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Abstract 
Different studies used the construct of frequency of conflict and the extent of 

conflict issues interchangeably, and there was no distinction between them. 

While with the development of theoretical models, these constructs became 

different from each other. However, unlike the construction of frequency of 

conflict, which had an instrument to measure it, so far, no model of 

assessment has been proposed to measure the construct of the extent of 

conflict dominations; Therefore, the present study aimed to measure the 

construction of the extent of conflict dominations and evaluate its role in 

parent-adolescent relationships. The present study is descriptive and 

structural equation modeling, and the research sample consisted of 704 

adolescents studying in schools in Tehran. To measure the construction of 

the extent of conflict issues, the definition of the model "process of 

adolescent perception of conflict with parents" was used, and based on this 

model, a new scoring was proposed for the revised checklist of parent-
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adolescent conflict issues, and then this model was tested. The results of 

exploratory factor analysis identified two factors, and confirmatory factor 

analysis also approved one-factor and two-factor models for measuring this 

construction (RMSEA = 0.021, CFI = 1, χ2/df = 1.15). The results of 

structural equation modeling also confirmed the effect of this construction 

on adolescent dissatisfaction with mother and father in the form of a 

structural model (RMSEA = 0.012, CFI = 1, χ2/df = 1.07). As a result, 

researchers can use the proposed measurement model of the present study to 

measure the extent of conflict issues as a separate construct from the 

frequency of conflict. 

Keywords: Extent of Parent-Adolescent Conflict, Parent-Adolescent, 

Dissatisfaction, Testing. 
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تعارض  یها حوزه یو آزمون مدل گستردگ نیتدو

 نوجوان -والد 

 

   ایمختارن رجیا
 هیپژوهشیده  ایانواد  دانشی ا  شی      شناسیی  روان یدکتر یدانشجو

 ی، ت ران، ایران.ب شت
  

   یزاده محمد یعل
 هیایانواد  پژوهشیده  ایانواد  دانشی ا  شی       یرو  روانشناسگ اریدانش

 ی، ت ران، ایران.ب شت
  

 ی، ت ران، ایران.ب شت هیدانش ا  ش  شناسی روانگرو   اریدانش  یپناغ یلیل

  

 ی، ت ران، ایران.ب شت هیدانش ا  ش  شناسی روانگرو   اریاستاد  یمونا چراغ

  

  چکیده
 مورداستفادهی همدیگر جا به زیآم تعارضزه فراوانی تعارض و گستردگی مسائل های مختلف سادر پژوهش

از هم  ها سازهی نظری این ها مدلبا گسترش  که یدرحالوجود نداشت.  ها آنو تمایزی بین  گرفتند یمقرار 

برخالف سازه فراوانی تعارض که ابزاری برای سنجش آن وجود داشت، هنوز  وجود نیباامتمایز شدند. 

ی تعارض پیشنهاد نشده است؛ بنابراین پژوهش حاضر ها حوزهی سازه گستردگی ریگ اندازهدلی برای م

وجوان انجام ن -د ی تعارض و ارزیابی نقش آن در روابط والها حوزهی سازه گستردگی ریگ اندازه باهدف

نوجوان که  ۰۷۴معادالت ساختاری است و نمونه پژوهش را  یابی مدلشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع 

ی سازه گستردگی مسائل ریگ اندازهدر مدارس شهر تهران مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. برای 

استفاده شد و مبتنی بر این مدل « ادراک نوجوان از تعارضات با والدین ندیفرا»از تعریف مدل  زیآم تعارض

نوجوان پیشنهاد شد و سپس  -د وال زیآم تعارضمسائل  شده یبازسازی جدیدی برای چک لیست گذار نمره

این مدل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل را شناسایی کرد و تحلیل عاملی 

= χ2/df ،۵= ۵۱/۵)قرار داد  دییتأی تک عاملی و دوعاملی را برای سنجش این سازه مورد ها مدلی نیز دییتأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   :نویسنده مسئولdr.zadeh@gmail.com 

https://www.orcid.org/0000-0002-7480-7398
https://www.orcid.org/0000000220340868
https://www.orcid.org/0000-0002-2066-4686
https://www.orcid.org/0000-0002-8830-8370


 0410 پاییز|  50شمارة  | دهمسیزسال  | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 051

CFI ،۷2۵/۷=RMSEA) . معادالت ساختاری نیز اثر این سازه را بر نارضایتی روابط  یابی مدلنتایج

، χ2/df ،۵ =CFI= ۷۰/۵)کرد  دییتأنوجوان با مادر و پدر در قالب یک مدل ساختاری 

۷۵2/۷=RMSEA) .عنوان به زیآم تعارضبرای سنجش گستردگی مسائل  توانند یمپژوهشگران  جهیدرنت 

 .ی پیشنهادی پژوهش حاضر استفاده کنندریگ ندازهایک سازه مجزا از فراوانی تعارض، از مدل 

  .آزمون ،یتینوجوان، نارضا-تعارض، والد یها حوزه یگستردگ :ها واژهکلید



 051 |   و همکاران ایمختارن؛ نوجوان -والد  تعارض یها حوزه یو آزمون مدل گستردگ نیتدو

 مقدمه 

)مک گلدریک،  است« 2های دارای نوجوانخانواده»مرحله  ۵یکی از مراحل چرخه خانواده

دلیل خودمختاری،  ، در این مرحله ساختار خانواده به(2۷۵۴، 3پرتو-کارتر و گارسیا

؛ تران و 2۷۷۱، ۴)هام شوداستقالل و دستیابی به قدرت توسط نوجوان دچار تغییراتی می

مصداق دستیابی به  نیتر مخالفت و تعارض نوجوان با والدین مهم .(2۷2۷، ۱رافائیلی

نوجوان را  -تعارضات والد  صورت نیاستقالل، خودمختاری و فردیت نوجوان است و بد

، ۰؛ بارکلی و رابین2۷۷2، 6یکوچ یم) کندو چالش مهم این مرحله تبدیل میبه ویژگی 

نوجوان نسبت به دوره  -ها روابط والد دهند در این خانوادهها نیز نشان می پژوهش(. 2۷۵۴

ها بیشترین استرس را در بین مراحل شود، در این مرحله است که خانوادهقبل بدتر می

؛ 2۷۵8، 8گان و پترسون-)گرابر، بروکس کنند یبه مچرخه زندگی خانواده خود تجر

 (.2۷۵۱و همکارانش،  ۵۷؛ موئد2۷2۷و همکارانش،  2ماستروتئودوروس

 -( تعارض والد ۵26۴) ۵۵بندورابزرگ همچون  پردازان هیبرخی از نظر نکهیباوجودا

زا ترسو طوفانی و اس کنند یها عنوان م خانواده ریناپذ طبیعی و اجتناب روند کینوجوان را 

 دانند یحتی برخی آن را برای رشد شخصی نوجوان ضروری م ،کنند یمبودن آن را رد 

 که آن نوجوان بیشتر از -که تعارضات والد  دنده یها نشان م ولی پژوهش (،2۷۵8، ۵2)برانژه

هستند و در خانواده، تعارضات در هر زیر نوع تعارضات مخرب  تعارض سازنده باشند از

شود منجر به پیامدهای منفی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی میای باشد منظومه
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؛ ۵32۱؛ پناغی، مختارنیا و کالنتری، ۵32۱فر، محمدی، حبیبی و میرزایی)مختارنیا، زاده

ویموت، بوهلر، ؛ ۵۴۷۷ ،افشانی و وزیری ،فالح ،یوسفی؛ ۵328خانجانی، قنبری و نعیمی، 

 ۴بیلسکی ؛2۷۵2، 3، ونگ و تاینلئو 2۷۵8ارانش، و همک 2؛ گونزالس2۷۵6، ۵ژو و هنسون

همکارانش ویموت و به اعتقاد ، (2۷2۵؛ سید موسوی و همکارنش، 2۷2۷و همکارانش، 

برخی از عوامل در بروز تعارضات وجود دارد که آن را از حالت اختالف نظرات  (2۷۵6)

