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تحلیل مسیر فراغت خانواده به رشد اجتماعی با واسطهگری کیفیت ارتباط
والد-نوجوان و کیفیت ارتباط با همساالن
تاریخ دریافت مقاله 4931/20/41 :تاریخ پذیرش مقاله 4931/44 / 20 :
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چکیده
مقدمه :رشد اجتماعی می تواند ،نقش بسیار با اهمیتی در کیفیت زندگی حال و آینده داشتت
باشد و دانش آموزان می توانند با موفقیت در رشد اجتماعی بر احساسات منفی و مثبتت ختود
کنترل داشت باشند .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسته ای ارتبتا والتد-فرزنتدی و
ارتبا با همساالن در رابه بین فراغت خانواده بتا رشتد اجتمتاعی دانتش آمتوزان در مقهت
متوسه دوم سال تحصیلی  7981-89انجام گرفت.
روش :طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامع مورد مهالع شامل کلیت دانتش
آموزان پسر شهر زابل ب تعداد  933نفر ب صورت تصادفی و بتا روش نمونت گیتری خوشت ای
چندمرحل ای انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشتنام فراغتت ختانواده (زبریستیی،
 ،)0333رشد اجتماعی (التی وایتتزمن ،) 7883 ،ارتبتا والتد-فرزنتدی (بتارن و اولستن،
 )7890و ارتبا با همساالن (هادسون )7881 ،بود.
یافتهها :یافتت هتای پتژوهش نشتان داد کت بتین فراغتت ختانواده بتا ارتبتا بتا همستاالن
(>P3/337؛)β=3/0؛ فراغت خانواده با ارتبا والد فرزنتدی (>P3/337؛)β=3/02؛ ارتبتا بتا
همساالن با رشتد اجتمتاعی (>P3/337؛)β=3/90؛ ارتبتا والتد-فرزنتد بتا رشتد اجتمتاعی
(>P3/337؛ )β=3/99رابه معنادار وجود دارد .همچنین متغیرهتای ارتبتا والتد-فرزنتدی و
ارتبا با همساالن توانستند ،نقش واسه ای در رابه بین فراغتت ختانواده و رشتد اجتمتاعی
ایفا کنند (P>3/330؛.)β=3/71
نتیجهگیری :بنابراین میتوان نتیج گرفت ک شرکت دست جمعی و فعاالن اعضتای ختانوده
در فعالیتهای فراغتی و تفریحی می تواند از طریق ارتقاء کیفیت ارتبا با همساالن و ارتبا بتا
والدین باعث رشد اجتماعی باالتر در دانشآموزان شود.
کلماتکلیدی :فراغت خانواده ،رشد اجتماعی ،ارتبا والد -فرزندی ،ارتبا با همساالن.

 .7کارشناسی ارشد مشاوره مدرس  ،گروه مشاوره ،دانشیده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه.
 .0استادیار ،گروه مشاوره ،دانشیده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
* نویسنده مسئولm.seydi@razi.ac.ir :
 .9دانشیار ،گروه مشاوره ،دانشیده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
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Path analysis of family leisure to social development
by mediating the quality of Parent-Adolescent
communication and the quality of Relationships
with Peers
Mohamad Rahdar1
Mohamad Sajjad Seydi2*
alireza rashidi3

