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هدف پژوهش حاضر، بررســی عوامل خانوادگی مؤثــر در میزان رضایت از زندگِی دختران 
نوجوان بود. بدین منظور با روش نمونه گیری در دسترس از 292 نفر از دانش آموزان تهران خواسته 
شد تا به پرسشنامه  های تعارض والد ـ نوجوان، مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان، 
پرسشــنامه ارزیابی خانواده، مقیاس ادراک از شیوه های فرزندپروری و پرسشنامه دلبستگی کولینز 
و رید پاســخ دهند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دهنده قابلیت پیش بینی ابعاد رضایت از زندگی از 
طریق متغیر های مرتبط با خانواده بود. به طوری که رضایت از زندگی خانوادگی توسط متغیر نقش ها؛ 
رضایت از زندگی مرتبط با دوستان توسط تعارض والدـ  نوجوان در مسائل مالی؛ رضایت از زندگی 
تحصیلی به وســیله سبک والدینی مقتدرانه و تعارض والدـ  نوجوان در مسائل مالی پیش بینی شد. 
همچنین رضایت از زندگی مرتبط با محیط زندگی توسط تعارض والدـ  نوجوان در ارتباط با اعضای 
خانواده؛ رضایت از زندگی مرتبط با خود به وســیله تعارض والدـ  نوجوان در مســائل بهداشتی و 
در ارتباط با دوســتان و در نهایت رضایت از زندگی کلی توســط متغیر تعارض والدـ  نوجوان در 
ارتباط با مســائل دینی، قابل پیش بینی بود. عوامل خانوادگی نقش مهمی در پیش بینی رضایت از 
زندگی دختران دارند و الزم است در طراحی برنامه  های پیشگیرانه و مداخالتی مدنظر قرار گیرند. 

 واژگان كلیدی: 
رضایت از زندگی، تعارض والد ـ نوجوان، کارکرد خانواده، شیوه های فرزندپروری، دلبستگی.

عوامل خانوادگی مرتبط با
رضایت از زندگِی دختران نوجوان
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مقدمه
نوجوانی1 به عنوان دوره ای پرفراز و نشــیب میان بالیدگی جنســی2 و پیشرفت نقش ها و 
مســئولیت های بزرگسالی در نظر گرفته می  شود. )دال3، 2004( شروع دوران نوجوانی با 
بلوغ اســت و با عهده دار شدن مسئولیت های بزرگسالی پایان می یابد. )ماسن4 و دیگران، 
1382( آنچه در این میان حائز اهمیت اســت تعامل بین تغییرات زیســتی و تغییرات 
اجتماعی ـ بافتی )برای مثال استقالل بیشتر( است )بلکمور5 و دیگران، 2010 و اسپیر و 
وارلینسکایا6، 2010( و همین تغییرات نوجوانی را به یکی از مهم ترین نقاط عطف تحولی 
و دورانی دشوار هم برای نوجوانان و هم برای والدین بدل می کند. )گونزالس7، 2009( 

والدین و فرزندان شان در دوران نوجوانی باید بتوانند روابط تازه ای با هم برقرار کنند. 
به عالوه والدین باید نیاز نوجوانان به استقالل را بشناسند و آن را تشویق نمایند. نوجوانان 
نیز باید آزادی کافی داشــته باشند تا بتوانند عقاید خود را ابراز کنند، تصمیماتی بگیرند 
و مســئولیت این تصمیمات را بر عهده بگیرند. )کســلر8 و دیگران، 2005( نوجوانان با 
برقراری رابطه  های خانوادگی مؤثر و سالم و روابط سازگارانه با محیط احساس آرامش و 
رضایت بیشتری از زندگی خواهند داشت. )وانک و چو9، 2003؛ لیو10 و دیگران، 2001؛ 

دامون11، 2004 و سان و شک12، 2011(
رضایــت از زندگی به معنای ارزیابی فرد از کیفیت زندگی خود، براســاس معیار های 
شــخصی خویش و یا همان رضایت ادراک  شده است. )دینر13 و دیگران، 1999 و پیکو و 
هاموای14، 2010( در ادبیات موجود اصطالحات شادکامی، رضایت از زندگی و بهزیستی 
فاعلی15 گاهی مترادف هم به کار برده می شوند. دینر )1984( بر این نظر است که بهزیستی 

1. Adolescence
2. Sexual Maturation
3. Dahl
4. Massen
5. Blakemore
6. Spear & Varlinskaya
7. Gonzales
8. Kessler
9. Wang & Chou
10. Lee
11. Damon
12. Sun & Shek 
13. Diener
14. Piko & Hamvai
15. Subjective Well-Being
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فاعلی ســه مؤلفه اصلی را در بر دارد: احساسات مثبت، احساسات منفی و احساس کلی 
رضایت از زندگی. در حالی که احساسات مثبت و منفی ابعاد هیجانی بهزیستی فاعلی را 
تشکیل می دهند؛ رضایت از زندگی نشان دهنده یک فرایند شناختی و قضاوتی در مورد 

کلیت زندگی فرد است. )مارتیکینن، 2008(
نوجوانانی که از زندگی خود راضی اند شادی بیشتری را تجربه می کنند و بیشتر برای 
رسیدن به اهداف خود تالش می کنند. در حالی که رضایت از زندگی کمتر در این سن، با 
غمگینی و احساسات منفی در مورد خود همراه است. )اوبرین1 و دیگران، 2012 و پنگ2 
و دیگران، 2006( در حقیقت رضایت از زندگی در نوجوانان تنها نتیجه برخی متغیر های 
روان شناختی چون خلق مثبت و یا عزت نفس نیست؛ بلکه یک پیش بینی کننده مهم برای 
وضعیت روا ن شناختی و سیستم روانی اجتماعی )همچون افسردگی و سالمت جسمانی( 
به شمار می رود. )پیکو و هاموای، 2010( پژوهش ها نشان دهنده نقش میانجی گرانه رضایت 
از زندگی بین وقایع اســترس زا و رفتار های برونی سازی شده است. )مک نایت3 و دیگران، 
2002 و هرشــل ارگر4، 2005( افزون بر این شــواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه میزان 
رضایــت از زندگی در نوجوانان نقش محافظت کنند ه ای در مقابل اثرات منفی تنیدگی و 
ایجاد اختالالت روان شناختی دارد و با استفاده از آن می توان از به وجود آمدن مشکالت 
شخصیتی، روانی و محیطی در بزرگسالی پیشگیری نمود. )برای مثال؛ هیوبنر و دیگران، 

)2005
به طور کلی در دوره نوجوانی، ســازه رضایت از زندگی با مؤلفه ها و عوامل بســیاری 
همبســته است. بخشی از مطالعات در این حیطه بر عوامل و پیش بینی کننده  های فردی 
)برای مثال؛ پروبانووا ـ نورکوییســت5، 2012 و مک کان6 و دیگران، 2012( و بخشی بر 
عوامل و تعیین کننده  های خانوادگی تأکید کرده اند. )برای مثال؛ چف7 و دیگران، 2006؛ 