، دهد یوق مخارج و به سمت خصومت و پیامدهای منفی فردی، خانوادگی و اجتماعی س

بیش از آنکه محصول بلوغ  نوجوان-ات والدکه تعارض دنده یتحقیقات نشان م یاز طرف

 ،زهراکار ونوابی نژاد ، کشاورز؛ 2۷۵2، ۱)وانجلیستی باشد نتیجه کارکرد خانواده است

نوجوان در  -شناسایی عواملی که باعث مخرب شدن تعارضات والد  جهی؛ درنت(۵322

 .(۵322 ،زهراکار ونوابی نژاد ، کشاورز) رسد یضروری به نظر م امری شود یخانواده م

برای  کننده نیی( دو مفهوم فراوانی و شدت تعارضات عوامل تع۵226) 6ناسمتاابه نظر 

( در پژوهش خود با انجام 2۷۵3) ناسمتاهستند. اها  شناسایی تعارضات مخرب در خانواده

نی و شدت تعارضات، سه نوع خانواده را بر اساس همین دو مفهوم فراوا یا تحلیل خوشه

 یها ( خانواده3مشاجره کننده و  یها ( خانواده2آرام،  یها ( خانواده۵شناسایی کرد: 

 یها ، خانوادهکنند یفراوانی و شدت تعارض پایینی تجربه م ،آرام یها ؛ خانواده۰آشفته

تعارض پایینی دارند  زیاد ولی شدت هستند که فراوانی تعارض ییها مشاجره کننده خانواده

و  شدت تعارض باالیی دارند ی هستند که هم فراوانی و همیاهآشفته خانواده یها و خانواده

 ناسمتااشد در مدل  ذکرطور که  وفصل کنند. همان مسائل خود را حل توانند ینمهمچنین 

 د ارائهندر عملکرد خانواده دار یتوجه تعارض که اثرات قابل کننده نیی( دو عامل تع۵226)

سازه فراوانی تعارض به معنای تکرار تعارض در نظر  (۵226اسمتانا ) . در پژوهششد
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دو مفهوم به  توان یم نشده است دقیقی شده است ولی چون تکرار تعارض تعریف گرفته

طور  : اول فراوانی به معنای تکرار یک مسئله بهاستنباط کردفراوانی تعارض  از جداگانه

 با در نظر رسد یمسائل مختلف منظور نویسنده است؟ به نظر م آیا ینکها ، دوممداوم است

( 2۷۵۵نا )سمتاا کارهایدر  ۵مسائل ستیل چک ابزاراز  ی بعدی کهها پژوهشگرفتن 

با هم در نظر گرفته شده است یعنی تکرار یک و ترکیب هر دو مفهوم  ،استفاده شده است

 ئل مختلف که منابع مختلف تعارض هستندنوجوان همراه با مسا -مسئله در رابطه والد 

ی اسمتانا و ها بنابراین در پژوهش (؛2۷۵۵منصوری و محمدی، )اسدی، اسمتانا، شاه

تکرار تعارض در یک مسئله و گستردگی مسائل  -فراوانی از دو سازه  (2۷۵۵همکارانش )

 تشکیل شده است. -ز یآم تعارض

را برای فراوانی  یتر قیاصطالح دق( ۵286) 3( و رابین و کوئپکه2۷۷2) 2رابین و فوستر

 زیآم و آن به معنای تکرار تعارض درباره یک مسئله اختالف انددر نظر گرفتهتعارضات 

رفتاری و  -مدل نظری خود را در چارچوب شناختی  (2۷۷2فوستر ) رابین و .است

مدل درمانی  در این .کردند یزیر هیتمی خانواده بر پایه شواهد تجربی پاسرویکردهای سی

تا تعداد دفعات تعارض روی یک مسئله را با تکمیل  شود یکنندگان خواسته م از مراجعه

با توجه به  (2۷۷2) . رابین و فوسترمشخص کنندنوجوان  -تعارضات والد  ستیل چک

ارتباطی  یها مهارت مراجع را برای آموزش زیآم اختالفمسئله  فراوانی و شدت تعارضات،

بیشتری دارند برای  ی. طبق این مدل مسائلی که تنش و فراوانکنند یمسایی شناله ئو حل مس

بلکه موضوعاتی که کمترین تنش و یا فراوانی  شود یها استفاده نمآموزش این مهارت

رابین و همکارانش  بنابراین(؛ 2۷۷8)بارکلی و رابین،  شوند یمتوسطی دارند، انتخاب م

ابزار چک لیست مسائل  )فراوانی و شدت تعارض( برای ارزیابی این دو متغیر (2۷۷2)

سنجش فراوانی و شدت  (2۷۷2) اند. در اینجا هدف رابین و فوستر ساختهرا  زیآم تعارض

تعداد  نینوجوان است؛ بنابرا -تعارضات برای اهداف درمانی در زمینه حل تعارضات والد 
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. با توجه به مدل تنیس نظری و درمانی موضوع موردتوجه این مدل ،تعارض یها حوزه

به نقش مهم مفهوم فراوانی تعارض  توان یم( ۵226( و مدل اسمتانا )2۷۷2رابین و فوستر )

 پی برد.

بررسی گستردگی  اختصاصی برای طور به مسائل ستیل ابزار چک نکهیباااز سویی 

 تلویحی صورت ها به نوجوان ساخته نشده است ولی در برخی از پژوهش -تعارضات والد 

در پژوهش خود به این  (2۷۷۱هام )طور مثال  کاربرده شده است. به ی چنین اهدافی بهبرا

تر  نتیجه رسید والدینی که بر روی مسائل کمی با نوجوانان خود تعارض دارند خود را مثبت

از افسردگی را تجربه  یتر نییبهتر و سطوح پا یو متعاقباً دلبستگی والدین کنند یارزیابی م

شده است  استفاده (2۷۷۱در پژوهش هام ) که برای سنجش آنی ابزار . ولیکنند یم

مبتنی بر دو مفهوم فراوانی  تواند یم طور که قبالً نیز گفته شد و همانبود  مسائل ستیل چک

 .باشدآمیز  و گستردگی مسائل تعارض

 اند استفاده کرده فراوانمسائل برای اهداف  ستیل پژوهشگران زیادی نیز از ابزار چک

این است که فراوانی تعارضات با منابع مختلف  شود یو چالشی که باز اینجا مطرح م

تمایزی برای این دو سازه در نظر گرفته نشده است،  ،شود یتعارضات همراه باهم سنجیده م

عنوان فراوانی  و هر دو متغیر را بهجداگانه بررسی نشده است  ها آناثرات هر یک از 

 .ندا تعارضات در نظر گرفته

)فراوانی و  این دو مفهوم« با والدین اتادراک نوجوان از تعارضفرایند »در مدل  

 کننده نییهر دو از عوامل تعو جدا در نظر گرفته شده است  آمیز(گستردگی مسائل تعارض

. در (2۷22)مختارنیا،  هستند وجوانن -د در روابط وال زیآم تعارض خطر در ابراز مسائل

والدین به دو شیوه با مسائل « از تعارضات با والدین نوجوان ادراکفرایند »مدل 

( راهبرد مبتنی بر 2( راهبرد مبتنی بر خود )نوجوان( و ۵: کنند یبرخورد م زیآم اختالف

رفتارهایی سعی دارند نوجوان را ی ریکارگ در راهبرد مبتنی بر خود، والدین با به ؛مسئله

ه کردن، توهین و تحقیر و از این موارد( تا از این کنترل کنند )از طریق متهم کردن، مقایس

را حل کنند. نوجوان نیز در برابر این راهبرد والدین، از  زیآم ها مسائل اختالفشیوه
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کوتاه آمدن( که بر پایه حفظ ارزشمندی  و راهبردهای دفاعی خود )مانند مقابله، اثبات

و  شوند یوالدین روی مسئله متمرکز م ،در راهبرد مبتنی بر مسئلهاما ؛ کند، استفاده میاست

 ،بلکه مسئله است که درباره آن ،برند یخود نوجوان را زیر سؤال مبرای تغییر نوجوان کمتر 

راهبرد این اما در  کنند، وفصل حلتا مسئله را  کنند ینوجوان بحث و گفتگو مو  والد

جود مسئله در رابطه ( طول مدت و2( فراوانی تعارض ۵شش عامل خطر  (مبتنی بر مسئله)

( بزرگنمایی ۱ ،( شدت برخورد با مسئله۴های تعارض،  ( گستردگی حوزه3نوجوان، -والد

نوجوان را به چالش بکشاند )مراجعه کنید به -رابطه والد تواند ی( اهمیت مسئله م6مسئله و 