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the
mediating role of parent-child relationship and relationships with
peers in the relationship between family leisure and social
development in secondary school students in the second grade of
the academic year of 2018-19.
Method:The research design was descriptive and correlational.
The study population consisted of all male students in Zabol city
of 300 individuals randomly selected by multistage cluster
sampling. The research tools included Family Leisure
Questionnaire (Zbarski, 2000), Social Development (Ellis
Whitman, 1990), Parent-Child Relations (Barnes & Olsen, 1982),
and Relationships with Peers (Hudson, 1997).
Rusalts: The findings of this study showed that there is a
meaningful relationship between Family Leisure and Relationships
with Peers (β=0/2, P<0/001), Family Leisure and Parent-Child
Relations (β=0/24, P<0/001), Parent-Child Relations and Social
development (β=0/32, P<0/001), Relationships with Peers and
Social development (β=0/33, P<0/001). parent-child relationship
variables and relationships with peers played an intermediate role
in the relationship between family leisure and social development
(β=0/17, P<0/002).
Conclusion : So the result is Active participation of family
members in leisure activities by raising the quality of
communication with peers and communicating with parents, it can
promote higher social development in students.
Keyword: Family Leisure, Social development, Parent-Child
Relations, Relationships with Peers.
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مقدمه
بی شک یکی از جنبههای ارزشمند رشد انسان ،فرآیند اجتماایی شادن اوسا  .زنادیی اجتماایی
امروزه ،ضرورت تماس با دیگران را به ینوان امری یریز ناپذیر جلوه مایساازد .رشاد اجتماایی،1
دارنده ارتباط سالم و منطبق با واقعی در افراد اس  .نوجوانانی که مهارت اجتمایی کاافی کسا
کرده اند در ایجاد ارتباط با همساالن 2و یادییری در محیط آموزشی موفقترند نسب به نوجواناانی
که فاقد این مهارت میباشند ،مهارت اجتمایی ،مجمویه ای از رفتارهای آموختاه شاده کاه نقطاه
شروع موفقی و تداوم بر همکنش های اجتمایی مثب مانند :کمک کردن ،شروع رواباط ،کنتار
خلق و خو و به یبارتی رشد اجتمایی میشود (یریشام ،به نقل از بری و ارین .)2212 ،3پژوهشها
نشان دادهاند که یملکرد روابط بین والد و فرزند 4دارای ویژییهای بسیار خاصی میباشد و به این
ترتی پشتیبانی کردن از این رابطه ،برای رشد اجتمایی نوجوانان الزم اس (بری و ارین.)2212 ،
ارتباط ،محرک روابط اجتمایی و یک ضرورت برای همه روابط اس و هنگامی که باا تعامال
والد-فرزند میآید ،نقش حیاتی را ایفا میکند و آن ایجاد و حفظ روابط بین والدین و فرزندان اس
که بایث تعامل قوی بین والدین و فرزند میشود و به طور قابل توجهی به درک و پذیرش متقابل
بین والدین و فرزند کمک میکند (پاپوو و ایلسانمی .)22155 ،فقدان ارتباط باا والادین در زنادیی
نوجوانان به فعل و انفعاالت والد-فرزندی ضعیفتر و سطحیتر منجر خواهد شد و این مسالله باه
نوبه خود سب بروز مشکالت پیچیده در آینده میشود (رونکان .)2212 ،6هولا  )2215( 7معتقاد
اس که تعامل والد-فرزندی نخستین معرف دنیای ارتباطات کودک و یک رابطاه مهام و حیااتی
برای ایجاد امنی و یشق اس که متشکل از ترکیبی از رفتارها ،احساسات و انتظاراتی اسا کاه
منحصر به والدین و فرزند اس  .پژوهشها نشان داده اس که دلبساتگی باه والادین و تعاامالت
والد-فرزندی بر سالم روان آنها تلثیر مییذارد و به ینوان یک یامل حفاظ  ،این رابطه مثب
به بهبود سالم روانی کمک میکند (کوانکالی .)2218 ،8همچنین کیفی رواباط والاد-فرزنادی
ممکن اس  ،اثرات معنا داری بر روی احساسات و روابط دیگران مخصوصاً همساالن دارد (تیلازر،
ایچین و کیو2215 ،؛ سفجی ،کرنک ،اوربک و ورماس .)2212 ،9
لی و بونک )2216( 12استدال میکنند که روابط خوب با همساالن ،میتواند حمای اجتمایی
و حس تعلق اجتمایی غنیتری به بار آورد .شکلییاری ارتبااط باا مدرساه مایتواناد ،ریشاه در
1. Social development
2. Peer relation
3. Gresham, Berry & Erin
4. Parent-child relationship
5. Popov & Ilesanimi
6. Runcan
7. Carnes-holt
8. Chuankali
9 .Telzar, Ichien, Qu, Seiffge, Krenke, Overbeek & Vermulst
10. Lee & bonk
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تعامالت اولیه فرد با خانواده و همچنین همساالن (دلبستگی و رواباط باین فاردی) داشاته باشاد
(واترز ،کراس و رانیونز .) 2229 ،1در سنین نوجوانی ،نوجوانان به رفاق و دوساتی باا همسااالن،
جذب یروهی و پذیرش در جمع دوستان اهمی میدهند ،در این ساا هاا دوساتی هاا اساتحکام
مییابند و خود را به شکل های محتلفی مانند رفاق و احساس تعلق به یروه نشان میدهناد و در
حقیق یوامل اجتمایی زیادی از جمله رفتار یروهی ،پذیرش همساالن و نقش های اجتماایی بار
امر یادییری و پیشرف شایردان باقی مییذارند ،چون تحصیل و یادییری در محیط اجتمایی رخ
میدهد (نجارپور .)1392 ،پژوهشگران در مطالعات خود نشان دادند که کمرنگ شدن و اختال در
کیفی ارتباط با همساالن میتواند متلثر از کاهش تعامالت یرم و صمیمی باا ایضاای خاانواده و
دیگر فعالی های فراغتی خانواده باشد (لی و بونک2216 ،؛ سعدی پور.)1393 ،
فعالی های فراغتی خانواده 2فرصتی برای خانواده ها فراهم میآورد تا تغییر را در یک وضعی
نسبتاً آرام تجربه کنند که این امر به ایجاد سازیاری و انعطاف پذیری بیشتر خانواده ها به طور کلی
منجر میشود (اسمی  ،فریمن و زبریسکی .)2212 ،3فعالی های فراغتی خانواده فعالیتی اس کاه
افراد تصمیم میییرند در زمان اختیاری خود به طاور ماداوم باه رفتارهاای در دساترس بپردازناد
(فایارد ،ویکز .) 2214 ،4در پژوهشی به نقش یزت نفس ،خشون خانوادیی ،رابطه والد-فرزندی و
حمای اجتمایی ادراک شده در رفتار زوریویی دانش آموزان با روش پاژوهش توصایفی پرداختاه
شده که یافته ها نشان داده اس که متغیرهای فردی ،اجتمایی و خانوادیی به صاورت مساتقیم و
غیر مستقیم بر فرآیند زوریویی شدن اثر دارند (شهرضا ،جهرمی ،شااهنوش و پورمناد .)1396 ،در
پژوهشی دیگر که حسینپور و قنبری ( )1396به بررسی رابطه بین جو یااطفی خاانواده و کنتار
یواطف با رشد مهارت های اجتمایی در بین دانش آموزان متوسطه او شهرستان ایاذه باا حجام
نمونه 222نفر به روش نمونهییری تصادفی پرداختند ،نتایح با استفاده از تحلیل ریرسیون چند یانه
نشان داد که جو یاطفی خانواده پیشبینیکننده خوبی برای کنتر یااطفی و رشاد مهاارت هاای
اجتمایی اس  .در پژوهشی باه بررسای ایاده هاای والادین در ماورد یاادییری و اوقاات فراغا
فرزندانشان پرداخته شده اس که نتاای نشاان مایدهاد کاه والادین از طریاق اوقاات فراغا ،
احساسات ،ارزش ها و مهارت های رفتاری را به فرزندان خود نشان مایدهناد (چاوی .)2216 ،5در
پژوهشی دیگر (ویلکنسون )2217 ،6به بررسی نقش اوقات فراغ خانواده به ینوان زمینه ای برای
حمای از مداخالت ارتباطی جوانان پرداخته شده اس  ،نتای نشاان داده اسا کاه فعالیا هاای
تفریحی خانواده ها میتواند به طور طبیعی زمینه حمای از جوانان را فراهم کند ،زیرا بارای آن هاا