شک، 2005 الف و جیانگ8 و دیگران، 2013(
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عزت نفس1 )برای مثال؛ دیو و هیوبنر2، 1994(، اضطراب و افســردگی )برای مثال؛ 
فانــک3 و دیگران، 2006 و گیلمن4 و دیگران، 2005(، ســوء مصرف مواد5 )برای مثال؛ 
پیکو و دیگران، 2005 و کانچ و گمل6، 2004(، هدف ها و انگیزه  های شخصی )برای مثال؛ 
کیسر7، 2004 و هوفر و کاسیوتیز، 2003(، امیدواری )برای مثال؛ لوپز8 و دیگران، 2004(، 
خوداثربخشی9 )برای مثال؛ پین کوآرت10 و دیگران، 2004( از جمله پیش بینی کننده ها، 
عوامل و همبسته  های فردی مرتبط با میزان رضایت از زندگی در نوجوانان به شمار می آیند. 
در حیطــه عوامل و تعیین کننده  های خانوادگی رضایت از زندگی، پژوهش ها بر نقش 
قابل توجــه کارکرد خانواده11 )برای مثال؛ شــک، 2005(، ادراک ]فرزندان از[ حمایت 
اجتماعی والدین12 )برای مثال؛ یانگ13 و دیگران، 1995(، ســبک فرزندپروری14 والدین 
)برای مثال؛ لیونگ و همکاران، 2004(، کیفیت رابطه با همشــیران )برای مثال؛ الیوا و 
آرانــز15، 2005(، کیفیت رابطه با والدین )برای مثال؛ رابرتز16 و دیگران، 2005؛ فینی و 
آنگ17، 2002(، چســبندگی18 و پیوند خانواده )برای مثال؛ رابوتجـ  ساریک19 و دیگران، 
2009(، اختالف و تعارض بین والدین و نوجوانان )برای مثال؛ فینی و آنتونی20، 2002(، 
دلبســتگی به والدین )برای مثال؛ شارف21 و دیگران، 2004( و کیفیت زندگی زناشویی 

والدین )برای مثال؛ شک، 1999( تأکید کرده اند. 
در این میان نقش عواملی همچون رابطه خوب با والدین، حمایت اجتماعی از سوی 
1. Self-esteem
2. Dew & Huebner
3. Funk
4. Gilman
5. Drug Abuse
6. Kuntsche & Gmel
7. Kasser
8. Lopez
9. Self-efficacy
10. Pinquart
11. Family Functionnig
12. Percived Parental Social Support
13. Young 
14. Parenting Style
15. Oliva & Arranz
16. Roberts
17. Phinney & Ong
18. Cohesion
19. Raboteg-Saric
20. Anthony
21. Scharf
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والدین، درگیری عاطفی با والدین، کارکرد مثبت خانواده، دلبســتگی به والدین و سبک 
والدگری به عنوان اصلی ترین پیش بینی کننده ها و تعیین کننده  های رضایت از زندگی در 
نوجوانان مورد تأکید قرار گرفته اســت. )برای مثال؛ ســالدو و هیوبنر، 2004؛ اوبرین و 
دیگران، 2012 و لوین و کری، 2010( منظور از رابطه خوب بین نوجوان و والدین؛ گرمی 
و محبت از ســوی والدین و در عین حال حل مســائل به شیوه مسالمت آمیز و احترام به 
حقوق متقابل اســت. )اسدی و دیگران، 1390( کارکرد خانواده نیز به معنای قرار گرفتن 
هر یک از اعضای خانواده در نقش های صحیح خود و انجام وظایف متناسب با آن و حل 
مشکالت خانوادگی به روش منطقی می باشد. )فینی و آنتونی، 2002( در تعریف سبک های 
فرزندپروری؛ شک )1998( روشی را که والدین در خانواده نظم را برقرار کرده و به نیاز های 
فرزندان خود پاســخ می دهند و مشتمل بر سه ســبک کلی سهل گیرانه، سخت گیرانه و 
بی توجه است، مدنظر قرار داده است. دلبستگی نیز در چهارچوب نظریه بالبی1 )1988( 
به معنای ارتباطی مثبت و بادوام و امن با مرقبان اصلی تعریف می شود؛ رابطه ای که نقش 

پیشگیرانه ای در بسیاری از آسیب ها و اختالالت آتی بر عهده دارد. 
آنچه در این میان حائز اهمیت پژوهشی و بالینی است تفاوت های جنسیتی در مسئله 
رضایت از زندگی در دختران است. نتایج پژوهش ها در مورد رابطه بین جنسیت و عوامل 
مرتبط با رضایت از زندگی متغیر بوده اســت. اما به طور کلی مطالعات نشــان می دهند 
عوامــل خانوادگی در تبییــن رضایت از زندگی در دختران مؤثر تر از نقش این عوامل در 

پسران است. )برای مثال؛ لیونز2 و دیگران، 2013(
در همین راستا نقش خانواده و عوامل خانوادگی در زندگی روا ن شناختی و اجتماعی 
کودکان و نوجوانان؛ در ادبیات موجود مورد تأکید بسیار قرار گرفته است. )کسپ و لوپز3، 
2006( این نقش غیرقابل انکار خانواده در نوجوانی در فرهنگ  های شــرقی حائز اهمیت 
بیشتر است. )لیونگ و دیگران، 2004( افرادی که در جوامع جمع گرا رشد می یابند؛ عموماً 
رابطه محور و خانواده محور هســتند و از خانواده  های خود تأثیرات مثبت یا منفی زیادی 
دریافت می کنند. )دینر و دینر4، 1995( مطالعات انجام شــده در این حوزه بر مؤلفه های 
شــخصیتی و محیطِی تعیین کننده رضایت از زندگی پرداخته و ارتقاء ســطح رضایت از 

1. Bowlby
2. Lyons
3. Caspe & Lopez
4. Diener & Diener

عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگی ...
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زندگی در نوجوانی را مورد توجه قرار داده اند؛ با این حال اهمیت و گستردگی این مسئله، 
لزوم انجام مطالعات بیشتر و تمرکز بر عوامل تعیین کننده اختصاصی تری همچون خانواده 
را مطرح می ســازد. عالوه بر این جای خالی بررسی و شناسایی مؤلفه  های منحصر به فرد 
فرهنگــی مؤثر بــر رضایت از زندگی نوجوانان و به کارگیــری آنها در طراحی برنامه  های 
مداخالتی متناســب با ویژگی های نوجوانان و خانواده  های آنان احساس می شود. به طور 
کلی باید گفت نظر به خأل محســوس در پژوهش های درون کشــور و در حوزه مطالعات 
بین فرهنگی و با توجه به اهمیت نقش رضایت از زندگی به عنوان یک عامل خطر یا عامل 
حفاظتی در پیشــگیری از آسیب های روان شناختی در نوجوانی و بزرگسالی در پژوهش 
حاضر ابعاد خانوادگی و منحصر به فرد تعیین کننده رضایت از زندگی در نوجوانان دختر ـ 
شامل؛ رابطه و تعارض والدـ  نوجوان، کارکرد خانواده، سبک های فرزندپروری و دلبستگی 
به والدین ـ مورد توجه قرار می گیرد. در نتیجه در یک مطالعه از نوع همبســتگی؛ 290 
دختر نوجوان 19-12 ســاله به پرسشنامه های تعارض والدـ  نوجوان، مقیاس چندبعدی 
رضایت از زندگی دانش آموزان، کارکرد خانواده، مقیاس ادراک از شیوه های فرزندپروری 
و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید پاسخ دادند. در ادامه نتایج و یافته های به دست آمده 

گزارش خواهند شد.

