
MEJDS. 2021; 11:175.  

 Published online 2021 Dec. Original Article 

The Relationship Between Family Structures and Positive Youth 

Development 

*Fayazi G1, Zadeh Mohammadi A2, Panaghi L2 

Author Address 

1. MA in Family Therapy Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran; 

2. Associate Professor in Family Therapy Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 

*Corresponding author's email: golnar.fayazi@gmail.com  

Received: 2018 December 7; Accepted: 2019 April 16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Abstract 

Background and Objectives: Positive Youth Development (PYD) is a strength–based construct of development that can be defined as engaging 

in pro–social behaviors and avoiding health–compromising behaviors and future jeopardizing behaviors. Contrary to other views, PYD does not 
consider adolescence as a turbulent and dangerous stage and should be managed; rather, it addresses this period as the source of fundamental 

changes and catches for the individual. Instead of focusing on adolescence deficits and the potential for risks and crises, such as stress, anger, 

etc., PYD focuses on adolescents' strengths and abilities; therefore, considering the large population of adolescents in Iran and the critical role 
of the family and its structure in preventing crises and the emergence of problems for adolescents, comprehensively examining the family 

structure and its role in adolescent development is essential. Therefore, this study aimed at investigating the relationship between Family 

Structures (FSs) and PYD. 
Methods: This was a descriptive and correlational study. The statistical population consisted of all students aged 11 to 18 years from sixth to 

twelfth grades in Tehran City, Iran, in 2016–2017 who were selected using the multistage cluster sampling method (N=300; 137 girls & 163 

boys) with a mean±SD age of 15.59±1.67 years. Accordingly, the research objectives and the subjects' expectations were discussed. The 
questionnaires were administered in a quiet room away from disturbing visual–auditory stimuli in schools and individually by the researcher and 

a research assistant. The study lasted two months. Research tools included the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES IV; 
Olson et al., 2006) and Positive Youth Development Scale (PYDS; Geldhof et al., 2014). Research data were analyzed by descriptive statistics 

(frequency, mean, SD) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient & multivariate linear regression analysis) in SPSS at the 

significance level of 0.05.  
Results: The obtained findings suggested a positive and significant relationship between competence with family cohesion (r=0.32, p=0.04), 
flexibility (r=0.33, p=0.02), family satisfaction (r=0.21, p=0.04(, and family communication (r=0.33, p=0.03). There was a negative and 

significant relationship between competence and enmeshed style (r=–0.21, p=0.04) and chaotic style (r=–0.22, p=0.03). There were positive and 
significant relationships between connection with family cohesion (r=0.35, p=0.03), flexibility (r=0.38, p=0.02), family satisfaction (r=0.35, 

p=0.03), and family communication (r=0.33, p=0.03). There was a negative and significant relationship between the connection with enmeshed 

styles (r=–0. 24, p=0.04), chaotic (r=–0.19, p=0.03) and rigid (r=–0.16, p=0.04) aspects. Furthermore, there was a positive and significant 
relationship between a character with family cohesion (r=0.30, p=0.04) and flexibility (r=0.31, p=0.04). There were negative and significant 

relationships between the dimension of character with enmeshed styles (r=–0. 23, p=0.04), chaotic (r=–0.23, p=0.03), Rigid (r=–0. 19, p=0.04) 

and communication (r=–0.14, p=0.04). Moreover, there was a positive and significant relationship between care and family cohesion (r=0.14, 
p=0.04), flexibility (r=0.27, p=0.03), and family satisfaction (r=0.26, p=0.03). There was a negative and significant relationship between care 

with enmeshed (r=–0.26, p=0.03), chaotic (r=–0.14, p=0.04), and relationship (r=–0. 22, p=0.04). There was no significant relationship between 

the confidence dimension in the positive youth development and any family styles. According to the stepwise regression analysis data, among 
the family styles, two balanced cohesion and chaotic styles, altogether, accounted for 16% of the change in the competence dimension. In sum, 

balanced flexibility and family satisfaction styles predicted and explained 19% of the variance connection dimension. Family satisfaction and 

chaos altogether accounted for 13% of the changes in the character dimension, and the family relationship accounted for 7% of the changes in 
the caring dimension. 

Conclusion: The present study findings suggested a significant relationship between FS and PYD. Thus, these findings can effectively design 

and facilitate studying educational protocols to reduce problems and prevent crises in Iranian adolescents and families. 

