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Abstract 

Background & Objectives: Family is the first environment in which the child takes the first steps towards development and establishes an 

emotional bond with parents. Thus, if emotional bonds and relationships within the family are compromised, a public tendency toward antisocial 

behaviors will become apparent. Children’s behavioral problems result from poor quality of family interactions, the lack of parents’ emotional 

support, and conflicts between parents and children. In this regard, emotion regulation is a self–awareness mechanism to cope with undesirable 

situations in life. This study aimed to model the relationship between adolescent behavioral problems based on parent–child conflicts and familial 

problems with the mediating role of emotion regulation difficulty in female adolescents. 

Methods: This research was performed using structural equation modeling, as a part of descriptive–correlational research. The statistical 

population of this study consisted of all 10th– and 11th–grade female high school students in Khoy City, Iran, in the academic year of 2019–2020. 

The study sample included 397 subjects who were selected by cluster random sampling method; however, the final sample size of the study was 

measured to be 367 by cluster random sampling approach. The inclusion criteria of the study were being a teenage girl; consent to complete 

research questionnaires; no biopsychological disorders, and no dependence on narcotics and psychotropic substances (health records & student 

counseling records were used to address these issues). The exclusion criterion of the study included providing incomplete questionnaires and 

missing data; e.g., the selection of only one option in the questionnaires. Data collection tools used in the pretest and posttest phases included 

the Youth Self Report (Achenbach, 1991), Parent–Child Conflict Tactics Scale (Straus, 1990), Self–Report Family Process Scale (Samani, 2008), 

and Difficulties in Emotional Regulation Scale (Gratz & Roemer, 2004). The obtained data were analyzed using Pearson correlation coefficient 

and structural equation modeling in SPSS and AMOS at p<0.05.  

Results: The obtained results suggested that parent–child conflicts (β=0.261, p=0.002) and familial problems (β=0.429, p=0.005) with the 

mediating role of emotion regulation difficulties, explained behavioral problems in the examined adolescents. Furthermore, the goodness of fit 

indices indicated a good fit of the model (χ2/df=2.97, NFI=0.900, GFI=0.900, CFI=0.926, RMSEA=0.073).  

Conclusion: According to the research findings, parent–child conflicts and familial problems with an emphasis on the mediating role of emotion 

regulation difficulties can explain adolescent behavioral problems; they can reduce them to provide a platform for improving adolescent 

behavioral problems. All explored variables may lead to adolescents’ behavioral problems.  

Keywords: Behavioral problems, Parent–Child conflict, Family processes, Emotion regulation difficulties. 
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  .۶۵(:11)؛ ۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ یرت برخط انتشار   

ی ندهاایفرمشکالت  و فرزندی-براساس تعارض والد سازی مشکالت رفتاری نوجوانانمدل
 گر دشواری تنظیم هیجان در نوجوانان دخترخانواده با نقش میانجی

 ۲یاراحمدیی یحی ،۲انیاحمد حمزه ،۲یاکبر، *مریم 1ییرضازینب 
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

از . هدف و تعارض بین والدین و فرزندان است پدر و مادر، محصول کیفیت نامناسب تعامالت خانواده، فقدان حمایت عاطفی نوجوانانمشکالت رفتاری  زمینه و هدف:
 گر دشواری تنظیم هیجانی در نوجوانان دختری خانواده با نقش میانجیندهایفرآفرزندی و مشکالت -سازی مشکالت رفتاری نوجوانان براساس تعارض والدحاضر مدل پژوهش

 بود.
های دهم و یازدهم دورٔه متوسطٔه دوم هیپاآموزان دختر جامعٔه آماری پژوهش را تمامی دانش سازی معادالت ساختاری بود.طبق مدلبراجرا  لحاظ ازپژوهش  نیا بررسی:روش

بود. ابزار گردآوری  ۳۶۷به تعداد  ی،اخوشهگیری تصادفی نمونه صورتبهنمونٔه نهایی تحقیق  حجمتشکیل دادند.  1۳۹۸-۹۹بخش مرکزی شهرستان خوی در سال تحصیلی 
(، مقیاس خودگزارشی فرایند خانواده 1۹۹۰)استراس،  فرزند-های تعارض والدمقیاس تاکتیک(، 1۹۹1آخنباخ، )خودسنجی نوجوان   رفتاریاهٔهیس اسیمقشامل  هاداده

 همبستگی روش نیزو  ۲۲نسخٔه  AMOSو  ۲۳نسخٔه  SPSSافزارهای ها با نرم( بود. داده۲۰۰۴ی )گراتز و رومر، جانیهتنظیم  هایدشواری ( و مقیاس1۳۸۷)سامانی، 

 تحلیل شد.وتجزیه ۰٫۰۵در سطح خطای سازی معادالت ساختاری مدل و پیرسون
های تنظیم هیجانی، گر دشواریبا نقش میانجی( p ،۰٫۴۲۹=β=۰٫۰۰۵) ( و مشکالت فرایندهای خانوادهp، ۰٫۲۶1=β=۰٫۰۰۲)فرزند -نتایج نشان داد، تعارض والد :هاافتهی

، χ2/df ،۰٫۹۰۰=NFI ،۰٫۹۰۰=GFI=۲٫۹۷از برازش مناسب مدل بود )های نکویی برازش حاکیکنند؛ همچنین شاخصنوجوانان تبیین میمشکالت رفتاری را در 
۰٫۹۲۶=CFI ،۰٫۰۷۳=RMSEA.) 