مرور پیشینه
مطالعه مکانیسم تغییرات رضایت از زندگی در نوجوانان نشان داد وقایع استرس زای زندگی، 
ویژگی های شخصیتی و مشکالت روان شــناختی پیش بینی کننده رضایت از زندگی در 
نوجوانان هســتند. در حقیقت مشــکالت درونی سازی شده و برونی سازی شده در رابطه 
میان عوامل فردی و محیطی با رضایت از زندگی نقش میانجی گر را ایفا می کنند. )لیونز 
و دیگران، 2013( ژیانگ1 و همکاران )2014( در مطالعه رضایت از زندگی در نوجوانان 
چینی و همبســته  های آن نشان دادند رضایت از زندگی به شکل مثبتی با جنسیت زنانه؛ 
عزت نفس، حمایت اجتماعی و به شکل منفی با افسردگی و افکار خودکشی رابطه داشت. 
کاسیوپو2 و همکاران )2013( نیز در مطالعه خود به بررسی رابطه میان کنترل والدین، 
کارکرد خانواده و رضایت از زندگی نوجوانان پرداختند. نتایج نشان داد کنترل روان شناختی 

1. Zhang
2. Cacioppo
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والدین چه در مورد میزان وابســتگی و چه در مورد دستاوردها و عملکرد فرزندان به طور 
منفی با رضایت از زندگی همبستگی دارد، اما رضایت از زندگی به شکل مثبت و معناداری 
با ابعاد دیگر کارکرد های خانواده همچون پاسخگویی عاطفی، درگیری هیجانی و تعامالت 
خانوادگی در ارتباط اســت. میان کنترل والدین در مورد دســتاوردها و کارکرد ســالم 
خانواده در پیش بینی رضایت از زندگی رابطه ای متعامل وجود داشــت. همچنین کارکرد 
کلی خانــواده و درگیری هیجانی اثر منفی کنترل والدین را بر رضایت از زندگی تعدیل 
می کرد؛ یعنی زمانی که فرزندان احساس می کنند کنترل والدین در حیطه دستاورد های 
آنان در یک بافت خانوادگی صمیمانه اعمال می شــود، رضایت بیشــتری از زندگی خود 
ادراک می نمایند. بر همین اساس کارکرد های خانواده در حوزه  های مهارت های ارتباطی 
و الگو های رفتاری قابل مذاکره، نقش مهمی در پیش بینی رضایت از زندگی فرزندان دارد. 
)گزیل1 و دیگران، 2015( اوالدیپو2 و همکاران )2012( نیز تأثیر مثبت و معنادار حمایت 
اجتماعی و وضعیت خانوادگی را بر رضایت از زندگی در نوجوانان نیجریه ای تأیید نمودند. 
نتایج بررسی رضایت از زندگی با در نظر گرفتن سبک فرزندپروری نشان داد نوجوانانی 
کــه والدین مقتدر داشــتند رضایت زندگی باالتری در مورد دوســتان، محیط زندگی و 
خانواده، نسبت به نوجوانانی که خانواده  های مستبد، سهل گیر و سهل انگار داشتند گزارش 
می کردند. )سنکسون ـ آندر3، 2012( با این حال نوجوانانی که والدین سهل گیر داشتند 
نســبت به نوجوانان با والدین مقتدر، رضایت از زندگی باالتری در مورد خود، خانواده و 
دوستان گزارش نمودند. در حقیقت رفتار توأم با حساسیت این دسته از والدین به تحول 
عزت نفس و رضایت در مورد خود در فرزندان منجر می شود و پذیرش و توجه آنها باعث 
می شود نوجوانان احساس راحتی بیشتری در ارتباط با دوستان خود تجربه کنند. به نظر 
می رســد بعد صمیمیت و پذیرش در والدین در مقابل بعد نظارت و اقتدار تأثیر بیشتری 
بر رضایت از زندگی نوجوانان داشته باشد. عالوه بر این والدگری مقتدرانه با تاب آوری و 
مقبولیت اجتماعی و والدگری ســهل انگارانه با افزایش مشکالت رفتاری در محیط خانه 

و مدرسه همبسته است. 
همچنین تاب آوری و میزان اســترس ادراک شــده در پیش بینــی رضایت از زندگی 

1. Gaziel
2. Oladipo
3. Cenkseven-Onder
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دانش آموزان نوجوان نقش مهمی دارد. )شــک، 2005ب( لو1 و همکاران )2015( رابطه 
معنادار میان ظاهر فیزیکی اداراک شــده، عزت نفس و رضایت از زندگی گزارش نمودند. 
آنان به این نتیجه رســیدندکه عزت نفس رابطه میان ادراک ظاهر و رضایت از زندگی را 

در نوجوانان میانجی گری می نماید. 
چندین مطالعه طولی و مقطعی نشان داده اند تعارض نوجوان ـ والد پیش بینی کننده 
کاهش رضایت از زندگی در طول زمان اســت و در مقابل حمایت والدینی و رابطه گرم 
و مثبت بین نوجوان ـ والد با افزایش ســطح رضایت از زندگی و بهزیستی روان شناختی 
همراه خواهد بود. )ویترا2 و دیگران، 2004( گلچین و زردموی اوردکلو )1390( معتقدند 
هــر چه میزان تحقق همفکری، همدلی و همگامی، به عنوان شــاخصه  های نظم در بین 
اعضای خانواده، بیشتر باشد، احتماالً نیاز های فیزیولوژیک، احساس امنیت، تعلق پذیری 
و عشــق، نیاز به احترام و نیاز های شــناختی بیشــتر و بهتر تأمین شده و نهایتاً رضایت 
نوجوانان از زندگی خانوادگی باالتر خواهد رفت. به این ترتیب، تحقق نظم در خانواده از 
آن جهت که مســتلزم فقدان اختالف و تعارض و بلکه وجود همگرایی توأم با رضایت در 
مسائل گوناگون است؛ بستری را فراهم می آورد که در آن، عوامل بالفصل مؤثر بر رضایت 

نوجوانان شکل می گیرند. 
رابطه کارکرد خانواده مثبت با سطح رضایت از زندگی نیز در پژوهش ها به اثبات رسیده 
است؛ بنابراین خانواده هایی که انعطاف پذیری بیشتر، نقش ها و مسئولیت های مشخص تری 
دارند، فرزندان شان رضایت از زندگی و شادکامی بیشتری تجربه می کنند. )شک، 2002( 
در معدود مطالعات انجام گرفته در داخل کشــور نیز به متغیر رضایت از زندگی نوجوانان 
پرداخته شده است. برای مثال حسین زاده و همکاران )1393( دریافتند حمایت خانوادگی 
باعث ایجاد خودارزشــمندی و اعتماد می شود و با تقویت احساس شایستگی، هیجانات 
منفی را کاهش داده و سبب باال رفتن رضایت از زندگی می گردد. سپاه منصور و مظاهری 
)1390( در مقایســه ابعاد چندگانه رضایت از زندگی نوجوانان دارای ســاختار خانواده 
آسیب دیده و آســیب ندیده، دریافتند بین نوجوانان دارای ساختار خانواده آسیب دیده و 
آسیب ندیده در بعـــد رضـایت از خـــانواده تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین در یکی 
از مطالعات انگشت شــمار در باب ارتباط بین دلبستگی و رضایت از زندگی در بین 578 

1. Lu
2. Virta
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نوجوان دبیرستانی در ایاالت متحده همبستگی و رابطه بین رضایت از زندگی و دلبستگی 
ایمن به والدین به اثبات رسید. )دینر و همکاران، 2003(