1. Warts, Cross & Runions
2. Family leisure
3. Smith, Freeman & Zebriski
4. Fayard & Weeks
5. Choi
6. Wilkinson
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فرص های طبیعی فراهم میکند تا با دوستان خود ارتباط اجتمایی برقرار کنند .در پژوهشی دیگر
به بررسی تلثیر رایانه ها در رشد اجتمایی کودکان و مشارک در مدرسه پرداخته شده اس کاه در
این پژوهش کودکانی تح درمان بودند که در شبکه های اجتمایی مشارک فعالی داشتند و ایان
نمونه از کودکان با استفاده از روش کنتر تصادفی انخاب شده بودند و نتای نشاان داد کاه هایچ
مشکلی در رشد اجتمایی و مشارک در مدرسه کودکان ایجاد نمیکند و شواهدی مبتنی بر اینکاه
که مشارک کامپیوتر در فعالی های پس از مدرساه ،ارتبااط باا همسااالن و دیگار فعالیا هاای
اجتمایی به مانند ورزش را کاهش میدهد ،یاف نشد (فایرلی و کلیل.)2216 ،1
با توجه به اهمی رشد اجتمایی در دانش آموزان و اینکه متغیرهای ماثثر بار آن تااکنون در
غال یک مد مفهومی منسجم در ادبیات پژوهشی داخل و خارج از کشور بررسی نشده اس  ،لذا
پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سثا اس که آیا کیفی ارتباط والد-فرزنادی و کیفیا
ارتباط با همساالن میتوانند در رابطه بین فراغ خانواده با رشد اجتماایی داناش آماوزان نقشای
واسطهای ایفا کنند؟
روش
جامعۀ آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر زابل در ساا تحصایلی -98
 ،97نمونه ییری از نوع نمونه ییری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد ،بدین یونه که از بین تمام
مدارس مقطع متوسطه دوم به طور تصادفی  4مدرسه را انتخاب کرده ایم و سپس از هار مدرساه
 75نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند .و با توجه باه اینکاه حجام نموناه کلای در معاادالت
ساختاری بر اساس قایده (بنتلر و چو ،1984 ،2به نقل از هومن )1394 ،به ازای هر پارامتر حاداقل
 5آزمودنی میباشد (بشلیده )1394 ،و همچنین حداقل حجم نمونه 222نفر میباشد لذا با توجه به
احتما ریزش و نیز تخمین  35پارامتر در مد ارائه شده ،پژوهشگر تعداد 322نفر را برای شرک
در پژوهش حاضر در نظر یرفته اس .
پژوهش بدین صورت انجام یرف که با استفاده از روش نمونه ییری خوشه ای چند مرحله ای
بدین یونه که از بین تمام مدارس مقطع متوسطه دوم به طور تصادفی 4مدرسه انتخاب شده اس
و سپس از هر مدرسه 75نفر به طور تصادفی انتخاب شده اندکه پرسشنامه ها در بین دانش آموزان
این 4مدرسه انتخاب شده ،توزیع یردید .مالکهای ورود که شامل -1شرک کنندیان در پژوهش
داوطل باشند-2مشغو به تحصیل در مقطع متوسطه دوم باشند -3حداقل ساه مااه از تحصایل
شان یذشته باشد و مالک های خروج که شامل-1به دالیل شخصی حاضر باه شارک نشاوند-2
کمتر از سه ماه در مدرسه تحصیل کرده باشند ،در پژوهش اطمینان حاصال شاد .پایش از شاروع
تکمیل پرسشنامه ها ابتدا توضیحاتی راجع به اهداف پاژوهش ،محرماناه باودن اطالیاات آن هاا،
1. Fairlie, Kalil
2. Bentler & chu
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طریقه پر کردن پرسشنامه ها و اینکه پاسخ صحیح و غلط در این پرسشنامه ها وجود ندارد و نحاوه
استفاده از آن ها ،در اختیار شرک کنندیان قرار یرف  .از شرک کنندیان درخواس شاد کاه باا
ریای امان و صداق  ،با دق تمام ،به پر کردن پرسشنامه هاا بپردازناد .تکمیال هار پرسشاامه
حدود 22دقیقه طو میکشید .در تماام مادتی کاه آزماودنی پرسشانامههاا را تکمیال مایکارد،
پژوهشگر به سثاالت احتمالی پاسخ میداد.
همچنین در تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و از نارمافازار  SPSS-24و Amos-24
استفاده شد.
ابزارهای پژوهش
4

