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بررسي مقايسه اي مشكالت ارتباطي نوجوانان با والدين از ديدگاه نوجوانان و والدين در 
  دبيرستان هاي منتخب دولتي شهر اصفهان 

  
 ◊، اكبر حسن زاده***،  جهانگير مقصودي**محمدرضا تفاق  ،*محمود نصيري

 

  :چكيده
بسياري از مشكالتي كه در دوره . هميت استداشتن رابطه خوب با والدين، براي همه بخصوص نوجوانان بسيار حائز ا

هدف از انجام . نوجواني براي خانواده و نوجوان پيش مي آيد، ناشي از عدم وجود ارتباط باز بين والدين و نوجوان است
  .اين مطالعه بررسي و مقايسه مشكالت ارتباطي نوجوانان با والدين از ديدگاه آنان بوده است

يفي ـ تحليلي و از نظر زماني مقطعي است، كه در دبيرستان هاي دولتي شهر اصفهان انجام اين پژوهش، مطالعه اي توص
 مورد از والدين آنها به روش تصادفي ـ 230 نفر از نوجــوانان دختر و پسر و 415در اين پژوهش تعداد . گرفته است

. وجوانان و والدين مورد بررسي قرار گرفتخوشه اي انتخاب شدند و مشكالت ارتباطي نوجوانان با والدينشان از ديدگاه ن
  .ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود

بررسي و تجزيه و تحليل هاي آماري نشان داد كه بين ديدگاه هاي نوجوانان و والدين در رابطه با مشكالت ارتباطي 
  .ختالف معني داري وجود داشتنوجوانان و والدين در زمينه هاي استقالل طلبي، بلوغ جنسي و كسب شخصيت نوجوانان ا

نتايج پژوهش حاكي از تأثير ارتباط سالم نوجوانان با والدين در زمينه هاي استقالل طلبي، بلوغ جنسي و كسب شخصيت، 
سالمترين راه براي رسيدن به موارد فوق اين است كه روابط نوجوانان . تضمين بهداشت رواني و كسب هويت نوجوان بود

لذا به مسئولين بهداشت رواني و سياسي اجتماعي جامعه پيشنهاد مي گردد كه به ارتباط در .  صميمي باشدبا والدين دائمي و
به عنوان يك تكنيك فراگير و مهم در جهت  خانواده ها بخصوص در خانواده هايي كه داراي فرزند نوجوان هستند،

 .دپيشگيري اوليه بنگرند و نحوه ارتباط خانوادگي سالم را آموزش دهن

  
  .نوجوانان ، والدين ، ارتباط و يا فقر ارتباط   :واژه هاي كليدي 

 

 

  
  :مقدمه

ناهماهنگي ميان والدين و فرزندان بزرگترين     
فرهـاديان در ). 4(مشكل در روابط انسـان هـاست 

مشكل عمده ما اين است كه از : اين بـاره مي نويسد
علي . ممهارت هاي ارتباطي سالم بي بهــــــره اي

اي خانواده در جامعه، غالباً ـــم اينكه اعضــــرغ
انسان هاي مؤمن متدين و وفادار به يكديگر هستند؛ 
ولي متأسفانه در ايجـــــاد ارتبـــــاط سالم و شاد 

 شوند با هم بخصوص از زمانيكه صاحب فرزند مي
 ).6(ناتوانند 

بيشترين اختالف هاي والدين و فرزندان در        
ورود به دوره . دوره نوجواني فرزند پيش مي آيد

نوجواني عالوه بر خانواده، فرد را با مشكالت 
  . فراواني دست به گريبان مي كند

كالت نوجواني و جواني مشكل يكي از مش         

 7922968: ن دانشكده پرستاري و مامايي، گروه روانپرستاري  تلفن دانشگاه علوم پزشكي اصفها) مربي ( عضو هيأت علمي *
  )مؤلف مسئول (0311–

  دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده پرستاري و مامايي ، گروه مديريت) مربي( عضو هيأت علمي **
  پرستاريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشكده پرستاري و مامايي ، گروه روان) مربي ( عضو هيأت علمي ***
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشكده بهداشت ) مربي( عضو هيأت علمي ◊
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همچنيـن عـالوه بـر  اوضـاع و احـوال          
اجتمـاعـي  و تجارب فردي، فقر و شرايط سخت 