با مرور مطالعات انجام شــده می توان به این نتیجه رسید که تفاوت های فرهنگی در 
جوامع مختلف نیز، می تواند به تفاوت هایی در خانواده ها و سبک فرزندپروری آنها منتهی 
شــود. )فینی و آنگ، 2002( این تفاوت ها در جوامع فردگرا1 و جمع گرا2 بسیار برجسته 
است و در نهایت به تفاوت هایی در ساختار این خانواده ها، وضعیت روان شناختی فرزندان 
و عوامل خطر و محافظت کننده مرتبط با سازه  های روان شناختی منجر می شوند. )گیلمن 
و هیوبنــر، 2006 ( پژوهش های اندک انجام شــده در این زمینه )فینی و آنگ، 2002 و 
هافر و چاســیوتیس، 2003(  نشان داده اند انضباط سختگیرانه و رابطه منفی والدین در 
جوامع شــرقی ارتباط بیشــتری با ســطح رضایت از زندگیِ  نوجوانان دارد. فینی و آنگ 
)2002( در فرهنگ های غیرغربی بر وابســتگی متقابل در خانواده ها و اجتناب از تعارض 
تأکید می شــود. در این خانواده ها تأکید بر ارزش هایی چون احترام بیشتر به بزرگ ترها، 
اطاعت از منبع قدرت و حفظ توازن و هماهنگی خانواده سبب می شود که اختالف میان 
والدین و نوجوانان کمتر پذیرفته شــده باشــد. )گیلمن و دیگران، 2006( بنابراین اگر 
این اختالف نظرها رخ دهــد بیش از فرهنگ هایی که در آنها خودمختاری نوجوان تأیید 
شــده است، مشــکل زا خواهد بود. )گیلمن و دیگران، 2004( در همین راستا آنچه حائز 
اهمیت و توجه است پژوهش  های اندک در حیطه رضایت از زندگِی نوجوانان به طور کلی 
و علی الخصوص در فرهنگ ها و جوامع شــرقی است. )هیوبنر، 2004؛ رابوتج ـ ساریک و 
دیگران، 2009 و لیونگ و دیگران، 2004( چنانکه میر3 و همکاران )2006( نیز معتقدند 
در مورد رابطه بین ابعاد خانواده و والدگری و رضایت از زندگی در نوجوانان به مطالعات 
فرهنگی و بین فرهنگی نیاز است و در فرهنگ  های شرقی و آسیایی تعمیم نتایج به راحتی 
امکان پذیر نیســت. از این رو با توجه به اهمیت تعــارض والد ـ نوجوان، کارکرد خانواده، 
شــیوه  های فرزندپروری و دلبســتگی به والدین در میزان رضایت از زندگی در نوجوانی، 
همچنین تأثیر بیشتر عوامل خانوادگی بر دختران و نیز انجام نیافتن پژوهش های مشابه 
در ایران و در فرهنگ های نزدیک به کشــور ما؛ در این مطالعه در نظر داریم به بررســی 
نقش پیش بینی کننده این عوامل در سطح رضایت از زندگی دختران نوجوان بپردازیم. 
1. Individualistic
2. Collectivistic 
3. Mayer
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چهارچوب نظری
در نگاه به متغیر رضایت از زندگی دو رویکرد نظری وجود دارد: در رویکـــرد نخســـت، 
رضایت از زندگی به مثابه یک سازه چندبعدی در نظر گرفته می شـود و رویکـرد دوم بـه 
رضایت از زندگی به مثابه یک متغیر کلی می نگرد. )قهرمان، 1389( در رویکرد نخســت 
رضایت از زندگی سازه ای است که دارای ابعادی چنـد اسـت، پژوهش های انجام شده این 
حیطه ابعاد رضـایت از زنـدگی را شامل: رضـایت از زندگی خانوادگی، رضایت از مسـکن، 
رضـایت از شـغل، رضـایت از تندرسـتی، رضـایت از خـود، رضـایت از دوستان و رضایت 
از محیط زندگی می دانند. )بردلی و کوروین1، 2004 و بیوتل2، 2006( در رویکرد دیگر، 
رضایت از زندگی فاقد ابعاد است و برای سـنجش رضـایت از زنـدگی مسـتقیماً از خـود 
فـرد خواسته می شود میزان رضایت از زندگی خود را در قالب یـک طیـف چنـد گزینه ای 
لیکرت عالمت بزند. در حقیقت رضـــایت از زنـدگی بازتـاب کلی و گزارش خود فرد در 
مورد رضایت او از زمینه  های گوناگون است. )شین و جانسون3، 1987( رضایت از زندگی 
پابرجاترین و باثبات ترین مؤلفه بهزیستی فاعلی به نظر می رسد. )دینر و دیگران، 1999( 
این مؤلفه هم در نوجوانان )سالدو و هیوبنر، 2004( و هم در بزرگساالن )دینر و دیگران، 

1999( مؤلفه ای باثبات به شمار می آید. 
در همین راستا باید گفت با گسترش روان شناسی مثبت نگر، بهزیستی فاعلی موضوع 
پژوهش ها و تحقیقات زیادی قرار گرفت. دینر )1984( بر این نظر اســت که بهزیســتی 
فاعلی انعکاسی از افکار و احساسات فرد در مورد زندگی خود است. بهزیستی فاعلی سه 
مؤلفه اصلی را در بردارد: احساســات مثبت، احساســات منفی و احساس کلی رضایت از 
زندگی. رضایت از زندگی نشان دهنده یک فرایند شناختی و قضاوتی در مورد کلیت زندگی 
فرد است و بیانگر مؤلفه شناختی بهزیستی فاعلی است. )دینر و همکاران، 1985( شین 
و جانســون )1978( نیز رضایت از زندگی را به صورت ارزیابی کلی فرد از کیفیت زندگی 
خویش و با در نظر گرفتن معیار های شــخصی خود تعریف می کنند. بنابراین رضایت از 
زندگی یکی از ابعاد بهزیستی فاعلی است و با ابعاد دیگر یعنی احساسات مثبت و احساسات 
منفی تفاوت معنایی و مفهومی دارد. به عالوه رضایت از زندگی پایین با مشکالت رفتاری، 
اختالالت درونی سازی شده و برونی سازی شده و دیگر اختالالت روان شناختی و هیجانی 
1. Bradley & Corwyn
2. Beutell 
3. Shin & Johnson
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مرتبط است. )گیلمن و هیوبنر، 2006( 
از ســویی دیگر با توجه به اهمیت نقش عوامل خانوادگی در میزان رضایت از زندگی 
به خصوص در دختران، لزوم بررسی نقش و میزان پیش بینی کنندگی آنها در راستای تدوین 
برنامه  های پیشگیرانه و مداخله ای با هدف ارتقای سطح سالمت جسمانی و روان شناختی 

غیرقابل ادراک است. مهم ترین عوامل خانوادگی مؤثر عبارت اند از: 
الف. رابطه والدـ  نوجوان: که به معنای تعارض کمتر با یکدیگر و رسیدن به تفاهم و پذیرش 

در بیشــتر مواقع اســت. والدینی که گرم و پذیرا هســتند کمترین تعارض را با فرزندان 
نوجــوان دارند و تعارض والد ـ نوجوان کمتر به افزایــش رضایت از زندگی در نوجوانان 

منتهی می شود. )شک، 2003( 
ب. کارکرد خانواده: میزان موفقیت خانواده در برقراری نظم،  اجرای قوانین، اجرای نقش ها 

توســط اعضاء و توانایی حل مشکالت و کنترل هیجانات به شیوه ای که به دیگران آسیب 
وارد نیاید؛ مهم ترین تعابیر کارکرد خانواده اســت و بدون شــک هر چه کارکرد خانواده 
بیشتر باشد میزان رضایت از زندگی در نوجوانان نیز بیشتر است. )سالدو و هیوبنر، 2004( 
ج. سبک های فرزندپروری: به طور کلی فرزندپروری قاطعانه با سطح بهزیستی روان شناختی 

و فاعلی بیشــتر و اختالالت تحصیلی،  رفتاری و هیجانی کمتر در نوجوانان همراه است. 
)فینی و آنگ، 2002( 

د. دلبستگی: مفهوم دلبستگی ریشه در نظریات اولیه بالبی در باب تأثیر مراقبان اولیه بر 

سطح امنیت روان شناختی و ایجاد روابط در آینده دارد. بر این اساس احساس دلبستگی 
ایمن به والدین ـ یعنی اطمینان از حضور، پذیرش و مراقبت آنها ـ در نوجوانی با ســطح 

رضایت از زندگی باال همبسته است. )سالدو و هیوبنر، 2004( 
از این رو با توجه به خأل پژوهشی ذکرشده، بررسی نقش پیش بینی کنندگی این عوامل 
در میزان رضایت از زندگی دختران نوجوان؛ می تواند به مفهوم پردازی رضایت از زندگی و 
نقش عوامل خانوادگی در آن کمک شایان توجهی کند و همچنین به تدوین برنامه  های 

پیشگیرانه و مداخله ای نیز منجر شود. 

