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چکیده
در دوران نوجوانی است که توجه پژوهشگران یزانگچالشزا یکی از مسائل مهم و مشکليرفتارها

زیسـتی،  ثیر عوامـل أتحت تزامشکلست. رفتارهاي و متخصصان سالمت روان را به خود جلب کرده ا
هـاي شخصـیتی و هویـت فـردي از     روانی و اجتماعی قرار دارد. از آنجایی که کارکرد خانواده، ویژگی

در دوران نوجوانی هستند لذا پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـی    رفتارهاکننده مهم این بینیعوامل پیش
زا در نوجوانـان و همچنـین   سازي رفتـاري بـا رفتـار مشـکل    الفعیستمسرابطه میان کارکرد خانواده و 

190زا انجام شد. تعداد بین با رفتار مشکلگري هویت در رابطه این دو متغیر پیشبررسی نقش میانجی
انتخـاب شـدند و   يامرحلـه اي چنـد  گیـري خوشـه  آموز دبیرستانی ساکن تهران به روش نمونـه دانش

پرسشــنامه عوامــل ،فتــاريرهــاي مغــزي خــانواده اولســون، سیســتمهــاي ابعــاد کــارکرد پرسشــنامه
اجتمـاعی اریکسـون را   -ساز جسور و مراحل روانـی اجتماعی خطرساز و محافظ رفتار مشکل-روانی

نشان داد که هر سه متغیـر کـارکرد   هادادهبا روش رگرسیون تحلیل شدند. تحلیل هادادهتکمیل کردند. 
همبستگی معنادار دارنـد و همچنـین   زامشکلسازي رفتاري با رفتار اي فعالهخانواده، هویت و سیستم

گـري رابطـه کـارکرد خـانواده و رفتـار      بینی کنند. همچنین هویت قادر به میـانجی توانند آن را پیشمی
. نتـایج  کندینمگیريیانجیمرا زامشکلرفتاري و رفتار يسازفعالزا است اما رابطه بین سیستم مشکل
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تر است.زا کممشکليرفتارهااحتمال درگیري نوجوان در تر باشد،منسجم
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قدمهم
و هـا فرصتدر این دوران ، به همین دلیلنوجوانی دوران سردرگمی و بحران هویت است

. سـازد یمـ زیادي مواجـه  يهاچالشو خانواده را با کندیمخطرات زیادي نوجوانان را تهدید 
آمیـز فرآینـد   نوجـوان بـا طـی کـردن موفقیـت     ،هـا چالشاین باریانزاثرات براي جلوگیري از 

رود، یت که به باور اریکسون تکلیف اصلی نوجوان در ایـن دوره بـه شـمار مـی    گیري هوشکل
آماده پذیرش نقش مثبتـی در زنـدگی خـود، خـانواده و جامعـه شـود (لرنـر، برنتـانو،         تواندیم
یـا  2). در مواردي نوجوان ممکـن اسـت درگیـر رفتارهـاي پرخطـر     1،2003ناندرسولینگ و اد

لـوبر،  -یابند (لوبر، فرینگتون، اسـتوتهامر این دوره افزایش میشود که در 3زاییرفتارهاي مشکل
زا رفتاري است که مغایر با هنجارهاي عرفی و اجتمـاعی  ). رفتار مشکل1999، 4مافیت و کسپی

کنترل اجتماعی جزئی (مثل توبیخ کالمی) و یا جدي يهاواکنشبوده و معموالً منجر به برخی 
نه، نقض قوانین خانه یا مدرسه و مشکالت رفتاري بخشـی  شود. رفتار بزهکارا(مثل حبس) می

). در 1997، 6و جسـور هسـتند (جسـور  5زااز رفتارهاي منفی تحت عنوان سندرم رفتار مشکل
صورتی که نوجوان درگیر هر یک از این رفتارها شود، احتمال درگیري او در سـایر رفتارهـاي   

یـابی علـل   ). براي ریشـه 2005، 7دافمکواروویتترمبلی، ،(گاتییابدیمزا نیز افزایش مشکل
، و جسـور زیادي صورت گرفته است (جسوريهاتالشزا مشکليرفتارهادرگیري نوجوانان در 

را ياکننـده عوامل خطرساز و محافظتباره ن ی). پژوهشگران در ا2005؛ گاتی و همکاران، 1997
سـاالن، جامعـه و آمـوزش) و    ه، هـم که در دو سطح محیط (از جمله خـانواد اند شناسایی کرده

اند. شدهيبندطبقههاي مغزي رفتاري) شناختی (مانند سیستمزیست
ثر بر رشد نوجوان و رفتارهـاي او بـه   ؤترین عوامل محیطی مخانواده همواره یکی از اصلی

بـراي نوجـوان   توانـد یمـ ). خانواده عنصري اسـت کـه   2005رود (گاتی و همکاران، شمار می
) 2000(8زا) باشـد. اولسـون  ویـژه در رابطـه بـا رفتـار مشـکل     کننده و یا خطرساز (بهمحافظت

1. Lerner, Brentano, Dowling, & Anderson
2. risk behaviors
3. problem behaviors
4. Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber, Moffit, & Caspi
5. problem behavior syndrome
6. Jessor & Jessor
7. Gatti, Tremblay, Vitaro, & McDuff
8. Olson
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خـانواده را  2و انسـجام 1پذیريکارکرد خانواده را به دو بعد متوازن و نامتوازن تقسیم و انعطاف
) در بررسـی  2005(3در یک طیف بررسی کرد. شوارتز، پانتین، پـرادو، سـالیوان و شـاپوچنیک   

ارکرد خانواده، هویت و مشکالت رفتاري نوجوانان، به رابطه مستقیم و غیرمسـتقیم  رابطه بین ک
و ي نوجوانـان پـی بردنـد. همچنـین داج    (از طریق هویت) کارکرد خانواده و مشکالت رفتـار 