Keywords: Positive youth development, Family structure, Adolescents. 
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  .۵۷1(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ رذآ برخط انتشار   

 ساختار خانواده با تکامل مثبت نوجوانان بررسی رابطٔه

 ۳، لیلی پناغی۲محمدی، علی زاده1*گلنار فیاضی

 سندگانینو حاتیتوض
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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

عنوان درگیرشدن در رفتارهای اجتماعی مثبت و اجتناب از رفتارهایی تعریف کرد که توان آن را بهمندی است که میبر توانای مبتنیتکامل مثبت نوجوانی، سازه زمینه و هدف:
  صورت گرفت. ثبت نوجوانانساختار خانواده با تکامل م ٔهبررسی رابطف هد بارو، پژوهش حاضر اندازد؛ ازاینخطر میسالمتی و آیندٔه فرد را به

آموزان مدارس شهر تهران در سال نفر از دانش ۳۰۰ای ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهدر قالب پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از روش نمونه بررسی:روش
مقیاس ویراست چهارم  و( ۲۰1۴)گلدهف و همکاران ،  بت نوجوانانفرم بلند مقیاس تکامل مثهای پژوهش ازطریق داده گردآوریانتخاب شدند.  1۳۹۵-۹۶تحصیلی 

خطی همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون از طریق ضریب  های پژوهش( انجام پذیرفت. همچنین داده۲۰۰۶)اولسون و همکاران،  پذیری و پیوستگی خانوادهارزشیابی سازش
 تعیین شد.  α=۰٫۰۵های آماری سطح معناداری آزمون .شدندوتحلیل زیهتج ۲۳نسخٔه  SPSSافزار ، با استفاده از نرمچندمتغیری

پذیری، ارتباط خانواده و رضایت های انسجام متوازن، انعطافطورکلی بین ابعاد شایستگی، ارتباط، منش و مراقبت از تکامل مثبت نوجوانی با سبک، بهنشان دادنتایج  ها:یافته
همچنین بین بعد  (.>۰٫۰۵pمعنادار وجود داشت ) تنیده رابطٔه منفی وهمی گسسته، آشفته، نامنعطف و بههاسبک( و با >۰٫۰۵pمشاهده شد ) رابطٔه مثبت و معنادار خانواده

از تغییرات ۰٫1۶انسجام متوازن و آشفته درمجموع  ،های خانواده. از بین سبکدست نیامدداری بههای خانواده رابطٔه معناکدام از سبکاعتماد از تکامل مثبت نوجوانی با هیچ
از تغییرات بعد منش و ارتباط  ۰٫1۳از واریانس بعد ارتباط، رضایت خانواده و گسسته درمجموع  ۰٫1۹پذیری متوازن و رضایت خانواده درمجموع بعد شایستگی، انعطاف

 . نداکردهاز تغییرپذیری بعد مراقبت را تبیین  ۰٫۰۷خانواده درمجموع 
تواند در های این پژوهش میتوجه به یافتهبین ساختار خانواده و تکامل مثبت نوجوانی رابطٔه معناداری وجود دارد،  ینکهابر های پژوهش حاضر مبنیبراساس یافته گیری:یجهنت

   ها مؤثر واقع شود.وانان ایرانی برای خانوادههای آموزشی درجهت کاهش مشکالت و جلوگیری از خلق بحران در زندگی نوجسنجی پروتکلطراحی و امکان

 ساختار خانواده، نوجوان. تکامل مثبت نوجوانی، :هاژهکلیدوا
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 مقدمه ۱
. خانواده شودیسالم ستون فقرات موفقیت جامعه محسوب م خانوادٔه

 نقشی اساسی و شگرف در ،اجتماعی ترین نهادباسابقهعنوان به
های فرهنگی و اجتماعی مندیگیری تواندستاوردهای بشری و شکل

ها برای ورود انسان ها در طول تاریخ داشته است. نخستین تالشانسان
 ؛شودفرهنگ از کانون خانواده شروع می یریگمدنیت و شکل به دروازٔه

اجتماعی مهم، نقشی بزرگ در  نهادعنوان خانواده به روینازا
گیری و بروز عواطف انسانی، حفظ کردن فرزندان، شکلاجتماعی

د طورکلی در سالمت روانی افراد بر عهده دارو به اها و باورهارزش
خانواده باید گفت که خانواده کانون اصلی  نهاداهمیت  زمینٔه. در (1)

استوار  های اجتماعی، شالودٔهها و ارزشحفظ هنجارها، سنت
پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی، کانونی جهت بروز و ظهور 