روش پژوهش
این پژوهش را می توان هم از نوع طرح  های بنیادی )به دلیل بررسی عوامل زیربنایی مؤثر 
بر یک ســازه( و هم از نوع طرح های کاربردی )به دلیل اهمیت شــناخت این عوامل در 

عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگی ...
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برنامه  های درمانگرانه و پیشــگیرانه( دانست. همچنین تحقیق پیش رو در گروه مطالعات 
توصیفی )غیرآزمایشی( قرار داشته و از نوع همبستگی است. 

جامعه آماری: در ایــن پژوهش جامعه آماری عبارت اســت از کلیه دانش آموزان دختر 
پایه  های هفتم، هشتم )راهنمایی(، نهم، دهم و یازدهم )دبیرستان( یعنی بین 12 تا 19 

سال، در شهر تهران و در سال تحصیلی 1392-1393. 
نمونه و روش نمونه گیری: حجم نمونه در مطالعه پیش رو 292 دختر دانش آموز در پایه  های 
تحصیلی هفتم )48 نفر(، هشتم )67 نفر(، نهم )56 نفر(، دهم )64 نفر( و یازدهم )55 نفر( 
بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از مدارس شهر تهران انتخاب شدند. با توجه به 
اینکه از حدود 500 پرسشنامه توزیع شده؛ 290 پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شد 
همین تعداد به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شــد. میانگین سنی گروه شرکت کننده 
14/81، انحراف استاندارد آن 1/42، بیشترین سن 19 و کمترین سن 12 است. هچنین 
48 نفر در پایه هفتم )16.6%(، 67 نفر در پایه هشتم )23%(، 56 نفر در پایه نهم )%19/3(، 
64 نفر در پایه دهم )22/1%( و 55 نفر در پایه یازدهم )19%( مشغول به تحصیل بودند.

حجم نمونه با توجه به جدول مورگان حدود 350 نفر در نظر گرفته شــد که 500 
پرسشــنامه در مدارس توزیع گشــت اما 290 پرسشنامه کامل برگشت داده شد. از آنجا 
که پرسشــنامه های ناقص نیز از فرایند پژوهش کنار گذاشــته شدند در نتیجه 290 نفر 
به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شــدند. به دلیل عدم همکاری آموزش و پرورش در 
زمان مناســب و اینکه این پژوهش قســمتی از فاز اول یک پژوهش بزرگ تر می باشد؛ از 

نمونه گیری خوشه ای استفاده نشد و و نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفت.

ابزار سنجش
پرسشــنامه تعارض والدـ  نوجوان )اسدی و همکاران، 1390(: این پرسشنامه شامل 92 
پرسش و هر پرسش دارای دو بخش »شدت تعارض« و بخش دوم »فراوانی تعارض« است. 
نمره گذاری در هر بخش جداگانه و براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای انجام می شود. 
تحلیل عاملی پرسشــنامه وجود 14 عامل مسائل بهداشــتی و انضباط شخصی، ارتباط 
نوجوان با دوســتان، امکانات خانواده و مســائل مالی، مســائل ارتباطی اعضای خانواده، 
تفریح و ســرگرمی و اوقات فراغت، وضعیت ظاهری و پوشش نوجوان، استقالل و آزادی 
عمل نوجوان، مســائل درسی و تحصیلی، ارتباط با اعضای خانواده و خویشاوندان، خواب 
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و خوراک نوجوان، اســتفاده از رسانه های ارتباطی، مسائل دینی و ارزشی، نظم و انضباط 
در خانه و مســائل جنســی و سیاسی را تأیید کرد. آلفای کرونباخ 0/97 برای پایایی کل 
آزمون گزارش شده است. )اسدی و دیگران، 1390( این پرسشنامه جهت سنجش میزان 

تعارض بین والدین و نوجوانان استفاده شد. 
مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان1: این مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی 
دانش آموزان در ســال 1994 توسط هیوبنر ساخته شد. MSLSS یک ابزار خودگزارشی 
40 عبارتی اســت که آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 6 درجه ای میزان موافقت یا 
مخالفت خود را با هر یک از عبارات آن مشخص کند. مقیاس مورد نظر، رضایت آزمودنی 
را در حیطه  هــای مختلف زندگی می ســنجد و دارای 5 زیرمقیاس: خانواده )7 عبارت(، 
دوســتان )9 عبارت(، مدرســه )8 عبارت(، محیط زندگی )9 زندگی( و خود )7 عبارت( 
است و میزان کلی رضایت از زندگی را نیز به دست می آورد. ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( 
مقیــاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آمــوزان در چند پژوهش بین 0/70 تا 0/90 
گزارش شــده است. همچنین پایایی بازآزمایی مقیاس نیز در یک فاصله 2 و 4 هفته ای 
بین 0/70 تا 0/90 بوده اســت. )هیوبنــر، 2004( زکی )1386( پایایی این آزمون را در 
جمعیت ایرانی 0/86 به دســت آورد. در تحلیل عاملی نیز 5 عامل اصلی پرسشنامه مورد 

تائید قرار گرفت. پایایی آزمون در این پژوهش 0/83 محاسبه شد. 
پرسشنامه کارکرد خانواده2: مقیاس سنجش خانواده که مبتنی بر راهبرد نظری ـ نظریه 
سیستم ها ـ اســت به منظور توصیف ویژگی های سازمانی و ساختاری خانواده و سنجش 
سطح کنونی ســاختار خانواده ساخته شده است. )اپستین3، 2003( این پرسشنامه 45 
گزاره ای بر روی یک مقیاس چهار طبقه ای )کاماًل موافقم، موافقم، مخالفم و کاماًل مخالفم( 
ویژگی های خانواده را مشــخص می کند. این آزمون در افراد باالی 12 ســال قابل اجرا 
است. نسخه اصلی FAD شش سازه اختصاصی و یک نمره کلی را شامل می شود. دامنه 
آلفای کرونباخ سازه ها و نمره کل FAD بین 0/83 و 0/90 توسط سازندگان به دست آمد. 
)اپســتین، 2003( اعتبار کلی آزمون در نمونه ایرانی 0/93 به دســت آمد و نتایج تحلیل 
عاملی در نســخه فارسی ســه عامل اصلی نقش ها، حل مسئله و ابراز عواطف تأیید شد. 

)نجاریان، 1374( ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه حاضر 0/89 به دست آمد. 
1. MSLSS: Multidimentional Student’s Life Satisfaction Scale
2. FAD-I: Family Assessment Device
3. Epstein

عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگی ...
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مقیاس ادراک از شیوه  های فرزندپروری1: این پرسشنامه توسط نقاشیان )1358( براساس 
پژوهش های شفر )1965( طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 77 ماده است و ابعاد 
مختلف کنترل ـ آزادی )ســخت گیری، سهل گیری( و محبت ـ طرد در روابط خانوادگی 
والدیــن را از زاویــه نگرش آزمودنی ها مورد ســنجش قرار می دهد و در نهایت شــیوه 
فرزندپروری والدین را مشخص می سازد. نمره گذاری آن بر روی یک مقیاس 5 درجه ای 
لیکرت انجام می شــود. ضریب پایایی تنصیف پرسشنامه توسط سازنده آن 0/87 گزارش 
شده است. ضریب پایایی مقیاس از طریق آلفای کرونباخ و بازآزمایی با فاصله زمانی سه 
هفته محاسبه شد که به ترتیب برای بُعد کنترلـ  آزادی 0/63 و 0/74 و برای بُعد محبت 
ـ طرد 0/82 و 0/80 به دســت آمد. )برجعلی، 1378( در مطالعه اولیه توســط نقاشیان 
)1358( جهت تعیین اعتبار پرسشنامه از روش اعتباریابی محتوا استفاده شد. در مطالعه 

پیش رو آلفای کرونباخ 0/81 برای این پرسشنامه به دست آمد. 