الف) پرسشنامه فراغت خانواده( : )FLAPایان پرسشانامه توساط زبریساکی (،)2222
ساخته شده اس و سثاالت آن نشان دهنده ی الگوهای هسته ای فراغ خانواده و نشاان دهناده
الگوهای تعادلی فراغتی خانواده میباشند ،در هر سوا از پاسخ دهنده در مورد شرک او در یکای
از فعالی های مربوط به آن دسته پرسیده میشود .ایر پاسخ بله بود پاسخ دهنده باید مقیاس هاای
ترتیبی تخمینی فراوانی(حدودا چند مرتبه) و طو مدت(حدودا چقد طو مایکشاد) را بارای هار
دسته تکمیل کند .برای نمره یذاری ابتدا هر یک از مقیاسهای ترتیبی فراوانی و طاو مادت در
هر دسته فعالی محاسبه میشود.سپس نمره ی فعالی های به تفکیک هسته ای یا تعاادلی باودن
برای محاسبه هر یک از خرده مقیاس ها با هم جمع بسته میشاوند .جماع نمارات ایان دو خارده
مقیاس ،نمره کل فعالی های فراغتی را بدس میدهد .ایان پرسشانامه دارای دو خارده مقیااس
هستهای و تعادلی میباشد .این مقیاس ویژییهای قابل قبو روانسجی از قبیل شواهد مربوط باه
روایی سازه ،روایی محتوایی ،پایایی درونی را از خود نشان داده (اسمی  ،فریمن ،زبریساکی2212؛
زبریسااکی )2222 ،و پایااایی بازآزمااایی باارای خاارده مقیاااس هسااته ای( )R=%74و باارای
تعادلی( )R=%78و برای نمره کل ( )R=%78یزارش شاده اسا (زبریساکی و ماک کرمیاک،
 .)2221در مطالعه حاضر ضری پایایی با روش آلفای کرونباخ  2/71و نیز ساختار دو یااملی ایان
2
ابزار (روایی سازه) با استفاده از تحلیل یاملی تلییدی مرتبه دوم باه روش بیشاینه درسا نماایی
مورد تلیید قرار یرف که شاخصهای برازش آن در جدو  1یزارش شده اس .
جدول  .1شاخص های برازش مدل FLAP
CMIN/DF
2/27

GFI
2/ 8

IFI
2/ 9

AGFI
2/84

CFI
2/ 9

RMSEA
2/259

1. Family leisure activity profile
2. maximum likelihood
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ب) پرسشنامه رشد اجتماعی :4این آزمون توسط الیس وایتزمن 2در سا  1992سااخته
شد و برای تعیین رشد اجتمایی نوجوانان13تاا 18ساا ماورد اساتفاده قارار مایییارد و دارای6
زیرمقیاس به شرح :همکاری-خوش خلقی و سازیاری-احتارام باه دیگاران-مساوولی پاذیری-
امیدواری-خوش بینی و صبر و بردباری اس  .این آزمون مداد کاغذی اسا و در حادود 22تاا25
دقیقه باید اجرا شود .این آزمون دارای 27سثا و شامل سثاالتی میباشد که جنباه هاای مختلاف
رشد اجتمایی دانش آموزان را مورد سنجش قرار میدهد ،نمرات آن بین  2تا  25قرار میییرد .در
پژوهش فاضل( )1382روایی محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه اصافهان ماورد تلییاد
قرار یرفته اس و پایایی آن را با روش بازآزمایی به فاصله چهار هفته مورد ارزیاابی قارار داد کاه
ضری پایایی آن  %72یزارش شده اس .
9
ج) پرسشنامه ارتباط والد –نوجووا ( :)PACSایان ابازار بارای سانجش نحاوه
نگرش و ارتباطات باز خانوادیی در ارتباطات والد -فرزندی مورد استفاده قرار میییرد کاه توساط
بارنس و اولسن )1982( 4ساخته شد .این مقیاس یک آزمون مداد -کاغذی اس  22سثالی که بر
مبنای طیف لیکرتی  5درجهای (از شماره ی  1به معنای کامال موافق و تا شماره ی  5باه معناای
کامال مخالف) تنظیم شده اس و دو خرده مقیاس ارتباطات باز و مشکل ساز را شاامل مایشاود
(بارونس اولسن .)1982 ،در مطالعه بارونس و اولسن ( )1982ایتبار ضری آلفای کرونباخ برای هر
یک از خرده مقیاس  2/87و 2/78و در مطالعه سلس 2/88 ،)2222( 5برای نمره کلی بدس آماد.
همچنین پایای بازآزمایی در یک دوره زمانی شش ماهه  2/89و یکسااله  2/99محاسابه و روایای
سازه و نیز روایی مالکی مطلوبی یزارش شد .در مطالعاه حاضار ضاری پایاایی باا روش آلفاای
کرونباخ برای خرده مقیاس ارتباطات باز  2/88و مشکل ساز 2/52و نیز ساختار دو یاملی این ابزار
(روایی سازه) با استفاده از تحلیل یاملی تلییدی به روش بیشینه درسا نماایی ماورد تلییاد قارار
یرف که شاخصهای برازش آن در جدو  2یزارش شده اس .
جدول  .2شاخص های برازش مدل عاملی PACS
CMIN/DF
1/89