تنظیم هیجان قدرت تبیین مشکالت  هایفرزندی و مشکالت فرایندهای خانواده با تأکید بر نقش میانجی دشواری-تعارضات والدهای پژوهش، براساس یافته گیری:نتیجه
هر سه متغیر مذکور زمینه را برای بروز مشکالت رفتاری  ؛ همچنینها بستری برای بهبود مشکالت رفتاری نوجوانان فراهم کردتوان با کاهش آنرفتاری نوجوانان را دارند و می

 د.نکننوجوانان فراهم می
 ی تنظیم هیجان.دشوار فرایندهای خانواده، فرزند،-والد تعارض مشکالت رفتاری، :هادواژهیکل
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 مقدمه ۱
خود را  یهاقدم نیدر آن نخست فرزندانکه  است یطیمح نیخانواده اول

در این  پدر و مادرعاطفی با  (. ارتباط1) دنداریرشد برم درجهت
عاطفی و روابط درون  در ارتباطاگر  (؛ بنابراین۲شود )ایجاد می محیط

ضداجتماعی در به رفتارهای  ی، گرایشوجود آیدتعارضی بهخانواده 
 زیربنای ریزی شخصیت وپی(. ازطرفی ۳) شودیآشکار م فرزندان

  ٔچراکه نحوه شود؛یریزی مدر خانواده پایه آتی یاساسی برای رفتارها
 دهی رفتار فرزندانشکلیش از هر عامل دیگری در ب رفتار پدر و مادر

شرایط تأثیر زیادی بر  فرزندانو والدین کیفیت تعامل (. ۲) استمؤثر 
گیری مشکالت خطر شکل و تعارض در این حیطه دارد هاروانی آن

-تعارض والد(. ۴) دهدیافزایش م فرزندانرفتاری و هیجانی را در 
را  فرزنداناجتماعی  مسائل تواندیاست که م یامقوله یفرزند
تأثیر قرار دهد. در همین راستا مشکالت رفتاری فرزندان، تحت

محصول کیفیت نامناسب تعامالت خانواده، فقدان حمایت عاطفی 
مشکالت رفتاری (. ۵) والدین و تعارض بین والدین و فرزندان است

 های هیجانی و رفتاری درکه در آن پاسخد شوشامل شرایطی می
 (. ۶اثرگذاری منفی داشته باشد )محیط  سازگاری مثبت با

والدین با نوجوانان است که  اتتعارض ،یکی از عوامل خانوادگی
کند. در فراهم می گیری مشکالت رفتاری نوجوانانشکلای برای زمینه

-تعارضات والدهای مختلف بیانگر تأثیر این زمینه نتایج پژوهش
توان به تأثیر می فرزندی بر مشکالت رفتاری نوجوانان است؛ ازجمله

و  شریفیپورتعارضات خانوادگی بر اضطراب نوجوانان در پژوهش 
شناختی فرزند بر مشکالت روان-(، تأثیر تعارض والد۷) همکاران

تربیتی  یهاسبک ( و تأثیر۸) پورنوجوانان در پژوهش شریعتی و امامی
 در پژوهش مشکالت رفتاری نوجوانانو های ارتباطی مهارت بر دینوال

 فرزندی-ات والدتعارضبنابراین  اشاره کرد؛ (۹) سانگاوی و همکاران
با خُلق عصبانی، افسرده، اضطراب و سایر  مستقیمی در خانواده ارتباط

 (. ۶) داردمشکالت در زندگی نوجوانان 
در نوجوانان  رفتارهای پرخطر ها منجربه افزایشهمچنین تعارض

طور درخورتوجهی با تعارض خانوادگی به (. درواقع1۰شود )می
دارای که  (. نوجوانانی11مرتبط است ) مشکالت رفتاری نوجوان

نارسایی بیشتری در شناسایی،  ،ندهستمشکالت هیجانی و رفتاری 
عوامل  رسدینظر مدرواقع به(. 1۲) ندردرک و مدیریت هیجانات دا

تأثیر  نوجوانانبر مشکالت  وجود دارد که خانواده در یاواسطه
شناختی و هیجانی  یندهاایفر ،گریچ و فینچام نظریٔه بنا به. گذاردیم

 آنانمیان مشکالت والدین و مشکالت  دارای نقش مهمی نوجوانان
بین تعارض والدین با نوجوانان و هیجانات منفی و . (1۳است )

معنا که ای وجود دارد؛ بدینرابطٔه دوسویه هامشکالت رفتاری در آن
 (.1۴) شودیهیجانات منفی م ات منجربه بیشترشدنتعارضافزایش 

 تجربٔه مؤلفٔهاست که شامل سه  شناختیروانهیجان حالت پیچیدٔه 
 (.۵) استذهنی، پاسخ هیجانی و رفتار آشکار حاصل از این تجربه 

ی تنظیم هیجان راهبردهاروشدن با اتفاقات پرتنش، اشخاص در روبه
(. 1۵کنند ) هیجانی خود استفاده میتجربٔهمختلفی را برای مدیریت 

هایی در این زمینه بعضی از افراد در مدیریت هیجاناتشان دشواری
در شناسایی و  ناتوانی معنایبهدشواری در تنظیم هیجان دارند. 