پرسشنامه دلبستگی2 کولینز و رید )1990، نقل از فینی و نولر، 1996(: این مقیاس شامل 
خودارزیابی از مهارت های ایجاد روابط و خودتوصیفی شــیوه شکل دهی روابط دلبستگی 
نســبت به چهره  های دلبستگی نزدیک است. پرسشنامه از 18 گزاره تشکیل شده که بر 
روی یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای ســنجیده می شــود. با تحلیل عوامل سه زیرمقیاس 
وابســتگی )دلبستگی اجتنابی(، نزدیک بودن )دلبســتگی ایمن( و اضطراب )دلبستگی 
اضطرابی ـ دوســوگرا( به دســت آمد. کولینز و رید )1990( آلفای کرونباخ مقیاس های 
آزمــون را بین 0/83-0/80 برآورد کردند. پاکدامــن )1380( میزان پایایی آزمون را با 
اجرای مجدد در فاصله زمانی یک ماه 0/95 به دست آورد. آلفای کرونباخ این مقیاس در 

این پژوهش 0/87 محاسبه شد. 

روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون پیش رونده3 تحلیل شدند تا عوامل پیش بینی کننده 
خانوادگی میزان رضایت از زندگی در دختران نوجوان محاسبه شود. این روش، شیوه ای 

اکتشافی برای تعیین عوامل مؤثر و پیش بینی کننده است. 
1. PSQ: Parenting Style Questionnaire
2. Attachment Questionnaire
3. Forward
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یافته  های پژوهش
یافته  های حاصل از همبستگی پیرسون بین متغیر های مالک و رضایت از زندگیـ  به عنوان 

متغیر پیش بین ـ در جدول 1 انعکاس یافته است. 

جدول 1: میزان همبستگی پیرسون بین متغیر های پژوهش و میزان رضایت از زندگی

rPمتغیر

0/200/03دلبستگی ایمن 

0/360/001-دلبستگی اضطرابی ـ دوسوگرا

0/430/001نقش  ها در خانواده 

0/320/001حل مسئله در خانواده

0/530/001ابراز هیجان در خانواده

0/640/001نمره کلی کارکرد خانواده

0/180/006-میزان تعارض والد ـ نوجوان در ارتباط نوجوان با دوستان 

0/490/001-میزان تعارض والد ـ نوجوان در مسائل ارتباطی اعضای خانواده

0/140/03-میزان تعارض والد ـ نوجوان در استقالل و آزادی عمل نوجوان 

0/160/03-میزان تعارض والد ـ نوجوان در استفاده از رسانه  های ارتباطی 

0/170/01-میزان تعارض والد ـ نوجوان در مسائل دینی و ارزشی 

0/220/001-میزان تعارض والد ـ نوجوان در نظم و انضباط در خانه 

0/190/004-میزان تعارض والد ـ نوجوان در مسائل جنسی و سیاسی 

0/240/005-شدت تعارض والد ـ نوجوان در مسائل بهداشتی و انضباط شخصی 

0/390/001-شدت تعارض والد ـ نوجوان در امکانات خانواده و مسائل مالی 

0/310/001-شدت تعارض والد ـ نوجوان در مسائل ارتباطی اعضای خانواده 

0/230/002-شدت تعارض والد ـ نوجوان در تفریح و سرگرمی و اوقات فراغت 

0/260/001-شدت تعارض والد ـ نوجوان در استقالل و آزادی عمل نوجوان 

0/390/001-شدت تعارض والد ـ نوجوان در ارتباط با اعضای خانواده و خویشاوندان 

0/170/04-شدت تعارض والد ـ نوجوان در خواب و خوراک نوجوان

0/250/005-شدت تعارض والد ـ نوجوان در استفاده از رسانه  های ارتباطی 

0/180/03-شدت تعارض والد ـ نوجوان در مسائل دینی و ارزشی 

0/640/001سبک والدینی قاطعانه

عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگی ...
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برای تعیین سهم تأثیر هر یک از متغیرها بر میزان رضایت از زندگی کلی در دختران 
نوجوان از رگرسیون پیش رونده استفاده شد. جدول 2 بیانگر این مسئله است که شدت 
تعارض والد ـ نوجوان در مســائل دینی و ارزشی قادر به تبیین 0/49 از واریانس رضایت 

از زندگی کلی است. 

جدول 2: خالصه مدل تحلیل رگرسیون در پیش بینی سطح رضایت از زندگی کلی

R2SEBTFPگام ها

تعارض والد ـ نوجوان در مسائل 1
2/9358/6130/02-0/743-0/4918/24دینی و ارزشی

نتایج نشــان می دهند گام اول با F برابر با 8/61 از نظر آماری معنادار اســت. در این 
گام ضریب بتا برای شدت تعارض والدـ  نوجوان در مسائل دینی و ارزشی 0/743- است. 
جدول 3 نیز نشان دهنده وجود یک گام در تبیین و پیش بینی میزان رضایت از زندگی 
خانوادگی در دختران نوجوان اســت. در این گام، نقش ها در خانواده قادر به تبیین 0/59 

از واریانس رضایت از زندگی خانوادگی بود. 

جدول 3: خالصه مدل تحلیل رگرسیون در پیش بینی سطح رضایت از زندگی خانوادگی

R2SEBTFPگام ها

0/594/070/794/46219/9130/001نقش ها در خانواده1

نتایج نشان می دهند تنها گام معنادار با F برابر با 19/913 از نظر آماری معنادار بوده 
و ضریب بتا برای متغیر نقش ها در خانواده 0/743- معنادار است. 

در جدول 4 نیز می توان تنها گام مؤثر در تبیین و پیش بینی میزان رضایت از زندگی 
مرتبط با دوستان در دختران را مشاهده کرد. بر این اساس، شدت تعارض والد ـ نوجوان 
در امکانات خانواده و مسائل مالی قادر به تبیین 0/26 از واریانس رضایت از زندگی مرتبط 

با دوستان است. 
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جدول 4: خالصه مدل تحلیل رگرسیون در پیش بینی سطح رضایت از زندگی مرتبط با دوستان

R2SEBTFPگام ها

شدت تعارض والد ـ نوجوان در 1
2/3885/7050/034-0/568-0/267/28امکانات خانواده و مسائل مالی 

جدول 5 نشــان می دهد دو گام مؤثر در تبیین و پیش بینی میزان رضایت از زندگی 
مرتبط با مدرســه در نوجوانان مشاهده شده اســت. در گام اول، سبک والدینی قاطعانه 
0/23 از تغییرات میزان رضایت از زندگی مرتبط با مدرســه را پیش بینی نمود و در گام 
دوم ســبک والدینی مقتدرانه و تعارض والد ـ نوجوان در امکانات خانواده و مسائل مالی 

قادر به تبیین 0/46 از واریانس رضایت از زندگی مرتبط با مدرسه هستند. 

جدول 5: خالصه مدل تحلیل رگرسیون در پیش بینی سطح رضایت از زندگی مرتبط با مدرسه

R2SEBTFPگام ها

2/2034/8510/048-0/537-0/234/28سبک والدینی مقتدرانه1

2
سبک والدینی مقتدرانه

تعارض والد ـ نوجوان در امکانات 
خانواده و مسائل مالی

0/463/57-0/627

0/516

-3/04

2/503

6/6220/013

در جدول 6 می توان گام مؤثر در پیش بینی میزان رضایت از زندگی مرتبط با محیط 
زندگی در نوجوانان را مشــاهده نمود. شــدت تعارض والدـ  نوجوان در ارتباط با اعضای 
خانواده و خویشاوندان قادر به تبیین 0/26 از واریانس رضایت از زندگی مرتبط با محیط 

زندگی است. 

