، همراه با تغییرات ریپذ کیتحرافسردگی وجود غم، پوچی، یا خلق  های روانی اختالل
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گذارد  بر توانایی و عملکرد فرد تأثیرمی یا مالحظه قابل طور بهجسمانی و شناختی است که 

غمگینی آشکارترین  (.2211 ،یدمحمدیس ترجمه؛ 1123 ،کایآمر یپزشک روان)انجمن 

( که منجر به اختالل در عملکرد 2332افسردگی است )زارع،  مبتالبهد عالمت هیجانی افرا

ی تنها و مجرد و در ابه معننیز  یریگ گوشه. شود یمی فرد نیبشغلی، روابط اجتماعی و 

خلوت نشستن و از جمع کناره گرفتن است. البته هر نوع عزلت و در تنهایی ماندن، 

وست دارد تنها باشد تا به خودشناسی و حل د یگاه گاه. انسان شود نمیتلقی  یریگ گوشه

که فرد از آمیزش  کند میزمانی حالت بیماری پیدا  یریگ گوشهت زندگی بپردازد. المشک

 ،درمان نشود موقع به یریگ گوشهبا جمع و همنوعان بیزار و بیمناک باشد. در این مورد اگر 

(. مشغولیت 2331 بادی،شفیع آ) شود میبه پیدایش حالت روانی شدید و افسردگی منجر 

مشغولیت عالوه بر بود.  کنندگان شرکتتوسط  شده اشارهی ها مضمونذهنی نیز جزو 

درگیری ذهنی و نگرانی، شبیه مفهوم آمیختگی ذهن و عمل است که به عقایدی اشاره 

 2)هزل اند متصلبه یکدیگر پیوسته و  یکیتفک رقابلیغ طور بهدارد که در آن افکار و اعمال 

گی احتمال آمیخت -2رد: ادو شکل خاص د (. آمیختگی فکر و عمل1123کاران، هم و

شوند  یباعث وقوع حوادث خاص توانند یو مزاحم، م تهیعنی اعتقاد به اینکه افکار ناخواس)

 فکر و عمل تگیق آمیخالاخ -1و  (را افزایش دهند یو یا احتمال وقوع حوادث خاص

ی برابر و معادل با ا عمال القاخ ازلحاظو مزاحم  رشیپذ لرقابیغیعنی اعتقاد به اینکه افکار )

( که در این پژوهش 1126همکاران،  و 1است )مئوزی رشیپذ رقابلیغ کارو رفتارهای آش

توسط  شده اشاره نیاز مضام یکیهر دو شکل را اشاره کردند.  کنندگان شرکت

رات ییبا تغ ینوجوان یها سال درواقع. بودگرفته شدن  دهیناد احساس زیکنندگان ن مشارکت

، مشخص شود یکه با آغاز بلوغ شروع م یجانیو ه ی، اجتماعی، شناختیبرجسته جسمان

و در  ابدی یم شیافزا ینوجوان یها که تعارض در سال دهد یق نشان می. تحقشود یم

ار آشکار است. حال اگر از قبل، تعارضات یها بس ن آنین نوجوانان و والدیب یها تعامل

گرفته شدن  دهیناد حسو  شود یم دوچندانمشکالت  نیوجود داشته باشد، ا زین ییزناشو
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 نیاز مضام گرید یکینوجوانان  یمنف یرفتارها(. 1111 ،2سونی)ال دهد یبه نوجوان دست م

، فرزندان یی( معتقدند که هنگام تعارض زناشو1112) 1ماکنیچ و فی. گراست آمده دست به

رند، یبه کار بگ یکاهش تنش نتوانند راهبرد مناسب یاگر برا. کنند یاحساس تنش م شدت به

ت ین با به خطر افتادن امنی؛ بنابراشوند یمتشنج م شدت بهو  کنند یم یاحساس سردرگم

 جهیدرنت؛ کند یرا تجربه م یو عاطفه منف یجانیم هیدر تنظ ی، نوجوان دشواریجانیه

 زین یو اجتماع یرونیامر را به مسائل ب نیو ا کندم یتنظ شنیروابط خود را با والد تواند ینم