ارائٔه  مدیریت صحیح و ست. در این حالت فرد ازا توصیف احساسات
 (.1۶) ی مناسب دربرابر هیجانات عاجز استرفتارپاسخ 
ای در دشواری تنظیم کنندهبر تعارضات خانوادگی که نقش تعیینعالوه

های خانواده نیز در هیجانی دارد، شکل و ساختار خانواده و فراینده
 جینتا (. در این راستا1۷)مدیریت هیجانات مؤثر و تأثیرگذار است 

نشان داد، مشکل در فرایندهای خانواده  اندرس و همکارانپژوهش س
 یبرا یدارامعن نیبشیپ های نامناسب تربیتی پدر و مادرو سبک

 (.1۸) است یجانیه میدر تنظ یدشوار
مشکالت  ینیبشیپدر پژوهشی به بررسی  دولتشاهیو  سینکی یونسی

کنترل  جان،یه ابرازگری ،یوالدگر یهاسبک یکودکان برمبنا یرفتار
 افتندیدر هاپرداختند. آن مادران جانیدر ابراز ه دوسوگراییو  جانیه

 ینیبشیدر پ دنتوانیمادران م جانیدر ابراز ه مذکور یهاسبک که
 انیپژوهش سپهر جینتا(. 1۹)د نکودکان مؤثر باش یمشکالت رفتار

 یدر خانواده و دشوار یمنف جانیه یانگریبی مجره نقش و اسد آذر
(. ۲۰نشان داد )نوجوان  شدٔهدر سطح استرس ادراکرا  جانیه میتنظ

همچنین در پژوهش لوگینوا و اسالبودسکایا مشخص شد، ساختار 
خانواده ازطریق رفتار والدین، تعامالت خانوادگی و عوامل 

بر مشکالت رفتاری کودکان  میرمستقیغی ریتأثاقتصادی، اجتماعی
 (.۲1دارد )

فرزندی، مشکالت -شده، تعارض والدباتوجه به توضیحات بیان
فرایند خانواده و دشواری تنظیم هیجانی هر کدام نقش مهم و 

نظر به اهمیت ی در مشکالت رفتاری نوجوانان دارد. همچنین ابرجسته
 یهایینارسا دوران نوجوانی و شیوع مشکالت رفتاری در این دوران و

شان ی مختلف زندگیهاجنبهنوجوانان در مدیریت  جدی و مشهود
ای برای بررسی این متغیرها و (، پژوهش حاضر در پی زمینه1۵)

یشگیری از مشکالت پ منظورها بهشدن سهم هر کدام از آنمشخص
تعارض  تاکنون یگرد عبارت بهرفتاری در دوران پرتنش نوجوانی بود. 

ی در جانیه میتنظ یخانواده و دشوار ندیمشکالت فرا ،یدفرزن-والد
ی بررسی نشده سازمدلارزیابی مشکالت رفتاری نوجوان در قالب 

اهمیت دوران نوجوانی و مسائل  دلیلپژوهش حاضر به بنابراین است؛
یرگذار تأثیی متغیرهای شناساگامی هرچند کوچک درجهت  ، در پیآن

با  ود. به همین دلیل پژوهش حاضربر مشکالت رفتاری نوجوانان ب
سازی ارتباط بین مشکالت رفتاری نوجوانان براساس هدف مدل

ی خانواده با نقش ندهاایفرفرزندی و مشکالت -تعارض والد
 اجرا شد. گر دشواری تنظیم هیجانی در نوجوانان دخترمیانجی

 بررسیروش 2
سازی معادالت ساختاری و نیز طبق مدلبراجرا  لحاظ ازپژوهش  نیا

براساس نتایج مورد انتظار، پژوهشی کاربردی بود. جامعٔه آماری 
های دهم و یازدهم دورٔه آموزان دختر پایهپژوهش را تمامی دانش

-۹۹متوسطٔه دوم بخش مرکزی شهرستان خوی در سال تحصیلی 
ی اخوشهگیری تصادفی نمونه صورتبهتشکیل دادند که  1۳۹۸

 های دهم و یازدهم دخترآموزان پایهانتخاب شدند. تعداد کل دانش
نفر بود. حجم نمونٔه تحقیق  ۳۲۸۰ باًیتقرشهرستان مذکور در این سال 

سازی معادالت ساختاری براساس قاعدٔه پیشنهادی محققان حوزٔه مدل
ی برابر تعداد متغیرها ۲۰تا1۵بر آن بود که تعداد نمونه حداقل باید مبنی
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۳ 

( تحقیق حاضر 1(. در مدل مفهومی )شکل ۲۲شده باشد )مشاهده
شده وجود داشت؛ بنابراین حجم نمونه حدود متغیر مشاهده ۲1

(؛ البته پس از ۲1×1۹=۳۹۹چهارصد نوجوان دختر تعیین شد )
بودن کنار گذاشته علت ناقصپرسشنامه به ۳۲ها تعداد آوری دادهجمع

دست آمد. برای این نفر به ۳۶۷برابر  شد و حجم نمونٔه نهایی تحقیق
ی از بین مدارس دورٔه متوسطٔه اخوشه صورتبهمنظور در مرحلٔه اول 

طور تصادفی انتخاب بهدوم ناحیٔه مرکزی شهرستان خوی شش مدرسه 
شد. دلیل انتخاب شش مدرسه پوشش کامل مناطق مختلف شهرستان 

هفتاد تا هشتاد نفر  یامدرسهمذکور بود؛ همچنین امکان داشت از هر 
با پژوهشگر همکاری کنند؛ بنابراین الزم بود حداقل شش مدرسه در 

در مرحلٔه دوم از بین هرکدام از مدارس منتخب  نظر گرفته شود.
های دهم و آموزان پایهتصادفی هفتاد نفر از میان دانش صورتبه

آموزان یازدهم انتخاب شدند. الزم به ذکر است تعدادی از دانش
شده حاضر به همکاری نبودند و از چرخٔه پژوهش کنار گذاشته انتخاب

  .شدند
کنندگان به پژوهش عبارت بود از: نوجوان دختر معیارهای ورود شرکت

پژوهش؛ نبود هرگونه  یهاپرسشنامهداشتن برای پرکردن بودن؛ رضایت
معلولیت جسمانی و اختالالت روانی؛ اعتیادنداشتن به مصرف 

گردان )برای محرزشدن این موضوعات از و مواد روان موادمخدر
آموزان استفاده شد(. ای دانشپروندٔه سالمت و پروندٔه مشاوره

نکردن کامل کنندگان از پژوهش، تکمیلمعیارهای خروج شرکت
گزینه مثال انتخاب فقط یک  عنوانبه هادادهبودن و پرت هاپرسشنامه

وپرورش اهنگی با مسئوالن آموزشها بود. بعد از همدر پرسشنامه
منظور ها در اختیار نوجوانان قرار گرفت. بهشهرستان خوی، پرسشنامه

ها به بودن اطالعات آنرعایت اخالق پژوهشی، دربارٔه محرمانه
 نوجوانان اطمینان داده شد. 