است. اهمیت  انعواطف انسانی و مکانی برای پرورش اجتماعی کودک
 هر جامعه وابسته بهکه سالمت و بالندگی  استای اندازهبه خانواده

عبور از آرامش و  . نوجوانی مرحلٔهاستسالمت و رشد خانواده در آن 
 است. سکون دوران کودکی و ورود به دریای مواج و پرتالطم بزرگسالی

ها و ورود به ناشناخته حساس و حیاتی که دروازٔه کیفیت این مرحلٔه 
در کیفیت  ،گیری بنیان تحول اساسی در فرد استکسب هویت و شکل
تعریف دقیق و دارد.  ناپذیرانکارو نقشی است زندگی انسان حیاتی 

بهداشت  اما سازمان جهانی موجود نیست؛« نوجوانی» یکسانی از واژٔه
 خویش دوم زندگی ٔهلحاظِ سنّی در دهکه به داندینوجوان را فردی م

سرآغاز دلیل اینکه دوره به. این (۲) سالگی قرار دارد1۹تا1۰بین 
بر عملکرد  ،روانی و اجتماعی است و های جسمیتحوالت و دگرگونی

منجربه ایجاد نیازهای متفاوت  و گذاردمی در بزرگسالی تأثیر نوجوان
اهمیت بسیاری برخوردار  و مخصوص این گروه سنی خواهد شد که از

براساس گزارش  ازآنجاکه .(۳) و نیاز به توجه بیشتری دارد است
میلیارد از مردم جهان را نیمودر حال حاضر یکسازمان یونیسف 

این تعداد در  بیشتردهند و سال تشکیل می ۲۴تا1۲افرادی با سنین 
های مرتبط به نوجوانان در کنند، مقولهمی توسعه زندگی حال جوامع در

انان بخش در ایران نوجو .(۴) بیشتری دارد این جوامع نیاز به بررسی
در این راستا براساس  دهند.یاز جمعیت کشور را تشکیل م چشمگیری

در آخرین سرشماری در کشور،  1۳۹۵در سال  مرکز آمار ایرانگزارش 
  .(۵) سال قرار دارند 1۹تا1۰سنی  دامنٔهنفر در  111۴۷۳۸1

نظران در متخصصان و صاحب ،نگرشناسی مثبتبا پیشرفت روان
فراتر را نوجوانی پا  زا به مرحلٔهوجهی و آسیبتحول از نگاه یک حوزٔه

تحولی بنیادی  و با دیدی مثبت و سازنده به این مرحلٔه اندگذاشته
 دورٔه ،های دیگراند. تحول مثبت نوجوانی برخالف دیدگاهپرداخته

گیرد و با این دید ای پرآشوب و خطرزا در نظر نمینوجوانی را مرحله
بلکه به این دوره  ؛کندتوجه نمی ،مرحله را باید مدیریت کردکه این 

 .(۶)نگرد میبنیادی برای فرد  یدهایص تحول و عنوان سرچشمٔهبه

                                                      
1. Competence 
2. Confidence 
3. Connection 
4. Character 
5. Caring/Compassion 
6. Emotional Bonding 

مطالعات نوجوانی  تکامل مثبت نوجوانی رویکردی جدید در عرصٔه
جای به اعتقاد داردو  استهای تحولی است که متأثر از رویکرد سیستم

نوجوانی باید بر توانایی تحولی  ها در دورٔهتعارضها و تمرکز بر نقص
بر تغییرپذیری نسبی انسان معتقد مذکور د. رویکرد کرنوجوانان تأکید 

 است و در این راستا تأکید دارد که این ویژگی حاصل تأثیر دوجانبٔه
 شناختی از یکهای زیستی و روانروابط فرد در حال تحول با ویژگی

تاریخی  محیطی و دورٔه، محیط فیزیکی و زیستسو و خانواده، فرهنگ
های مثبت بین فرد و بافتی که در از سوی دیگر است. درواقع این تعامل

سازی برای مفهوم .(۷) شودبه تحول مثبت ختم می ،کندآن زندگی می
ای معروف به مؤلفهتحول مثبت نوجوانی لرنر و همکاران، مدل پنج

، ۲)مهارت(، اعتماد  1شامل شایستگیکه  را ارائه کردند« C۵مدل »
 دهدنشان می. شواهد پژوهشی (۶) است 5و مراقبت 4، منش۳ارتباط