 یها ینوجوان با ناسازگار-ها نشان داده است که تعارض والد . پژوهشدهد یم میتعم

و مقررات و اجتناب همراه  نیقوان تیعدم رعا ،یمانند پرخاشگر یدوره نوجوان یرفتار

که  ییها در خانواده که ییازآنجا نی(. همچن2337و همکاران،  راد ییاست )روستا

خشک و  دیعقا رینظ یگرینادرست د یشناخت یوجود دارد، الگوها یدیشد یها تعارض

 یمنف ریتفس نیهمچنو  ردیگ یرا م کیدموکرات یها یریگ میتصم یکه جلو ریناپذ انعطاف

 شود؛ یم زیآم خشونت عواطف بروز باعث خود، نوبه بهکه  شود یمشاهده م ع،یوقا از

، اغلب احساس شوند یمواجه م نیمداوم با والد یها یریبا درگ ینوجوانان وقت جهیدرنت

آنان درک نشده و به استقالل و بلوغ نوجوان  ینوجوان کنند یگمان م و کنند یم یدرماندگ

با  حینگران بودن و ناآشنا بودن با طرز برخورد صح لیهم به دل نی. والددهند ینم تیاهم

 تیامن نی(. عدم تأم2332 ،و همکاران ید)اس شوند یم یگریموجب مشکالت د نوجوانان

ها نشان  . پژوهشباشد یپژوهش م نیدر ا آمده دست به یها مضمون گرید ازجمله زین یروان

اندک است، حقوق  یارتباط یالگوها ،اند تعارض یکه همسران دارا ییها داده در خانواده

مشکالت به آزار و  دیو عمدتاً در صورت تشد کنند ینم تیفرزندان را رعا یو حت گریکدی

تعارض در خانواده  نی(. همچن1111 ،3کیتزپتری)کوئرنر و ف شود یمنجر م گریکدی تیاذ

 یسالمت یبرا یخطرات ازجمله یمنف یامدهایو با پ شود یاعضاء م یمنبع استرس برا

 کاهش و نبا همسر و فرزندا یبدخلق ،یزندگ یازهاین نیبه تأم لیهمسران، عدم تما
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 زی(. در پژوهش حاضر ن1111 ،2و مارکس واچی)گر است همراه یروان بهداشت

و آزار  یعدم توجه به زندگ رینظ یروان تیامن نیکنندگان اظهار داشتند عدم تأم مشارکت

خانواده شده و  یها دادگاه ایآنان به مشاور و  یها مراجعه خانواده سببفرزندان  وهمسر 

 است. دهیار آنان گردبر رفت یرگذاریخانواده سبب تأث طیمح طیشرا

 یشغل-یلیتحص مشکالت
یکی دیگر از  یکار اهمالتغییرات شغلی و  مضمونشغلی با زیر -مشکالت تحصیلی

ی ریگ میتصمتعارضات زناشویی والدین بود. مشکالت  در معرضی فرزندان ها چالش

. مشکالت رشدی شغلی شود یمی عمیق شخصیتی و رشدی ناشی ها شهیرشغلی از دو نوع 

 شود یمیی گفته ها یدشواردر پژوهش حاضر موردنظر است، به آن دسته از موانع و که 

(؛ ها ضیتبعانگیزه، بالتصمیمی، افکار ناکارآمد،  که به شکل فقدان آمادگی )شامل فقدان

فقدان اطالعات )در ارتباط با خود و دیگری( و اطالعات ناهمسان )تعارضات درونی و 

، 1)بابارویک و سورکو شود یمفرد در فرایند شغلی  بیرونی( موجب اختالل عملکرد

یی که تحقیر، سرزنش و تهدید وجود دارد؛ ارتباط مناسب و توأم با ها خانواده(. در 1123

ی تیمسئول یبی و زگیانگ یباعتماد در بین اعضاء وجود ندارد، اغلب سرپرست خانواده دچار 

ده، همراهی عاطفی وجود ندارد و ی نشبند طبقهو وظایف اعضاء درست  ها نقش، شود یم

پدر خانواده تمایلی به کسب درآمد برای برآورده کردن  خصوص بهافراد و  جهیدرنت

همان  بر اساس درواقع(. 2333و خوشنام،  مجد یریامنیازهای خانواده را ندارد )قمری، 

رویکرد یادگیری اجتماعی که ذکر شد، نوجوانی که درگیری و تعارض والدین را از 

خود او نیز این شیوه را ممکن است در  ،کند یمی والدین تجربه تیمسئول یبطریق بیکاری و 