 ی زیر بود.هاها شامل پرسشنامهابزار گردآوری داده
در  نباخخآاین پرسشنامه توسط  :1نوجوانخودسنجی   رفتاریاهٔهیس -

ی برای سؤال1۲۲ی ابیخودارزساخته شد. این مقیاس  1۹۹1سال 
 هاییتوانا، هایستگیشامذکور  اسیمق(. ۲۳سال است ) 1۸تا11سنین 

 اس،یمق. کندیمرفتاری نوجوانان را مشخص -و مشکالت عاطفی
 هایستگیبخش شاشود. ها میو سندرم هایستگیشا هایشامل بخش

و  یاجتماع اییکار ،یلیعملکرد تحص ها،تیاز چهار قسمت فعال
، هاانواع ورزششامل  هاتیشده است. فعال لیتشک یکل یستگیشا

. شودمیآن  تیفیها، شغل و کمهارت ،یرورزشیغ یهایانواع سرگرم
ت و یاست که در آن نوجوان عضو یشامل سازمان یاجتماع یکارآمد

، گیافسرد/یریگگوشه ها دربرگیرندٔهسندرم دارد. بخش تیفعال
تفکر،  تمشکال ،یمشکالت اجتماع ،گیافسرد/بدنی اتیشکا

 گر،یرفتار پرخاشگرانه، مشکالت د ز،یگرمشکالت توجه، رفتار قانون
مشکالت اختالل پس از سانحه و حاالت  ،یاجبار-یمشکالت وسواس

گیری نشان داد، در تحقیق حاضر نتایج مدل اندازه .(۲۳است ) مطلوب
سه مؤلفٔه آخر ضرایب مسیر قابل قبولی ندارند و از فرایند تحلیل کنار 

                                                      
1. Youth Self Report (YSR) 
2 T score 
3. Parent-Child Conflict Tactics Scale (CTSPC)  

 کرتیل صورتبهاین مقیاس  سؤاالتگذاشته شدند. پاسخ به 
است. به این ترتیب نمرٔه صفر به مواردی تعلق  ۲ی از صفرتاانهیگزسه

به حاالتی داده  1وجوان وجود ندارد. نمرٔه که هرگز در رفتار ن ردیگیم
در اغلب  ۲شود و نمرٔه شود که گاهی در رفتار نوجوان مشاهده میمی

فرد  2Tنمرٔه در تفسیر نمرات آزمون چنانچه مواقع در رفتار وجود دارد.
فرد  Tکه نمرٔه باشد، در محدودٔه نرمال است. درصورتی ۶۰کمتر از 

باشد  ۶۳در محدودٔه مرزی قرار دارد و اگر بیشتر از  باشد ۶۳تا۶۰بین 
ی هااسیمق(. پایایی مقیاس اصلی و خرده۲۴است ) در محدودٔه بالینی
که ضریب آلفای کرونباخ کل طوریمحاسبه شد؛ به آن توسط آخنباخ

ی آن دامنه بین هااسیمقدست آمد و برای خردهبه ۰٫۹۳مقیاس 
این مقیاس در ایران نیز در  (. پایایی۲۳بود ) ۰٫۹۴تا۰٫۸۷

پژوهش مینایی، با استفاده از آلفای  درهایی محاسبه شد. پژوهش
دست به ۰٫۹1 ( و در پژوهش زرگر و همکاران،۲۴) ۰٫۹۰کرونباخ 

 (.۲۵آمد )

در پژوهش حاضر برای  :۳فرزند-والد های تعارضمقیاس تاکتیک -
های تعارض سنجش تعارض والدین با فرزندان از مقیاس تاکتیک

توسط استراس  1۹۹۰فرزند استفاده شد. این مقیاس در سال -والد
(. ۲۶ساخته شد که برای دامنٔه سنی کمتر از هیجده سال کاربرد دارد )

با پانزده ماده برای سنجش سه تاکتیک حل تعارض یعنی  مقیاس مذکور
 نیتدواستدالل، پرخاشگری کالمی و خشونت، بین اعضای خانواده 

ی از صفر ادرجهششهمچنین پاسخ آن براساس لیکرت است؛ شده
. شودیمی گذارنمره (در ماه بارک)برای بیش از ی ۵تا  ()برای هرگز

 نیبمقیاس که نمرات یصورتدر نمرات مقیاس در سه حد قرار دارد:
  هدفجامعٔه نیدر اتعارض  زانیمم قرار دارد و در حد کباشد،  1۵تا1

در حد متوسط و باشد،  ۴۵تا1۶ نیبمقیاس نمرات  است؛ اگر فیضع
 یشتر ازکه نمرات بیصورتدراست؛  یدر سطح متوسطتعارض  زانیم

در حد زیاد و میزان تعارض در سطح زیادی  ریمتغ زانیباشد، م ۴۶
زوج  ۲1۴۳(. استراس پایایی و روایی این مقیاس را بر ۲۶قرار دارد )

