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پیشبینی خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی در دانشآموزان
از طریق دلبستگی به والدین و همساالن
بهادر زمانی شالکوهی ،محمود شیرازی



چکیده
این پژوهش ،با هدف بررسی پیشبینی دلبستگی نوجوان به والدین و همساالن با خودکارآمدی
اجتماعی و رضایت از زندگی انجامشدهاست .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی میباشد.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان زاهدان در سال
تحصیلی  49 -48بودهاند .حجم نمونه شامل  969نفر که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای دلبستگی به والدین و همساالن آرمسدن و
گرینبرگ ( ،)7446خودکارآمدی اجتماعی نوجوان کنلی ( )7444و رضایت از زندگی دانشآموزان
هوبنر و همکاران ( )7448استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
و رگرسیون گامبهگام انجام شد .نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که ابعاد دلبستگی به پدر،
دلبستگی به مادر و دلبستگی به دوستان با خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی ارتباط
معناداری دارند .نتایج رگرسیون گامبهگام نشان داد ،ارتباط با دوستان بیشترین سهم پیشبینیکنندگی
را برای خودکارآمدی اجتماعی و ارتباط با والدین کمترین سهم را دارند .نتایج رگرسیون گامبهگام
برای رضایت از زندگی نشان داد که اعتماد به دوستان بیشترین سهم و ارتباط با والدین کمترین
سهم پیشبینی کنندگی را داشتند.

واژگان کلیدی :نوجوان ،دلبستگی ،خودکارآمدی اجتماعی ،رضایت از زندگی.
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مقدمه

از زمان تولد تا پیری و مرگ ،انسان از مراحل و دورههای مختلفی عبور میکند که
هرکدام شامل ویژگیهای خاصی هستند؛ نوزادی ،کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،بزرگسالی و
پیری هرکدام نشانهها و عالئم خاصی دارند ،اما نوجوانی دورانی است که بسیار شگفتانگیز
و پرهیجان است .ریشه کلمه ( adolescenceنوجوانی) برمیگردد به کلمه التین adolescere