های تحول مثبت نوجوانی در ارتباط متقابل و کارآمد با بافت که مؤلفه
دورنما و  ،فردی که دارای تحول مثبت باشد .شودو خود فرد کسب می

این امیدواری و دید مثبت باعث  داشت.آینده خواهد  دربارٔهافق روشنی 
های تحصیلی و اجتماعی درگیر شده و به شود که فرد در فعالیتمی

مدرسه -این افراد در سطح خانواده .(۸) کسب موفقیت امیدوار باشد
شود کمتر می سبباین مسئله  وای دارند حضور فعال و سازنده

االن بزهکار ازجمله همراهی با گروه همس ،زادرمعرض رفتارهای آسیب
سوءمصرف مواد مخدر و بزهکاری قرار  مانندو انجام رفتارهای پرخطر 

تر روانی و اجتماعی پیوندهای ژرف یرندٔهخانواده دربرگ .(۹) گیرند
 نیز دنبال دارد وفرد و جامعه را به ٔهجانباست و سالمت آن سالمت همه

رشد افراد عاطفی، در تمامی مراحل -تر اجتماعیعنوان واحد مهمبه
و درواقع بنیان  کندیایفا م نقش مهمی درجهت تأمین نیازهای روانی

ساختار خانواده از  ؛ بنابراین(1۰) ریزدیشخصیت فرد را پی م
 ینظام ،خانواده. شود ی دقیقاست که باید بررس مهمی موضوعات

خاص  بر ایجاد فضای مادی و روانیافزوناجتماعی و طبیعی است که 
. این نظام اجتماعی از دهایی را نیز داراعضای خود، ویژگیبرای 

را بر  کند و هر فرد در این سیستم نقشیاز اصول پیروی می یامجموعه
مند از قدرت است که به گیرد. خانواده دارای ساختاری نظامعهده می

با  ورساند می ها راصورت آشکار و نهان پیامای بهاشکال پیچیده
کند تا اعضا تکالیف ای مذاکره و حل مسئله کمک میهآموزش روش

 ٔهآخرین نسخ. در (11) مختلف خود را با موفقیت به پایان برسانند
 و انسجام، میزان ، اولسون و همکارانمدل چندمختصاتی

ارزیابی اعضا دربارٔه برمبنای دیدگاه را خانواده  و ارتباط یریپذانعطاف
ساختار خانواده و د. نگیردرنظر می تهیافساختار ینظام ،خود ٔهخانواد

 امرتبط ب یتوجهدرخورشکل ایجاد تعامالت بین اعضا به چگونگی
معنای . انسجام بهکنندیم افرادی است که در درون سیستم زندگی

یکدیگر است.  درقبالپیوندهای عاطفی بین اعضای خانواده 
، ۸، اّتحاد۷هایم، حر6پیوند عاطفی شاملهای سنجش این بعد شاخص

7. Bounderies 
8. Coalitions 
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۳ 

ت1گیریزمان، فضا، دوستان، تصمیم  شود.می  ۲، عالیق و خالقی
 یدهتندرهم و 5، متصل4، جداشده۳سطح گسسته چهارانسجام دارای 

شده و متصل است که در درجات متعادل، جدا درواقعاست. 
از دیدگاه  شدهشود. بعد دیگر سنجشهای سالم دیده میخانواده
روی ثبات درمقابل تغییر  یریپذاست. انعطاف یریپذانعطاف، اولسون

 ها و قوانین رابطه.نقش و در مدیریت خانواده ییرپذیریتمرکز دارد؛ تغ
به  آید و مقابله با آنها پیش میخانواده همٔه بحران در زندگی

همچون انسجام  یریپذانعطاف .گرددیخانواده برم یریپذانعطاف
ر چهار ٔهدربردارند رپذ، انعطاف6سطح خشک، با ساختا و   ۷ی

کارکرد  یرپذانعطاف و با ساختار که درجات است  ۸گونهومرجهرج
شوند یم تلقی یزآمافراط یاگونهبهتری دارند و دیگر درجات به

(1۳،1۲).  
تعارض والد و فرزند با از آن است که شواهد پژوهشی حاکی

افسردگی و مشکالت رفتاری در نوجوانی همچون  ٔههای دورناسازگاری
همچنین روابط  .(1۴رابطه دارد ) مدرسه و کاهش عملکرد تحصیلی

مثبت والدین با فرزندان با سطوح ضعیف اضطراب و افسردگی، 
نفس زیاد، وقوع کم سوءاستفاده از مواد و مشکالت رفتاری عزت