روابط غير صميمي بين والدين و فرزندان  زندگي و 
از جمله عوامل مهمـي است كه باعث بروز رفتار 

  ).22(بزهكارانه مي شود

دين و ـــمناسبات و روابط نوجــــوان با وال
  ). 9(است  االنــهمس

نوجوانان از والدين خود شكوه هاي مختلفي          
سبك اعمال قدرت، كنترل همه جانبه، خود . دارند

داري از بحساب آوردن نقطه نظرات نوجوانان، در 
 لحظه، دسترس نبودن والدين، وضع قانون در

انتظارات غير واقعي، نپذيرفتن انتقاد و پيشداوري 
در مورد نوجوانان موضوعاتي هستند كه از نظر 
نوجوان باعث تعارض وي و والدينش مي شوند 

)11 .(  

بـراي تضمين بهداشت  به نظــر مي رسد كه         
روانـي و كسب هويت و استقـالل، سالم ترين راه 
اين است كه روابط نوجـــوانان با والدين دائمي و 

  ).9(صميمي باشد 
 38 نشان داد كه Barron & Yoestمطالعه        

درصد نوجوانان روابط با والدين را پر از تنش 
 Steinbergنتايج پژوهش ). 14(دانسته بودند 

انگر اين بود كه بين روش والديني آزاد منشانه بي
وشاخص هاي مهم آكادميك دستيابي به اهـداف 
ونمرات دانش آموزان، همبستگي بسيار بااليــي 

  ) .18( وجــود داشـت

علي رغم تمايل فراوان جوانان در اوان         
نوجواني به رهايي از قيود و محدوديت هاي 

مبستگي هاي خانوادگي، نبودن روابط مطلوب و ه
خانوادگي اثرات مخربي بويژه در سنيـن دوازده و 

وانان بر جـاي مي گذارد يـزده سـالگي روي نوجـس
)10 .(  

 Barens & Olsonژوهـش            همچنيـن پـ 
مشخص نمود كه خانواده هايي كه در آنها ارتباط 

بود، بطور كلي از كيفيت نوجوانان و والدين خوب 
نتايج پژوهش ). 13(زندگي خود راضي بودند 

رات كه والدين دموكآشوري نيز نشان داد 
  ). 24(فرزنداني با عزت نفس باالتر داشته اند 

وقتي ارتباط نوجوانان و والدين درباره نظم و         
انضباط و تربيت كردن قطع شود، نوجوانان قبل از 
آنكه آمادگي حمايت از خود را داشته باشند، خانه 

 مي گويند، از مدرسه فرار مي كنند، در را ترك
مسير زندگي گرفتار مي شوند و از خانواده 

 بيزار مي شوند -  بعضي اوقات بطور دائمي- هايشان
كه ضايعه حاصل براي نوجوان و خانواده بسيار 

  ). 15(زياد است 
بعبارت ديگر نوع روابط والدين با فرزندان           

حال با . در افزايش عزت نفس آنان مؤثر بوده است
 ميليون جوان 20اكنون بيش از توجه به اين كه هم 

و نوجوان در كشور ما زندگي مي كنند و نيروي 
محركه و پوياي جامعه را همين جمعيت تشكيل مي 
دهد ؛ بايد نگرش ها، مشكالت، مسايل و خواست 
هاي آنان را شنـاخت و زبان صحيح ارتبـاط با 

و راه حل هايي ) 5(ايشان را پيدا و برقـرار  نمود 
ا آنان در مسير مثبت، فعاليت نموده و ارائه كرد ت

خود و كشورشان را به رشد و توسعه همه جانبه 
  ). 9(برسانند 

كه نوجوان نتواند آزادانه  در صورتي         
د را احساسات، اضطراب ها و نگراني هاي خو

بدون احساس ترس يا طرد شدن با والدين خود در 
ميان بگذارد، نوعي ناامني رواني در وي پديد 

روز ـــد آمد كه مهمترين علت بــــــخواه
به نظـر . تناهنجاري هـاي رفتاري و عـاطفي اس

واد  مخدر توسط نوجوانان  مـي رسد مصـرف مـ
 نيز بصورت جـدي و تا حدود زيادي  نوجوانان به