آمریکایی ارزیابی کرد و با ضریب آلفای کرونباخ پایایی 
(. پایایی این مقیاس ۲۷را برای مقیاس گزارش کرد ) =۰٫۷۸αحداقل

در ایران در پژوهش حسین پناهی و گودرزی با استفاده از روش آلفای 
 (.۲۸دست آمد )به ۰٫۸۴کرونباخ 

ی در توسط سامان مقیاس نی: ا4ی فرایند خانوادهخودگزارشمقیاس  -
 نهیگز پنج ماده در ۴۳دارای  (. این مقیاس۲۹) شدطرح  1۳۸۷ سال

 پنجو  دهداغلب مواقع را نشان می ۵و  ندرتبه 1که طوریاست؛ به
ی ها، مهارتمقابلهی ها، مهارتیارتباط یهاعامل مهارت

را  یمذهب دیپذیری و عقاانسجام و انعطافگیری و حل مسئله، تصمیم
است. نمرات  ۲1۵و  ۴۳کند. حداقل و حداکثر این مقیاس می یابیارز

(. ۲۹ی از فرایند خانوادگی مناسب است )برخوردار دهندٔهنشانبیشتر 
در پژوهش سامانی ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف این ابزار 

 (.۲۹گزارش شد ) ۰٫۸۹تا۰٫۸1بین 
شاخصی  اسیمق نی: ا5یجانیه میتنظ یهایدشوار اسیمق -

4. Self-Report Family Process Scale (SFPS) 
5. Difficulties Emotional Regulation Scale (DERS) 
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 میموجود در تنظ یهایدشوار ارزیابی یکه برا خودگزارشی است
(. این مقیاس ۳۰تهیه شد ) ۲۰۰۴در سال توسط گراتز و رومر  یجانیه

ی هاپاسخمقیاس عدم پذیرش عبارت در شش خرده ۳۶ شامل
در کنترل تکانه، فقدان مند، دشواری هیجانی، دشواری در رفتار هدف

گاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و فقدان  آ
از  کرتیل یادرجهپنج اسیبراساس مق هاپاسخ وضوح هیجانی است.

حداقل  .ستا شدهی بند( درجهشهیهم باًی)تقر ۵هرگز( تا  باًی)تقر 1
تر، دشواری بیش نمرات است. 1۸۰و حداکثر آن  ۳۶نمرات این مقیاس 

(. الزم به ذکر است در مدل ۳۰دهد )تنظیم هیجان را در فرد نشان می
گیری این پرسشنامه مؤلفٔه فقدان وضوح هیجانی ضریب مسیر اندازه

و رومر ضریب  گراتز معناداری نداشت و از فرایند تحلیل حذف شد.
( و در پژوهش ۳۰) کردندگزارش  ۰٫۹۳آلفای کرونباخ پرسشنامه را 

 (.۳1بود ) ۰٫۹1برابر با  نی و خلعتبریشعبا

هدف  بررسی برای الزم هایداده پژوهش، هایپرسشنامه از استفاده با
افزارهای نرم از استفاده ها باتحلیل دادهوتجزیه شد. آوریجمع مطالعه
SPSS  و  ۲۳نسخٔهAMOS  همبستگی روش نیز و ۲۲نسخٔه 

 ۰٫۰۵سازی معادالت ساختاری در سطح خطای مدل و پیرسون
های ها با استفاده از شاخصمتغیری دادهبودن تکصورت گرفت. نرمال

بودن چندمتغیری نیز با استفاده ( و نرمال-1+ الی 1کجی و کشیدگی )
 ی براساسشنهادیپ یالگو یبرازندگاز شاخص ماردیا بررسی شد. 

شاخص (، CFI)ی قیتطب یبرازندگ شاخص دو،یشاخص مجذور خ
 شٔهیر ( وNFIبرازش هنجارشده ) شاخص(، GFI) برازش یینکو

برای شد.  ارزیابی (RMSEA) بیتقر مجذورات نیانگیم یخطا
کار رفت. استراپ بهبررسی معناداری اثرات غیرمستقیم، روش بوت

صورت زیر مدل مفهومی پژوهش باتوجه به مبانی نظری و تجربی، به
 تدوین شد.

 
خانواده با نقش  یندهاایو مشکالت فر یفرزند-نوجوانان براساس تعارض والد یمشکالت رفتاردر زمینٔه  . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 جانیه میتنظ یدشوار رگیانجیم

 هاافتهی ۳
نفر  ۶۸تعداد نوجوان دختر شرکت کردند. از این  ۳۶۷ در این پژوهش

دارای  درصد(۴۳٫۶۰نفر ) 1۶۰سال،  1۵درصد( دارای سن 1۸٫۵۰)
نفر  ۵سال و  1۷درصد( دارای سن ۳۰٫۵۰)نفر  11۲سال،  1۶سن 

نفر  ۲۲دربارٔه سن  همچنین بودند. سال 1۸درصد( دارای سن 1٫۴۰)
های توصیفی در جدول زیر شاخص درصد( جواب ندادند.۶)

ش ارائه شده است.شدٔه پژوهمتغیرهای مشاهده
 

 شدٔه پژوهشهای توصیفی متغیرهای مشاهده. شاخص1جدول 
 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیر 