که در پژوهشی نشان داد  یاکوبدر این راستا  کهطوریمرتبط است؛ به
 گذارد؛ینفس نوجوان اثر منوجوان بر عزت-عملکرد و ارتباط والد

 ٔهنفس نوجوانان رابطنوجوان و عزت-بین تعارض والد کهیطوربه
که ساختار خانواده  شودیم بینییشهمین منظور پبه. وجود دارد منفی

تکامل هر فرد در خانواده، مخصوصاً نوجوان، در  ٔهمستقیماً با نحو
بر خود نوجوان بر عالوه تکامل مثبت نوجوان ٔهینظر .(1۵) ه استرابط
در  در این راستا چاند و همکاران کند.فرزند نیز تمرکز می-والد ٔهرابط

 ٔهتوانند با مداخالت مختصر در برنامکه والدین می پژوهشی نشان دادند
های مختلف تکامل مثبت ارتقا تکامل مثبت نوجوان، میزان مهارت

  .(1۶) نوجوانی را در فرزندانشان افزایش دهند
یدهای درخشان امجامعه و  پرارزشهای انسانی و یهسرمانوجوانان 

ی کشور و نیز عامل مهمی در توسعٔه اقتصادی و اجتماعی فرداهابرای 
دیدگاه تکامل مثبت  همچنین،روند. یمشمار و فرهنگی مملکت به

ها و احتمال وقوع مخاطرات و بحران نوجوانیتمرکز بر نقصان  یجابه
های ها بر نقاط مثبت و تواناییخشم و دیگر آشفتگی و نظیر استرس

باتوجه به جمعیت زیاد نوجوانان در ایران رو دارد؛ ازاین یدتأک اننوجوان
و  هابحراندر پیشگیری از  و نظر به نقش مهم خانواده و ساختار آن

وجودآمدن مشکالت برای نوجوانان، باید با دیدی ژرف به ساختار به
 منظوربهخانواده و نقش آن در تحول نوجوانی پرداخته شود. 

برای  پیشگیرانه هایطرح ٔهارائو  شناسیروانمناسب  هایمداخله
نواده بر این خا تأثیرکردن مواجهه با بحران نوجوانی و همچنین بهینه

ای از ضرورت ویژه متغیرهای دخیل گذار، شناسایی و مطالعٔه ٔهدور
های ساخت تمامی درواقع پژوهش حاضر،برخوردار است. 

 ابعاد تکامل مثبت نوجوانی که بررا مطالعه کرده است  ایخانوادگی

                                                      
1. Decision-Making 
2. Recreation 
3. Disengaged 
4. Separated 
5. Connected 

 ضرورت نظری زیادی دارد و جهتاز این  تواند تأثیرگذار باشد کهمی
مناسب برای نوجوانان  بخشیتوانهای تربیتی و ند به ایجاد مدلتوامی

 ها تبدیل شود.های آنایرانی و خانواده
ترین نهاد باتوجه به مطالب ذکرشده و اینکه خانواده نخستین و مهم

های تربیتی آید، استفاده از شیوهشمار میارتباطی برای نوجوانان به
 درخورتوجهی بر رشد روانی، تواند تأثیرمناسب و ساختارمند می

تعامالت مطلوب والدین با فرزندان، کاهش تعارضات والدین با 
 فرزندان، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی مطلوب داشته باشد.

دلیل موقعیت حساس سنی دربرابر محیط نامناسب خانواده نوجوانان به
رو دوران نوجوانی فرصت پذیرتر هستند؛ ازاینو غفلت والدین آسیب

های احتمالی و رد سازی نوجوانان درمقابل آسیبمناسبی برای ایمن
های احتمالی و پیشگیری از مشکالت روانی، آمیز بحرانموفقیت

هیجانی پیش رو است. باتوجه به مشکالت پیش  عاطفی، رفتاری و
ساختار  ٔهبررسی رابطروی نوجوانان ایرانی، پژوهش حاضر با هدف 

 انجام شد. خانواده با تکامل مثبت نوجوانان

 بررسیروش 2
بود. جامعٔه آماری  توصیفی )همبستگی(پژوهش از نوع مطالعات این 

تهران در  دوازدهم شهرسال پایٔه ششم تا  1۸تا11 آموزانرا همٔه دانش
از روش که با استفاده  تشکیل دادند 1۳۹۵-۹۶سال تحصیلی 