وار ادامه داشته باشد؛ چراکه  سلسله ها یریدرگمشکالت و  جهیدرنتگیرد و  به کارآینده 

در نتیجه عدم تعامل صحیح والدین، ارضا نشده است و الگوی  ها آننیازهای هیجانی 

به هنگام وقوع مشکل و  جهیدرنتو  اند نکردهئل و تعارضات دریافت مناسبی برای حل مسا
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 راد ییروستا) شوند یمبیشتری به مشکالت رفتاری و هیجانی مبتال  با احتمالهرگونه فقدان، 

ی یک مهارت است و همانند هر نوع ریپذ تیمسئول(. با توجه به اینکه 2337و همکاران، 

؛ به این شود یمایجاد  جیتدر بهطبع از ابتدای زندگی و مهارتی آموختنی و اکتسابی است، بال

در آن را  که آنرفتاری مسئوالنه از خود نشان دهد، جز  تواند ینممعنا که یک فرد هرگز 

ی ریپذ تیمسئول، پرداختن به آموزش امر رو نیازازندگی خود بیاموزد و تکرار کند.  طول

در کانون خانواده که نقطه شروع و عطف این  ژهیو به ها طیمحدر نوجوانان در همه ابعاد و 

 ی بهتر ضرورت دارد.ا ندهیآی با ا جامعهپدیده است، برای ساختن 

گفت،  توان یمؤلفه م نیا نییتببود. در  یکار اهمال شده انیب نیاز مضام گرید یکی

 فیتکل کیانداختن انجام  ریبه تأخ یبرا یمنش رفتار ایصفت و  کیعموماً  یکار اهمال

 قیتعو عنوان به یکار اهمال نی(. همچن2331و همکاران،  2لگرمیاست )م یریگ میتصم ای

(. از 1117و همکاران،  1او)شر شود یم فیشود تعر لیتکم دیکه با یا فهیوظ ایکار  یعمد

و  یلیتحص یکار اهمالاست.  یآموزش یها تیموقعدر  یکار اهمال، یکار اهمال قیمصاد

خواندن، نوشتن  رینظ بامطالعهدر انجام امور مرتبط  یعمد ریتأخ صورت به ،یزیر برنامه

در  فیدر انجام کامل تکال جهیدرنت. شود یامتحانات آشکار م یمقاالت و مطالعه برا

و همکاران،  3سنکال) شوند یمطلوب و مورد انتظار با شکست مواجه م یچهارچوب زمان

اغلب در  ،یمشکالت خانوادگ لیبه دل زیپژوهش ن نیکننده در ا (. نوجوانان شرکت2332

از  تیگفت رضا توان یم نیبنابراشده بودند؛  یکار دچار اهمال یلیتحص یها تیفعال

سالم، بسترساز رشد مثبت و  یخانوادگ یداشتن زندگ وبستر خانواده نوجوانان  در یزندگ

م پرخطر و بزهکارانه، فراه یکاهش رفتارها ،یلیتحص شرفتیپ ،سن نیروان در ا المتس

و عواطف  تیمیبر صم یروابط مبتن جادیو ا تیهو لیتشک یمناسب برا یمدن فرصتآ

 قیطر از بتوانند دیبا نی(. والد1126و همکاران،  2ی)ش باشد یوالد و نوجوان م نیمثبت ب

، یت زندگمشکال و حوادث قیدق حیتوض و فرزندان اعتماد جلب مناسب، رفتار
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کرده، تداوم بخشند و در مستحکم کردن  جادیخود ارا در آنان نسبت به  یمثبت یها نگرش

 شوند یم یکار صورت فرزندان دچار اهمال نیا ری. در غدفرزند و خانواده بکوشن نیب وندیپ

 (.1117 ،2ینی)فوال

 مسائل ارتباطی با آشنایان و دوستان
این پژوهش گزارش  کنندگان مشارکتدر حیطه مسائل ارتباطی با آشنایان و دوستان نیز 

نوجوان، احساس شرم و سرخوردگی و  رشیپذدادند که موضوعات مربوط به مضامین 

با حمایت اجتماعی و  توانند یمخانواده و دوستان  درواقع .اند کردهرا تجربه  یکار پنهان