 و حتی زمانی که والدین روی مسئله متمرکز هستند و باعث تشدید تعارضات شود (۵شکل 

 شده است: ارائه ۵توضیحات هر یک از عوامل در شکل وفصل کنند.  حلد مسئله را ننتوان

مبتنی بر  وجوانن –د در نارضایتی از روابط وال زیآم اختالفنقش عوامل خطر ابراز مسائل  .5شکل 

 «فرایند ادراک نوجوان از تعارض با والدین»مدل 

نارضایتی در 

 روابط 

 نوجوان-والد

اختالف بر سر مسئله ای که حل و فصل نشده و  : طول مدت وجود مسئله
.نوجوان تجربه می شود-هنوز در روابط والد  

بسامد تکرار یک مسئله تعارض آمیز در روابط  : فراوانی ابراز مسئله 
.نوجوان اشاره دارد-والد  

به شدت هیجانات منفی برخورد با یک : شدت برخورد با مسئله 
.مسئله اشاره دارد  

اشاره به طیفی از مسائل تعارض  : گستردگی مسائل تعارض آمیز
نوجوان باعث چالش می شوند-آمیز دارد که در دروابط والد  

مسئله معمول زندگی است که به دالیلی والد یا : بزرگنمایی مسئله
. نوجوان آن را بزرگ  نمایی می کنند  

یا نوجوان اهمیت باالیی دارد -مسئله ای که برای والد: اهمیت مسئله  
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است، این مدل به « اک نوجوان از تعارضات با والدینفرایند ادر»بخشی از مدل  ۵شکل 

وجوان اشاره دارد ن -د است و به عوامل خطر تعارضات وال شده انجامای روش نظریه زمینه

؛ بنابراین عالوه بر ابعاد افتد یموجوان اتفاق ن -د که در زمان مواجهه با مسائل بین وال

وجوان نقش ن -د که در روابط وال زیآم ضتعارفراوانی و شدت تعارضات سایر ابعاد مسائل 

این عوامل بر خشونت و رفتارهای منفی  نکهیباا. طبق این مدل اند شده ییشناسادارند، 

( متمرکز نیستند ولی باعث دکردنیتهدوالدین )مانند مقایسه کردن، توهین کردن و 

روی سالمت  وجوان حل نشود، عالوه بر این،ن -د بین وال زیآم اختالفمسئله  شوند یم

 و وزیری ،فالح ،یوسفیاثرات منفی دارند ) ها آننوجوان و کاهش احساس ارزشمندی 

ی تعارض مخرب در این مدل ها کننده نییتع. با توجه به اینکه عوامل خطر (۵۴۷۷ ،افشانی

نیست )کوربین و  ها افتهی  میتعماست و هدف کار کیفی  آمده دست بهاز روش کیفی 

باید روابط بین متغیرها از طریق پژوهش کمی مورد آزمون قرار  رو نیزاا( 2۷۵۴، ۵اشتراوس

 بگیرند.

برای بررسی انتخاب شد  زیآم تعارضدر پژوهش حاضر تنها سازه گستردگی مسائل  

بود و با سازه فراوانی  موردتوجهو تعریفی که این مدل برای این سازه در نظر گرفته است 

ت اختالف بر روی یک مسئله است و مصداق آن گفته تعداد دفعا دهنده نشانتعارض که 

چند دفعه »و یا  «هی به من می گه بخون، بخون، بخون» کند یمیک نوجوان است که اظهار 

یکی  زیآم تعارضمسائل گستردگی تمایز دارد. سازه « باید در این مورد به من گیر بدهند؟!

اشاره دارد که  مفهومیبه ست و وجوان ان -د از ابعاد تعارض و عامل خطر در روابط وال

ها با والدینم  حوزهمسائل و  همهآور است که درباره  برایم عذاب» کند ینوجوان بیان م

اشاره دارد که  یا منابع مختلف تعارض مختلفی زیآم ؛ بنابراین به مسائل تعارض«بحث کنم

 .(2۷22)مختارنیا،  کند ینوجوان با والدین خود تجربه م

 -د در مطالعات قبلی مفهوم فراوانی و گستردگی تعارضات والکه  یکی از دالیلی 

بود یا حداقل توسط ابعاد تعارض  درباره نبود مدل نظری وجوان متمایز نشده استن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Corbin, J. & Strauss, A. 
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بیان  ها آندقیق تعریف و نقش  طور بهنویسندگان یافت نشد و هریک از اصطالحات 

با  ها پژوهشزمن نیز در برخی از این است که اصطالح تعارض م تأمل قابل. نکته اند نشده

مفهوم فراوانی تعارض یکی در نظر گرفته شده است، حال اینکه این عامل تنها علت 

سه عامل « فرایند ادراک نوجوان از تعارضات با والدین»تعارض مزمن نیست و در مدل 

در تشخیص مزمن  زیآم تعارضطول مدت تعارض، فراوانی تعارض و گستردگی مسائل 

ابعاد دقیق تعارضات را  توان یمتعارض نقش دارند. با تعریف دقیق این اصطالحات بودن 

 قرار داد. موردسنجشوجوان ن -د در روابط وال

ی خطر تعارضات ها عاملی مرتبط با ها سازهکه مستقلی  با توجه به دالیل باال، ابزار

ابزارهایی  شد ولی ازی کند توسط نویسندگان یافت نریگ اندازهوجوان را جداگانه ن -د وال

که برای بررسی  ۵زیآم تعارضمسائل  شده یبازساز ستیل چکیا  و مسائل ستیل مانند چک

ی سازه ریگ اندازه ی آن برایگذار نمرهبا تغییر در  توان یم اند شدهفراوانی تعارض ساخته 

کرد. بدین منظور در پژوهش حاضر ابزار  استفاده زیآم تعارضگستردگی مسائل 

 ۴۰حوزه و  ۵3 به کار گرفته شد. این ابزار آمیز تعارضمسائل  شده یبازساز تسیل چک

های تعارض و مسائل مرتبط  ، نمایی از حوزه2. در شکل سنجد ینوجوان را م -مسئله والد 

آمیز با  است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر آزمون سازه گستردگی مسائل تعارض شده ارائه

هدف،  نیبر انوجوان است. عالوه -آمیز والدسائل تعارضم شده یبازساز ستیل چکابزار 

 جهیدرنتبین این سازه نیز با نارضایتی از مادر و پدر مورد ارزیابی قرار گرفت.  روایی پیش

مدل اول مربوط به مدل  شدند؛در مطالعه حاضر دو مدل نظری آزمون و بررسی 

نوجوان است و  -روابط والد آمیز روزانه در  گیری سازه گستردگی مسائل تعارض اندازه

 مادر و پدر نارضایتی از رابطه باآمیز در  مدل دوم الگویابی اثر گستردگی مسائل تعارض

 .است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Revised of Parent-Adolescent Conflict Issues Checklist (Pacic-R) 
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 روش
ساله که در مدارس شهر تهران در حال تحصیل بودند نمونه پژوهش  ۵3-۵۰نوجوانان 

۵برای برآورد تعداد نمونه سعی شد از اصل کالین حاضر را تشکیل دادند.
برای ( 2۷۵۴) 

یابی معادالت ساختاری استفاده شود. طبق  های بیشتر در تحلیل مدل داده یآور جمع

، نوجوانانی که به هر دلیلی جدا از والدین خود زندگی یشناخت تیاطالعات بخش جمع

کننده نیز در  شرکت 2۵کردند از نمونه پژوهش کنار گذاشته شدند. همچنین تعداد  می

)تاباچنیک، فیدل و  حذف شدند 2ها با روش فاصله ماهاالنوبیتس دهدا یساز هنگام غربال

 نوجوان نمونه پژوهش را تشکیل دادند. ۰۷۴ تی، درنها(2۷۷۰، 3اولمان

انتخاب شدند و  یصورت تصادف منطقه تهران، سه منطقه به 22انتخاب نمونه از  یبرا

 رستانیمدرسه دب پنج( و  ساله ۵۱تا  ۵3آموزان  دوره اول )دانش رستانیمدرسه دب پنجتعداد 

ها در  داده یآور جمع یبه روش در دسترس برا زیساله( ن ۵۰تا  ۵۱آموزان  م )دانشدوره دو

مجوز  زیوپرورش استان تهران ن انجام پژوهش از اداره آموزش یبرانظر گرفته شدند. 