که به معنای «رسیدن به بزرگسالی» است .آغاز این دوره با بحران بلوغ بوده و با بر عهده
گرفتن برخی مسئولیتهای دوران بزرگسالی به پایان میرسد (ماسن و همکاران ،ترجمهی
یاسایی؛ .)7944
روان شناسان معتقدند که رابطه کودک با همساالنش و والدین میتواند سهم بسزایی
در رشد و سالمت اجتماعی و عاطفی وی دانش آموزان داشته باشد (اسکوین)4008 ،7؛
برای مثال گاالنکی ،کالنتری و عزیزی ( )7444بر این باورند که گروه همسال ،مهمترین
شبکه اجتماعی در زندگی دانش آموزان است و ارتباط با همساالن پیشبینی کننده سازگاری
آینده آنان است (عالمه ،شهنی ییالق ،حاجی یخچالی و محرابی زاده هنرمند )7947 ،و یکی
از عوامل مهم در ایجاد رابطه مطلوب اجتماعی خودکارآمدی اجتماعی است و خودکارآمدی
یعنی اعتقاد و باور خود شخص به اینکه میتواند در موقعیتی خاص ،بهخوبی عمل کند و
موفق شود (بندورا.)7449 ،
خودکار آمدی به توان شخصیتی فرد در مقابله با مشکالت و مسائل برای رسیدن به
موفقیت اشاره دارد و بیشتر از اینکه تحت تأثیر هوش باشد ،تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی
نوجوان ازجمله؛ تالشگر بودن ،داشتن اعتمادبهنفس ،خودتنظیمی 4و خود رهبری 9قرار دارد
(بهرامی و عباسیان فر.)7944 ،
یکی از عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی رضایت از زندگی است که درواقع باورهـای
خودکارآمدی تعیین میکنند که انسانها چه انـدازه بـرای انجـام کارهایشان زمان
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میگذارند ،هنگام برخورد با دشواریها تــا چــه مــدت مقاومــت میکنند و در
برخــورد بــا موقعیت گوناگون چه اندازه رضایت دارند(باقری نسامی ،سهرابی ،ابراهیمی،
حیدری فرد جبار ،ینج و گلچین مهر )7944 ،و مفهومی است نوظهور که عالوه بر روان-
شناسان و روانپزشکان ،جامعهشناسان هم عالقهمند به آن هستند .در سالهای اخیر پژوهش-
های بسیاری پیرامون این مسئله توسط دانشمندان این سه حوزه انجامشده و مالکها و
عوامل دخیل بسیاری را پیرامون آن بیان کردهاند .رضایت از زندگی ارزیابی شناختی فرد از
کل زندگیاش است و به یک فرآیند قضاوتی -شناختی اشاره دارد که در آن فرد کیفیت
زندگی خود را بر اساس مقایسهی شرایط زندگی با یک سری مالکها ارزیابی میکند
(شیخاالسالمی و عمرانیان )7949 ،و عالوه بر اثرات فردی بر اجتماع هم اثرگذار است،
برای نمونه وجود این عامل میتواند تضمینکننده سالمت فرد و جامعه باشد و موجب
افزایش امید و خوشبینی و کاهش حس بیاعتمادی و انزوا گردد (ربانی و بهشتی.)7940 ،
رضایت از زندگی مربوط میشود به ارزیابی و سنجش شناختی فرد از کیفیت زندگی خود
و آن چیزهایی که برای خود مدنظر دارد .مفهوم رضایتمندی از زندگی فقط مربوط به یک
عامل و حوزه زندگی نمیباشد بلکه رضایت از زندگی در حوزههای متفاوت محیطی ،روان-
شناختی ،فیزیکی و اجتماعی قابلتقسیم است .رضایت از هرکدام این حوزهها بر دیگری
تأثیر میگذارد (میکائیلیمنیع.)7940 ،
اولین تجربههای سازنده احساسات رضایتمندی و کارآمدی در انسانها ،به دوران
کودکی و فضای خانواده بازمیگردد .نوع واکنشها ،رفتارها و بازخوردهای والدین نسبت
به فرزندانشان میتواند ازجمله دالیل بسیار مهم در رشد خودکارآمدی اجتماعی و رضایت
از زندگی باشد .با افزایش سن کودک و گسترده شدن دنیای او میزان تأثیر همساالن ،برادر
خواهرها و دیگر افراد محیط بیشتر میشود .سالدو و هوبنز )4007( 7به بررسی ارتباط،
حمایت والدین از نوجوانانی که دارای سطوح باال ،متوسط و پایین رضایت از زندگی بودند،
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان و نوع حمایتها در هر سه سطح کامالً متفاوت
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است .بهطوریکه ارتباط کامالً مثبتی میان افزایش رضایت از زندگی با میزان باالی حمایت
والدین وجود دارد (به نقل از سپاهمنصور و مظاهری.)7940 ،
دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است با افراد خاص در زندگیمان که باعث میشود
وقتی با آنها تعامل میکنیم لذت ببریم و در مواقع استرس ،از نزدیکی با آنها احساس
آرامش کنیم (برک4006 ،؛ ترجمهی سید محمدی .)7940،بر اساس نظریه تکامل 7انسانها
به چند سیستم رفتاری 4مجهز هستند که شانس بقا و تولیدمثل را در آنها افزایش میدهد.
این سیستمها شامل :سیستم اکتشافی ،9سیستم مراقبتی ،8سیستم جفتگیری جنسی 5و سیستم
دلبستگی 7هستند (بشارت ،کریمی و رحیمی نژاد .)7945 ،برهمیناساس بالبی معتقد بود،
حداقل ارتباط متقابل مادر – کودک ،ایجاد شکلی از وابستگی عاطفی به مادر میباشد که
تحت عنوان دلبستگی از آن یاد میشود .کارکرد این وابستگی ایجاد امنیت روانی است
(ماسن و همکاران ،ترجمهی یاسایی .)7944 ،مجی )7444( 6در پژوهشی به بررسی سبک-
های دلبستگی و ارتباط آن با عواطف و هیجانات پرداخت و به این نتیجه رسید که ارتباط
مستقیمی با تنظیم هیجانات دارد .نوع دلبستگی به والدین بر هیجانات کودک تأثیر مستقیم
دارد که این تأثیر میتواند زود شروع شود .در دوران نوجوانی رفتارهای دلبستگی عمدتاً
به سمت افرادی غیر از والدین و بهخصوص دوستان و همساالن گرایش پیدا میکند .طبق
یافتههای میلینگ 4و همکاران ( )4074دلبستگی ایمن به همساالن میتواند در ارتباط بهتر
با مدرسه و کاهش افسردگی در نوجوانان دانشآموز تأثیرگذار باشد .دلیل این امر میتواند
به خاطر این باشد که نوجوانی دورانی است که فرد بیشازپیش به حضور همساالن حمایتگر
احتیاج دارد (به نقل از حجازی ،اژهای ،رنجبر)7944 ،؛ بنابراین با توجه به مطالب گفته شد
هدف از پژوهش حاضر بررسی پاسخگویی به این سؤاالت است -7 :آیا دلبستگی به والدین
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و همساالن توان پیشبینی خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان را دارد؟
 -4کدامیک از ابعاد دلبستگی به والدین و همساالن با خودکارآمدی اجتماعی و رضایت
از زندگی بیشترین توان پیشبینی کنندگی را دارد؟
روششناسی پژوهش