ـ     ) عنوان کرده2003(4پتیت ثیر أاند که فرآیندهاي محیطـی روي فرآینـدهاي درونـی نوجـوان ت
و جـوادي کنند. میاو را در رابطه با انواع مشخصی از رفتار تعدیل هاي فرضگذارند و پیشمی

تا بـه رابطـۀ   آموز پسر دبیرستانی پرداختنددانش145) در پژوهشی به بررسی 1390(همکاران 
آوري در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی احتمالی بین کارکرد خانواده و تاب

تـر و  هـا دریافتنـد کـه هـر چـه کـارکرد خـانواده وضـعیت سـالم         مدارس پرخطر پی ببرند. آن
تر خواهد بود.آوري فرزندان در برابر مصرف مواد بیشتري داشته باشد، تابمطلوب

هویـت نیـز   . ، یکی دیگر از موضوعات اساسی مورد توجه در نوجوانی است5هویت فردي
زا محافظت کند و هم او هاي مشکلتواند از فرد در برابر رفتاراز جمله عواملی است که هم می

و یـا  6پذیر سـازد. بـه عبـارتی، هویـت بـه دو صـورت منسـجم       را در برابر این رفتارها آسیب
یمعنـاده دهی و شود. احساسی منسجم از هویت به سازمانبراي نوجوان تعریف می7سردرگم

کنـد  کمک مـی فرد به تجربیات خود و همچنین سمت و سو دادن به تصمیمات و رفتارهاي او 
گیـري  تواند ثبات در تصـمیم هویتی که سردرگم، متالشی و یا فاقد ساختار مناسب باشد نیز می

هاي گوناگون در برابر رویـدادهاي بیرونـی   پذیريو عمل را کاهش داده و زمینه را براي آسیب
نوجوانانی کـه همچنـان در رابطـه بـا احسـاس هویـت، بیشـتر احسـاس         .در نوجوان مهیا کند

مشخص و يهاخواستهو هاارزشردرگمی دارند تا انسجام، به دلیل عدم پایبندي به اهداف، س
). 2005(شوارتز و همکاران، کنندیمسردرگمی در این زمینه اضطراب و تنش زیادي را تجربه 

هـا را بـه   آنتـر یینپـا و این عزت نفس شودیممنجر تریینپااین شرایط به تجربه عزت نفس 
که کنندیمرا تجربه يامشابهکه از لحاظ پایگاه هویتی شرایط دهدیمهمسالی سوق يهاگروه

1. adaptability
2. cohesion
3. Schwartz, Pantin, Prado, Sullivan, & Szapocznik
4. Dodge & Pettit
5. personal identity
6. coherent
7. confused
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ایـن  ). بـه 2011، 1وهانسـن و نوزیـک  (یهستند زا بیشتر مستعد درنهایت براي رفتارهاي مشکل
دخالـت قابـل   زامشـکل ترتیب، هویت نیز در بروز گرایش نوجوانان و جوانـان بـه رفتارهـاي    

خـانواده قـرار   يکارکردهـا گیري هویت نیز به خودي خود تحـت تـاثیر   شکلتوجهی دارد. اما 
هاي شـفاف و سـاختارهاي   مناسب تعاملی، نقشيبسترهااي که به این شکل که خانواده.دارد

دهـد، زمینـه را بـراي    مناسبی را در کنار فضایی صمیمی و امن در اختیار نوجوان خود قرار می
کند.بل قبولی فراهم میها تا حد قانتایج و تعهد به آنکاوش او براي هویت و رسیدن به
در زامشـکل کننـده رفتارهـاي   عنـوان یکـی از عوامـل تعیـین    عوامل زیستی نیز همواره بـه 

). یکـی از نظریـات   2001، 2ن و داواست (الکسـت داشتهژوهشگران قرار نوجوانان مورد توجه پ
3گـري رفتـاري -هاي مغزيسیستمنظریه شناسی، مورد قبول حوزه ژنتیک و شخصیت در روان

زا را بـه خـوبی   درباره شخصیت است که نقش ژنتیک در درگیـري فـرد در رفتارهـاي آسـیب    
دهد که شامل سه سیستم مغزي کند. گري از شخصیت یک الگوي زیستی ارائه میبینی میپیش
. 6سـتیز و گریـز  و سیسـتم  5، سیستم بازداري رفتاري4سازي رفتارياست: سیستم فعاليرفتار

سازي رفتاري و سیستم بازداري رفتاري در گرایش نوجوانان به ها به نقش سیستم فعالپژوهش
سـیون،  پژوهش (از جمله ورمیرش، تیاند. در این رابطه، چندینزا اشاره کردهرفتارهاي مشکل

ادند که ) نشان د1390لو، پور رودسري و محمودعلیعبدي، بخشیو2013، 7هوتهکافمن و ون
بـا احتمـال بـروز رفتارهـاي پرخطـر در افـراد رابطـه        رفتارييسازفعالسیستم فعالیت بیشتر 

) نشـانگر رابطـه مثبـت    2006، 8مستقیم دارد. پژوهشی دیگـر (فـرانکن، مـوریس و جورجیـوا    
و رابطه منفـی  رفتارييسازفعالمرتبط با سیستم هاي شخصیتی مصرف مواد و الکل با ویژگی

به عبـارت دیگـر   .در دانشجویان بودمرتبط با سیستم بازداري رفتاري هاي شخصیتی با ویژگی
سازي رفتاري فعالیت بیشتري داشته باشد، یـک عامـل خطرسـاز، و    در صورتی که سیستم فعال

کننـده در برابـر بـروز   محافظـت تر باشد، یک عامل در صورتی که سیستم بازداري رفتاري فعال

1. Johanson & Nozick
2. Laxton & Dawe
3. Gray’s Brain-Behavioral Systems Theory
4. Behavioral Activation System (BAS)
5. Behavioral Inhibition System (BIS)
6. Fight-Flight System (FFS)
7. Vermeersch, T’sjeon, Kaufman, & Van Houtte
8. Franken, Muris, & Georgieva
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، یکـی دیگـر از موضـوعات اساسـی مـورد توجـه در       1هویت فـردي . زا استرفتارهاي مشکل
). هویت نیز همانند دو عامل پیشین از جمله عواملی 2005نوجوانی است (شوارتز و همکاران، 