 فرزند-تعارض والد
 -۰٫۲۰ ۰٫۴۵ ۳٫۷۶ 1۴٫۴۹ استدالل

 1٫۴ 1٫۰۰ ۳٫۲۵ ۹٫۴۴ پرخاشگری کالمی

 ۰٫۳۳ -1٫۰۸ 1٫۹۵ ۶٫1۹ خشونت فیزیکی

 فرایند خانواده مشکالت

 ۰٫۵۹ ۰٫۹ ۴٫۶۷ 11٫۸۶ مهارت ارتباطی

 -۰٫1۷ ۰٫۵۶ ۶٫۴1 1۵٫۹۵ مهارت حل مسئله

 -۰٫1۳ ۰٫1۶ ۸٫۵۰ ۲۴٫۲۴ مهارت مقابله
 ۰٫۲۵ ۰٫۸۳ ۷٫۷۷ 1۹٫۷۴ گیریمهارت تصمیم

 -۰٫1۸ ۰٫۳۹ ۵٫۳1 1۴٫۲۵ عقاید مذهبی

 -۰٫1۳ ۰٫۲1 ۴٫۶1 1۵٫۳۸ فقدان آگاهی تنظیم هیجان دشواری
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 -۰٫1۶ ۰٫۷1 ۵٫۳۴ 1۳٫1۰ عدم پذیرش

 -۰٫۷۳ ۰٫۲۹ ۵٫1۵ 1۴٫۶۲ مندیعدم هدف

 -۰٫۵۸ ۰٫۶۰ ۶٫۰۷ 1۴٫۶1 بودنتکانشی

 -۰٫۵۴ ۰٫۶۳ ۷٫۷۹ 1۸٫۹۶ دسترسی محدود

 مشکالت رفتاری

 ۰٫۲۴ ۰٫۷۲ ۴٫۴۶ ۷٫۰۴ اضطراب

 ۰٫۰۶ ۰٫۶۹ ۳٫۰۲ ۴٫۹۳ گیریگوشه

 -۰٫۸۸ -۰٫1۲ ۳٫۹۴ ۴٫۴۴ جسمانی
 -1٫1۸ ۰٫۹۶ ۲٫۹۲ ۴٫۲۴ اجتماعی

 -۰٫۶۹ -۰٫۳۵ ۳٫۹۵ ۴٫۹۹ تفکر

 -۰٫1۳ ۰٫۶۲ ۳٫۳ ۴٫۶۶ توجه

 -۰٫۸۷ ۰٫۲۰ ۲٫۷۰ ۲٫۸۰ گریزیقانون

 ۰٫۷۷ ۰٫۹۵ ۴٫۵۴ ۴٫۴۷ پرخاشگری

های کجی و کشیدگی شاخص 1شده در جدول براساس نتایج گزارش
ها رد متغیری آنبودن تکقرار داشت و نرمال -1+ الی 1در محدوده 

نشد. در جدول زیر ماتریس ضرایب همبستگی بین نمرٔه کل متغیرهای 
 پژوهش آورده شده است.

 فرزند، مشکالت فرایند خانواده و دشواری تنظیم هیجان-بین متغیرهای مشکالت رفتاری نوجوانان با تعارض والد. ضرایب همبستگی پیرسون ۲جدول 
 ۴ ۳ ۲ 1 متغیرها
    1 فرزند-تعارض والد

   1 ۰٫۶11 مشکالت فرایند خانواده
  1 ۰٫۵۰۰ ۰٫۵۰۳ دشواری تنظیم هیجان

 1 ۰٫۶۹۷ ۰٫۴۸۵ ۰٫۴۸۶ مشکالت رفتاری

بین  ۲آمده از تحلیل همبستگی پیرسون در جدول دستهای بهیافته
مشکالت  شده بیانگر آن بود که بین متغیرهایمتغیرهای پژوهش

 فرزند همبستگی مستقیم و معنادار-رفتاری و تعارض والد
(۰٫۰۰1>pو بین )  مشکالت رفتاری نوجوانان و مشکالت فرایند

؛ (p<۰٫۰۰1)وجود دارد  همبستگی مستقیم و معناداریخانواده 
و دشواری تنظیم هیجانی  همچنین بین مشکالت رفتاری نوجوانان

 عالوه بینبه .(p<۰٫۰۰1) شودمشاهده می رابطٔه مستقیم و معناداری
-بین تعارض والد فرزند و مشکالت فرایند خانواده،-تعارض والد

مشکالت فرایند خانواده و و بین  فرزند و دشواری تنظیم هیجان

دشواری تنظیم هیجان رابطٔه مستقیم و معناداری وجود دارد 
(۰٫۰۰1>p.) شده براین، بررسی ارتباط بین متغیرهای مشاهدهافزون

انجام شد و ضرایب همبستگی معناداری بین انواع متغیرهای 
(. نتایج حاصل از بررسی <۰٫۰۵pشده وجود داشت )مشاهده

ارائه شده است. الزم به ذکر  ۳الت ساختاری در جدول سازی معادمدل
سازی همچون های اصلی مدلفرضاست که قبل از برازش مدل، پیش

 p ،p(p+۲>)۵1٫۲۸بودن چندمتغیری ازطریق شاخص ماردیا )نرمال
 شده( بررسی شد و رد نشد.تعداد متغیرهای مشاهده

 یی برازش مدل ساختاریهای نکو. شاخص۳جدول 
χ2 Df χ2/df NFI GFI CFI RMSEA p 

۵۲۹٫۲۰ 1۷۸ ۲٫۹۷ ۰٫۹۰۰ ۰٫۹۰۰ ۰٫۹۲۶ ۰٫۰۷۳ ۰٫۰۰1≥ 

 زانبود و می ۳کمتر از   آزادیبه درجٔه دوی، نسبت خ۳به جدول  باتوجه
RMSEA  های برازشدست آمد. همچنین شاخصبه صفرنزدیک به 

(GFI، NFI، CFI) شده برازش نزدیک به یک بود؛ بنابراین مدل ارائه
اندازٔه اثرات مستقیم،  ۴. در جدول (p≤۰٫۰۰1) مطلوبی دارد