 1۶۳دختر و  1۳۷) آموزدانش ۳۰۰ ایمرحلهای چندگیری خوشهنمونه
سال  1۵٫۵۹±1٫۶۷پسر( با میانگین سنی و انحراف معیار برابر با 

اهداف  الزم، هایهماهنگینمونه و  انتخاب ازپس انتخاب شدند. 
برای  هاآنوظایف و تعهدات مجریان طرح و انتظارات  و شپژوه
نیز  اخالقی هایشد. مالک تشریح کننده در مطالعهآموزان شرکتدانش

در این پژوهش در نظر گرفته شد؛ ازجمله احترام به اصل رازداری 
ی شدند و کدگذاربودن، ها برای محرمانهآن کهیطوربهکنندگان، شرکت
حذف شد؛ همچنین ارائٔه اطالعات کافی دربارٔه چگونگی  هاآناسامی 

شرکت  منظوربهپژوهش به تمامی شرکت کنندگان و کسب رضایت کتبی 
 هاآنامنیت فیزیکی و روانی  تأمین نظیر مشارکت آزادانه و در پژوهش،

 از دوربهها نیز در اتاقی ساکت و صورت گرفت؛ اجرای پرسشنامه
انفرادی  صورتبهدر مدارس و  یداریشن-محرکات مزاحم دیداری

کننده انجام کمک دستیار پژوهشی برای هر شرکتتوسط پژوهشگر و به
 طول کشید.  پذیرفت. کل دورٔه زمانی اجرا دو ماه

( و در مرحلٔه آخر 1۷) ۹فرم بلند مقیاس تکامل مثبت نوجوانان ابتدا
 1۰ادهو پیوستگی خانو یریپذمقیاس ارزشیابی سازشویراست چهارم 

  ( اجرا شد.1۲)
منظور سنجش ساختار خانواده و تکامل مثبت پژوهش حاضر به در

 نوجوانی از ابزارهای زیر استفاده شد.
 و پیوستگی خانواده: یریپذمقیاس ارزشیابی سازشویراست چهارم -

منظور ارزیابی به ۲۰۰۶توسط اولسون و همکاران در سال  این مقیاس

6. Structured 
7. Flexibled 
8. Chaotic 
9. Positive Youth Development Scale (PYDS) 
10. Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES)-IV 
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۴ 

 .(1۲شد ) یالگوی چندمختصاتی طراح وری خانواده براساسکنش
 کامالا ی از یک )ادرجهپنجکه در طیف لیکرت  گویه دارد ۶۲این مقیاس 

ی متوازن هاجنبهشود و یمی گذارنمره (موافقم کامالامخالفم( تا پنج )
( کارکرد خانواده را دار)مشکلی نامتوازن هاجنبهسالم( و نیز )
و کمترین  ۳1۰ تواند کسب کند،می ای که فردسنجد. بیشترین نمرهیم

(. براساس پژوهش اولسون و همکاران، همسانی 1۲است ) ۶۲نمره 
های مقیاسدرونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده

یری متعادل، پذانعطافیدگی، تنانسجام متعادل، گسستگی، درهم
، ۰٫۸۴، ۰٫۷۷، ۰٫۸۷، ۰٫۸۹ترتیب ی بهآشفتگیری و ناپذانعطاف

. این مقیاس توسط مظاهری و (1۲)شده است  گزارش ۸۶٫۰و  ۸۲٫۰
یابی شد و همسانی درونی در جامعٔه ایران انطباق و هنجار همکاران

های یاسمقمقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده
، تنیدگیدرهمیری متعادل، گسستگی، پذانعطافانسجام متعادل، 

و  ۶۰٫۰، ۷۰٫۰، ۶۰٫۰، ۷1٫۰، ۷۴٫۰ترتیب آشفته به نامنعطف و
در پژوهش حاضر نیز با استفاده از ضریب  .(1۸)دست آمد به ۵۸٫۰

های انسجام متعادل مقیاسآلفای کرونباخ اعتبار مقیاس برای خرده
تنیدگی ، درهم۰٫۷۴ ، گسستگی۰٫۸۹یری متعادل پذانعطاف، ۰٫۸۳
و  ۰٫۹۰، ارتباط خانواده ۰٫۸۳ آشفتگی، ۰٫۸۴یری پذناانعطاف، ۰٫۸۶

 بود. ۰٫۹۲رضایت خانواده 
گلدهف  توسط مقیاس ین: انفرم بلند مقیاس تکامل مثبت نوجوانا-