روش تحقیق :روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی میباشد.
جامعه و نمونه تحقیق :جامعه آماری پژوهش حاضر  70774دانشآموز پسر مقطع
متوسطه دوم شهر زاهدان بودند .روش تعیین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  967نفر
بود .روش نمونهگیری بدینصورت بود که در ابتدا  879دانشآموز به روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .بهاینترتیب که از میان  57دبیرستان در دو ناحیه یک
و دو شهر زاهدان بهتصادف  70مدرسه انتخاب شد ،بعد با مشخص کردن کالسها از طریق
قرعهکشی و کامالً تصادفی  75کالس انتخاب گردید .پس از حذف موارد ناقص تعداد
آزمودنیها به  969نفر تقلیل یافت.
ابزارهای جمعآوری اطالعات :در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شدهاست:
آزمون دلبستگی نوجوان به والدین و همساالن :آزمون دلبستگی به والدین و همساالن
(آرمسدن و گرینبرگ )7446 ،بهمنظور ارزیابی تصور نوجوانان در مورد ابعاد مثبت و منفی
عاطفی  /شناختی رابطه با والدین و دوستان صمیمیشان ،بر پایه نظریه دلبستگی بالبی
ساخته شد .این آزمون دارای سه زیر مقیاس :میزان اعتماد ،کیفیت رابطه و میزان خصومت
و احساس بیگانگی است .بهمنظور اجرای این آزمون از  9پرسشنامه دلبستگی به مادر،
دلبستگی به پدر و دلبستگی به دوستان استفاده میشود که هرکدام از این پرسشنامه دارای
 45سؤال میباشند .پایایی باز آزمایی مقیاس در فاصله  9هفته بر روی نمونهای شامل 46
نوجوان  74تا  40سال برای مقیاس دلبستگی به والدین  0/49و برای مقیاس دلبستگی به
همساالن  0/47بوده است .ضریب آلفای کرنباخ این مقیاس نیز بدین شرح گزارششده
است :دلبستگی به مادر =  ،0/46دلبستگی به پدر =  0/44و دلبستگی به همساالن .0/44
بخش دلبستگی به والدین مقیاس دلبستگی به والدین و همساالن با تعدادی از مقیاسهای
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مشابه ازجمله مقیاس خود پنداره تنسی ،مقیاس محیط خانوادگی ،همبستگی معناداری دارد
که این امر نشاندهنده اعتبار همزمان این آزمون است همچنین پایایی پرسشنامه در پژوهش
رستمی و جوکار ( )7947با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای بعد دلبستگی به
والدین  0/49و برای بعد دلبستگی به همساالن  0/65به دست آمد.
مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان :مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان در
سال  7444توسط کنلی 7بهمنظور سنجش میزان خودکارآمدی نوجوان ساختهشده است .این
مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که دارای  45عبارت است ،آزمودنی باید در یک طیف
لیکرت  6درجهای مشخص سازد که هریک از عبارات آزمون تا چه حد معرف شخصیت او
است .شیوه نمرهگذاری گزینههای مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان بدین شرح است:
غیرممکن= ،7بسیار سخت= ،4سخت= ،9کمی سخت= ،8ساده= ،5بسیار ساده= ،7بیش
ازحدساده= .6مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان دارای  5زیر مقیاس :قاطعیت
اجتماعی 5( 4عبارت) ،عملکرد در موقعیتهای اجتماعی 5( 9عبارت) ،شرکت در گروههای
اجتماعی 5( 8عبارت) ،جنبههای دوستی و صمیمت 6( 5عبارت) و کمک کردن یا کمک
گرفتن 9( 7عبارت) .اعتبار سازه مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان از طریق همبستگی
معنادار با تعدادی از مقیاسهای خود پنداره و سازگاری به اثبات رسیده است.
همبستگی مثبت معناداری بین نمرات مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان و مقیاس
نیمرخ ادراک خود (هارتر )7444 ،در گروه اول و دوم دیده شد .همچنین بین نمرات این
مقیاس و مقیاس سازگاری برای ارزیابی گروه سنجی دانشآموزان دبیرستانی (پرینز و
همکاران )7464 ،نیز همبستگی معناداری مشاهدهشده است .نمرات مقیاس خودکارآمدی
اجتماعی نوجوانان دو گروه نوجوانان دبیرستانی با زیرمقیاسهای کنارهگیری اجتماعی
( )r = -0/94و صالحیت اجتماعی ( )r =0/49و نمرات گروه نوجوانان مبتالبه اختالالت
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روانی تنی با نمره زیر مقیاس کنارهگیری اجتماعی ( )r = -0/45همبستگی داشته .همچنین
پایایی پرسشنامه در پژوهش رضائی ،مصطفائی و خانجانی ( )7944با استفاده از ضریب
پایایی آلفای کرونباخ  0/65بود.
مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانشآموزان :مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی
دانشآموزان در سال  7448توسط هوبنر 7و همکاران ساخته شد .این آزمون یک ابزار خود
گزارشی  80عبارتی است که آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت  7درجهای میزان موافقت
یا مخالفت خود را با هریک از عبارات آن مشخص کند .مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی
دانشآموزان ،رضایت آزمودنی در حیطههای مختلف زندگی را میسنجد و دارای  5زیر
مقیاس :خانواده ( 6عبارت) ،دوستان ( 4عبارت) ،مدرسه ( 4عبارت) ،محیط زندگی (4
عبارت) و خود ( 6عبارت) است .برای به دست آوردن نمره هر زیرمقیاس باید نمره همه
عبارات مربوط به زیرمقیاس موردنظر را باهم جمع و بر تعداد عبارات آن زیرمقیاس تقسیم
کرد .برای به دست آوردن نمره کل مقیاس نیز الزم است امتیاز هر  80عبارت را با هم جمع
و بر تعداد کل عبارات تقسیم کنید .ضریب پایایی مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی
دانشآموزان در چند پژوهش بین  0/60تا  0/40گزارششده است .همچنین پایایی باز آزمایی
مقیاس نیز در یکفاصله  4و  8هفتهای بین  0/60تا  0/40بوده است که این مطلب حاکی
از پایایی مطلوب آزمون است .نتایج پژوهش تحلیل عاملی ،چندبعدی بودن مقیاس چندبعدی
رضایت از زندگی دانشآموزان را تائید میکند .همچنین روایی همگرا و افتراقی این مقیاس
از طریق رابطه معنادار آن با دیگر مقیاس بهزیستی روانی و مطلوبیت اجتماعی به اثبات
رسیده است (زکی.)7947 ،
یافتههای پژوهش