به روش  ۵2 دیکوو یدر دوره پاندم رانیمدارس اتحصیل در  نکهیشد. با توجه به ا افتیدر

 یمدارس برا رانیاز طرف مد یمجاز طیدر مح نینامه آنال ، پرسشبود یمجاز

به  توانستند یم لیو داشتن تما نیوالدشرط اجازه  شد. نوجوانان به یآموزان بارگذار دانش

 یاصول اخالق تیاز تعهد پژوهشگران در رعا یها پاسخ بدهند. بخش آگاه نامه پرسش

نوجوانان(  ازیدر صورت ن گانیجلسات مشاوره را افتینامه، در )مانند محرمانه بودن پرسش

خود مطلع  حقوقبود تا نوجوانان از  شده مینامه تنظ آموزان به پرسش قبل از پاسخ دانش

در  توانستند یآموزان م دانش نینامه پاسخ بدهند. همچن به پرسش یباشند و بدون نگران

 یشده از سو فراهم التیو استفاده از تسه یشناخت به مداخالت روان ازیصورت ن

ارتباط داشته باشند.  یبهشت دیخانواده و کودک دانشگاه شه کینیوهشگران با کلپژ

کرده  دییمراحل انجام پژوهش را تأ یبهشت دیاخالق دانشگاه شه تهیمذکر است که ک قابل

 بودند.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kline, P. 

2. Mahalanobis Distance 

3. Tabachnick, B. G. Fidell, L. S. & Ullman, J. B. 
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 وجوانن -د آمیز وال مسائل تعارض شده یبازساز ستیل چک 

نامه تعارضات والد  ه اصلی پرسشرا از نسخ این ابزار (2۷22مختارنیا و همکارانش )

از مسائل  شده یلیست بازساز ؛ چکاند ( ساخته۵32۷نوجوان اسدی یونسی و همکارانش )

عامل است که فراوانی تعارضات  ۵3با  یها یگو ۴۰نوجوان یک ابزار -آمیز والدتعارض

گیری  اندازه = همیشه(۱= هرگز تا ۵)نوجوان روی پنج طیف لیکرت -را در مسائل والد

= ۴)ف نوجوان نیز با طی-والد ی تعارضات روزمرهبند رتبه. عالوه بر این طیف، کند می
 =۷ و بار کیماهی  باًیتقر =۵دو یا سه بار در هفته،=  2در روز،  بار ک= ی3 چندبار در روز،

( که در پژوهش حاضر در مرحله اجرا 2۷22است )مختارنیا و همکاران  سنجش قابل (هرگز

ها شامل  هر یک از آیتم( از این طیف استفاده شد. کنندگان شرکت)تکمیل ابزار توسط 

های تعارض )همان مسائل مرتبط به هم، حوزه واست موضوع( تعارض یک مسئله )

ها، رسانه، مسائل مرتبط آداب و ارزشکه شامل  دهندلیست( را تشکیل می های چک عامل

، با خواب، روابط خانوادگی، مسائل تحصیلی، آزادی عمل، پوشش و ظاهر، اوقات فراغت

. شوند ی، ارتباط با دوستان و انضباط ممسائل تابو و حساس، رفتار والدین، مسائل مالی

های روانشناسی تحولی  در حوزه کارشناس ۴۷شاخص روایی محتوایی این ابزار با ارزیابی 

، همچنین تحلیل عاملی تأییدی نیز (S-CVI=  2۱۱/۷)آمده است  دست مناسب به و خانواده،

 NNFI،۱/۷و  NFI >2۱/۷)از نظرات کارشناسان تعیین روایی محتوایی حمایت کرده است 

> SRMR  وRMSEA،2۱/۷< CFI)شده با پرسشنامه  لیست بازسازی ؛ رابطه معنادار چک

. نتایج (r=  ۱۱/۷)نیز نشان داد که این ابزار واجد روایی همگرا است  ۴3رفتار متعارض 

لیست  و برای کل چک 86/۷و  ۰8/۷ها با ضریب آلفا کرونباخ بین همسانی درونی عامل

 (.2۷22مختارنیا و همکارانش، آمده است ) تدس به 26/۷

نوجوان از  -والد  زیآم تعارض یها حوزه یسنجش گستردگ یدر پژوهش حاضر برا

)چند بار در  ۴ فیط یکه اگر آزمودن حیتوض نیبهره گرفته شد، با ا یمتفاوت یگذار نمره

آن مسئله  یگذار در نمره کرد یهر مسئله انتخاب م یدر روز( را برا بار کی) 3 ایروز( و 

 ایسه بار در هفته(،  ای)دو  2 فیکننده ط و اگر شرکت شود می لیتبد ۵به نمره  زیآم تعارض
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گذاری به عدد صفر  در نمره کرد یصفر )هرگز( را انتخاب م ای( و بار کی یماه باًی)تقر ۵

زانه با طور رو که نوجوان به شد یگذاری مشخص م نمره وهیش نیدر ا نی؛ بنابراشد یم لیتبد

 بوددر مسئله مربوطه فاقد تعارض روزانه  ایک( یوالد خود بحث و مشاجره داشت )نمره 

گذاری  . بعد از نمرهآمد یبه دست م ۴۰صفر و  نیب ینمره آزمودن جهی)نمره صفر(. درنت

 نی( انجام شد. بدستیچک ل یها تعارض )عامل یها از حوزه کیگذاری هر مسائل، نمره

)مجموعه مسائل  عارضمسائل مرتبط با همان حوزه ت کیدر هر از  یاگر آزمودن بیترت

 کیمسائل مشابه هم در  نکهیبا توجه به ا ردیبگ شتریب ای کیحوزه( نمره  کیمربوط به 

نمره هر  نی؛ بنابراردیگ یتعلق م کیآن حوزه عدد  یحوزه قرار دارند بازهم برا

در  انمعنا است که نوجوان نیره به انم نی. ادیآ یبه دست م ۵3صفر و  نیکننده ب شرکت

 دییهمراه با تأ لیتحل یو استنباط یفیتوص جیخود چالش داشتند. نتا نیبا والد زهچند حو

 شده است. ارائه ها افتهیطور مفصل در قسمت  گذاری به مدل از نمره نیا
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ئل مسا ستیل چکهای تعارض همراه با مسائل مرتبط با هر حوزه مبتنی بر  حوزه .2شکل 

 آمیز تعارض

 5رفتار متعارض نامه پرسش

با  آیتم 2۷( در قالب 2۷۷2رابین و فوستر ) لهیوس بهنامه رفتار متعارض نسخه کوتاه پرسش 

برای ارزیابی ادراک نوجوان از تعارضات با والدین  ی بین درست/نادرستبند درجه

( ارزیابی 2از رفتار فرد دیگر و )( نارضایتی ۵با ارزیابی ) ها تمیآ ساخته شد و محتوای

 و ها بحث از منفی و مثبت تعاملی رفتارهایکننده  منعکسوجوان ن -د تعامالت بین وال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Conflict Behavior Questionnaire (Cbq) 
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و پدر  سه نسخه نوجوان، مادر (. این ابزار2۷۷2ای است )رابین و فوستر، مشاجره ارتباطات

حاضر از این دو  شدر پژوهکند.  دارد و نسخه مربوط به پدر و مادر را نوجوان تکمیل می

که این  دهد یم( نشان 2۷۷2نتیجه پژوهش رابین و فوستر ) نسخه )مادر و پدر( استفاده شد.

 کندهای غیربالینی تفکیک میهای دارای مشکالت بالینی را از خانوادهپرسشنامه، خانواده

یونسی و اسدی  لهیوس بهکه نشانه از روایی سازه این ابزار است. این پرسشنامه در ایران 

وجوان ن -د تعارضات وال ستیل چک( ترجمه و روایی همگرای آن با ۵32۷همکارانش )

دهنده نامه رفتار متعارض نشانمناسب گزارش شده است؛ کسب نمرات باال در پرسش

و همسانی  (2۷2۷و همکارانش،  ۵ی است )آرکانپزشک روانافزایش خطر اختالالت 

)اسدی یونسی،  گزارش شده است 82/۷فای کرونباخ درونی این ابزار با استفاده از آل

۵32۷.) 