جدول 6: خالصه مدل تحلیل رگرسیون در پیش بینی
سطح رضایت از زندگی مرتبط با محیط زندگی

R2SEBTFPگام ها

تعارض والد ـ نوجوان در ارتباط با 1
2/4776/1370/029-0/582-0/268/28اعضای خانواده و خویشاوندان

عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگی ...
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جدول 7 نشــانگر این مســئله است که متغیر های پژوهش در دو گام قادر به تبیین و 
پیش بینی میزان رضایت از زندگی مرتبط با خود در دختران نوجوان هستند. در گام اول، 
شدت تعارض والد ـ نوجوان در مسائل بهداشتی و انضباط شخصی قادر به تبیین 0/87 از 
واریانس رضایت از زندگی مرتبط با خود است. در گام دوم، شدت تعارض والد ـ نوجوان 
در مســائل بهداشتی و انضباط شخصی و میزان تعارض والدـ  نوجوان در ارتباط نوجوان 

با دوستان، تبیین کننده 0/92 از رضایت از زندگی مرتبط با خود بودند. 

جدول 7: خالصه مدل تحلیل رگرسیون در پیش بینی سطح رضایت از زندگی مرتبط با خود

R2SEBtFPگام ها

تعارض والد ـ نوجوان در مسائل 1
4/65821/70/002-0/87-0/782/94بهداشتی و انضباط شخصی

تعارض والد ـ نوجوان در ارتباط 2
9/4247/610/001-0/954-0/921/56نوجوان با دوستان

نتیجه گیری و بحث
مطالعه حاضر به منظور تعیین عوامل خانوادگی مؤثر بر رضایت از زندگی نوجوانان دختر 
در شــهر تهران انجام گرفت. براساس نتایج به دســت آمده، نقش ها در خانواده توانست 
رضایت از زندگی خانوادگی را تبیین نماید. این یافته با گزارش شــک )2002( مبنی بر 
اینکه در خانواده هایی که چسبندگی بیشتر، انعطاف پذیری بیشتر، نقش ها و مسئولیت های 
مشخص تر و فضای عاطفی مثبت تری دارند؛ فرزندان رضایت از زندگی و شادکامی بیشتری 
تجربه می کنند همسو بود. زمانی که مسئولیت ها در خانواده مشخص است و اعضاء در عین 
حال که ابهامی در مورد نقش  های خود ندارند، می توانند در فضایی منعطف و حمایت گر 
اختالف نظرهــا را مطرح و حل نمایند، طبیعتــاً تعارضات بین فردی کمتر و صمیمیت و 

رضایت خانوادگی بیشتری به چشم می خورد. 
متغیر شدت تعارض والد ـ نوجوان در امکانات خانواده و مسائل مالی توانست رضایت 
از زندگــی مرتبط با دوســتان را پیش بینی کند. بنا بر نتایج مطالعات پیشــین وضعیت 
اجتماعی ـ اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با سازه رضایت از زندگی دارد. به بیان دیگر 
نوجوانــان با وضعیــت اجتماعیـ  اقتصادی ضعیف، رضایت از زندگی کمتر و نوجوانان با 
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وضعیــت اجتماعی ـ اقتصادی باالتر، رضایت از زندگی بیشــتری تجربه می کنند. )نتو، 
2001؛ سلیگســون و دیگران، 2003( به شکل اختصاصی تر، رضایت از زندگی در ارتباط 
با دوســتان که در حقیقت شــاخصی از کیفیت ارتباط نوجوان با دوســتانش نیز هست، 
وابسته به مسائل مالی خانواده است. نوجوانی، سن بحرانِی نیاز به استقالل و اثبات خود 
به دیگران خصوصاً همســاالن اســت. هر چند که تفکرات و داشته  های انتزاعی به مقدار 
زیــادی برای نوجوانان اهمیت می یابــد، اما امکانات مالی و مادی که خانواده برای فرزند 
خود فراهم می کند نیز نقش مهمی در جهت تثبیت جایگاه نوجوان در گروه دوســتان و 
ارائــه تصویری مطلوب از خود ایفا می کند. اختالف نظر نوجوان با والدین درباره امکانات 
خانواده و در واقع ادراک نامطلوب وی از شرایط اقتصادی موجود می تواند تصویر ایده آل 
و قهرمانی نوجوان از خود را بر هم بزند و در عین حال کیفیت ارتباط وی را با دوستانی 

که در برهه سنی و اعتقادی مشابهی به سر می برند تحت تأثیر قرار دهد. 
ســبک والدینی مقتدرانه و تعارض والدـ  نوجوان در امکانات خانواده و مســائل مالی 
قادر به تبیین تغییرات رضایت از زندگی مرتبط با مدرســه بود که نتایج مطالعات طولی 
و مقطعی پیشــین را تأیید می نمود. )شــک، 2003( بر این اساس خانواده  های با والدین 
قاطع، فرزندانی با سطوح باالتر رضایت از زندگی دارند و فرزندان والدین بی توجه کمترین 
ســطح رضایت از زندگی را گزارش کرده اند. )سنکســونـ  آندر، 2012( چنگ )2009( 
نیز در مطالعه خود نشان دادند گرمی و اقتدار والدینی مهم ترین پیش بینی کننده میزان 
رضایت از زندگی در نوجوانان بودند. آن طور که بامریند )1991( خاطر نشــان می ســازد 
فرزندپروری مقتدرانه با تقاضاها و پاســخ دهی والدین مشــخص می گردد. والدین مقتدر 
معموالً مقررات سختی برای فرزندان شان وضع می کنند و به اجرای آن پافشاری می نمایند. 
آنان بازخورد های مثبتی نســبت به پیشــرفت فرزندان خود نشان می دهند و به پیشرفت 
تحصیلــی آنان کمک می کنند. والدین مقتدر، همچنین فرزندان خود را هدایت و کنترل 
می  کنند، با استدالل منظور خود را روشن و صریح بیان کرده و فرزندان را در دستیابی به 
اهدافی که خود برای آنها تعیین کرده اند؛ کمک و هدایت می کنند. )بامریند، 1991( در 
چنین جّوی نوجوان نه تنها احساس می کند که رها نشده و از حمایت و همراهی والدین 
خود برخوردار است بلکه می آموزد که از قوانین پیروی کند و با مسئولیت اعمالش روبه رو 
شــود. این مسئله خصوصاً در حوزه تحصیل که بیشترین زمان و انرژی نوجوان را به خود 
اختصاص می دهد صادق است. این نوجوانان در مقایسه با سایر همساالن خود از مقبولیت 

عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگی ...



26

راهبرد فرهنگ/ شماره سی ام/ تابستان 1394

اجتماعی بیشــتری برخوردارند و پیشرفت تحصیلی آنان بیشتر است. در حقیقت سبک 
فرزندپروری که در آن ترکیبی از تقاضا و پاسخ دهی، صمیمیت، نظارت و توجه به نیازها 
وجود دارد، در ســازگاری کودکان و نوجوانان با تقاضا های مرتبط با مدرســه نقش دارد. 
به عقیده استینبرگ )2001، نقل از شهیاد1 و دیگران،  2011( سبک فرزندپروری مقتدرانه 
از این نظر مؤثر است که موجب رشد خودنظم دهی سالم و به دنبال آن خودکارآمدی در 
فرزندان می شود و در نتیجه صرف نظر از نتیجه، رضایت از عملکرد خود را به همراه می آورد. 
شــدت تعارض والد ـ نوجــوان در ارتباط با اعضای خانواده و خویشــاوندان قادر به 
پیش بینی رضایت از زندگی مرتبط با محیط زندگی بود. همان طور که ذکر شد نوجوانی 
مرحله طالیی بروز اســتقالل در فرد است. جامعه جمع گرای ایرانی همچنان که به سمت 
زندگی مدرن و هســته ای پیش می رود، به شــکل غیر قابل انکاری نیاز به حفظ ارتباط با 
دیگران خصوصاً اعضای خانواده گسترده را مدنظر قرار می دهد. در بسیاری از خانواده ها، 
نوجوانی که با بحران خودمختاری دست و پنجه نرم می کند، عالوه بر تأمین نظر موافق 
پدر و مادر، باید پذیرای دیدگاه  های خویشاوندان نزدیک نیز باشد و گاهی در جهت کسب 
تأیید آنان بکوشد. عالوه بر این اختالف نظر نوجوان با والدین در مورد مسائلی چون حق 
انتخاب وی برای دیدار یا عدم دیدار با اعضای خانواده یا از بین رفتن اســتقالل مکانی و 
زمانی وی در خانواده  های با ارتباطات گسترده تر، می تواند ادراک نوجوان از محیط زندگی 