غیرمستقیم و کل متغیرهای مشکالت رفتاری نوجوانان ازطریق متغیر 
میانجی دشواری تنظیم هیجانی نشان داده شده است. همچنین مقدار 

 داخل پرانتز ارائه شده است. احتمال هر کدام از ضرایب نیز در

 بینی مشکالت رفتاری نوجوانان با بتای استاندارد. اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل برای پیش۴جدول 

 اثر مستقیم سازه به از سازه
 )مقدار احتمال(

 اثر غیرمستقیم
 )مقدار احتمال(

 اثر کل
 )مقدار احتمال(

 یمشکالت رفتار  خانواده ندیفرامشکالت 
۰٫11۰ 

(۰٫1۷۲) 
۰٫۴۲۹ 

(۰٫۰۰۵) 
۰٫۵۳۹ 

(۰٫۰۰۲) 
 ۰٫۳۶۳ ۰٫۲۶1 ۰٫1۰1  فرزند-تعارض والد
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۶ 

(۰٫۲1۶) (۰٫۰۰۲) (۰٫۰۰1) 

( p، ۰٫۴۲۹=β=۰٫۰۰۵مشکالت فرایند خانواده ) ،۴باتوجه به جدول 
گر با نقش میانجی (p، ۰٫۲۶1=β=۰٫۰۰۲) فرزند-و تعارض والد

دشواری تنظیم هیجان، اثر غیرمستقیم معناداری بر مشکالت رفتاری 
چنین  ۲و همچنین شکل  ۴بنابراین باتوجه به جدول  دارد؛ نوجوانان

شود که مدل مشکالت رفتاری براساس مشکالت فرایند گیری مینتیجه
خوردار فرزند در نوجوانان از برازش مناسبی بر-خانواده و تعارض والد
 شود.گر دشواری تنظیم هیجان رد نمیاست و نقش میانجی

 
فرزند، مشکالت فرایندهای خانواده و دشواری تنظیم هیجان -. مدل ساختاری مشکالت رفتاری نوجوانان دختر براساس تعارض والد۲شکل 

 با بتای استاندارد

 بحث 4
سازی ارتباط بین مشکالت رفتاری ش حاضر با هدف مدلپژوه

ی ندهاایفرفرزندی و مشکالت -نوجوانان براساس تعارض والد
 گر دشواری تنظیم هیجانی در نوجوانان دخترخانواده با نقش میانجی

 اجرا شد.
فرزند و مشکالت -تعارض والد نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که

های تنظیم هیجانی گر دشواریفرایندهای خانواده با نقش میانجی
قدرت تبیین مشکالت رفتاری نوجوانان دختر را دارند. پژوهشی 

 صورتبهمستقیم همسو با این نتایج یافت نشد؛ اما  صورتبه
که نتایج صورتیها همسوست؛ بهیرمستقیم با نتایج این پژوهشغ

تعارضات خانوادگی و  ،نشان داد و همکاران شریفیپور العٔهمط
یا  سازگاری تواندیم والدینانتظارات متفاوت بین نوجوانان و 
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۷ 

مطالعٔه  جینتا(. براساس ۷) کند ینیبشینوجوانان را پ ناسازگاری
 صورتبه شدهادراک های فرزندپروریپور، سبکشریعتی و امامی

-والدین ای تعارضواسطه متغیر بر آن تأثیر ازطریق و غیرمستقیم
دولتشاهی یونسی و (. ۸) است ارتباط در خشم ابراز ابعاد با نوجوان
و  هیجان کنترل هیجانی،، ابرازگری والدگری یها، سبکدریافتند

کودکان  رفتاری مشکالت تواندیمادران م هیجاندوسوگرایی در ابراز 
نقش مجره  یو اسدآذر  انیپژوهش سپهر جینتا .(1۹)کند  ینیبشیرا پ

در سطح را  جانیه میتنظ یدر خانواده و دشوار یمنف جانیه یانگریب
های تحقیق یافته (.۲۰مشخص کرد )نوجوان  شدٔهاسترس ادراک

خانواده و  یندهاایمشکل در فرنشان داد  ساندرس و همکاران
ی جانیه میدر تنظ یدشواربا  پدر و مادر یتینامناسب ترب یهاسبک

 (.1۸رابطٔه معناداری دارد )
 یانهیزم یجانیه میتنظ توان گفت،های این پژوهش میدر تبیین یافته

ارتباط  انخودش یدرون اتیبا تجرب تا دآورینوجوانان فراهم م یرا برا
و گشوده عمل  رایپذ اتیتجرب نید و درمقابل انبرقرار کن یاسازنده

 ،تر و دشوارتر باشدمشکل ینجایتنظیم ه هچ هر کهیدرحال(؛ ۷) دیننما
صورت به ندیناخوشا اتیو تجرب مشکالتدر برخورد با  نوجوانان

مشکالت  بروزباعث این امر  کنند؛میبار عمل غیرمنطقی و فاجعه
و  یازجمله پرخاشگر شدیدی یهاو واکنش شودمیها آن در یرفتار
در این راستا  (.۶همراه خواهد داشت )بهنامناسب را  هاییزیربرون

آنچه بر تنظیم هیجانی مؤثر خواهد بود، اوضاع حاکم بر خانواده مانند 
در بستر خانواده  گرفتهشکلمدیریت تعارضات موجود و فرایندهای 

 هاییاییاز پو ییخانواده الگو که فرایندهاییطوربه (؛1۸است )
 یرندٔهگالگو دربر نیا کند؛یم انیمختلف نما هاییتدر موقعرا خانواده 