 ها تحلیل داده

مربوط به یک مطالعه برآمده به روش گراندد تئوری بود، در با توجه به اینکه مدل نظری 

ی ها عاملی مدل مفهومی استفاده شد. برای استخراج جا بهاینجا از اصطالح مدل نظری 

 از تحلیل عاملی اکتشافی و برای ارزیابی مدل ازهای تعارض  پنهان سازه گستردگی حوزه

های  ی استفاده شد. همچنین برای آزمون مدل نقش گستردگی حوزهدییتأتحلیل عاملی 

این روش ی معادالت ساختاری استفاده شد. ابی مدلوجوان از ن -د آمیز در روابط وال تعارض

و همچنین  ، آزمون کنددهد یمها  قادر است ساختاری که نظریه به متغیرها و روابط بین آن

شود نتایج  گیری هر پارامتر در این روش محاسبه می با توجه به اینکه خطای اندازه

3مسائل علمی (2۷۵3، 2از این تحلیل واقعی و منطقی خواهد بود )جوزه آمده دست به
و  

زه نمونه، ها، اندایابی معادالت ساختاری مانند غربالگری داده استفاده از مدل یها فرض شیپ

و فیدل با راهبردهای پیشنهادی تاباچنیک  ۴کفایت مدل و هم خطی و هم خطی چندگانه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Arkan, B. 

2. Jose, P. E. 

3. Practical Issues 

4. Collinearity and Multicollinearity 
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 ها از روش برآورد داده ۵شدند ولی به دلیل نقض توزیع نرمال بودن دیی( بررسی و تأ2۷۷۰)

استفاده شد.  3و کای دوی مقیاس شده ساتورا بنتلر 2نمایی به روش مقاومحداکثر درست

 8/8نسخه  و ۴بسته آماری علوم اجتماعی افزار نرم 26نسخه ها از  تحلیل داده همچنین برای

آزمون  لیزرل افزار استفاده شد. با توجه به اینکه نرم ۱روابط ساختاری خطی )لیزرل(افزار  نرم

، در پژوهش حاضر نیز از این آزمون معناداری برای دهد یرا گزارش م 6تی معناداری

 د.گزارش نتایج استفاده ش

 ها افتهی

رزند در ف -د های تعارض روزانه در روابط وال فراوانی و درصد فراوانی از گستردگی حوزه

 است: شده ارائهشکل زیر 

 

نی
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 وجوانن -د های تعارض در روابط وال توزیع فراوانی و درصد فراوانی از گستردگی حوزه .3 شکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nonnormality Of The Distribution 

2. Maximum Likelihood Estimation (Mle) Based Robust 

3. Satorra– Bentler Scaled Chi-Square 

4. Statistical Package For The Social Sciences (Spss) 

5. Linear Structural Relations (Lisrel) 

6. T-Value 
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 نوالدی با روزانه نوجوانان درصد از ۱/2۰مشاهده است  قابل 3کل طور که در ش همان

 کیاز  یا درصد نوجوانان روزانه گستره ۱/۰2 یندارند، ول یچالش یا حوزه چیخود در ه

نوجوان  ۵۷۴ نیب نی. دراکنند یخود تجربه م نیرا با والد زیآم حوزه از مسائل تعارض ۵3تا 

تعداد  نکمتری و( 8/۵۴٪روزانه در تعارض بودند ) طور به نشانیحوزه با والد کیفقط در 

را با هم در رابطه با  زیآمحوزه از مسائل تعارض ۵3تا  ۵2بود که  یمربوط به نوجوانان

نوجوان در همه  ۵2فقط  عبارتی به(. ۰/۵٪کردند ) روز تجربه می کیخود در  نیوالد

 یریگ مدل اندازه نکهیا یداشتند. برا لشخود چا نیتعارض، روزانه با والد یها حوزه

معادالت  یابی سازه مکنون آزمون شود از مدل کیعنوان  به زیآم گستره مسائل تعارض

ارائه شده است.  ۴افزار( در شکل  حاصل از برازش )از نرم یاستفاده شد، خروج یساختار

گستردگی  بر اساس شده نیتدونشان داد که مدل  ۴نتایج حاصل از برازش مدل در شکل 

وجوان یک مدل مناسب برای ارزیابی شاخص گستردگی ن -د آمیز وال ئل تعارضمسا

 بر اساسگیری  آمیز است. همچنین با توجه به مناسب بودن این مدل اندازه مسائل تعارض

، χ2/df ،22/۷ =NNFI ،۵=CFI ،۷۱۱/۷ =SRMR= 3۰/2)برازش یافته ی ها شاخص

۷۴۴/۷=RMSEA)۵ ،د مدل ساختاری پژوهش کرد. آن را برای تحلیل وار توان یم

های تعارض از همسانی درونی  نشان داد که حوزه 8۰/۷نتایج آلفای کرونباخ با مقدار 

 مناسبی برخوردارند.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Note. Χ2 = Chi-Square; Df = Degrees Of Freedom; Sbχ2 = Sattora–Bentler Scaled 

Chi-Square; Rmsea = Root Mean Square Error Of Approximation; Srmr= 

Standardized Soot Mean Squared Residual; Cfi = Comparative Fit Index; Nfi = 

Normed Fit Index; Nnfi = Non-Normed Fit Index; Ecvi = Expected Cross-

Validation Index; 
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ی تحلیل ها افتهی بر اساسبرازش مدل  .1شکل 

 عاملی اکتشافی

ی بند درجه بر اساسبرازش مدل   .0شکل 

 -د آمیز در روابط وال فراگیری مسائل تعارض

 وجوانن

آمیز در قالب یک متغیر مکنون، با توجه به  عالوه بر برازش سازه گستردگی مسائل تعارض

از تحلیل عاملی اکتشافی نیز  توان یمگذاری که در بخش ابزار توضیح داده شد نحوه نمره

آمیز  آمیز مبتنی بر مفهوم سازه گستردگی مسائل تعارض ی مسائل تعارضبند دستهبرای 

ها برای تحلیل عاملی اکتشافی و از نصف دیگر  ستفاده کرد. بدین منظور از نصف دادها

قبل از استفاده از تحلیل عاملی ی استفاده شد. دییتأها برای تحلیل عاملی اکتشافی  داده

تحلیل )حجم نمونه کافی، نرمال بودن، خطی بودن، فقدان مقادیر  یها فرض شیاکتشافی، پ

نیک و فیدل چ( با توجه به دیدگاه تاباRماتریس  ۵ا، عامل پذیریهپرت در میان آیتم

( در شروع تحلیل 2۷۷۰) 2با در نظر گرفتن دیدگاه پلنت شدند. دیی( بررسی و تأ2۷۷۰)

ها استفاده شد و با عاملی از روش چرخش آبیلیمن برای دریافت میزان همبستگی بین عامل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Factorability 

2. Pallant, J. 
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دیگر از روش واریماکس استفاده نشد. ، ۵توجه به دستیابی به یک تحلیل عاملی خوب

ماتریس  دییتأها در نظر گرفته شد. برای برای نمایش داده ۴/۷ عامل همچنین مقدار بار

2آزمون کرویت بارتلت نیز ازهمبستگی متغیرها 
گیری کفایت . معیار اندازهاستفاده شد 

را  اکتشافی عاملی اوکلین و آزمون کرویت بارتلت تناسب مدل -مییر  -کایزر  یگیرنمونه

نیز  3آزمون اسکری نتایج. (p ،8۵/223۷ ( =۰8 )χ2،23۷/۷  =KMO < ۷۷۵/۷)تأیید کردند 

عامل برای  دوبنابراین تعداد ؛ تر از مقدار ویژه یک است عامل بزرگ دونشان داد که 

درصد  ۱/۴2آمیز در نظر گرفته شد. همچنین این دو عامل با هم  گستردگی مسائل تعارض

 کنند.را تبیین می شده مشاهدهاریانس متغیرهای از و

 ی تعارضها حوزهنتایج از تحلیل عاملی اکتشافی  .5جدول 

 بیشینه کمینه  
عامل 

 اول

عامل 

 دوم
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

آلفای 

 کرونباخ

 33/۷ ۵3/۷  ۰۱/۷ ۵ ۷ مسائل تابو و حساس 2۷

8۴/۷ 

 3۱/۷ ۵۴/۷  ۰3/۷ ۵ ۷ پوشش و ظاهر 2

 38/۷ ۵8/۷  ۰۷/۷ ۵ ۷ ارتباط با دوستان ۱

 32/۷ ۵2/۷  62/۷ ۵ ۷ مسائل مالی ۵2

 36/۷ ۵6/۷  6۰/۷ ۵ ۷ اوقات فراغت ۵6

 ۴۵/۷ 2۵/۷  ۱۴/۷ ۵ ۷ روابط خانوادگی ۵3

 ۴2/۷ 2۴/۷  ۱3/۷ ۵ ۷ آزادی نوجوان 8

 ۴۵/۷ 2۵/۷  ۴3/۷ ۵ ۷ ها ارزشآداب و  2

 ۴2/۷ ۴۰/۷ 8۰/۷  ۵ ۷ استفاده از رسانه ۰

۰۰/۷ 

 ۴2/۷ ۴۵/۷ 63/۷  ۵ ۷ نظم و انضباط ۵۱

۵۷ 
مسائل مرتبط با 

 خواب
۷ ۵  6۵/۷ 33/۷ ۴۰/۷ 

 ۴8/۷ 3۰/۷ 6۷/۷  ۵ ۷ رفتارهای والدینی ۵۰

 ۴۰/۷ 3۴/۷ ۱6/۷  ۵ ۷ مسائل تحصیلی ۵۵

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Good Factor Analysis 

2. Bartlett’s Test Of Sphericity 

3. Scree Test 
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 شده مشاهدهی هر یک از متغیرهای ها وزنشود اندازه  مشاهده می ۵که در جدول  طور همان