  .روابط آنها با والدينشان دارد
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نوجوانان آينده سازان كشور هستند و           
رسيدگي به مشكالت ايشان مي تواند از وقوع 
حوادث ناگوار بعدي مانند ترك تحصيل، فرار از 

براي ... خانه، پيوستن به گروه هاي بزهكار و
هدف از ). 4( پركردن خالء عاطفي ممانعت نمايد

اين پژوهش شناخت و مقايسه مشكالت ارتباطي 
  نوجوانان با 

نوع ارتباط والدين با يكديگر، رفتار (والدين 
اجتماعي، آزادي، استقالل طلبي، وضعيت 
تحصيلي، بلوغ جنسي، كسب شخصيت، و مورد 

و والدين از ديدگاه نوجوانان ) اعتماد بودن نوجوان
  .بوده است

  
  : ها مواد و روش

  تحليلي- ايـن پـژوهش يك مطالعه توصيفي         

و مقطعي است كه پژوهشگر در پي دستيابي به 
نوجوانان با والدين، از ديدگاه  مشكالت ارتباطي

و مقايسه اين ديدگاه ها با  نوجوانان و والدين
 نفر 415نمونه اين پژوهش را . يكديگر بوده است

 نفر پسر 185 نفر دختر و 230ز نوجوانان شامل ا
شاغل به تحصيل در كالس هاي اول تا سوم 
دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه دولتي شهر 

 مورد از والدين اين نوجوانان 230اصفهان، و 
اين نوجوانان در ماه هاي آبان، . تشكيل داده است
 در دبيرستان هاي دخترانه و 1377آذر و دي سال

ه روزانه دولتي مناطق پنج گانه شهر اصفهان، پسران
  . مشغول به تحصيل بوده اند

نمونه اين پژوهش با روش نمونه گيري           
ابتدا با . تصادفي خوشه اي بشرح ذيل انتخاب شد

توجه به تناسب پراكندگي دبيرستان ها در مناطق 
مختلف، سيزده دبيرستان از پنج ناحيه انتخاب 

رت تصادفي و با توجه به تناسب شدند و سپس بصو
 نفر از نوجوانان كه 455جمعيت هر دبيرستان، 

داراي مشخصات واحدهاي مورد پژوهش بودند با 
ابزار . والدين آنها جهت مطالعه برگزيده شدند

گردآوري داده ها در اين پژوهش، پرسشنامه هاي 
  . والدين و نوجوانان، محقق ساخته بود

ه از نظر محتوي مشابه اين دو پرسشنام        
كه موضوع هرسئوال براي نوجوانان  بودند، بطوري

و والدين يكسان بود و تنها جهت متناسب نمودن 
در افعال  اين پرسشنامه ها براي نوجوانان و والدين،
پرسشنامــه .و ضمائر سئواالت تغييراتي داده شد
سئواالت ) 1مربوط به نـوجوانان شامل دو بخش 

مربوط به )  سئوال51( سئواالت )2زمينه اي و 
مشكالت ارتباطي بين نوجوانان و والدين از 

پرسشنامه مربوط به والدين . ديدگاه نوجوانان بود
) 2سئواالت زمينه اي ) 1نيز شامل دو بخش 

مربوط به مشكالت ارتباطي )  سئوال51(سئواالت 
نوجوانان با والدين از ديدگاه والدين، بود كه 

مشكالت ارتباطي نوجوانان با بترتيب در مورد 
والدين در زمينه هاي نوع ارتباط والدين با 

آزادي، بلوغ   يكديگر، رفتار اجتماعي نوجوانان،
وضعيت تحصيلي، استقالل طلبي، كسب  جنسي،

نوجوان تنظيم  شخصيت و مورد اعتماد بودن،
  . گرديده بودند

اعتبار علمي ابزار گردآوري داده ها بر         
عتبار محتوي بدست آمد و براي اندازه اساس ا

گيري پايايي ابزار، از روش متـداول آلفـا كرونباخ 
ضرايب آلفاكرونبـاخ پرسشنامه هاي . استفاده شد

   . بدست آمد% 75و % 76نوجوانان و والدين بترتيب 
براي تجزيه و تحليل آماري داده ها و          

هاي  عالوه بر استفاده از روش  گزارش نتايج،
هاي آماري استنباطي نيز  آماري توصيفي، از روش