یافتهها در سطح آمار توصیفی و استنباطی ارائهشده و متغیرهای پژوهش توزیع نرمال
داشتند.

Huebner
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جدول  :7توزیع فراوانی و درصد سن در میان آزمودنیها
درصد فراوانی

سن

فروانی

75

77

77.8

77

774

97.4

76

700

47.4

74

49

48.4

تعداد کل

969

700

جدول  7نشان میدهد که میزان سن آزمودنیهای این پژوهش  74-75سال هستند و
بیشترین تعداد نوجوانان  77ساله میباشند که تقریباً  80درصد از کل افراد را شامل میشوند.
جدول  :4نتایج ماتریس همبستگی زیر مقیاسهای دلبستگی به والدین و همساالن و
خودکارآمدی اجتماعی
قاطعیت اجتماعی

عملکرد در

شرکت در گروههای

دوستی و

کمک کردن یا

موقعیتهای

اجتماعی

صمیمیت

کمک گرفتن

اجتماعی
اعتماد به پدر

**0/874

**0/846

**0/570

**0/896

**0/804

ارتباط با پدر

**0/899

**0/897

**0/894

**0/877

**0/804

بیگانگی با پدر

** -0/974

** -0/945

** -0/944

** -0/965

** -0/949

اعتماد به مادر

**0/986

**0/964

**0/959

**0/998

**0/454

ارتباط با مادر

**0/870

**0/896

**0/857

**0/945

**0/944

بیگانگی با مادر

** -0/874

** -0/867

** -0/878

** -0/858

** -0/440

اعتماد به دوستان

**0/886

**0/584

**0/554

** 0/590

**0/848

ارتباط با دوستان

**0/866

**0/547

**0/574

**0/507

**0/895

بیگانگی با دوستان

** -0/484

** -0/448

** -0/994

** -0/994

** -0/907

نتایج جدول  4نشان میدهد که مؤلفههای دلبستگی به والدین و همساالن با مؤلفههای
خودکارآمدی اجتماعی در سطح  p <0/07رابطهای معنادار دارند .بیگانگی با والدین و
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همساالن با زیرمقیاسهای قاطعیت اجتماعی ،عملکرد در موقعیتهای اجتماعی ،شرکت در
گروه های اجتماعی ،دوستی و صمیمیت و کمک کردن یا کمک گرفتن رابطه منفی دارند.
ارتباط با والدین و دوستان و همچنین اعتماد به والدین و دوستان با زیرمقیاسهای
خودکارآمدی اجتماعی ارتباط مثبت دارند.
جدول  :9نتایج ماتریس همبستگی زیرمقیاسهای دلبستگی به والدین و همساالن و رضایت از زندگی
رضایت از