 ،یامقابله یهاو شامل مهارت استدر خانواده  یاساس میمفاه
 یهامهارت گیری ویمحل مسئله و تصم یهامهارت ،یریپذانعطاف

و اساس هر  هیپا یزندگ ریها در مسمؤلفه نیا(. 1۷) دشومی یباطارت
خانواده  ییرشد و شکوفا یبرارا  یبستر دهد ویرا شکل م یاخانواده

 اگر .کندیدشوار فراهم م طیکمک به گذر خانواده از شرا نیو همچن
 یبرا یگاه بسترآن ،دنریقرار بگ یدرست ریخانواده در مس فرایندهای

 شود.یخانواده فراهم م یاعضا ییو رشد و شکوفا جاناتیه میتنظ
د، ندچار مشکل شو خانواده و عملکرد آن فرایندهای کهیدرصورت
و  شودمی لیتبد یمنف جاناتیبروز انواع ه یبرا یباتالق بهخانواده 
 نیدر ا(. 1۹شوند )یباتالق م نیا یرخانواده درگ یضااز اع هرکدام

خواهد تر و دشوارتر سخت ینوجوانان بس یبرا جاناتیه یمتنظ انیم
 (.۲۰بود )
فرایندهای خانواده که در تنظیم هیجانات در طول زمان نقش  برعالوه

هایی که یتموقعفرزندی در -اساسی دارند، مدیریت تعارضات والد
تواند بر تنظیم هیجانی مؤثر شود نیز مییمتنش در ارتباطات نمایان 

، پرتنشهای یتموقعتعارضات در  (. نبود مدیریت مناسب۴باشد )
صورت پرخاشگری و رفتارهای مناسب بههای هیجانی نایزیربرون

شکل در داخل خانواده به اتگاه تعارضآندنبال دارد؛ غیرمنطقی را به
خانواده را در  یاعضا و همٔه شودیمیل تبد هیجانات منفی انفجار

ی است که مشکالت رفتار زمانیین ا(. ۶کند )یم یرخودش درگ
 خانواده و فرایندهای نی؛ بنابراآیدیموجود به در نوجوانان مخصوصاً

مؤثر  جاناتیه دشواری تنظیم فرزندی در-تعارضات والد مدیریت
یم هیجانات بر مشکالت رفتاری نوجوانان تنظاست و دشواری 

 یرگذار خواهد بود.تأث
تعمیم نتایج باید مالحظه  درهایی داشت که یتمحدودپژوهش حاضر 

بر نوجوانان دختر  ها این بود که پژوهش حاضریتمحدودشود. یکی از 
صورت گرفت؛ بنابراین باید در تعمیم به نوجوانان پسر و کودکان 

دهی خودگزارشاحتیاط شود. همچنین در این پژوهش از ابزارهای 
شود در مطالعات آتی، استفاده شد؛ در همین راستا توصیه می

پژوهش  کار رود. در اینآوری داده نظیر مصاحبه بهی دیگر جمعهاروش
شود برای درمان مشکالت پیشنهاد می ،آمدهدستبهوجه به نتایج بات

فرایندهای  فرزندی،-ی تعارض والدهامؤلفه رفتاری نوجوانان،
و دشواری تنظیم هیجانی در نظر گرفته شود و در قالب  خانواده

ی بستری درمانخانوادهی آموزشی، مشاورٔه فردی و گروهی و هادوره
 نوجوانان ارائه شود. برای کاهش مشکالت رفتاری

 گیرینتیجه ۵
ید بر تأکبا  فرزندی و مشکالت فرایندهای خانواده-تعارضات والد

های تنظیم هیجان قدرت تبیین مشکالت رفتاری نقش میانجی دشواری
ها بستری برای بهبود مشکالت توان با کاهش آنیمنوجوانان را دارند و 

مشکالت رفتاری نوجوانان  گرید عبارت به رفتاری نوجوانان فراهم کرد.
ی خانواده با ندهاایفرمشکالت  فرزند و-تعارض والد ازتواند ناشیمی

 ی دشواری تنظیم هیجان باشد.اواسطهنقش 

 تشکروقدردانی 6
تمامی  وپرورش وآموزش مسئوالناز تمامی نوجوانان عزیز، والدینشان، 

صمیمانه عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند، 
 شود.سپاسگزاری می

 هاانیهبی 7
 کنندگاننامه از شرکتی و رضایتالقاخیٔه تأیید

 سنندجواحد  اسالمیدانشگاه آزاد در دکتری  رسالٔهاین مقاله برگرفته از 
افراد  شده در پژوهش این بود که همٔهرعایت اخالقی مالحظاتاست. 

و در صورت  ندپژوهش دریافت کرد دربارٔه اطالعاتیکتبی  شکلبه
تمایل در پژوهش مشارکت کردند. این اطمینان به افراد داده شد که 

محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده خواهند  اطالعاتتمامی 
منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شد. به

 .کنندگان ثبت نشدشرکت
 رضایت برای انتشار

 .این امر غیرقابل اجرا است
 منافعتزاحم 

 .گونه تضاد منافعی ندارندکنند هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

های شخصی بوده و توسط هیچ تأمین منابع مالی این پژوهش از هزینه
 .نهاد یا سازمانی تأمین نشده است

 مشارکت نویسندگان
ن اول و دوم آوری کرد. سپس نویسندگاها را جمعاول داده نویسندٔه
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۸ 

آمده را آنالیز و تفسیر کردند. نویسندگان سوم و چهارم دستهای بهداده
نویسندگان  نوشته همکار اصلی بودند. همٔهدست در نگارش نسخٔه

.نهایی را خواندند و تأیید کردند نوشتٔهدست نسخٔه
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