هاي نوجوانان و  براي مقايسه ديدگاه. استفاده شد
باره مشكالت ارتباطي نوجوانان با  والدين در

والدين، با توجه به اينكه نوع داده ها كمي گسسته 
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 Tو مقياس اندازه گيري نسبتي بود، از آزمون   اد نشـــان دTنتايج حاصل از آزمون آماري         
اطالعات با كليه تجزيه و تحليل . استفاده شد

  . انجام گرديدSPSSاستفاده از برنامه 
كه بين ديدگاه هاي نوجوانان و والدين در مورد 

انان با والدين، در زمينه مشكالت ارتباطي نوجو
، اختالف معني داري )>001/0P(ـالل طلبي استقـ

  . وجود داشت
  

  :نتايج
 درصد نوجـــوانان در 18در همين رابطه           
 والدين اظهار داشته اند كه به ندرت به 9/13مقابل 

 6/9احترام گذاشته مي شود و استقالل نوجوان 
 درصد والدين 7/5درصد نوجوانان در مقابل 

معتقدند كه هرگز از سوي والدين به استقالل 
همچنين . نوجوان احترام گذاشته نمي شود

 درصد والدين 5/7درصد نوجوانان در مقابل 3/4
اظهار داشته انـد كـه روش هاي نظارت بدون خشم 

 به كار گرفته نمي واصولي، هرگز از سوي والدين
  . شوند

       يافته هاي پژوهش نشان داد كه بيشترين    
نوجوانان مورد پژوهش داراي )  درصد37(فراواني 

 سال 2/15ا  ميانگيـن سني آنه سال بودند و16سن 
درصد ) 5/43(همچنين بيشترين فراواني . بود

ه علوم تجربي نوجوانان مورد پژوهش در رشت
مشغول به تحصيل بوده و معدل بيشترين درصد 

نوجوانان مورد پژوهش در سال )  درصد4/43(
  .  بوده است14- 17تحصيلي گذشته در محدوده 

 درصد نوجوانان عالقه به 75در مجموع          
)  درصد84(اكثريت . رشته تحصيلي خود داشته اند

 بيشترين نوجوانان با پدر خود گفتگو مي كردند و
نيز ميزان حضور پدر خود را در )  درصد48(درصد 

  .  ساعت در شبانه روز اعالم كرده اند11- 15منزل 

 نشان داد كه بين Tايج حاصل از آزمـون ـنت      
ديدگاه هاي نوجوانان و والدين در مورد مشكالت 
ارتباطي نوجوانان با والدين، در زمينه بلوغ جنسي 

)01/0 P< (بيشترين فراواني             . اختالف معني داري وجود دارد)نوجوانان )  درصد5/47
مورد پژوهش داراي اتاق مطالعه و استراحت 
مشترك با خواهران و برادران خود بوده و حدود 

 خود اتاق  درصد جهت مطالعه و استراحت30
 سال و 45 سني پدران ميانگين. خصوصي داشته اند

  .  سال بود38ي مادران ميانگين سن

 درصد نوجوانان در مقابل 30در همين رابطه         
د والدين اظهار داشته اند كه والدين به درص4/41

ندرت دربارة مسائل بلوغ، با نوجوانان گفتگومي 
 درصد والدين 7/10  درصد نوجوانان و2/12كنند و

معتقدند كه والدين هرگز دربارة مسائل بلوغ با 
 درصد نوجوانان 4/16. نوجوانان گفتگونمي كنند

ه  درصد والدين اظهار داشته اند ك9/17در مقابل 
والدين هميشه و يا در بيشتر مواقع بحث دربارة 

  . مسائل رشدي بلوغ را بد و گناه مي دانند

 درصد 3/48نتايج پژوهش نشان داد كه         
 درصد مادران مورد پژوهش داراي 2/67پدران و 

 درصد پدران داراي 42 ر از ديپلم،تـتحصيالت كم
مادران ) صد در6/93(مشاغل آزاد و اكثــريت 

)  درصد5/24(بيشترين فراواني . دخانه دار بوده انـ
)  درصد92( فرزند بوده اكثريت 4والدين داراي 