روانی امکان زندگی سالم نوجوان را در کنار خانواده فراهم کنند که موجب تطابق مناسب 

 (.1111، 1)مورفی شود یم

بیان کرد که امید  توان یم( 1111) 3در ارتباط با امید و انگیزه طبق نظریه اسنایدر

ی مطلوب و ها هدفبرای تولید مسیرهایی به سمت  شده ادراکاز ظرفیت  عبارت است

است که تبعاتی  یدوبعدی ا سازهبرای حرکت در این مسیرها. پس امید  شده ادراکانگیزه 

(. امید و 2331)پرچم و همکاران،  دهد یمدرون خود جای هیجانی دارد و انگیزه را در 

ی انسان، ها ضعفتمرکز صرف بر  یجا بهی مثبت نگر شناس روانانگیزه بر مبنای رویکرد 

)مویدقاعدی و قربان شیرودی،  دهد یمقرار  موردتوجهی او را ها تیقابلو  ها یتوانمند

به این موضوع اشاره کردند.  گانکنند مشارکت( که در پژوهش حاضر نیز تعدادی از 2332

های نابسامان که عوامل فشارزای متعدّد نظیر  در خانواده یبستگ دلطبق نظریه همچنین 

های روانی والدین چون افسردگی  مشکالت مالی، اختالفات زناشویی، بیکاری و یا آسیب

 یبستگ دلالزم را برای مراقبت از کودک ندارند و  حسّاستمادر وجود دارد، والدین 

گیرد و  شکل می در کودک؛ احساس ناامنی جهیدرنتشود،  کودک ضعیف می-والدین

ها و مشکالت دوری نماید و یا  نیز از مواجهه با محیط یسال بزرگشود وی در  موجب می
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در  کنندگان شرکت (.2331شرم مسائل را پنهان کند )محمدخانی و ابراهیم زاده،  به خاطر

اشتند والدین، اطرافیان و محیط اجتماعی در گام اول آنان را پژوهش حاضر نیز انتظار د

بین برود. حس شرم و  ی ازکار پنهانبپذیرد تا بتوانند خود واقعی را ابراز کنند و 

تمایل به حضور در جمع را نداشته  کنندگان مشارکتتا  شود یمسرخوردگی نیز سبب 

 باشند.

. است برخورداره ما از حساسیت زیادی و نوجوانان در جامعبنابراین، مسائل خانواده 

. عالوه بر گردد ییک عامل اساسی برای حفظ سالمت جامعه محسوب م عنوان بهخـانواده 

اجتماعی در جهت تربیت و پرورش ابعـاد -یک واحد زیستی عنوان بهایـن، خـانواده 

( مختلـف روانـی و رشد عاطفی مطلوب اعضای جدید جامعـه )کودکـان و نوجوانـان

 تواند یاختالل در کارکرد تربیتی خـانواده م هرگونه؛ بنابراین کند ینقـش اساسـی ایفـا م

آن ایجاد کند. در این میان، تعارضات اعضای  یریپذ نتایج زیان باری برای کارکرد جامعه

فرزندان مطرح  یریپذ یـک عامـل برجسـته در رشد عاطفی و جامعه عنوان بهوالدین 

 یریالگو گمبنای  تواند یبرداشت و نگرش فرزندان از ایـن تعارضات م . خصوصاًگردد یم

ی و نور خواجهخانواده گردد ) و تشکیل یسال بزرگها برای رفتارهای آتی در دوران  آن

، بهبود مشکالت زناشویی ذا الزم است تا بـر روی روابط خانوادگی(. ل2332دهقانی، 

شود. لزوم کار عملی و اجرایی انجام یشتر فرزندان ب-نیوالدوالدین و مشکالت رابطه 

خانوادگی توسط  یها در جهت کاستن از تنش ییها اجرای برنامه، طراحی و یزیر برنامه

و  مایصداوسو سازمان بهزیستی و مراکـز مشاوره  همچون سازمان ربط یذ یها سازمان

فناوری و  و علوم و تحقیقات و وپرورش آموزشنهادهای آموزشی و فرهنگی چون وزارت 

نشان  (2212) همکاران و یصادقکه  طور همان. شود یاحساس م شدت بهورزش و جوانان، 

دادند که خودشناسی، عشق و هوش هیجانی در کاهش تعارضات زناشویی نقش معناداری 

در مقاله . شود یمدرمانی برای زوجین احساس -دارند و نیاز به تدوین پروتکل آموزشی

و انتقال آن به  نیوالد ییوابسته به تعارضات زناشو طیراش هشد مجموع یحاضر سع

و بحث واقع شود که  یموردبررس ط،یشرا نیفرزندان نوجوان و تجربه و ادراک آنان از ا
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و مسئوالن خدمات بهداشت و سالمت  متخصصان روانشناسان، و مشاوران توسط تواند یم