زا محافظت کند و هم او را در برابر ایـن  تواند از فرد در برابر رفتارهاي مشکلاست که هم می
براي نوجوان 3و یا سردرگم2، هویت به دو صورت منسجمپذیر سازد. به عبارتیرفتارها آسیب

دهـی و  . احساسی منسـجم از هویـت بـه سـازمان    )2005(شوارتز و همکاران، شودتعریف می
فرد به تجربیات خود و همچنین سمت و سو دادن به تصمیمات و رفتارهاي او کمک یمعناده

توانـد ثبـات   ساختار مناسب باشد، میکه هویتی که سردرگم، متالشی و یا فاقدکند در حالیمی
هـاي گونـاگون در برابـر    پـذیري گیري و عمل را کاهش داده و زمینه را براي آسـیب در تصمیم

). به این ترتیب، هویت نیـز  2005رویدادهاي بیرونی در نوجوان مهیا کند (شوارتز و همکاران، 
ت قابــل تــوجهی دارد. دخالــزامشــکلدر بــروز گــرایش نوجوانــان و جوانــان بــه رفتارهــاي 

مشـکالت رفتـاري   هاي گوناگونی به یک بین رابطه منفی معنادار بین انسجام هویت و پژوهش
جونز، هـارتمن، و ؛ 1988، 5؛ جونز و هارتمن2000، 4راین و کیتینگ،ادمزاند (دست پیدا کرده

در ) 1389، فـرزاد، شـهرآراي و مـرادي (   فراهـانی مجدآبادي). 1989، 7و گلیدر6سکیفگروچو
وري آموز پایه دوم راهنمایی بود، به بررسـی رابطـه بـین کـنش    دانش300پژوهشی که بر روي 

وري خـانوادگی  نوجوانان پرداختند و بین کنشدر زا خانوادگی، هویت شخصی و رفتار مشکل
وزا رابطه معنادار منفی یافتند. جکسن، دانهمو همچنین هویت با رفتار مشکلزابا رفتار مشکل

اي مثبت میان انسجام ) در مطالعۀ خود بر نوجوانان و جوانان امریکایی به رابطه1990(8کیدول
، و همکـاران اي قوي با انسجام هویـت دارد (شـوارتز  خانوادگی و تعهد هویت، که خود رابطه

) دست پیدا کردند. 2005
انـان از یـک سـو و    در بـین نوجو زامشکلبنابراین با توجه به افزایش روزافزون رفتارهاي 

صورت همزمان نقش عوامـل مـؤثر در بـروز ایـن رفتارهـا را مـورد      که بهییهاپژوهشکمبود 

1. personal identity
2. coherent
3. confused
4. Adams, Ryan, & Keating
5. Jones & Hartmann
6 Grochowski
7. Glider
8. Jackson, Dunham, & Kidwell
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بررسی نقش میانجی هویـت در رابطـه   در پی بررسی قرار دهند از سوي دیگر، پژوهش حاضر 
زا برآمد. سازي رفتاري و کارکرد خانواده با رفتارهاي مشکلفعالیستمسبین 

روش
پژوهشاجرايروشونمونهآماري،جامعه

همبستگی و جامعه آماري آن شامل کلیه دانش آموزان دختـر و  - پژوهش حاضر از نوع توصیفی
سال (مقاطع هشتم تا دهم دبیرستان) قرار داشتند. از ایـن  17تا 15پسر شهر تهران بود که بین سنین 

اي انتخـاب شـدند بـه    اي چندمرحلههگیري خوشآموز پسر و دختر به روش نمونهدانش190جامعه، 
صـورت  هـاي شـمالی، جنـوبی، غربـی و شـرقی) بـه      این شکل که از هر بخش شهر تهران (بخـش 

کننـده، یـک یـا دو    مدرسه دخترانه و پسرانه انتخاب شد. با مراجعه به مـدارس همکـاري  6تصادفی 
تصادفی یک یـا دو  کالس از هر مدرسه براي اجراي پژوهش انتخاب شد. در هر مدرسه به صورت

اجتمـاعی  - هاي عوامل روانـی هاي اول، دوم و سوم دبیرستان انتخاب شده و پرسشنامهکالس از پایه
خطرساز و محافظ رفتار مشکل زاي جسور، سیستم هاي مغـزي رفتـاري گـري، مقیـاس انجسـام و      

یـل در اختیـار   انعطاف پذیري خانوادگی اولسون و سیاهه مراحل روانی اجتماعی اریکسون براي تکم
قرار گرفت. پرسشنامه هاي ارائه شده در پژوهش حاضر به شرح زیر است:هاآن

ایـن پرسشـنامه یـک    . سازاجتماعی خطرساز و محافظ رفتار مشکل- پرسشنامه عوامل روانی
است که از سه بخش عمده تشکیل شده است و هر بخش خـود داراي سـه قسـمت    مقیاس لیکرت

عوامـل  )2هـا).  تماعی (در سطح خانواده، همسـاالن، مدرسـه و همسـایه   عوامل محافظ اج)1است: 
عوامـل فـردي خطرسـاز    )3هـا).  خطرساز اجتماعی (در سطح خانواده، همساالن، مدرسه و همسایه

مانند استرس و افسردگی، اعتماد به نفس و پذیرش پایین. بـراي سـنجش هـر کـدام از ایـن عوامـل       
هـا در  گیـرد. آلفـاي کرونبـاخ هـر کـدام از پرسشـنامه      ده قرار مـی هاي متعددي مورد استفاپرسشنامه

مشـخص شـده اسـت. در    ) 2003(2وکاسـتا 1جسـور، تـوربین  هاي امریکایی و چینی توسـط  نمونه
رفتارهـاي  ینـده نماعنـوان  به3زا تحت عنوان رفتار بزهکارانهپژوهش حاضر یکی از رفتارهاي مشکل