GFI
2/ 9

IFI
2/88

AGFI
2/88

CFI
2/88

RMSEA
2/254

د) پرسشنامه شاخص رابطه با همساال  :)IPR( 6پرسشنامه رواباط باا همسااالن
ابزاری  25یویهای اس که توسط هادسون ( )1997جه سنجش کیفی روابط افراد با همساالن
1. Social development scale
2. Ellis witsman
3. Parent Adolescent communication scale
4. Barnes & Olson
5. Sales
6. Index of peer relation
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و نیز شدت و میزان مشکالتی را که با همساالنشان تجربه میکنند ساخته شده اسا  .پاساخ باه
یویه های این ابزار در یک طیف لیکرتی  7درجه ای (از هیچ وق تا همیشاه) درجاه بنادی شاده
اس  .برخی یویه های ایان ابازار یبارتناد از "همکالسای هاایم باا مان باد رفتااری میکنناد" ؛
"همکالسی هایم به احترام مییذارند" .در مطالعه هادسون ( )1997ضری پایایی به روش آلفای
کرونباخ 2/94محاسبه و روایی مالکی این ابزار مطلاوب یازارش شاده اسا  .در مطالعاه حاضار
ضری پایایی به روش آلفای کرونباخ  2/86و نیز ساختار تک یاملی ایان ابازار (روایای ساازه) باا
استفاده از تحلیل یاملی تلییادی باه روش بیشاینه درسا نماایی ماورد تلییاد قارار یرفا کاه
شاخصهای برازش آن در جدو  3یزارش شده اس .
جدول  .3شاخص های برازش مدل تک عاملی شاخص رابطه با همساالن
CMIN/DF
2/54

GFI
2/87

IFI
2/89

AGFI
2/84

RMSEA
2/272

CFI
2/88

یافتهها
در آزمودنی های شرک کننده ،بیشترین سن مربوط به  16سا و کمترین سن مربوط به  18سا
میباشد 52 ،درصد از خانواده های آزمودنی های شرک کننده پر جمعی بودند و فقط  4درصاد از
آزمودنی ها خانواده های کم جمعی داشتند و بقیه خاانواده هاا از نظار جمعیا متوساط بودناد ،از
آزمودنی هایی که در این پژوهش شرک کردند تعداد  125نفر که شامل بیشترین میشود از پایاه
یازدهم بودند و کمترین نیز از پایه دوازدهم که  31درصد شرک کنندیان را شامل میشدند ،بودند
همچنین شغل والدین آزمودنیها بیشتر کارمند با درصد فراوانی  43نسب به دیگر مشااغل باود و
کمترین با درصد فراوانی  3درصد شامل بیکار بودند .به منظور بررسی پایش فار هاای تحلیال
مسیر مبنی بر ارتباط بین متغیرهای مد  ،آزمون ضری همبستگی پیرسون اجرا شد که نتاای آن
در جدو  4آمده اس .
جدول .4ماتریس همبستگی متغیرها
1
2
3
4
5

متغیر
فراغ خانواده
رشد اجتمایی
ارتباط باز
ارتباط مشکل زا
رابطه با همساالن

4
1
**2/25
**2/24
**-2/13
**2/25

0

9

1
**2/49
**-2/28
**2/49

1
**-2/31
**2/42

1

1
**2/26

0

1

همانطور که جدو  3مشاهده میکنید متغیرهای این پژوهش(فراغا خاانواده ،ارتبااط والاد-
فرزندی ،ارتباط با همساالن و رشد اجتمایی) ،در سطح  2/21معنادار میباشد .در ادامه مد مذکور
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به روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار یرف  .پاس از ایماا شااخص هاای اصاالح (کواریاانس
خطای ارتباط مشکل ساز به ارتباط با همساالن ،یشودیی به ارتباط با همسااالن و یشاودیی باه
ارتباط مشکل ساز) مد مورد تحلیل مجدد قرار یرف و شاخصهای برازش استخراج یردید.
جدول .5شاخصهای برازش مدل
CMIN/DF
2/98

AGFI
2/94

GFI
2/99

RMSEA
2/281

CFI
2/99

شاخص های برازش ارائه شده در جدو  5نشان میدهد که ماد ماذکور از بارازش مطلاوبی
برخوردار میباشد .همچنین ضرای مسیر مستقیم حاصل از تحلیل مسیر در شاکل  1و اطالیاات
تفصیلی در جدو  6یزارش شده اس .
ارتباطبا
همساالن 

**0/24

ارتبا
و -ف
(مشیل
زا) 

**-0/52

رشد
اجتماعی 

**0/24

**0/52

**-0/31
فراغت
خانواده 
**0/52

ارتباط
و-ف
گشود
شکل  .1نمای گی 
تصویری مدل

جدول :6ضرایب مسیر مستقیم متغیرهای پژوهش
متغیر
فراغ خانواده با رشد اجتمایی
فراغ خانواده با ارتباط با همساالن
فراغ خانواده با ارتباط والد فرزندی (یشودیی)
فراغ خانواده با ارتباط والد فرزندی (مشکل زا)
ارتباط با همساالن با رشد اجتمایی
ارتباط و-ف (یشودیی) با رشد اجتمایی
ارتباط و-ف (مشکل زا) با رشد اجتمایی

برآورد غیر

برآورد

خطای

استاندارد
2/22
2/ 2
2/27
2/22
2/11
2/33
2/ 1

استاندارد
2/28
2/ 2
2/24
-2/13
2/32
2/33
2/ 1

معیار
/21
2/24
2/22
2/21
2/22
2/25
2/27
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نسبت بحرانی