آنها از نوجوانان خود راضي بوده و همچنين 
وهش والدين مورد پژ)  درصد82(بيشتـرين درصـد 

  . ي داشتندمنزل مسكوني شخص

 درصد 7 درصد نوجوانان در مقابل 7/12        
والدين اظهار داشته اند كه والدين هرگز به 
سئواالت خصوصي نوجوانان دربارة بلوغ پاسخ 

  .نمي دهند
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 نشان داد Tنتايج حاصل از آزمون آماري           
كه بين ديدگاه هاي نوجوانان و والدين در مورد 
مشكالت ارتباطي نوجوانان با والدين در زمينـه 

اختالف معني داري ) >01/0P(كسب شخصيت 
  . وجود دارد

 درصد نوجوانان در 1/25در همين رابطه            
 درصد والدين اظهار داشته اند كه 4/20مقابل 

 بيشتر مواقع كودكي نوجوان والدين هميشه و يا در
 درصد نوجوانان در 6/19. را به رخ او مي كشند

 درصد والدين اظهار داشته اند كه به 9/18مقابل 
. ندرت به نوجوان اجازه اظهارنظر داده مي شود

 درصد 7/60 درصـد نوجوانان در مقابل 2/59
والدين اظهار نموده انده نوجوان بايد بدون چون و 

سايـر  يافته هاي . را گوش كندچرا نصيحت ها 
  .منعكس گرديده است) 1جدول (پژوهش در 

  
  :بحث

يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در 
مجموع نحوه ارتباط نوجوانان با والدين از ديدگاه 

اما  . نوجوانان و والدين بسيار مطلوب بوده است
بين ديدگاه هاي نوجوانان و والدين درباره 

انان با والدين در زمينه هاي مشكالت ارتباطي نوجو
استقالل طلبي، بلوغ جنسي، و كسب شخصيت 

بعبارت ديگر مي توان . اختالف معني داري داشت
گفت كه نوجوانان در ارتباط با والدينشان داراي 

  .مشكالتي هستند
 Riesch        استقالل از والدين :  مي نويسد

معموالً ). 17(موضوع اصلي براي نوجوانان است 
سران از عملكرد والدين خود در زمينه پيشبرد پ

در اين مطالعه، . استقالل رضايت بيشتري دارند
نوجوانان در مورد نحوه ارتباط خود با والدين در 
زمينه استقالل طلبي شان،  نمره كمتري را به خود 
اختصاص داده اند  كه خود حاكي از مشكالت 

الدين در حاليكه و. ارتباطي بيشتر با والدين است
نسبت به نحوه ارتباط نوجوانان با والدين در زمينه 

 6/9. استقالل طلبي نوجوان، خوشبين تر بوده اند
 درصد والدين هم 7/5درصد نوجوانان در مقابل 

معتقد بودند كه هرگز از سوي والدين به استقالل 
  . نوجوانان احترام گذاشته نمي شود

سب كنترل بر توانايي دستيابي به استقالل و ك       
رفتار خود در نوجواني با واكنش مناسب 
بزرگساالن به نيازهاي نوجوان به كنترل، بدست مي 

  .آيد
وان براي كسب استقالل ـــ لذا وقتي نوج         

دين آگاه كنتــرل خود را در ـــتالش مي كند، وال
زمينه هايي كه نوجوان مي تواند تصميمهاي قابل 

ي دهند؛ اما به راهنمايي قبولـــي بگيرد كاهش م
نوجوانان به تصميم گيري در زمينه هايي كه دانش 
او محدودتر است ادامه مي دهند تا بتدريج نوجوان 
توانايي تصميم گيري منطقي، بدون اتكاء به 

  ). 8(ديگران را كسب نمايد 
ژوهش حاضر، بين ديدگاه ـــاس نتايج پــــبر اس        

ن درباره نحوه ارتباط هاي نوجوانان و والدينشا
نوجوانان با والدين در زمينه بلوغ جنسي نوجوانان، 

با توجه به ميانگين . اختالف معني داري وجود داشت
نمرات مربوط به نوجوانان و والدين، نوجوانان اين 

      . ارتباط را نامطلوب تر دانسته اند
بنابراين نوجوانان نسبت به والدين معتقد          
د كه در ارتباط با والدين در زمينه بلوغ بوده ان