1. Turbin
2. Costa
3. delinquent behavior
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ی رفتـار بزهکارانـه از   سـؤال یـن رفتـار بـه وسـیله زیرمقیـاس ده      زا مورد مطالعه قرار گرفت. امشکل
ساز جسـور، سـنجیده   اجتماعی خطرساز و محافظ رفتار مشکل- ی عوامل روانیسؤال313پرسشنامه

اي لیکـرت ارزیـابی   ت این زیرمقیاس در مقیاس پنج درجهسؤاالشد. نمره آزمودنی براي هر یک از 
و نمـره  سـؤال دهنده کمترین درگیري نوجوان در رفتـار مـورد   شد، به این شکل که نمره صفر نشان

) آلفـاي کرونبـاخ بـراي ایـن     2003(و همکـاران دهنده بیشترین درگیري او بود. جسـور چهار نشان
انـد. در پـژوهش حاضـر    گزارش داده84/0و در نمونه امریکایی 82/0زیرمقیاس را در نمونه چینی 

به دست آمد.  81/0قدار آلفاي کرونباخ براي این زیرمقیاس م
هویت شخصی نوجـوان بـه وسـیلۀ زیرمقیـاس     .سیاهۀ مراحل روانی اجتماعی اریکسون

شـود گویـه) سـنجیده مـی   6گویـه؛ انسـجام هویـت،    6هویت این سیاهه (سردرگمی هویـت،  
. ایـن زیرمقیـاس احسـاس نوجوانـان را در مـورد کیسـتی و       )1981، 1، گورنی و مورروزنتال(

کند. شش گویه در جهت مثبت (بـه سـمت انسـجام هویـت، ماننـد      گیري میندازهباورهایشان ا
) و شش گویه در جهـت منفـی (در جهـت سـردرگمی هویـت،      "دانم چه نوع آدمی هستممی"

) نوشـته شـده اسـت. سـیاهه مراحـل روانـی اجتمـاعی        "دانم چه کسی هستمواقعاً نمی"مانند 
نیز بزرگسال طراحی شده است. بر اساس گـزارش  اریکسون براي استفاده در گروه نوجوانان و 

دهـد، امـا   ) این سیاهه، یک زیرمقیاس منفرد از هویت به دست مـی 1981و همکاران (روزنتال
هاي انجام شده حاکی از دو عاملی بودن زیرمقیاس هویت اسـت؛ یعنـی   نتایج برخی از پژوهش

کننـد و بـدین ترتیـب،    جـدا را توصـیف مـی   رمقیاسجام هویت و سردرگمی هویت دو زیانس
هـاي انسـجام هویـت    آید. ضرایب آلفاي کرونباخ براي نمـره ها فراهم مینمایش بهتري از داده

، پـانتین و شـاپوچنیک،   2(شوارتز، میسوناند گزارش شده70/0و براي سردرگمی هویت 80/0
در پــژوهش خــود آلفــاي ) 2004(3) و ریــس و یــونس1981و همکــاران (روزنتــال). 2009

دسـت  بـه 63/0رونباخ را براي زیرمقیاس هویت سیاهه مراحـل روانـی اجتمـاعی اریکسـون     ک
اعتبار دو زیرمقیاس هویـت را بـا روش آلفـاي    ) 1389(و همکاران فراهانیمجدآباديآوردند. 

و بـراي زیرمقیـاس   70/0کرونباخ حساب کرده و براي زیرمقیاس انسـجام هویـت بـه مقـدار     

1. Rosenthal, Gurney, & Moore
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3. Reis & Youniss
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ت یافتند. آلفاي کرونباخ براي زیرمقیاس انسجام هویـت در ایـن   دس62/0سردرگمی هویت به 
دست آمد.به69/0و براي زیرمقیاس سردرگمی هویت 687/0پژوهش 

) 1994(1وسـیله کـارور و وایـت   بـه این پرسشـنامه .رفتاري-هاي مغزيپرسشنامه سیستم
ی شده است. ) افراد طراحRSTهاي رویکردي و اجتنابی (گیري حساسیت سیستمجهت اندازه

گویـه تشـکیل شـده اسـت کـه دو      24سازي و بازداري رفتـاري از  هاي فعالپرسشنامه سیستم
لفه ؤسازي رفتاري داراي سه مکند. سیستم فعالگیري میسازي و بازداري را اندازهسیستم فعال

4گیـرد و شـامل  ، تمایل فرد را به تعقیب فعاالنۀ اهداف مطلوب اندازه مـی 2لفۀ سائقؤاست. م
خواهم، همیشه با تمام وجود به دنبـال آن  وقتی چیزي را می"عنوان مثال، عبارت گویه است. به

، تمایـل فـرد بـه    3لفۀ طلـب هیجـان و سـرگرمی   ؤلفه است. مؤهاي این میکی از گویه"روممی
گویـه اسـت، بـه    4گیـرد و شـامل   گیري فعاالنۀ سرگرمی و هیجانی را در زندگی اندازه میپی

دهم که ممکن است دلیلی به جز سـرگرمی بـرایم   گاهی کارهایی انجام می"ثال عبارت عنوان م
اي را کـه  ، درجـه 4دهی به پـاداش لفه است. مولفۀ پاسخؤهاي این میکی از گویه"نداشته باشند

هشـوند و تمایـل بـه روي آوردن بـه رویـدادهاي بـالقو      هاي مثبت منجر میها به هیجانپاداش
وقتـی از  "گویـه اسـت، عبـارت    5گیرد و شامل اي را اندازه میحریک لحظهدهنده در تپاداش

لفه است. ؤهاي این میکی از گویه"برم، دوست دارم آن را ادامه دهمانجام دادن کاري لذت می
دهی بـه تهدیـد و احسـاس اضـطراب هنگـام      )، پاسخBISحساسیت سیستم بازداري رفتاري (