 ۸۳ ینامه دارا. پرسششدیه تهطراحی و  ۲۰1۴در سال  و همکاران
و منش ارتباط،  ،اعتماد شایستگی،مقیاس است که پنج خرده گویه

با استفاده از ضریب گلدهف و همکاران  .(1۷سنجد )یمراقبت را م
شایستگی  هایمقیاسخردهبرای  آلفای کرونباخ، اعتبار مقیاس را

 ۰٫۸۸و مراقبت  ۰٫۹۳ منش، ۰٫۹۲، ارتباط ۰٫۹۲ ، اعتماد۰٫۸۶
این مقیاس  کل نباخروضریب آلفای کدر ایران  .(1۷)ند گزارش کرد

محاسبه شد که نشان از  ۸۷٫۰برابر با توسط روستایی راد و همکاران 
در پژوهش حاضر نیز با استفاده از  (.1۹) استاعتبار مناسب آن 

شایستگی  هایمقیاسخردهضریب آلفای کرونباخ اعتبار مقیاس برای 
 ۰٫۸۷و مراقبت  ۰٫۸1، منش ۰٫۸۴، ارتباط ۰٫۸۶ ، اعتماد۰٫۸۳

 دست آمد.به
میانگین و های آماری توصیفی )فراوانی و های پژوهش با روشداده

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون )انحراف معیار( و آمار استنباطی 
، ۲۳نسخٔه  SPSS افزارو با استفاده از نرم خطی چندمتغیری(

در  α=۰٫۰۵های آماری وتحلیل شدند. سطح معناداری آزمونتجزیه
 نظر گرفته شد.

 هاافتهی ۳
نفر  1۳۷درصد( پسر و ۵۴٫۳۰نفر ) 1۶۳گروه نمونه شامل 

 سال و انحراف معیار (1۵٫۵۹درصد( دختر با میانگین سنی )۴۵٫۷۰)
شناختی پایٔه تحصیلی، فراوانی بود. همچنین در متغیر جمعیت (1٫۶۷)

درصد( و فراوانی کمتر را ۶۷٫۳نفر ) ۲۰۲بیشتر را مقطع دبیرستان با 
درصد( به خود اختصاص 1۵٫۳۷نفر ) ۴۷ن با مقطع راهنمایی و دبستا

 داد. 

 های توصیفی متغیرهای تکامل مثبت نوجوانی و سبک خانواده. شاخص1 جدول
 انحراف معیار میانگین زیرمقیاس متغیر

ت
مثب

ل 
کام

ت
 

۸۸٫۷۳ منش  ۶۳٫1۰  
۰۹٫۵۷ شایستگی  ۶۸٫۹  
۷1٫۲1 مراقبت  ۸۰٫۵  
۲۴٫۵1 ارتباط  ۲۰٫1۲  
۳۰٫۳۴ اعتماد  ۳۸٫۷  

ک
سب

اده
انو

 خ
ای

ه
 

1۷٫۲۵ انسجام متوازن  ۵۰٫۵  
۴۰٫۲۴ پذیریانعطاف  1۹٫۵  

۷۸٫1۸ تنیدههمبه  1۳٫۵  
۵۹٫1۸ گسسته  ۳۴٫۴  
۳۲٫1۸ آشفته  ۲۲٫۵  

۰۸٫۲1 نامنعطف  ۲۸٫۴  
۵۵٫۳۰ ارتباط خانواده  ۸۴٫۷  

۴۵٫۳۳ رضایت خانواده  ۰۷٫۹  

متوازن شایستگی با انسجام بعد دهد که بین نشان می ۲نتایج جدول 
(۰٫۰۴p= ،۰٫۳۲r=) ،پذیریانعطاف (۰٫۰۲p= ،۰٫۳۳r=) رضایت ،

 (=۰٫۰۳p= ،۰٫۳۳r) خانواده و ارتباط (=۰٫۰۴p= ،۰٫۲1r) خانواده
های با سبک شایستگی مشاهده شد؛ اما بینمثبت و معنادار  ٔهرابط

 (=۰٫۰۳p= ،۰٫۲۲-r) و آشفته (=۰٫۰۴p= ،۰٫۲1-r) گسسته
با بین بعد ارتباط ری وجود داشت. همچنین معکوس و معنادا ٔهرابط