رضایت

خانواده

دوستان

از

رضایت از مدرسه

رضایت از محیط

رضایت از خود

زندگی

اعتماد به پدر

**0/584

**0/844

**0/877

**0/864

**0/897

ارتباط با پدر

**0/898

**0/979

**0/844

**0/508

**0/889

بیگانگی با پدر

** -0/448

** -0/977

** -0/949

** -0/594

** -0/444

اعتماد به مادر

**0/844

**0/980

**0/976

**0/944

**0/944

ارتباط با مادر

**0/804

**0/849

**0/940

**0/570

**0/844

بیگانگی با مادر

** -0/945

** -0/804

** -0/809

** -0/549

** -0/967

اعتماد به دوستان

**0/940

**0/756

**0/857

**0/504

**0/849

ارتباط با دوستان

**0/480

**0/574

**0/974

**0/504

**0/876

بیگانگی با دوستان

** -0/784

** -0/458

** -0/874

** -0/950

** -0/444

نتایج جدول  9نشان میدهد که مؤلفههای دلبستگی به والدین و همساالن با مؤلفههای
رضایت از زندگی در سطح  p <0/07رابطهای معنادار دارند .بیگانگی با والدین و همساالن
با زیرمقیاس های رضایت از خانواده ،رضایت از دوستان ،رضایت از مدرسه ،رضایت از
محیط زندگی و رضایت از خود رابطه منفی دارند .ارتباط با والدین و دوستان و همچنین
اعتماد به والدین و دوستان با زیرمقیاسهای رضایت از زندگی ارتباط مثبت دارند.
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جدول  :8نتایج رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی خودکارآمدی از روی ابعاد مختلف دلبستگی
خودکارآمدی

R

R2

اندازهی اثر

F

Beta

T

اجتماعی
گام اول

ارتباط با دوستان

گام دوم

ارتباط با دوستان

0/740

0/945

0/949

444/546

0/740

0/744

0/84

0/848

769/054

0/840

74/775

-0/985

-4/546

بیگانگی با والدین
گام سوم

ارتباط با دوستان

0/679

0/504

0/508

745/549

بیگانگی با والدین
اعتماد به والدین
گام چهارم

ارتباط با دوستان

0/649

0/544

0/576

44/448

0/850

77/076

-0/447

-8/557

0/409

8/077

0/908

5/075

بیگانگی با والدین

-0/474

-8/494

اعتماد به والدین

0/766

9/844

0/409

9/480

0/977

5/786

-0/754

-4/474

اعتماد به والدین

0/748

9/409

اعتماد به دوستان

0/740

4/485

بیگانگی با دوستان

-0/048

-4/769

اعتماد به دوستان
گام پنجم

75/774

ارتباط با دوستان
بیگانگی با والدین

0/646

0/544

0/544

47/794

نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام (جدول  )8نشان میدهد که زیرمقیاس ارتباط با دوستان
بیش از دیگر زیرمقیاسهای دلبستگی به والدین و همساالن قدرت پیشبینی خودکارآمدی
اجتماعی را دارد .در گام دوم بیگانگی به والدین به شکل منفی بیشترین ارتباط با
خودکارآمدی اجتماعی را نشان میدهد .در گام اول ارتباط با دوستان  94/5درصد از
خودکارآمدی اجتماعی را پیشبینی میکند که در سطح  p < 0/07معنادار است .در گام
دوم با اضافه شدن بیگانگی با والدین به معادله ،درمجموع  84درصد از خودکارآمدی
اجتماعی پیشبینی شد که در سطح  P <0/07معنادار است .در گام سوم اعتماد به والدین
وارد معادله شده است که سه زیرمقیاس درمجموع حدود  50درصد توان پیشبینی کنندگی
در سطح معناداری  P < 0/07را داشتهاند .در گام چهارم اعتماد به دوستان وارد معادله شده
و در کنار سه زیرمقیاس  54درصد از خودکارآمدی را در سطح معناداری  P < 0/07پیشبینی
نمودهاند .در گام پنجم بیگانگی با دوستان درمجموع با چهار زیرمقیاس قبلی حدود 59
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درصد از خودکارآمدی را پیشبینی نمودند .زیرمقیاس ارتباط با والدین به دلیل توان پیش-
بینی کنندگی پایین از معادله حذفشده است.
جدول  :5نتایج رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی رضایت از زندگی از روی ابعاد مختلف دلبستگی
رضایت از
زندگی
گام اول