 نیتر مهمولی  (،۵ها یبار عامل > ۴۷/۷) ی مربوط به خود مناسب به دست آمدها عاملبا 

( تحلیل 2۷۷۰و به قول تاباچنیک ) -د توجه شو ها عاملی که باید در تفسیر و معنی ا نکته

باید بر گستردگی  ها عاملدر اینجا معنی  -«2معنی دارد»عاملی خوب تحلیلی است که 

دالیل و منطق آن  .شده مشاهدهز معطوف باشد نه معنا و مفهوم متغیرهای آمی مسائل تعارض

آمیزی که  در قسمت بحث پژوهش حاضر بررسی و تبیین شده است. همچنین مسئله تعارض

 ی حذف نشد.ا شده مشاهده ریمتغ داشته باشد، به دست نیامد و ۴و زائد 3بار متقاطع

ی استفاده شد و نصف دییتأبرای آزمون نتایج تحلیل عاملی اکتشافی از تحلیل عاملی 

قرار گرفت. خروجی مدل  مورداستفادهبود بدین منظور  شده گذاشتهکنار  قبالًنمونه که 

= χ2/df ،۵= ۵۱/۵)برازش  ها شاخصاست و با توجه به  شده ارائه ۱برازش یافته در شکل 

NNFI ،۵=CFI ،۷۱۴/۷ =SRMR ،۷2۵/۷=RMSEA)شود.  ، مدل خوب ارزیابی می

که مدل دوم نسبت به مدل اول برای  دهد یمی نشان ا انهیآشهمچنین شاخص کای دو 

 (.Δdf=  ۵ و p ،88/۰2 =Δ χ2 < ۷۷۷۵/۷ )ِاست  تر مناسبورود به مدل ساختاری 

سازه  آمیز، مسائل تعارض ستیل چکاز  توان یمباال،  شده گزارشبا توجه به نتایج 

ی دییتأقرار داد و تحلیل عاملی  موردسنجشآمیز روزانه را  گستردگی مسائل تعارض

 ۵3؛ بنابراین ساختار کند یم دییتأ شده نیتدوگیری  مدل اندازه بر اساسسنجش این سازه را 

ی در قالب ا حوزه ۵3آمیز در قالب یک متغیر مکنون و یا ساختار  ی از مسائل تعارضا حوزه

گیری  مدل اندازه ۱تناسب معقولاست. عالوه بر این با  استفاده قابلکنون دو متغیر م

ی بعد تکشد.  دییتأنیز  بودن مدل 6یبعد تک فرض شیپآمیز،  گستردگی مسائل تعارض

با سایر متغیرهای  شده مشاهدهبودن مدل اشاره دارد به واریانس مشترک هر متغیر 
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ی مربوط نباشد. نامشخصتغیر مکنون در همان خصیصه یا عامل که به م شده مشاهده

 بررسی سازه، قبل از ورود به تحلیل است. فرض شیپی بودن بعد تک

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش همراه با کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف استاندارد .2جدول 

 
1 2 ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ 

       -- سن .1

گستردگی  .2

های تعارض  حوزه

 )عامل اول(

۷2/۷ --      

ستردگی گ .۳

های تعارض  حوزه

 )عامل دوم(

۷۱/۷ 6۰/۷** --     

نارضایتی از رابطه  .۴

 با مادر )بسته اول(
۵2/۷**

 ۴3/۷**
 33/۷** --    

 نارضایتی از رابطه .۵

 با مادر )بسته دوم(
۵۴/۷**

 ۴8/۷**
 ۴8/۷** ۰8/۷**

 --   

نارضایتی از رابطه  .۶

 با پدر )بسته اول(
۷۰/۷**

 3۷/۷**
 2۱/۷** ۴۰/۷**

 38/۷**
 --  

نارضایتی از رابطه  .۷

 با مادر )بسته دوم(
۷6/۷**

 38/۷**
 3۱/۷** ۴2/۷**

 ۴۱/۷**
 ۰۱/۷**

 -- 

 ۷-۵۷ ۷-۵۷ ۷-۵۷ ۷-۵۷ ۷-۱ 8-۷ ۵2-۵8 کمینه و بیشینه

 ۱۴/2 6۵/2 ۵۷/3 ۷6/2 22/۵ ۴8/۵ ۱6/۵۱ میانگین

 ۷۵/3 ۵۰/3 ۷8/3 ۰۷/2 ۰۴/۵ ۵۵/2 ۱۰/۵ انحراف استاندارد

*. p < 0.05;** p < 0.001 

که گستردگی  دهد یمنشان  شده گزارشضریب همبستگی بین متغیرهای  2در جدول 

 معنادار است. نارضایتی از مادر و پدر شده مشاهدهآمیز با متغیرهای  های تعارض حوزه

با نارضایتی رابطه  زیآم تعارضهای  بنابراین برای بررسی اثر مستقیم گستردگی حوزه

ی معادالت ساختاری استفاده شد و متغیر ابی مدلزمون مدل، از وجوان و آن -ر مادر/پد

 بین و متغیر مکنون پیش عنوان به شده مشاهده ریمتغآمیز با دو  های تعارض گستردگی حوزه

 متغیر مکنون وابسته وارد مدل شدند. عنوان بهسازه نارضایتی با مادر و نارضایتی با پدر نیز 
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 نامه پرسش که نیارها در تدوین مدل با توجه به همچنین در تعیین روابط بین متغی

، ایجاد اند شده ساختهی مشابهی ها تمیآرفتار متعارض نسخه مادر و نسخه پدر از 

باعث افزایش مقدار کای  تیدرنهاشود و  کوواریانس مشترک بین خطاهای دو سازه می

ین دو سازه آزاد ا شده مشاهدهدو مدل خواهند شد؛ بنابراین خطای کوواریانس متغیرهای 

در مدل در نظر گرفته شود. خروجی مدل  ها آنتنظیم شدند تا واریانس باقی مانده مشترک 

 ارائه شده است. 6گیری در شکل  ی اندازهها مدلهمراه با  شده دادهساختاری برازش 

 
ECVI AGFI GFI NNFI NFI CFI SRMR RMSEA χ2/df S-Bχ2 

۷۱3/۷ 22/۷ ۵ ۵ ۵ ۵ ۷۵2/۷ ۷۵2/۷ ۷۰/۵ ۴8/۱ 

 وجوانن -د آمیز در روابط وال ی فراگیری مسائل تعارضبند درجه بر اساسبرازش مدل  .6شکل 

آمیز به نارضایتی از رابطه با  از مسیر سازه گستردگی مسائل تعارض استانداردشدهنتایج بتای 

R=  ۴۴/۷)مادر 
2 ،23/۵۵ =t-value، ۷6/۷=SE ،6۴/۷- = β( و پدر )۵2/۷  =R

2 ،8۴/8 =t-

value، ۷6/۷=SE،۴۴/۷- = β)  در  ی برازش مدل کهها شاخصمعنادار به دست آمد و طبق

های پژوهش حاضر از مدل نظری حمایت  که داده دهد یمارائه شده است نشان  6شکل 

بین بیشترین  . همچنین با توجه به ضریب تعیین متغیرهای مکنون وابسته، متغیر پیشکند یم

 .کند یمی با پدر تبیین تینارضارابطه با مادر را نسبت به  واریانس نارضایتی از
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 بحث

آمیز و نقش آن در  ی سازه گستردگی مسائل تعارضریپذ آزمون باهدفحاضر  پژوهش

ی ها سازهوجوان انجام شد. مطالعات قبلی از اصطالح فراوانی تعارض برای ن -د روابط وال