مطابق پژوهش . جنسي مشكالت بيشتري را دارند
 درصد 31 و همكارانش، Louisانجام شده توسط 

نوجوانان امريكايي، هرگز با والدينشان درباره 
بـا اين حال . رفتار جنسي صحبت نمي كنند

نوجوانـان مي گويند كه دوست دارند، درباره رفتار 
ود با والدينشان باز و بي پرده و صريح جنسي خ

اما با توجه به اينكه اگر در اين باره از . باشند
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  والدين سئوال كنند، مورد بي مهري قرار 
مي گيرند، لذا سعي مي كنند در جايي كه 
هيچكس نباشد به مسائل جنسي خود رسيدگي 

: احمدي نيز در اين باره مي نويسد). 16(كنند 
قش بسيار ناچيزي در ارائه والدين متأسفانه ن

اطالعات جنسي به فرزندان خود دارند، اين در 
حالي است كه بهتر است گفت وگو درباره مسائل 

  ). 9(بلوغ بوسيله  والدين صورت گيرد 
نتايج نشان داد ارتباط والدين و نوجوانان در        

زمينه كسب شخصيت نوجوان، مؤثر يا متقابل 
انتقادهاي :  مي نويسدشرفي در اين باره. نيست

ويرانگر و مخرب والدين از جمله مشكالت 
  ). 5(نوجوانان با خانواده هاي آنهاست 

عموماً مشكالت و يا اختالل و سوء رفتار 
موجـود در روابط انسان هـا، معلول فقدان احترام 

بطور معمول تحقير كردن، ). 7(متقابـل است 
اهاي سرزنش كردن، داشتن انتظارات نابجا، دعو

  خانوادگي و تنبيه كردن نوجوان موجب ناامني 
  . دروني و آشفتگي عاطفي نوجوان مي شود

اين وضعيت تعادل حيات رواني نوجوان را  
مختل مي سازد و او براي دستيابي مجدد به تعادل 
حيات رواني به رفتارهايي از قبيل لجبازي، 
پرخاشگري، شب ادراري، دروغگويي، ناخن 

   ). 4( و نظاير آن متوسل مي شود جويدن، اعتياد
پژوهش حاضر نشان داد كه علي رغم  

متفاوت بودن نظرات نوجوانان و والدين در مورد 
ارتباط نوجوانان و والدين، اين ارتباط از ديدگاه 
هر دو گروه بسيار مطلوب و مطلوب بود و با در 
نظر گرفتن جمعيت جوان كشورمان ضروري است 

 نوجوانان نيز كه ارتباط خود كه به درصد اندكي از
دين نسبتاً مطلوب و احياناً در بعضي ــــرا با وال

زمينه ها نامطلوب اعالم نموده اند توجه بيش از 
پيش مبذول داشت تا با بهبود ارتباط بعنوان زير 
بناي تمام روابط بين فردي و راهي كه اعضاي 
خانواده مي توانند از طريق آن مسئوليت هاي خود 

يفا نمايند، گام بسيار مهمي جهت حفظ تأمين و را ا
  .ارتقاء سالمت روان جامعه برداشته شود

  
  

  t  مقايسه ديدگاه هاي نوجوانان و والدين درباره نحوه ارتباط نوجوانان با والدين و نتايج آزمون ):1(جدول  شماره 
  

  tنتيجه آزمون ميانگين نمرات 

 T P نوجوانان والدين زمينه ارتباط

  <05/0 28/0 3/12+31/2 3/12+21/2 وع ارتباط والدينن
 <05/0 31/1 05/18+23/3 76/17+11/3 رفتار اجتماعي نوجوان

 <05/0 29/0 01/21+46/2 06/21+6/2 آزادي اجتماعي نوجوان

 >01/0 2/3 16/12+77/2 62/12+13/2 استقالل طلبي نوجوان

 <05/0 14/1 92/13+41/2 08/14+34/2 وضعيت تحصيلي نوجوان

 >01/0 25/4 45/14+3 30/15+87/2 بلوغ جنسي نوجوان

  >01/0 17/3 53/46+6/7 31/48+4/7 كسب شخصيت نوجوان
 <05/0 5/0 53/12+33/2 46/12+2/12 مورد اعتماد بودن نوجوان
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