اعتماد به دوستان

اندازهی اثر

F

Bea

T

0/774

0/887

0/885

448/458

0/774

76/758

0/844

74/890

0/650

0/574

0/570

498/048

0/947

4/497

R

R2

اعتماد به دوستان
گام دوم

اعتماد به والدین
اعتماد به دوستان
اعتماد به والدین
بیگانگی با

گام سوم

والدین

0/660

0/544

0/544

767/769

0/855

77/485

0/487

5/904

-0/498

-5/744

اعتماد به دوستان
اعتماد به والدین
بیگانگی با
والدین
بیگانگی با
گام چهارم

دوستان

0/668

0/7

0/545

795/970

0/896

77/474

0/478

5/784

-0/747

-9/704

-0/047

-4/809

اعتماد به دوستان
اعتماد به والدین
بیگانگی با
والدین
بیگانگی با
دوستان
گام پنجم

ارتباط با دوستان

0/666

0/709

0/544

704/477

0/954

7/044

0/477

5/774

-0/767

-9/578

-0/7

-4/504

0/704

7/449

نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام (جدول  )5نشان میدهد که زیرمقیاس اعتماد به
دوستان بیش از دیگر زیرمقیاسهای دلبستگی به والدین و همساالن قدرت پیشبینی رضایت
از زندگی را دارد .در گام دوم اعتماد به والدین بیشترین ارتباط با خودکارآمدی اجتماعی
را نشان میدهد .در گام اول اعتماد به دوستان  88/7درصد از رضایت از زندگی را پیشبینی
میکند که در سطح  p < 0/07معنادار است .در گام دوم با اضافه شدن اعتماد به والدین در
معادله ،درمجموع  57/4درصد از رضایت از زندگی پیشبینی شد که در سطح <0/07