آمیز استفاده  گستردگی مسائل تعارض آمیز و مزمن بودن تعارض، تکرار یک مسئله تعارض

آمیز به  تمایزی بین این متغیرها وجود دارد. گستردگی مسائل تعارض آنکه حال، اند کرده

روزانه  طور بهوجوان ن -د آمیز اشاره دارد که در روابط وال ی از مسائل تعارضا دامنه

د فتگی در روابط والواریانسی از آش کننده نییتبگسترده شده است. وجود این عامل خطر، 

(. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که این سازه 2۷22وجوان است )مختارنیا، ن -

 وجوان تبیین کرد.ن -د در روابط وال توان یمی است و اثر آن را نیز ریگ اندازه قابل

وجوان با ترکیب مسائل ن -د آمیز وال حوزه از مسائل تعارض ۵3در پژوهش حاضر 

آمیز که  مسائل تعارض شده یبازساز ستیل چک وجوان از طریقن -د ط والروزانه در رواب

کند، به دست آمد؛ بنابراین گستردگی مسائل  گیری می های تعارض را اندازه طیفی از حوزه

حوزه متغیر بود. نمره صفر  ۵3وجوان روزانه بین صفر و ن -د آمیز در روابط وال تعارض

درگیری نوجوان با والدین روی  دهنده نشان ۵3ن یک و نبود تعارض و اعداد بی دهنده نشان

 ینیب شیپهای تعارض بیشتر باشد  حوزه هرچقدرهای تعارض است.  پیوستاری از حوزه

ی از این نوع دییتأوجوان است. تحلیل عاملی ن -د آشفتگی بیشتر در روابط وال کننده

ی عالوه دییتأحلیل عاملی کرد. ت دییتأی را ا سازهگذاری حمایت کرد و وجود چنین  نمره

( برای 2۷۷۷) ۵، به اعتقاد گریم و یارنولدرود یمبر اینکه برای بررسی روایی سازه به کار 

آمیز  سازه گستردگی مسائل تعارض جهیدرنتگیرد؛ قرار می مورداستفادهروایی محتوایی هم 

در بود،  آن را برجسته کرده« فرایند ادراک نوجوان از تعارضات با والدین»که مدل 

قرار گرفت و نتایج نشان داد که چک  دییتأی مورد ا سازهوجود چنین  پژوهش حاضر

گیری این سازه را دارد. با دستیابی به  آمیز قابلیت اندازه مسائل تعارض شده یبازسازلیست 

برای اهداف پژوهشی خود از این ابزار برای سنجش  توانند یماین هدف، پژوهشگران 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Grimm, L. G. & Yarnold, P. R. 
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 ی تعارض استفاده کنند.ها گستردگی حوزه

این سازه، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل را برای گستردگی  دییتأعالوه بر 

از این تحلیل عاملی اکتشافی باید  آمده دست بهآمیز نشان داد. ولی مفهوم  مسائل تعارض

ی مهم تحلیل ها یژگیو( یکی از 2۷۷۰قرار گیرد. تاباچنیک و همکارانش ) موردتوجه

. در اینجا وجود عامل اول با دانند یممعنی و مفهوم  ی اکتشافی خوب را داشتنعامل

های تعارض مسائل تابو، پوشش و ظاهر، ارتباط با دوستان، مسائل مالی، اوقات  حوزه

؟ که تا دهد یمچه معنی  ها ارزشفراغت، روابط خانوادگی، آزادی نوجوان و آداب و 

ای تعارض استفاده از رسانه، نظم و انضباط، مسائل ه حدودی مستقل از عامل دوم با حوزه

مرتبط با خواب، رفتارهای والدین و مسائل تحصیلی است، با مراجعه به میانگین نمرات هر 

میانگین هر حوزه از تعارض عامل  میشو یممتوجه  2و جدول  ۵حوزه تعارض در جدول 

این به این معنی است که  های تعارض عامل اول تفاوت بیشتری دارند. دو نسبت به حوزه

تعارضات  گرید عبارت ؛ بهوجوان در عامل دوم بیشتر استن -د گستردگی در تعارضات وال

های  های عامل دوم گستردگی بیشتری دارد تا حوزه عمده نوجوانان با والدین در حوزه

رین های که بیشت )حوزه پرتعارضهای  به عامل دوم معنی حوزه توان یم جهیدرنتعامل اول. 

های کم تعارض )به  ( و به عامل اول حوزهردیگ یبرموجوان را در ن -د تعارض وال

شود( داد. در پیشینه  وجوان در رابطه تجربه مین -د هایی که کمترین تعارض وال حوزه

در کشورهای اسالمی و حتی کشورهای  مثالًیی وجود دارد، ها افتهپژوهش نیز چنین ی

 -د و مسائل حساس موضوعاتی هستند که کمتر در روابط وال تابوهاغربی مسائل مربوط به 

؛ مختارنیا، زاده محمدی، پناغی و ۵32۷)اسدی یونسی،  شوند یموجوان باعث درگیری ن

ی دیگری که پژوهشگران این پژوهش انجام دادند ا مطالعه(. همچنین در ۵۴۷۷چراغی، 

باعث  ها حوزهیشتر از سایر موضوعاتی که ب ۵2متوجه شدند در طی دوران پاندمی کووید 

: استفاده از رسانه، رفتارهای والدین، نظم و انضباط، شوند یماختالف بین والد و نوجوان 

وجوان ن -د های عمده تعارض وال مسائل تحصیلی و خواب هستند. این موضوعات، حوزه

اینجا نیز (. در ۵۴۷۷)مختارنیا و همکارانش،  اند شدهشناسایی  ۵2 دیکوودر دوران پاندمی 
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 نکهیبر اعالوه  کند. ی قبلی پژوهشگران حمایت میها افتهتحلیل عاملی اکتشافی از ی نتایج

ی حمایت شدند ولی باید محدودیت دییتأمدل دوعاملی اکتشافی از طریق تحلیل عاملی 

روایی درونی آن را نیز در نظر گرفت، با این توضیح که پژوهش حاضر در طی دوران 

 موضوعاتها، است و احتمال بیشتری وجود دارد که این حوزه شده انجام ۵2کووید 

وجوان باشند ولی در دوران بعدی )مانند پسا کرونا و یا سایر ن -د پرتعارضی در روابط وال

ی بعدی باید در استفاده از ها پژوهش( نتایجی متفاوتی حاصل شود و ۵2ی کووید ها موج

کتشافی در پژوهش خود احتیاط کنند، ولی سازه از تحلیل عاملی ا آمده دست بهدو عامل 

از  درهرحال توانند یمتک عاملی وابسته به این محدودیت نیست و پژوهشگران 

شود( و یک عاملی برای سازه گستردگی  طیفی )عدد صفر نیز لحاظ می ۵۴گذاری  نمره

 آمیز استفاده کنند. مسائل تعارض

مسائل مربوط به برخی افتند که ( دری۵22۷) ۵گرینگ، ونتزل، فلدمن و مونسون

ولی پژوهش حاضر  ابدی یمسن افزایش نوجوان در طول زمان با افزایش  -تعارض والدین 

ی همسو نیست و یکی از دالیل قابل دفاع همین ابزار معتبر در بررسی این ا افتهبا چنین ی

 سازه است.