اگـر فکـر کـنم    "گویه است. عبـارت  7گیرد و شامل اندازه میهاي تهدید را رویارویی با نشانه
هـاي  یکـی از گویـه  "شومحوادث ناگواري در حال روي دادن است، معموالً بسیار عصبانی می

انـد کـه در   هاي پوششـی در مقیـاس آورده شـده   عنوان گویهگویه اضافی به4لفه است. ؤاین م
کـنم کـه چـرا مـردم خیلـی زیـاد کـار        عجب مـی اغلب ت"گیري و ارزیابی نقشی ندارند. اندازه

اي و بر اساس درجه4صورت االت این مقیاس بهؤهاي پوششی است. سیکی از گویه"کنندمی
) پایـایی ایـن ابـزار بـا     1994شود. به گـزارش کـارور و وایـت (   گذاري میمقیاس لیکرت نمره

هاي سیسـتم  هلفؤیرمو براي ز74/0استفاده از آلفاي کرونباخ براي سیستم بازداري رفتاري برابر 
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ترتیب جوي هیجان و سرگرمی بهودهی به پاداش، سائق و جستسازي رفتاري یعنی پاسخفعال
) نیـز آلفـاي کرونبـاخ بـراي     1387اسـت. در پـژوهش محمـدي (   66/0و 76/0، 73/0برابر با 

ــاري   ــازداري رفت ــتم ب ــائق  69/0سیس ــراي س ــخ87/0و ب ــاداش  ، پاس ــی پ ــر74/0ده اي و ب
گـزارش شـده اسـت.    78/0سـازي رفتـاري   و بـراي کـل سیسـتم فعـال    65/0جوگري وجست

) ثبات درونـی سیسـتم   1391(سیدموسوي، پوراعتماد، فیاض بخش،اسماعیل بیگی و فرنودیان 
و نتایج همبسـتگی  87/0سازي رفتاري را و سیستم فعال76/0بازداري رفتاري را برابر با آلفاي 

و بـراي سیسـتم   91/0فاصله سه هفتـه بـراي سیسـتم بـازداري رفتـاري      آزمون باپس-آزمون
میـزان آلفـاي کرونبـاخ در پـژوهش حاضـر بـراي       .انـد آوردهدست به89/0سازي رفتاري فعال

است. آمدهدست به88/0سازي رفتاري و براي سیستم فعال75/0بازداري رفتاري یستمس
براي پاسخ بـه انتقـاداتی کـه در رابطـه بـا      وادهخانیريپذانعطافمقیاس ارزیابی انسجام و 

. این مقیاس )2003، 1(اولسون و گورالبود طراحی شدمطرح شده FACESقبلی يهانسخه
گویه دارد و با استفاده از شش خـرده مقیـاس فرعـی، دو خـرده مقیـاس اصـلی انسـجام و        42

هـم ابعـاد   هـا یـاس مقده . ایـن خـر  سـنجد یمطور کامل و جامع پذیري خانوادگی را بهانعطاف
خـرده . کننـد یمـ (ناسـالم) کـارکرد خـانواده را ارزیـابی     3(سالم) و هم ابعاد نـامتوازن 2متوازن

هسـتند و خـرده   نامهشـ پرسپذیري دوخرده مقیاس متـوازن ایـن   انسجام و انعطافهايیاسمق
زن جدیـد آن  نـامتوا هـاي یاسمقخرده 7و نامنعطف6، آشفته5، گسسته4به هم تنیدههايیاسمق

هستند. سه خرده مقیاس گسسته، انسجام متوازن و به هم تنیده بعد انسجام و سه خرده مقیـاس  
دهنـد یمـ را مـورد ارزیـابی قـرار    یريپذانعطافمتوازن و آشفته بعد یريپذانعطافنامنعطف، 
، انسـجام متـوازن  هايیاسمق). ضریب آلفاي کرونباخ نمره کل مقیاس و خرده 2011(اولسون، 

، 74/0ترتیـب تنیده، نـامنعطف و آشـفته بـراي پـدران بـه     همبهمتوازن، گسسته، یريپذانعطاف
اســت. بررســی 62/0، 56/0، 69/0، 72/0، 72/0ترتیــب و بــراي مــادران بــه58/0، 61/0، 71/0
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هايیاسمقبا FACES-IVروایی همگرا و واگرا از طریق محاسبه ضریب همبستگی مقیاس 
)، مقیـاس افسـردگی، اضـطراب و اسـترس     PSI-SFاسترس فرزندپروري (فرم کوتاه شاخص 

)DASS) مقیاس مشکالت رفتاري کودك و نوجوان ،(YRS ) وقایع زنـدگی ،(LF بخـش ) رضـایت
).  1392آمد (مظاهري، حبیبی و عاشوري، دستبه

انسـجام متـوازن،   هـاي یـاس مقمیزان ضریب آلفـاي کرونبـاخ نمـره کـل مقیـاس و خـرده       
ترتیـب  تنیده، نامنعطف و آشـفته در پـژوهش حاضـر بـه    همبهمتوازن، گسسته، یريذپانعطاف

آمـوز ابتـدا   براي اجراي پـژوهش بـر روي هـر دانـش    دست آمد.به75/0و 83/0، 74/0، 73/0
رفتاري -هاي مغزيخانواده، سپس پرسشنامه سیستمیريپذانعطافپرسشنامه انسجام و مقیاس 

بودند. به نامیبنامهپرسشيهابرگهزا ارائه شد. در این پژوهش مشکلو نهایتاً پرسشنامه رفتار
محرمانـه بـاقی خواهـد مانـد.     کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات نزد محقـق کـامالً  شرکت

شناختی گروه نمونه، از روش آمار توصیفی شـامل  جمعیتهايیژگیومنظور تجزیه و تحلیل به
آمار استنباطی شامل همبسـتگی و  يهاروشانحراف استاندارد و از جداول فراوانی، میانگین و 

رگرسیون استفاده شد. 