سطح معناداری

1/73
4/45
4/33
-2/24
6/19
6/13
-2

2/28
2/221
2/221
2/22
2/221
2/221
2/25

واسطهگریکیفیتارتباطوالد...
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نتااای جاادو  6نشااان ماایدهااد کااه بااین فراغاا خااانواده بااا ارتباااط بااا همساااالن
(P>2/221؛)β=2/2؛ فراغ خانواده با ارتباط والاد فرزنادی (یشاودیی) (P>2/221؛)β=2/24؛
فراغ خانواده با ارتباط والد فرزندی (مشکل زا) (P>2/221؛)β= -2/13؛ ارتباط با همسااالن باا
رشاااد اجتماااایی (P>2/221؛)β=2/2؛ ارتبااااط و-ف (یشاااودیی) باااا رشاااد اجتماااایی
(P>2/221؛)β=2/2؛ ارتباااط و-ف (مشااکل زا) بااا رشااد اجتمااایی (P>2/221؛ )β=2/2رابطااه
معنااادار وجااود دارد .همچنااین رابطااه بااین فراغ ا خااانواده بااا رشااد جتمااایی معنااادار نشااد
(P>2/28؛ .)β=2/28در نهای مد مذکور توانس  2/26واریانس رشد اجتمایی را تبیاین کناد.
در ادامه معناداری روابط غیر مستقیم متغیرها از طریق روش بوت اساترا ( خاود راه اناداز) و باا
 1522نمونه ییری مجدد مورد آزمون قرار یرف  .نتای بوت استرا مربوط به روابط غیر مستقیم
در مد اصالح شده پژوهش در جدو  6آمده اس .
جدول  :7آزمون معناداری اثر غیر مستقیم با روش بوت استراپ
مسیر
فراغ خانواده به
رشد اجتمایی از طریق ارتباط با
همساالن و رابطه
والد-فرزندی(مشکل زا و یشودیی)