وجوان نشان داد ن -د لوا روابطآمیز بر نارضایتی از  اثر متغیر گستردگی مسائل تعارض

بینی هم بود، بر نارضایتی  که قابل پیش طور همانهای تعارض،  که سازه گستردگی حوزه

 تواند یموجوان اثر مستقیم و معناداری بگذارد. متغیر نارضایتی از رابطه نیز ن -د رابطه وال

به خود  فتهآش های والدین خانوادهبرای این سازه داشته باشد.  زمان همنقش روایی مالک 

و قوانین بیشتری در  کنندهای شخصی نوجوانان نفوذ  حوزهکه به بیشتر  دهند یماجازه 

این کنش والدین که بر تمام (، 2۷۵۷اعمال کنند )اسمتانا،  ها آن مورد مسائل شخصی

مرزهای نوجوانان وارد شوند با ساختار خودمختاری و حفظ امنیت هیجانی نوجوان سازگار 

 ختهیگس ازهم(. با این کنش تمام مرزهای نوجوان 2۷۵۰؛ 2نخواهد بود )کلود و تاونسند

شود و نوجوان باید بیش از قبل برای فردیت، خودمختاری و هویت خود تالش کند  می
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( و این واکنش نوجوانان چه بسا که توسط والدین 2۷۵6، ۵؛ براون۵328)خسروجردی، 

(. این چرخه بیشتر شبیه به یک چرخه مرضی خواهد بود که 2۷۵6سرکوب شود )براون، 

 (.2۷۷2ی، کوچ یمشود ) مشکل در خانواده تلقی می یک عنوان بهنوجوان در نهایت 

های  که والد وارد بیشتر حوزه شود ینمدر بیشتر رویکردهای فرزندپروری توصیه 

در رویکرد ساختاری، والدین باید بیشتر در مسائلی ورود کنند  مثالًزندگی نوجوان بشود 

نانشان مطرح هستند و یی در نوجواگو دروغی اخالقی مانند دهایدونبایبا، ها ارزشکه 

ی باشند مگر اینکه این هرزمانمسائلی مانند ظاهر و پوشش نباید حوزه ورود والدین در 

 قبالًکه  طور همان(؛ بنابراین 2۷۵6مسئله رنگ و بوی اخالقی و ارزشی داشته باشد )براون، 

مل وجوان گستردگی بیشتری داشته باشد یک عان -د ی تعارض والها حوزهاشاره شد اگر 

فرزند خواهد شد و نتایج پژوهش حاضر نیز از چنین فرضیاتی  -د خطر در روابط وال

های تعارض بیشترین واریانس تبیین  گستردگی در حوزه رسد یمکند. به نظر  حمایت می

شده نارضایتی با مادر را دارد. این هم به دلیل نقش تربیتی و اثرگذار مادران در فرهنگ 

، شوند یمی زندگی فرزندان ها حوزهیرانی بیش از پدران وارد ایرانی است و مادران ا

فرزند در گروه -نیز بیشتر مداخالت مرتبط با افزایش کیفیت تعامالت والد جهت نیازا

؛ مختارنیا و همکارانش، ۵32۱ی، الله امانگیرد. )اصالنی، وارسته و مادران صورت می

 شود. می دار خدشهشتر ( و با چنین اتفاقی رابطه نوجوان و مادر بی۵۴۷۷

با  زیآم تعارضی ها حوزهی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سازه گسترگی طورکل به

است و نتایج پژوهش از  سنجش قابل زیآم تعارضمسائل  شده یبازساز ستیل چکابزار 

آمیز حمایت ی تعارضها حوزهروایی و پایایی مناسب این ابزار در سنجش گستردگی 

نوجوان -روزانه را در روابط والد زیآم تعارضگستردگی مسائل  توان یم کردند؛ درنتیجه

که در قسمت بحث نیز مطرح شد پژوهش حاضر درزمان  طور همانمورد ارزیابی قرار داد. 

 ریتأثبر روایی درونی و بیرونی پژوهش  تواند یمانجام شده است و این مسئله  ۵2کووید 

آمیز به شکل  منابع، گستردگی مسائل تعارض ورمر بهبگذارد. در این پژوهش با توجه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Brown, N. D. 
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هایی که نوجوان روزانه در طول یک ماه با  گیری شده است و تعداد حوزه روزانه اندازه

بود؛ بنابراین تعمیم آن به گستردگی تعارضات در یک  موردتوجهوالدین خود درگیر است 

صورت بگیرد. همچنین  اطیاحتبادوره بیشتر از یک ماه و نتایجی که از آن گرفته بشود باید 

از این سازه برای سایر مقاصد پژوهشی  توان یماین سازه در پژوهش حاضر  دییتأبا توجه به 

آمیز اضافه شود.  مسائل تعارض ستیل چکگذاری برای  استفاده کرد و این روش نمره

ی ی آتی نقش فراوانها پژوهششود در  عالوه بر این به سایر پژوهشگران پیشنهاد می

ی واریانس کنندگ نییتبهای تعارض را جداگانه در میزان  تعارض و گستردگی حوزه

وجوان ارزیابی کنند. اسمتانا ن -د ی مانند مشکالت رفتاری و روابط والا وابستهمتغیرهای 

 نوجوان را به سه حوزه-ی تعارض والدها حوزهمسائل،  ستیل چک( با توجه به ابزار ۵226)

ی برای ریگ اندازهمدل  شود یمتقسیم کرده است، پیشنهاد  3تیاطیو اح 2، شخصی۵متعارف

است  ذکر قابلی تعارض در این ابزار نیز ارائه و آزمون شود. ها حوزهسنجش گستردگی 

ی زندگی روزانه ها جنبهمبتنی بر  آمیزی تعارض چک لیست مسائل تعارضها حوزهکه 

( مبتنی بر ۵226در رویکرد اسمتانا )نوجوان -ی تعارض والدها حوزهی بند میتقساست ولی 

 (.۵32۷آزادی عمل نوجوان است )اسدی و همکاران، 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Conventional 

2. Personal 

3. Prudential 
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 منابع

فیاض بخش،  اسدی یونسی، محمدرضا؛ مظاهری، محمدعلی؛ شهیدی، شهریار؛ طهماسیان، کارینه؛

. فصللنامه  نوجوان -تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد(. ۵32۷محمدعلی )

 .۴۰-۰۷: 8(۵2هش، )خانواده و پژو

(. اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت ۵32۱عباس ) ،امان الهی ؛مرضیه ،وارسته ؛خالد ،اصالنی

 .۵83-2۷۵، ۰( 28، )یدرمان فرهنگ مشاوره و روان . کودک -بر کیفیت تعامل والد

سلنجی   انرو یهلا  یژگل ی(. بررسی مقلدماتی و ۵32۴فاطمه ) ،کالنتری ؛ایرج ،مختارنیا ؛لیلی ،پناغی

-۱۱۷، ۵۵( ۴، )خلانواده پژوهلی   ن، مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خلانواده در نوجوانلا  
۱3۵. 

(. بررسی ارتبلاط کلارکرد خلانواده، سلبک     ۵328ابراهیم ) ،نعیمی ؛فرشته ،قنبری ؛مهدی ،خانجانی

فرهنلگ مشلاوره و   . های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانلان  دلبستگی و سبک
 .۵2۵-۵۴2، ۵۷( 3۰ی، )درمان نروا

والدین و همساالن بلا  ه منش و دلبستگی نوجوان ب یها ی(. رابطه توانمند۵328زهرا ) ،خسروجردی

 .36۷-3۴۰، ۵۱( 3، )خانواده پژوهی ،تعارض با پدر و مادر

 سلاز  نله ی. مدل مفهومی عواملل زم (۵322) کیانوش ،زهراکار ؛شکوه ،نوابی نژاد؛ غالمرضا ،کشاورز

-۵۰۷، ۵۰( 2) پلژوهش،  و خلانواده  فصللنامه  واللدین.  دیدگاه از نوجوان –رضات والد تعا

۵۴۰. 

(. تعارضات عملده نوجوانلان   ۵۴۷۷مونا ) ،چراغی؛ لیلی ،پناغی ؛علی ،زاده محمدی ؛ایرج ،مختارنیا

 .38۱-۴۷6، 3( ۵۰، )پژوهی . خانواده۵2ایرانی با والدین در پاندمی کووید 

(. سلاختار علاملی تأییلدی و اعتباریلابی     ۵32۱مجتبی ) ،حبیبی ؛علی ،ه محمدیزاد ؛ایرج ،مختار نیا

، روانشناسلی تحلولی: روانشناسلان ایرانلی     . نوجوان )فلرم نوجلوان(   ل پرسشنامه تعارض والد
(۴8 )۵2 ،۴۵۵-32۰. 

(. تعارضللات ۵32۱فلروزان )  ،میرزایلی فلر   ؛مجتبلی ، حبیبللی ؛عللی  ،زاده محملدی  ؛ایلرج  ،مختارنیلا 

های نوجوانان از تعارضات بلین   نوجوان: نقش میانجی ارزیابی -و تعارضات والد زناشویی 

 .663-683(، ۴، )خانواده پژوهی .والدینی
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 تبیلین : کیفلی . مطالعله  (۵۴۷۷) علیرضلا  ،افشلانی  ؛سعید ،وزیری ؛محمدحسین ،فالح ؛طیبه ،یوسفی

( ۵۵) نلاتوانی،  علات مطال مجلله . یلزد  شهر در والدین دیدگاه از نوجوان-والد تعارض پیامد

2۱ ،2-۵. 
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