هایافته
پردازد. شناختی نمونه در این پژوهش میهاي جمعیت، به بررسی ویژگی1جدول 

شناختی نمونههاي جمعیتویژگی. 1جدول 
درصدکلپسردخترمتغیر

رشته
1826441/23انسانی

2946755/39یتجرب
3833714/37ریاضی

سن
2536611/32ساله15
3624708/36ساله16
2435591/31ساله17

85105190
7/443/55100درصد از کل
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سال (تقریبـاً  98/15آموز دبیرستانی با میانگین سنی دانش190پژوهش شامل هبررسی نمون
1هاي نمونه در جدول ماه) بودند. سایر ویژگی11سال (915/0اندارد سال) و انحراف است16

، پسـرها بـه لحـاظ جـنس، بخـش بیشـتري از نمونـه        1گزارش شده است. با توجه به جدول 
دهد. دانش آموزان رشـته تجربـی   ) تشکیل میدرصد7/44) را نسبت به دختران (درصد3/55(

هـا  سـاله بیشـتر از سـایر رده   16آمـوزان  از کل) و دانشدرصد5/39(هانیز بیش از سایر رشته
ي توصـیفی متغیرهـاي پـژوهش در    هـا شـاخص دارنـد. از کل) در نمونه حضور درصد8/36(

بـازداري  هايیستممنظور تعیین رابطه ابعاد کارکرد خانواده، سبهنشان داده شده است.2جدول 
زا از ضـریب همبسـتگی   فتـار مشـکل  هویـت و ر سازي رفتاري، سـردرگمی و انسـجام  و فعال

گزارش شده است.3پیرسون استفاده شد که خالصه نتایج در جدول 

توصیفی متغیرهاي پژوهشيهاشاخص. 2جدول 
متغیرها

بیشینهکمینهکشیدگیکجیانحراف استانداردمیانگینشاخص
1435-099/0-02/2633/4317/0انسجام
935-266/0-66/2496/4341/0پذیريانعطاف
729-41/1745/4141/0088/0گسسته

1126-873/0-60/1823/3001/0به هم تنیده
061/01027-2024/3373/0نامنعطف

732-45/1680/4168/0231/0آشفته
2470-264/0-64/5056/8320/0متوازن

46/7272/10129/0537/045111نامتوازن
1050-302/0-38/3411/8275/0الت خانوادگیتعام

1050-237/0-88/3469/8228/0رضایت خانوادگی
951/01030-72/2229/3657/0انسجام هویت

629-84/1537/4156/0268/0سردرگمی هویت
728-827/0-15/1897/4017/0سیستم بازداري رفتاري

2749-46/3763/4149/0210/0سازي رفتاريسیستم فعال
70/1730/747/101/21043زارفتار مشکل
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متغیرها. ماتري همبستگی3جدول 
1234567891011121314متغیر

1انسجام
695/01**پذیريانعطاف
1- 516/0**- 586/0**گسسته

223/01**- 181/0*- 195/0**تنیدههمبه
168/01*166/0*- 148/0*-114/0نامنعطف

172/01*623/0140/0**- 516/0**- 468/0**آشفته
1- 536/0**- 143/0*- 203/0**- 596/0**932/0**909/0**متوازن

1- 592/0**801/0**499/0**508/0**812/0**545/0**- 546/0**نامتوازن
1- 547/0**767/0**- 480/0**209/0**- 149/0*- 538/0**758/0**647/0**یخانوادگتعامالت

716/01**- 568/0**703/0**- 449/0**293/0**- 216/0**- 514/0**669/0**623/0**خانوادگییترضا
215/01**237/0**-200/0096/0**-030/0-027/0072/0- 166/0*207/0**158/0*سازي رفتاريفعال

1- 251/0**-066/0-207/0041/0**151/0008/0*145/0*178/0*103/0-044/0025/0بازداري رفتاري
1-145/0035/0*326/0**325/0**- 269/0**397/0**- 251/0**-069/0094/0- 259/0**387/0**340/0**انسجام هویت

1- 422/0**085/0-128/0- 365/0**- 379/0**372/0**- 366/0**354/0**386/0039/0138/0**- 339/0**- 336/0**هویتسردرگمی
33/0**- 195/0**275/0**- 324/0**- 305/0**- 289/0**313/0**- 254/0**235/0**207/0107/0**274/0**- 224/0**- 246/0**زارفتار مشکل
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دهد که گرچه کجی و کشیدگی هیچ یـک  نشان می2هاي کجی در جدول بررسی شاخص
اند، اما تقریباً در هـیچ یـک   صورت کامالً نرمال توزیع نشدهاز متغیرها صفر نیست و متغیرها به

ویژه اگر به عنـوان یـک مـالك تجربـی     شود. بهاز متغیرها کجی و کشیدگی شدید مشاهده نمی
شود (در این پژوهش مقدار خطاي استاندارد بر خطاي استاندارد کجی تقسیمکجیساده مقدار 

محاسبه شد) و مقدار کشیدگی هر متغیر نیز بر خطاي استاندارد کشیدگی (در این 176/0کجی 
درصـدي  99معیـار  z) تقسیم شود، حاصل تقسیم در اکثـر متغیرهـا از   351/0پژوهش برابر با 

پارامتري به تخطـی  يهانابراین با توجه به مقاوم بودن اکثر آزمون) فراتر نخواهد رفت. ب57/2(
ها بدون استفاده از تبدیل، تحلیل شدند.اندك از مفروضه نرمال بودن متغیرها، داده

زا و رابطه منفی و معنادار بین ابعاد متوازن، تعامالت و رضایت خانوادگی بـا رفتـار مشـکل   
بعاد نامتوازن کارکرد خـانواده بـه جـز نـامنعطف بـا رفتـار       رابطه مستقیم و معناداري بین همه ا

شود که رابطه منفی معنـاداري بـین سیسـتم بـازداري     همچنین مشاهده می.زا وجود داردمشکل
سـازي رفتـاري و رفتـار    زا و رابطه مستقیم معناداري بـین سیسـتم فعـال   رفتاري با رفتار مشکل