حد پایین
2/11

برآورد استاندارد
2/17

حد باال
2/23

سطح معناداری
2/222

همانیونه که در جدو  7آمده اس مسیر غیر مستقیم فراغ خاانواده باا رشاد اجتماایی از
طریق ارتباط با همساالن و ارتباط والد-فرزندی با ضاری ( )2/17و ساطح (  ) 2/ 222معنایدار
شده اس  .این بدین معنا اس که متغیرهای ارتباط با همساالن و رابطه والد-فرزندی (مشاکل زا
و یشودیی) میتوانند نقشی واسطه ای در رابطه فراغ خانواده و رشد اجتمایی ایفا کنند و بخشی
از واریانس این رابطه را تبیین کند.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان داد که متغیرهای رابطه والد-فرزندی و رابطه با همساالن توانستند نقاش
واسطه ای در رابطه بین فراغ خانواده و رشد اجتمایی ایفا کنند و از بین ضارای مساتقیم ماد
تنها رابطه فراغ خانواده با رشد اجتمایی معنادار نشد که با نتای تحقیقااتی ویلکنساون (،)2217
کیمبورلی ( )2216که در این زمینه انجام شده اس ؛ همسو نبود .در تبیین ایان نتیجاه مایتاوان
یف که با توجه به ضری همبستگی معنادار این دو متغیار باه نظار مایرساد باه دلیال قادرت
تبیینکنندیی باالی متغیرهای واسطهای در مد مذکور رابطه مستقیم این دو بی معنا شده و ایان
رابطه صرفاً از طریق دو متغیر واسطهای تبیین شده اس .
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نتای پژوهش حاکی از رابطه یلی بین فراغ خاانواده باا ارتبااط باا همسااالن باود کاه باا
یافته های لی بونک ( )2216و سعدی پور ( )1393همسو اس  .در تبیین این رابطه میتوان یفا
که فراغ خانواده زمینه را برای حمای مداخالت ارتباطی جوانان فراهم میآورد و هر چه خانواده
و والدین وق بیشتری را در اختیار فرزندان خود قرار میدهند ،فرزندان آن ها دارای کیفی بهتری
در ارتباط با همساالن هستند و بالعکس والدینی که وق کمتری در ارتباط با فرزندان خود دارناد،
فرزندان آن ها اضطراب اجتمایی بیشتری و تجربه طرد از طرف همساالن را بیشتر تجربه کرده اند
(سو ،استفن و پتی .)2216 ،
با توجه به تبیین باال میتوان یف که فراغ خانواده در ارتبااط باا فرزنادان ،هرچاه بیشاتر
باشد؛ تلثیر بیشتری در رشد فرزندان در چگونگی پذیرش همساالن دارد و اینگونه فرزنادان آن هاا
بهتر با همساالن خود در جامعه ارتباط برقرار میکنند و کمتر دچار سردریمی در ارتباط با دوساتان
خود میشوند .والدینی که در بحث فراغ های خانوادیی بیشتر از فرزندان خاود حمایا کارده و
آن ها را مشارک دهند و از ایده های آن ها استفاده کنند ،اینگونه داناش آماوزان باه خاود بااوری
بهتری در ارتباط به همساالن رسیده و احساس میکنند؛ یضو مهمی در بین دوستان خود هساتند
ولی ایر والدینی ،فرزندان خود را فقط یکبار در سا در فعالی های مربوط به ایضای خانواده مانند
رفتن به سینما ،مالقات همسایگان مشارک دهند ،نبایاد دیگار انتظاار ایان را داشاته باشاند کاه
فرزندان آنها در یروه همساالن رفتار رشدی مناسبی داشته باشند.
نتای تحلیل مسیر نشان داد که فراغ خانواده با رابطه والد-فرزندی رابطه یلّی دارد و نتاای
آن با پژوهش های کارنس هول ( ،)2212رونکان ( )2212و صایدی ( )1392همخاوانی دارد .در
تبیین این فرضیه میتوان یف که کارکرد خانواده به ینوان یک کل اسا کاه نقاش مهمای در
ایجاد و تداوم رفتارهای زوریویانه در نوجوانان ایفا میکند و این صرفاً محدود باه نگارش والادین
نمیشود .مطالعات ،دالل بر شکلییری رفتار زوریویی در محیط خانوادیی و رابطه والد-فرزندی
در نوجوانان ایفا میکند که مشخصه اصلی آن روابط مابهم و ناهماهناگ مایباشاد (دوییانس،1
 .)2216خانواده بر بروز رفتار فرزندان تلثیر دارد ،ویژییهای شخصیتی و محیط خانواده مایتواناد،
روابط والد-فرزندی را ارتقاء دهند و یا بایث کاهش آن شوند (شهرضا و همکاران .)1396 ،در واقع
میتوان یف  ،کارکرد و فراغ خانواده در روابط والد-فرزندی نقش بی بدیلی را بازی مایکناد و
هرچه فراغ خانواده در ارتباط با فرزندان بیشتر باشد ،میتوان نتیجه یرف که ارتباط فرزندان باا
والدین نیز به همان نسب مثب و با جنبه یشودیی از ارتباط والاد-فرزنادی هماراه خواهاد باود.
والدینی که در فراغ خانواده مانند خرید منز از فرزندان خود نظر خواهی میکنند ،این فرزنادان
در بحث ارتباط والد-فرزندی بدون احساس فشاار و ماانع صاحب مایکنناد و بهتار مایتوانناد
احساسات واقعی خود را در ارتباط با والدین ابراز کنند .دانش آموزانی که در فعالیا هاای فراغتای
1. Duggins
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مذهبی خانواده مشارک فعالی دارند به همان نسب در ارتباط والد-فرزندی ،صداق بیشتری بکار
میییرند و از شیوه ای که والدین در ارتباط با آن هاا در اوقاات فراغا رفتاار مایکنناد ،رضاای
بیشتری دارند .والدینی که برای ارتباط با فرزندان خود ارزش کافی را قائل نمی شوند در نتیجه باا
جنبه ارتباط مشکل زا از ارتباط والد-فرزندی روبرو میشوند.
نتای تحلیل نشان داد که بین رشد اجتمایی و ارتباط با همسااالن رابطاه معنای داری وجاود
دارد و این فرضایه باا مطالعاات بریقتاون ( )2212و شافیع آباادی ( )1392همخاوانی دارد .رشاد
اجتمایی موج کاهش احسااس تنهاایی و از طارف دیگار بایاث پاذیرش همسااالن از طارف
همساالن در نوجوانان میشود (استوئکلی .)2212 ،1نوجوان اغل مشکالتی در معرفای خودشاان،
دوستانه رفتار کردن ،دوس پیدا کردن ،یضو یروه شدن ،لذت بردن از بازی هاا و کنتار اوضااع
دارند .شاخصهای کلی رشد اجتمایی نیز معلوم داشته اس که احساس تنهایی با نقض هاایی در
رشد اجتمایی مرتبط اس (هنریچ و یالون .)2226 ،2در تبیین و توضیح نتیجه میتوان اشاره نمود
که دانش آموزانی که با همساالن خود بهتر سازیار میشوند و احساس میکنناد ،یضاوی از ایان
یروه هستند و از بودن آنها در کنار خود لذت میبرند ،خیلی اجتمایی و محبوب هستند و زنادیی
برای آن ها در کنار دیگران دوس داشتنی و هیجان انگیز خواهد بود .ارتباط باا همسااالن بایاث
افزایش یالقه دانش آموزان در درک دوستان و کاهش یصبانی آنها در اوقااتی کاه نساب باه
دوستان بدیمان میشوند و در نهای بایث رشد اجتمایی و روانی آن ها خواهد شد .دانش آماوزی
که در ارتباط با همساالن احساس کند که او را خیلای دوسا دارناد و از باودن او در کناار خاود
رضای دارند ،بیشتر احساس ایتماد به دیگران و از اینکه در ارتبااط باا دیگاران از خاود رضاای
داشته باشد در او شکل میییرد و اینگونه به رشد اجتمایی او کمک خواهد شد .وقتی در ارتباط با
همساالن ،دانش آموز احساس مثبتی دریاف میکند ،احساس خود ارزشی خوبی از همساالن خود
دریاف کرده که در نهای به رشد اجتمایی او کمک شایانی خواهد شد و بهتر میتواند با دیگران
کنار بیاید و بخاطر وجود این ارزش ،با افراد مسن ،معلم ،خویشاوندان و دوساتان باه یوناه ای کاه
احترام روابط حفظ شود ،ارتباط برقرار میکند که این جنبه بسیار مهمی از رشد اجتمایی میشود.
نتای تحلیل مد نشان داد که بین رشد اجتماایی و رابطاه والاد –فرزنادی رابطاه مثبا و
معناداری وجود دارد و این نتیجه را میتوان با پژوهش های بریمن ،میلکای و اساکمن )2228( 3و
بری و ارین ( )2212که در این زمینه انجام شده اس همسو دانس  .نفوذ والدین در کودکان تنهاا
جنبه ارثی و وراثتی ندارد ،بلکه در آشنایی کودک با زندیی اجتمایی و فرهنگ پذیری وی ،نقاش
مثثرتری دارد .ساختار و شکل خانواده ها ،نحوه ارتباط والدین با فرزندان بیشترین تالثیر را اوالً بار