P

معنادار است .در گام سوم بیگانگی با والدین وارد معادله شده است که سه زیرمقیاس
درمجموع حدود  70درصد توان پیشبینی کنندگی در سطح معناداری  P < 0/07را داشتهاند.
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در گام چهارم بیگانگی با دوستان وارد معادله شده و در کنار سه زیرمقیاس  70درصد از
خودکارآمدی را در سطح معناداری  P < 0/07پیشبینی نمودهاند .در گام پنجم ارتباط با دوستان
درمجموع با چهار زیرمقیاس قبلی حدود  70درصد از رضایت از زندگی را پیشبینی نمودند.
زیرمقیاس ارتباط با والدین به دلیل توان پیشبینی کنندگی پایین از معادله حذفشده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش بررسی پیشبینی دلبستگی نوجوان به والدین و همساالن با خودکارآمدی
اجتماعی و رضایت از زندگی بود ...یافتههای پژوهش نشان داد که مؤلفههای دلبستگی به
والدین و همساالن با مؤلفههای خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی در سطح p 0/07
<رابطهای معنادار داشتند همچنین مؤلفههای دلبستگی به والدین و همساالن نقش پیشبینی
کنندهای در خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی داشتند( .جدول  )5 ،8 ،9 ،4و نتایج
این پژوهش با بخشی از یافتههای (دبورا الیبل4006 ،7؛ کوئرنر و آن فیتز پاتریک4007 ،4؛
دهقانی زاده و حسین چاری7947 ،؛ سپاه منصور ،مظاهری7940 ،؛ گلچین ،زردموی اردکلو،
7940؛ سامانی و بهمنش7944 ،؛ طهماسیان و اناری7944 ،؛ حقیقی ،شکرکن و موسوی
شوشتری )7947 ،همخوان است.
خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی ازجمله متغیرهای مهمی هستند که بر روی
کیفیت زندگی نوجوانان ،روابط با دیگران و شادکامی تأثیر میگذارند .محققان مجموعهای از
عوامل را که بر روی خودکارامدی اجتماعی و رضایت از زندگی نوجوانان اثرگذار هستند
شناسایی نمودهاند .یکی از مهمترین این عوامل دلبستگی میباشد .نتایج پژوهش دبورا الیبل
( )4006دلبستگی ایمن به والدین و همساالن ارتباط معناداری با جنبههایی از شایستگی اجتماعی
و هیجانی دارد .همسو با این یافتهها تأثیرات زیرمقیاسها نشان میدهد که ارتباط با دوستان و
هم سن و ساالن تأثیر بسیاری در روابط اجتماعی و عملکرد اجتماعی و بهطورکلی خودکارآمدی
اجتماعی دارد؛ و طهماسیان و اناری ( )7944به این نتیجه رسید ،هرچه نوجوان از طرف دوستان
و همسنوساالنش طرد شود و ارتباط کمتری با آنها داشته باشد از میزان خودکارآمدی اجتماعی
Deborah Laible
Koerner & Anne Fitzpatrick
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وی کاسته میشود .در اکثر پژوهشهای انجامشده پیرامون دلبستگی نوجوان نتایج نشان داده
است که دلبستگی به والدین نقش و تأثیر بیشتری دارد ،اما در پژوهش حاضر بعد ارتباط با
دوستان است که بیشترین تأثیرگذاری را نشان میدهد.
در تبیین پژوهش حاضر میتوان گفت در نوجوانی به دلیل رشد ذهنی و بروز بلوغ و
همچنین ارتباط بیشتر با دوستان و همسنوساالن در مدرسه و شکوفا شدن حس استقالل و
خودمختاری موجب جدا شدن نوجوان از والدین شده و سبب میگردد تا نوجوان به
همسنوساالن گرایش بیشتری داشته باشد .بر همین اساس است که ارتباط با دوستان بیشترین
سهم را در خودکارآمدی اجتماعی دارد .البته در ردیف دوم بیگانگی با والدین است که ارتباطی
معکوس و معنیدار با خودکارآمدی اجتماعی دارد و در رده سوم اعتماد به والدین دارای
رابطهای مستقیم و معنادار است ،پس نمیتوان نقش و تأثیر والدین بر نوجوانان را کمارزش
توصیف کرد .این یافتهها با پژوهشهای کوئرنر و فیتز پاتریک ( )4007و سامانی و بهمنش
( )7944همسو است .نتایج این پژوهشها نشان داده است که روابط گرم و صمیمی والدین با
فرزندان ،دادن آزادی برای ابراز احساسات و همچنین حضور یک خانواده منسجم و مهربان و
دلسوز ،بر کارکردهای اجتماعی و سازگاری نوجوان بسیار تأثیرگذار است .دهقانی زاده و حسین
چاری ( )7947در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند؛ خانوادههایی که منعطف عمل میکنند و
پاسخگو هستند ،موجب ایجاد حس خودمختاری در فرزندانشان میشوند .حقیقی ،شکر کن و
موسوی شوشتری ( )7947به این نتیجه رسیدند که روابط عاطفی والدین با فرزندان در رشد
سازگاری آنها نقش بسیاری دارد.
در ارتباط با رضایت از زندگی و تأثیر پیشبینی کنندگی دلبستگی ،سالتری و فریری ()4000
به مقایسه رضایت از زندگی نوجوانان پرورشیافته در شیرخوارگاه و نوجوانان متعلق به خانواده-
های آسیبندیده پرداخت و به این نتیجه رسید که نوجوانان پرورشیافته در شیرخوارگاهها از
رضایت از زندگی پایینتری برخوردار هستند (به نقل از سپاه منصور ،مظاهری .)7940 ،درواقع
داشتن روابط عاطفی قوی با والدین بر رضایت از زندگی بسیار تأثیرگذار است .در ارتباط با
تأثیر زیرمقی اس های دلبستگی به والدین و همساالن بر رضایت از زندگی ،مطابق با یافتههای
پژوهش حاضر باید چنین تحلیل نمود که اعتماد به دوستان برای نوجوان بیشترین عامل پیشبینی
کنندگی رضایت از زندگی است .در دورانی که نوجوان به دلیل شرایط فیزیولوژیکی و رشدی
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خود و همچنین رشد فکری اجتماعی از والدین و عوامل دلبستگی قدیم خود فاصله میگیرد،
این دوستان و حس اعتماد به این دوستان است که موجبات رضایت از زندگی را برای این