زا روي ل رگرسیون گام به گـام رفتـار مشـکل   خالصه مد.)3(جدول شودمیزا مشاهده مشکل
آورده شده است.4در جدول سازي رفتاريبازداري و فعالهايیستمکارکرد خانواده و س

هـاي یسـتم سزا روي کارکرد خـانواده و  . خالصه مدل رگرسیون گام به گام رفتار مشکل4جدول 
سازي رفتاريبازداري و فعال

RR2مرتبه
R2

شدهتعدیل
استاندارد خطاي

R2F∆R∆برآورد 2Df1df2

سطح معناداري
∆R2

1324/0105/0100/0929/6105/0865/211187001/0
2430/0185/0176/0628/6080/0358/181186001/0
3455/0207/0194/0555/6022/0144/51185024/0

د متغیر سیستم بـازداري رفتـاري از   ضریب تبیین مدل در مرتبه اول با ورو4بق جدول مطا
5/18درصـدي بـه   8درصد، در مرتبه دوم با ورود نامتوازن با نمو معنادار 5/10صفر به حدود 

درصدي بـه حـدود   2سازي رفتاري و نمو حدود درصد و در مرتبه سوم با ورود  سیستم فعال
گزارش شده است.5درصد رسید. ضرایب رگرسیونی این مدل در جدول 21
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هـاي یسـتم سزا روي کـارکرد خـانواده و   ضرایب رگرسیون گام به گام رفتـار مشـکل  . 5جدول 
سازي رفتاريبازداري و فعال

سطح معناداريβtخطاي استانداردBبینمتغیر پیشمرتبه
001/0-676/4-102/0324/0-475/0سیستم بازداري رفتاري1

001/0-454/4-098/0296/0-435/0سیستم بازداري رفتاري2
194/0045/0285/0258/4001/0نامتوازن

3
001/0-836/3-099/0260/0-381/0سیستم بازداري رفتاري

174/0046/0256/0822/3001/0نامتوازن
246/0109/0156/0268/2024/0سازي رفتاريسیستم فعال

ویـژه در سـومین گـام سیسـتم     بـه 5ول با توجه به ضرایب رگرسیونی ارائـه شـده در جـد   
سـازي  صورت منفی و معنادار و کـارکرد نـامتوازن خـانواده و سیسـتم فعـال     بازداري رفتاري به

توان ایـن گونـه   زا هستند. میبینی رفتار مشکلصورت مستقیم و معنادار قادر به پیشرفتاري به
بینـی  ده تنها بعد نامتوازن قادر به پیشنتیجه گرفت از میان ابعاد متوازن و نامتوازن کارکرد خانوا

تواننـد رفتـار   سازي رفتاري هر دو میزا است و سیستم هاي بازداري و فعالکردن رفتار مشکل
بینی نمایند.  زا را پیشمشکل

گیريبحث و نتیجه
زا توسط ابعـاد متـوازن و   این پژوهش با هدف بررسی میزان پیش بینی پذیري رفتار مشکل

سازي و بازداري رفتاري انجام شد. نتـایج  کارکرد خانواده و همچنین سیستم هاي فعالنامتوازن 
زا ارتبـاط  دهد ابعاد متوازن و نامتوازن کارکرد خـانواده بـا رفتارهـاي مشـکل    پژوهش نشان می

بینـی معنـادار رفتـار    معنادار دارند و کارکرد خـانواده از طریـق ابعـاد نـامتوازن قـادر بـه پـیش       
پـذیري بینـی یشپـ هاي پیشـین دربـاره   ها همسو با پژوهشوجوانان است. این یافتهزاي نمشکل

ثـانی، ابراهیمـی و2005زاي نوجوانان توسط کارکرد خانواده است (شوارتز و همکاران، رفتار مشکل
نـامتوازن کـارکرد   ). هر دو بعد متـوازن و 1392، ابراهیمی ثانیوحجت، مولوي گنجه، کاظمی

هستند امـا آنچـه   زامشکلترتیب مستقیم و معکوس معنادار با رفتارهاي رابطه بهخانواده داراي
توسـط ابعـاد نـامتوازن و عـدم     زامشـکل پـذیري رفتـار   بینـی یشپرسد جالب توجه به نظر می

زا توسط ابعاد متوازن مثبت کـارکرد خـانواده اسـت. تـاکنون هـیچ      پذیري رفتار مشکلبینییشپ
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رفتـار  بینـی یشپجی به نقش ابعاد متوازن و نامتوازن کارکرد خانواده در پژوهش داخلی یا خار
دهـد یمـ هـا نشـان   ایـن یافتـه  رسدیمنوجوانان نپرداخته است. با این حال، به نظر يزامشکل

توانـد از طریـق   کارکرد منفی خانواده (ابعاد نامتوازن) از جمله ابعاد نامنعطف یـا گسسـته، مـی   
ایت نوجوان از حضور در خـانواده و کـاهش نظـارت والـدین بـر      عواملی همچون کاهش رض

زا را افزایش دهـد. در طـرف مقابـل، قـدرت     نوجوان خطر گرایش نوجوان به رفتارهاي مشکل
توان با این نگـاه تبیـین   زا را میبینی رفتار مشکلکمتر ابعاد متوازن کارکرد خانوادگی براي پیش

کارکردهاي مثبت پرورش یافته باشد اما از سـطوح بـاالي   اي باکرد که نوجوانی که در خانواده
ممکـن سازي رفتاري برخوردار باشد و طالب هیجانـات جدیـد باشـد،    فعالیت در سیستم فعال

زا شـود. تـاثیر مسـتقیم تعـامالت خـانوادگی و رضـایت       است باز هم درگیر رفتارهاي مشـکل 
زا در کنـار میـزان   در رفتارهاي مشـکل هاي خانواده بر گرایش او به درگیرينوجوان از پویایی