1. Stoeeckli
2. Heinrich & Gullone
3. Brieman, Milkie & Schiman
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چگونگی شخصی روانی ،اجتمایی و فرهنگی آن ها داشته و ثانیاً به طور غیار مساتقیم جامعاه را
متلثر میکند (شفیع آبادی و ناصری.)1392 ،
در واقع میتوان یف که هرچه والدین وق بیشتری از وق خود را در اختیار فرزنادان خاود
قرار دهند ،فرزندانشان نیز بهتر به سطح رشدی که مدرسه و جامعه از آن ها انتظار دارند ،میرسند.
والدینی که با روابط مثب خود با فرزندان اجازه میدهند ،فرزندانشان بدون احساس فشاار و ماانع
صحب کنند و برای فرزندان خود شنونده خوبی هستند؛ اینگونه بایث میشوند که فرزندانشان یاد
بگیرند در ارتباطهای اجتمایی خود اهل مراوده باشند ،کارهای خالقی انجام دهند و کمتر یصبانی
شوند و این منجر به رشد اجتمایی فرزندان آنها خواهد شد .والدینی که در روابط والد-فرزندی به
فرزندان خود جوابهای صادقانه میدهند و بدون هیچ مشکلی با آنها مشورت مایکنناد و بارای
آنها ارزش قائل میشوند ،با این روش بایث میشوند که فرزندان آنها بادون هایچ مشاکلی باا
پیشرف دوستانشان کنار بیایند و وظایفی که جامعه از آن ها انتظار دارد را باه نحاو احسان انجاام
دهند که این خود رشد اجتمایی اس  .دانش آموزانی که احساس راحتی باا والادین خاود دارناد و
میتوانند آشکارا یواطف خود را در ارتباط با والدین نشان دهند به همان نسب در رواباط خاود باا
دیگران در جامعه و مدرسه در موقعی های مشکل زا بهتر میتوانند خود را کنتر کرده و ساازیار
شوند و این به رشد اجتمایی دانش آموز به طور مفید و مناسبی کمک میکند.
تحلیل روابط غیر مستقیم نیز نشان داد که متغیرهاای ارتبااط باا همسااالن و ارتبااط والاد-
فرزندی میتوانند ،نقش واسطهای در رابطه بین فراغ خانواده و رشد اجتمایی ایفاا کنناد .نتاای
بدس آمده از این فرضیه با مطالعات باری و اریان ( ،)2212کاارنس هولا ( ،)2215لای بوناک
( )2216و سعدی پور ( )1393همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان بیاان کارد کاه افازایش
ارتباط والد-فرزندی و ارتباط با همساالن با افزایش رشد اجتمایی در ارتباط اس و دانش آماوزان
با این وجود میتوانند ،بهتر در جامعه رفتار کنند .ارتباط والد-فرزندی و ارتباط با همسااالن نقاش
تعیین کنندهای در رشد اجتمایی و به تبع آن برقراری ارتباط بهتر دارند به طوری کاه ایار رابطاه
بهتری با والدین و همساالن خود داشته باشاند از رواباط اجتماایی و رشاد آن احسااس رضاای
بیشتری خواهند داش و بهتر میتوانند ،پذیرش تفاوت ها و نقصهای خود و دوستانشاان را درک
کنند و بتوانند در رابطه با آن ها از هیجانات مثب و مورد قبو جامعه استفاده کنند و به ثبات ایان
روابط کمک کنند .دانش آموزی که در ارتباط باا همسااالن خاود ساازیاری دارد و در ارتبااط باا
والدینش هیچ مشکلی ندارد و بدون هیچ ترسی صحب های خود را با آنهاا در میاان ماییاذارد،
واضح اس که این دانش آموز بهتر میتواند با جامعه سازیار شده و رشد کند .داش آموزان کاه در
ارتباط با همساالن خود یالقه خاصی دارند و مغرور نیستند و از احساس رابطه با والدین احسااس
رضای دارند به طور مثب تری در یروه های بزریتر واکنش نشان میدهند و انعطافپذیر هساتند
که این به رشد اجتمایی آنها به طرز چشمگیری کمک میکند.
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به طور کلی میتوان بیان کرد که هرچه دانش آموزان ارتباطشان با همساالن و والدین مثب
باشد ،به مشکالت کمتری در ارتباط با دیگران و در نهای رشد اجتمایی باالتری را تجربه خواهند
کرد .در این پژوهش ،مد اثرات مساتقیم و غیرمساتقیم کیفیا ارتبااط باا والادین و ارتبااط باا
همساالن را بر فراغ خانواده و رشد اجتمایی نشان داده که کیفی ارتبااط باا والادین و کیفیا
ارتباط با همساالن فراغ خانواده و رشد اجتمایی میانجی اس و فراغ خانواده از طریق ارتبااط
با همساالن و ارتباط با والدین بایث رشد اجتمایی دانش آموزان میشود.
این پژوهش با محدودی ها و موانعی روبرو بود که شامل :مجوز نادادن و یادم همکااری از
طرف آموزش و پرورش (که بعد از طریق نامه نگاری حل شد) ،یدم همکاری مدیران مدرسه (که
با پیشنهاد همکاری در بحث مشاوره کنکاور و تحصایلی حاضار باه همکااری شادند) ،دسترسای
نداشتن مداوم به دانش آموزان در هر روز از ایام هفته ،همکاری نکردن بعضی از دانش آماوزان در
کامل کردن پرسشنامه ها و ناقص تحویل دادن پرسشنامهها میباشد .در آخار پیشانهاد مایشاود،
پژوهشگران سایر متغیرهای شناختی که روی رشد اجتمایی و فراغ خانواده تالثیر ماییذارناد را
مورد بررسی قرار دهند ،تا بتوان یوامال تلثیریاذار بار افازایش رشاد اجتماایی را تشاخیص داد؛
همچنین میتوان دو مد جدایانه بر اساس جنسی توسط محققان مورد بررسی قرار ییرد.
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