و به دنبال آن رضامندی از آن را تحت تأثیر قرار دهد. 
تعارض والدـ  نوجوان در مسائل بهداشتی و انضباط شخصی و تعارض والدـ  نوجوان در 
ارتباط نوجوان با دوستان، رضایت از زندگی مرتبط با خود را پیش بینی نمودند. برخالف 
دوران کودکی، نوجوانان تابع بی چون و چرای قوانین والدین نیستند، آنان حتی در صورت 
موافق بودن با پدر و مادر، تمایل دارند کارها را به شیوه خود انجام بدهند. اینکه چه وقت و 
چگونه به مسائل مربوط به نظم و بهداشت شخصی خود بپردازند امری است که اختالف 
نظرات بســیاری را به دنبال دارد، چون نوجواِن به دنبال استقالل، لزوماً با والدین خود در 
مورد اصول پذیرفته شــده انضباط شــخصی هم نظر نیســت و تمایل دارد پدر و مادر نیز 
آزادی عمل او در قلمرو خویش را تأیید کنند. این موضوع در خارج از خانه و نوع ارتباط 
و دوســتانی که نوجوان انتخاب می کند نیز بر همین منوال اســت. هویت نوجوان در پی 
تأمین نیاز او به اســتقالل و دست زدن به انتخاب  های متفاوت شکل می گیرد، تعارض و 

1. Shahyad
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درگیری والدین و نوجوان در مورد ارتباطات دوستی وی و یا نحوه رسیدگی او به مسائل 
شــخصی خود، می تواند تعریف نوجوان از خویشتِن مجزای از خانواده را خدشه دار کند و 

موجبات عدم رضایت از زندگی با محوریت خود را فراهم نماید. 
در نهایت شــدت تعارض والدـ  نوجوان در مســائل دینی و ارزشی قادر به پیش بینی 
رضایــت از زندگی کلی نوجوانان بود. چنانکه فینی و آنگ )2002( اشــاره می کنند در 
فرهنگ  های شــرقی بر وابســتگی متقابل اعضاء و اجتناب از تعارض در خانواده ها تکیه 
می شود. در این فرهنگ ها عدم تبعیت از ارزش هایی که خانواده بر آنها تأکید دارد می تواند 
سبب ســاز اختالف نظر شدید میان والدین و فرزندان شود و تنش و نارضایتی را به دنبال 
داشته باشد. )هرشلـ  ارگر1، 2005( خصوصاً در جوامعی چون ایران که آموزه  های دینی 
برای اکثریت خانواده ها به عنوان نخستین اولویت، بخش مهمی از فرهنگ را شکل می دهد 
و همچنین به دلیل وجود ارزش  های مبتنی بر جمع گرایی و لزوم همگون سازی برای کسب 
تأیید خانواده، توافق یا عدم توافق والدین و نوجوانان در مورد مســائل دینی ـ ارزشــی 
تعیین کننده  تریــن نقش را در نحوه ادراک فرزندان از زندگی و رضایت مندی کلی از آن 
دارد. به بیان دیگر از آنجا که ارزش  های فرهنگیـ  دینی در خانواده ایرانی تمام حیطه  های 
زندگی اعم از مسائل شخصی تا ارتباطات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد، تعارض و 
اختالف نظر در این مورد امری است که کلیت رضایت از زندگی نوجوان را به عنوان فردی 

که در یک فرهنگ جمع گرای دینی زندگی کند؛ تعیین می نماید. 
همان طور که ذکر شد رضایت از زندگی به عنوان یکی از نشانگر های بهزیستی، کیفیت 
زندگی فرد را براساس معیار های خود ارزیابی می کند. )دینر و دینر، 1995( چنانچه این 
پژوهش و بســیاری از پژوهش  های پیشین این حیطه )برای مثال؛ میر و دیگران، 2006 
و لیونگ و دیگران، 2004( نشــان دادند، اگر چه خانواده نقش اساسی در میزان رضایت 
از زندگــی در نوجوانــی بر عهده دارد اما عوامل مرتبط با خانواده در بین جوامع مختلف، 
متفاوت اســت. پژوهش حاضر که با تمرکز بر فرهنگ انجام شد عالوه بر تأیید نقش غیر 
قابــل انکار تعارضات خانوادگی در رضایت از زندگی نوجوانان دختر، با مدنظر قرار دادن 
حیطه  های متفاوت رضایت از زندگی، دو نکته مهم را پررنگ تر می سازد. اول نیاز طبیعی 
و جهان شمول نوجوانان به اســتقالل که پیش بینی کننده بسیاری از تعارضات با والدین 
محســوب می شــود و بر میزان رضایت از زندگی اثرگذار است؛ و دوم اهمیت ارزش های 

1. Hershl-erger

عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگی ...



28

راهبرد فرهنگ/ شماره سی ام/ تابستان 1394

دینی و فرهنگی در خانواده ها است که بیشتر مختص جوامع دین محور و جمع گرایی چون 
ایران است که به علت جایگاه ویژه ای که در خانواده ها به خود اختصاص داده است، کمترین 
اختالف نظر در مورد آنها می تواند رضایت از زندگی کلی نوجوان را تحت تأثیر قرار دهد. 
به نظر می رســد یافته  های حاصل از این مطالعه اهمیــت انجام مداخالت زودهنگام 
خانوادگی و ایجاد تغییر در سیســتم خانواده با هدف ارتقای ســطح رضایت از زندگی در 
سن نوجوانی به خصوص در دختران نوجوان را نشان می دهد. چرا که این قبیل مداخالت 
از قابلیت پیشگیری از ورود نوجوان به مسیر های تحولی خطرساز برخوردار بوده و نوجوان 
را تا حدود زیادی نســبت به آســیب  های آتی مصون می دارد. به معنای دیگر، رضایت از 
زندگی، در نقش توشــه راهی در مســیر گذار موفقیت آمیز نوجوان به بزرگسالی و عدم 
رضایت از زندگی، مبنایی برای آســیب پذیری آتی وی در نظر گرفته می شود. نکته حائز 
اهمیت این است که در این دست از مداخالت و تغییرات، عوامل و همبسته  های مرتبط 
با این سازه، با توجه به ویژگی های خانوادگی خاص جامعه مورد پژوهش گنجانده شوند. 
به نظر می رســد نمونه گیری در دســترس، تعداد کم نمونه و محدود بودن نمونه به 
دختران نوجوان می تواند مهم ترین محدودیت این پژوهش محسوب شده و تعمیم پذیری 
نتایج را با مشــکالتی مواجهه کند. از این رو پیشنهاد می شود با انجام مطالعاتی گسترده 
در سراســر کشور و در خرده فرهنگ های ایرانی؛ عوامل مؤثر خانوادگی در سطح رضایت 
از زندگی نوجوانان پیش بینی شــده و سپس با استفاده از این نتایج بسته  های پیشگیرانه 

و ارتقاءدهنده میزان رضایت از زندگی تدوین، طراحی و اجرا شود. 

* این مقاله برگرفته از پایان نامه دکترای روان شناســی بالینی نویســنده اول با عنوان »عوامل 
خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگِی نوجوانان ایرانی و ارتقای آن با استفاده از نمایش درمانگری 
خانواده« اســت که در دانشــگاه شهید بهشــتی و با حمایت قطب خانواده ایرانی اسالمی انجام 

گرفته است. 
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