اهمیت پررنـگ ایـن دو عامـل اسـت. نتـایج      يهدهندپذیري و انسجام خانوادگی، نشانانعطاف
گاربانـاتی،  ،دهد. ویسپژوهش همچنین اهمیت حفظ تعادل در خانواده را مورد تاکید قرار می

عنوان یک عامل مهم در بروز ) معتقدند فرآیندهاي درون خانواده به2006(1تانجسیري و پالمر
مشکالت رفتاري نوجوانان مانند گرایش به استعمال سـیگار اسـت. سـاختار سـالم خـانوادگی،      
همبستگی و انسجام و نظارت والدین از عوامـل محـافظتی در برابـر اسـتعمال سـیگار هسـتند       

ان و توجـه بـه   مثبت و صمیمانه با نوجوهکه برقراري رابطحالی). در2009،و همکاران2وئ(گا
او از اهمیت باالیی برخوردار است، این صمیمیت در صورتی که بیش از انـدازه شـود   یازهاين

کند. حالت مداخله در کار او و نقض فردیت و استقالل او را پیدا می
گونـه کـه عـدم وجـود قـوانین و انتظـارات       پذیري خانوادگی نیز، هماندر رابطه با انعطاف
رابطه با مواردي نظیر ساعت بازگشت به خانـه و انتخـاب همسـاالن و    مشخص از نوجوان در 

ها و قـوانین  خانواده در رابطه با نقشیريناپذانعطافزا باشد، تواند آسیبهاي دوستی میگروه
کـه بـا داشـتن قـوانین و     تواند موجب دوري نوجوان از کـانون خـانواده شـود. درحـالی    نیز می

توان محیطی براي او فراهم کرد تا در عـین  ، مییرپذانعطافدي انتظاراتی مشخص و البته تا ح
درك اهمیت انضباط فردي و عمل در چارچوب برخـی هنجارهـا، فضـاي خـانواده بـراي وي      

1. Weiss, Garbanati, Tanjasiri, & Palmer
2. Gau
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بینی کننـدگی رفتـار   جذاب و گرم باقی بماند. نتایج پژوهش همچنین حاکی از توان باالي پیش
سـازي  صورت معکوس و سیسـتم فعـال  ي بهزاي نوجوانان توسط سیستم بازداري رفتارمشکل

هاي پژوهشـی پیشـین از جملـه    رفتاري به صورت مستقیم است. این نتایج کامالً همسو با یافته
عبـدي و همکـاران   و)1389و همکـاران ( فراهـانی مجـدآبادي )، 2013ورمیرش و همکاران (

کـه پیشـتر بحـث    طـور هاي رفتاري در رفتار نوجوانان است. همان) درباره نقش سیستم1390(
هوشیار کردن نوجوان نسبت به رفتارها و رویدادهایی هسازي رفتاري به وسیلشد، سیستم فعال

ها را بیشتر در معرض این رفتارها قـرار  دهندگی باالیی برخوردار هستند، آنکه از حالت پاداش
سـازي  سـتم فعـال  توان بروز این رفتارها را در نوجوانـانی کـه فعالیـت بیشـتر سی    دهد و میمی

ید قرار گرفته است، بیشتر انتظار داشـت. أیرفتاري آنان نسبت به سیستم بازداري رفتاري مورد ت
زیستی و اجتمـاعی در محافظـت از نوجـوان    پژوهش حاضر به نقش پررنگ دو عاملهايیافته

اي پیشـگیرانه و  تواند در طراحی برنامه همیهایافتهاشاره دارد. این زامشکلدر برابر رفتارهاي 
وسیله ارزیابی سیسـتم هـاي   بهتوانیمعنوان مثال، آموزشی کاربردهاي متعددي داشته باشد. به

زا قـرار دارنـد   آموزان، افرادي را که در خطر گرایش بـه رفتارهـاي مشـکل   مغزي رفتاري دانش
اصـالح ابعـاد   متوازن خانواده آنـان و همچنـین  وسیله تقویت ابعادمورد شناسایی قرار داد و به

پرداخـت.  زامشـکل کننده از نوجوان در برابر رفتارهاي نامتوازن آن، به تقویت عوامل محافظت
که این پژوهش بر نمونه محدودي از نوجوانان ساکن تهران انجام شـده و روش  با توجه به این

عمـیم  ذاتی خود همـراه اسـت، بایسـتی در ت   هايیتمحدودمقطعی به کار گرفته شده در آن با 
نتایج این پژوهش احتیاط کرد.  

منابع
فارسی

ثـانی،  ابراهیمیوثانی، ابراهیم؛ حجت، سید کاوه؛ مولوي گنجه، سجاد؛ کاظمی، سرور؛ابراهیمی
مجلـه ابعاد کارکرد خانواده نوجوانـان بزهکـار و عـادي.    ). بررسی مقایسه1392نازنین (

.723-5،731، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
عبديو خدا؛ آقابخشی، حبیب؛ رفیعی، حسن؛ عسگري، علی؛ بیان معمار، احمد؛ جوادي، رحم
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آوري در برابـر مصـرف مـواد در    کارکرد خانواده و تابيرابطه). 1390زرین، سهراب (
. 421-444، 41،رفاه اجتماعیآموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر. دانش

و بخش، محمدرضا؛ اسماعیل بیگـی، فاطمـه؛   میدرضا؛ فیاضسیدموسوي، پریسا؛ پوراعتماد، ح
سـاز رفتـاري بـا مشـکالت     ). بررسی رابطه نظام بازداري و فعـال 1391فرنودیان، پریسا (

. 155-166، 9، تحقیقات علوم رفتاريهیجانی در نوجوانان بهنجار. -رفتاري
. میـزان حساسـیت   )1390محمود علیلـو، مجیـد (  وعبدي، رضا؛ بخشی پور رودسري، عباس؛

کننده مواد، سـیگاري و سـالم.   هاي گرایش و بازداري رفتاري در افراد سوء مصرفسامانه
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