پژوهش نشان داد  نیدر ا آمده دست بهرد. چراکه اطالعات یقرار گ مورداستفادهروان، 

بلکه  شوند، یم نیوالد تعارضاتدر هنگام  یشناخت روان یها دچار چالش تنها نهنوجوانان 

 نیدارند که لزوم توجه به ابعاد مختلف جهت تأم زین یو ارتباط یشغل-یلیتحص مشکالت

 .دهد یسالمت روان فرزندان را نشان م

اما با  ؛است ینوآور یدارا ینظر یربنایز ازلحاظاضر حپژوهش  نکهیباوجودا

تعارض  در معرضحاضر در خصوص فرزندان  پژوهش .دیمواجه گرد زین ییها تیمحدود

 میتعم در خصوص توان ینم نیصورت گرفت، بنابرا یو در سن نوجوان نیوالد ییزناشو

 مطالعه نیهمچن. کرد ارنظراظه یتعامل خانوادگ یها و سبک یسِن یها رده ریبه سا جینتا

الزم است  ،اند شده نیتدو یپژوهش اتیادب بر اساسکه  باشد یم یمحدود به سؤاالت خاص

در انتها نیز پیشنهاد  .ردیقرار گ یموردبررس یشتریسؤاالت ب تر قیدرک عم منظور به

ی ها واکنشی مهمی در جهت شناخت ها مؤلفهبه اینکه در این پژوهش  با توجه گردد یم

ی در دستور کار مشاوران و ا مشاورهین پروتکل و برنامه ی حاصل شد، تدوشناخت روان

 قرار گیرد. شناسان روان
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 منابع
نوجوان، -(. رابطه تعارض والد2332) .نوشادب ،یقاسم .،اهلل حجت ،یدیجاو .،الهه ،یداس

 (،2)22 ،یشناخت مطالعات روان ،رازینوجوانان شهر ش یشناخت با مشکالت روان یآور تاب

11-61. 

متداول در  یکردهای: روختهیو آم یفیک قیتحق یها بر روش یا مقدمه(. 2333) .عاس ،بازرگان
 .دارید نشر تهران،. یعلوم رفتار

. فصلنامه کردهایو رو ها میپارادا ،یمل تیهو شیدایمنشأ پ(. 2333) .وسفی ،یباقر .،ثمیم ،یبلباس
 .213-121 ،(2) 11 ،یالمدر دانشگاه اس یمطالعات معرفت

و  دریاسنا دیام هیگانة نظر سه ابعاد(. 2331) .زهرا ان،یمحقق.، میمر زاده، یفاتح .، ظماع پرچم،

 .13-2(، 2)21 ث،یو حد یعلوم قرآن قاتیتحق ،میقرآن کر دگاهیآن با د قیتطب

 نقش(. 2332) .السادات رضوان ،یریجزا .،یمهد اکبرزاده،.، عذرا ،یاداعتم .،معصومه ،یپوربافران

دختر در تعارض  یبستگ مادر و سبک دل ییرض مادر، تعارض زناشوحل تعا یها سبک

 .2-11(، 12)6 ،یشناخت روان یها مدلها و  ، مجله روشدختر با مادر

(. 2211) .عصومهم ،یلی، اسمعحبوبهم .،ی، وحدان.بدالباسطع ،محمودپور.، یجتبم ،یخضر

 روان شیرو. روناک روسیو وعیش دوران درفرزند -والد تعارضات تیریمد یدارشناسیپد
 .67-76 ،(7) 21 ،یشناس

(. مشکالت نوجوانان و ارتباط آن با نهاد خانواده: 2332) .ودابه، ریدهقان .،ژنی، بیواجه نورخ

 یشناس جامعه، دو فصلنامه و سالمت روان نوجوانان ینیموردمطالعه: رابطه تعارضات والد
 .66-37(، 7)3 ،یاجتماع ینهادها

(. رابطه ادراک نوجوان از 2212). هیراضامینی،   ،.مهرنوش ،اخوت .،اسری ، رصالحیرضاپورم

 یدر دانش آموزان دختر نوجوان: بررس یدیو ناام یشناخت روان یستیبا بهز نیتعارض والد

 .231-227(، 1)22 ،یشناس روان شیرو مقابله. یها وهیش یانجینقش م

(. 2337) .کزادین ،یقنبر .،یمجتب ،عسکرآباد یبیحب .،یعل ،یمحمد زاده .،دایش راد، ییروستا