طیف سنی فراهم میکند .البته نباید فراموش کرد که همانند نتایج سؤال دوم تأثیر و نقش والدین
کم نیست و اعتماد به والدین هم در رضایت از زندگی نقشی بسزا داشته است .درواقع نوجوان
در کنار یک یا چند دوست صمیمی به والدینی مهربان و حمایتگر هم احتیاج دارد .این یافته
همسو با نتایج پژوهش کارولین ( )7448است ،وی نتیجهگیری کرد که ادراک نوجوانان از
انعطافپذیری و پیوند خانوادگی با رضایت آنان از زندگی خانوادگیشان ارتباط مثبتی دارد و
حمایت والدین از فرزندان و فهم این موضوع که والدین حامی آنان هستند ،منجر به رضایت
نوجوانان از زندگی خانوادگیشان میشود (به نقل از گلچین ،زردموی اردکلو.)7940 ،
سالدو و هوبنر ( )4007به این نتیجه رسیدند که با افزایش میزان حمایت والدین ،میزان
رضایت از زندگی در نوجوانان نیز افزایش مییابد .نوجوانان دارای رضایت پایین از زندگی،
تنشهای مرتبط با خانواده ،عدم توافق والدین و تعارض باالی والدین را تجربه میکنند (به نقل
از سپاه منصور و مظاهری؛  .)7940ماکیو و هیوبنر ( )4004و ازدمیر و کروکلو ( )4079به این
نتیجه رسیدند که دلبستگی به والدین پیشبینی کننده قویتری برای رضایت از زندگی هست.
بهطورکلی چنین باید نتیجهگیری کرد که نوجوانی دورانی است که با بلوغ و تغییرات
گسترده فیزیکی ،شناختی ،اجتماعی و اخالقی شناختهشده است .این تغییرات گسترده موجبات
طغیانی را فراهم میآورد که می تواند بر بسیاری از رفتارها و اخالقیات فرد در این دوران اثر
بگذارد که یکی از مهمترین این واکنشها استقاللخواهی و خودمختاری میباشد .شخص در
این دوران دیگر آن کودک فرمانبردار نیست و میخواهد برای خود تصمیمگیرنده باشد .این
شرایط میتواند بر روابط والد فرزندی تأثیری منفی بگذارد .البته نباید فراموش کرد که والدین
آگاه و دلسوز می توانند با در نظر گرفتن این دوران و توجه به این حساسیتهای گذرا ،مهر و
محبت خود را به فرزندشان ارزانی داشته و از بار این سختی بکاهند .مطابق با نظر بالبی دلبستگی
از بدو تولد نسبت مراقب اصلی یعنی مادر (و یا پرستار دائمی نوزاد) ایجادشده و باگذشت
زمان به پدر و اطرافیان گسترده میشود تسری یافتن دلبستگی از مادر به دیگر اعضای خانواده
و در ادامه به خارج از خانواده بدین معنا است که دلبستگی نیازی است ذاتی و حیاتی که
موجبات دریافت حمایت دیگران را فراهم میآورد.
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در این پژوهش که به بررسی تأثیر دلبستگی به والدین و همساالن بر خودکارآمدی اجتماعی
و رضایت از زندگی در نوجوانان پرداخته شد ،نتایج حاصله گواه این مطلب بود که دلبستگی
تسری یافته از مادر در نوزادی ،در هنگام نوجوانی بهصورت دلبستگی به والدین و همچنین
همساالن خود را نشان میدهد و بر خودکارآمدی اجتماعی و رضایت نوجوان از زندگیاش
تأثیر میگذارد .روابط گرم و صمیمی والدین در دوران پرتنش نوجوانی ،عاملی است که به
نوجوان انرژی انجام فعالیتهای اجتماعی را میدهد و به وی کمک میکند تا با عزتنفس باال
در اجتماع از پس مشکالت و مسئولیتهایش برآید .از سویی دیگر این ارتباطات پربار والد-
فرزندی رضایت نوجوان را به همراه دارد .عالوه بر این روابط والد فرزندی ،در این دوران
همانطور که اشاره شد ،نقش دوستان و همساالن که در خارج از محیط خانه هستند و اکثراً
نیمی از زمان بیداری را با نوجوان در مدرسه میگذرانند بسیار مهم است .روابط گرم و صمیمی
با این موضوعات دلبستگی جدید ،بر خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانی
بسیار تأثیرگذار است .مطابق با یافتههای پژوهش حاضر همبستگی و تأثیرگذاری دلبستگی به
دوستان و همساالن در نوجوانی ،بر خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی قویتر از
دلبستگی به والدین بود؛ یعنی اینکه نوجوان در کنار یک دوست مهربان و قابلاطمینان که تقریباً
شرایط و مشکالت مشترکی با وی دارد ،از شادی و عزتنفس باالتری برخوردار است .پس
نقش هر دو یعنی هم والدین و هم دوستان در نوجوانی بسیار مهم است و نمیتوان بهسادگی
یکی را حذف کرد و بر دیگری پافشاری نمود.
در هر پژوهش تعدادی از عوامل ناخواسته و غیرقابلکنترل میتوانند بر جریان پژوهش و
یا نتیجه حاصل تأثیر بگذارند که البته مقابله با این عوامل ضروری میباشد .از جمله محدودیت-
های این پژوهش ،می توان به این موارد اشاره کرد :تعمیم نتایج پژوهش حاضر به سایر نقاط
کشور باید با احتیاط صورت گیرد .با توجه به پرسشنامهای بودن پژوهش حاضر ،خود گزارش
دهی آزمودنیها میتواند بهعنوان یکی از محدودیتهای پژوهش بهحساب آید.
با توجه به نتایج پژوهشهای انجامشده و همچنین نتایج پژوهش حاضر که به تأثیر و نقش
دلبستگی به والدین تأکید داشتهاند ،پیشنهاد میشود که والدین بیشتر به فرزندان خود اهمیت
دهند و بیشازپیش به مشکالت و خواستههای آنان توجه کنند .مطابق با نتایج حاصل از پژوهش
حاضر ،که روشنکننده نقش دوستان و همساالن بر میزان خودکارآمدی و رضایت از زندگی
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نوجوانان از زندگی است ،توصیه میشود که والدین بر دوستیهای فرزندان خود نظارت داشته
باشند ولی مخل روابط سالم آنان با دوستانشان نشوند.
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