نوجوان و -تعارض والد ،یاز زندگ تیرضا ینوجوانان بر مبنا یمشکالت رفتار ینیب شیپ

 .17-21(، 33)21 ش،یمجله رو ،یتکامل نوجوان
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و تعهد در کاهش نشانگان ضربه  رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش یبررس(. 2332) .زیمهرانگ زارع،
تجربه شکست  یدارا انیو رشد پس از شکست در دانشجو شیزاو اف یعشق و افسردگ

 چمران اهواز. دی، دانشگاه شهارشد یکارشناس نامه انیپا ،یعاطف
(. 2332) .یلع دیسع ،ینور .،هرارهنورد، ز .،دیناه ،یرین دهقان .،نیعبدالحس ،یگاروردیس

-26(، 1)61. گرن جامع ییماما و یپرستار مجله. یدارشناسیپد: یفیک قیتحق یشناس روش

63. 

. تهران: آن میو ترم الحاص یها روشکودکـان و  یت رفتاراختالال(. 2331) .عبداهلل، یآباد عیشف

 انتشارات بدر.

 یمحمد دیس ییحی ترجمه ،تیشخص یها هینظر(. 1112) .آلن یدنیشولتز، س .،یدوان شولتز،

 .شیرایو: تهران(. 2211)

عشق و هوش  ،ی(. نقش خودشناس2212) .هیمهد ،یلحصا ن.،یافش ان،یصالح.، رانیا ،یصادق

 .67-33(، 21)23 ،یدرمان روانفرهنگ مشاوره و  .ییتعارضات زناشو ینیب شیدر پ یجانیه

 مارانیترس و اضطراب ب زانیبر م یخود مراقبت یاز رفتارها یآگاه ریتأث(. 2332) .لهینا ،یعزت

 .217-231(، 27)2 ه،خانواد مطالعات و زن مجله (،مرد و زن) یعروق قلب

عملکرد خانواده و تعارض  رابطه(. 2333) .نیرحسیمخوشنام، ا .،یمجتب مجد، یریام .،محمد ،یقمر

-61(، 11)7 ،یابیارزش و آموزش هینشر ،آموزان دانش یلیتحص شرفتینوجوان با پ-والد

22. 

 .شناسان جامعه انتشارات: تهران. 2ضد روش  یفیک قیتحق روش(. 2331) .احمد محمدپور،

روابط  یابی (. مدل2333) .رضایلع ،یونیهما .،برزیردرتاج، ف .،جمال ،یصادق .،زهره ،ینیمحمدع

 یخودکنترل یانجینقش م قیاز طر یو نوجوانان با پرخاشگر نیتعارضات والد یساختار

 .66-72(، 21)22 قم، یپزشک علوم دانشگاه مجله ،شده ادراک

آموزان  دانش یو رفتار یت روانمشکال(. 2331) .دیناه زاده، میابراه  .،شهرام ،یمحمدخان
 دانش. ی، تهران: وراو مداخله ییشناسا

و آزمون مدل  نی(. تدو2212) .مونا ،یچراغ.،؛یلیل ،یپناغ .،یعل ،یزاده محمد .،رجیا ا،یمختارن

(، 22)23 ،یدرمان روانفرهنگ مشاوره و  . ننوجوا –تعارض والد  یها حوزه یگستردگ

211-223. 
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(. 2332) .فروزان فر، ییرزایم  .،یجتبعسگرآباد، م یبیحب .،یلع ،یمحمد زادهیعل .،رجیا ا،یمختارن

نوجوانان از  یها یابیارز یانجینوجوان: نقش م-و تعارضات والد ییزناشو تعارضات

 .663-611(، 21)21 ،یمجله خانواده پژوه ،ینیتعارضات والد

بر کنترل خشم  یرفتار-یشناخت یدرمان خانواده یاثربخش. (2331) .سعودم ،یصادق  .،زهرا ،یمراد

 یروانشناس ،یکننده به مرکز مشاوره کالنتر مراجعه نیزوج ییتعارض زناشو کاهشو 
 .61-67(، 21)21 ،ینظام

 .سمت: تهران. یفیک پژوهش یعمل یراهنما(. 2332). یدرعلیح هومن،
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