، =۰٫۰۲p) پذیری، انعطاف(=۰٫۰۳p= ،۰٫۳۵r) متوازنانسجام 

۰٫۳۸r=) ،خانواده  رضایت(۰٫۰۳p= ،۰٫۳۵r=) خانواده و ارتباط 
(۰٫۰۳p= ،۰٫۳۳r=) مشاهده شد؛ اما بین بعد مثبت و معنادار  ٔهرابط

، =۰٫۰۳p) آشفته، (-=۰٫۰۴p= ،۰٫۲۴r) های گسستهارتباط با سبک
۰٫1۹r=-) و نامنعطف (۰٫۰۴p= ،۰٫1۶-r=) معکوس و  ٔهرابط

 متوازنبا انسجام بین بعد منش  عالوه،دست آمد. بهبه معناداری
(۰٫۰۴p= ،۰٫۳۰r=) پذیریو انعطاف (۰٫۰۴p= ،۰٫۳1r=) ٔهرابط 

 تنیدههمبههای با سبک مشاهده شد؛ اما بین بعد منشمثبت و معنادار 
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۵ 

(۰٫۰۴p= ،۰٫۲۳r=-)، آشفته (۰٫۰۳p= ،۰٫۲۳r=-) ،نامنعطف 
(۰٫۰۴p= ،۰٫1۹r=-) خانواده  و ارتباط(۰٫۰۴p= ،۰٫1۴r=-) ٔهرابط 

با مراقبت بعد بین  ،. افزون بر اینوجود داشت معکوس و معناداری
، =۰٫۰۳p) پذیری، انعطاف(=۰٫۰۴p= ،۰٫1۴r) متوازنانسجام 

۰٫۲۷r=)  خانواده و رضایت(۰٫۰۳p= ،۰٫۲۶=) مثبت و  ٔهرابط

 تنیدههمبه هایسبکوجود داشت؛ اما بین بعد مراقبت با معنادار 
(۰٫۰۳p= ،۰٫۲۶r=-)آشفته ، (۰٫۰۴p= ،۰٫1۴r=-) خانواده  و ارتباط
(۰٫۰۴p= ،۰٫۲۲r=-) دست آمد. بهمعکوس و معناداری  ٔهرابط

کدام از همچنین بین بعد اعتماد از تکامل مثبت نوجوانی با هیچ
 . (<۰٫۰۵p) دست نیامدداری بههای خانواده رابطٔه معناسبک

 
 های خانواده و تکامل مثبت نوجوانی. ضرایب همبستگی پیرسون بین سبک۲جدول 

 زیرمقیاس 1 ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 1۲ 1۳

 1 انسجام متوازن 1            
 ۲ پذیریانعطاف ۷۹٫۰* 1           
 ۳ تنیدههمبه ۲۰٫۰* 1۵٫۰* 1          
 ۴ گسسته -۳۵٫۰* -۳۲٫۰* ۲۵٫۰* 1         
 ۵ آشفته -۲۴٫۰* -۳۵٫۰* ۳۹٫۰* ۶۸٫۰* 1        
 ۶ نامنعطف ۳۸٫۰* ۴۴٫۰* ۵1٫۰* ۰٫۰۷ ۰٫۰۶ 1       
 ۷ ارتباط خانواده ۷۳٫۰* ۷۴٫۰* ۰٫۰۸ -۴۵٫۰* -۳۵٫۰* ۲۹٫۰* 1      
 ۸ رضایت خانواده ۵۵٫۰* ۵۶٫۰* 1۵٫۰* -۳1٫۰* -۲۲٫۰* 1۷٫۰* ۶1٫۰* 1     
 ۹ شایستگی ۳۲٫۰* ۳۳٫۰* -۰٫۰۹ -۲1٫۰* -۲۲٫۰* ۰٫11 ۳۳٫۰* ۲1٫۰* 1    
 1۰ اعتماد -۰٫۹ -۰٫۰۲ ۰٫۰1 -۰٫1۰ ۰٫۰1 ۰٫۰۲ -۰٫1۰ -۰٫۰۴ -۰٫۶ 1   
 11 ارتباط ۳۵٫۰* ۳۸٫۰* -۰٫1۰ -۲۴٫۰* -1۹٫۰* -1۶٫۰* ۳۳٫۰* ۳۵٫۰* -۲۵٫۰* ۲۴٫۰* 1  
 1۲ منش ۳۰٫۰* ۳1٫۰* -۲۳٫۰* ۰٫۰۲ -۲۳٫۰* -1۹٫۰* -1۴٫۰* ۲۹٫۰* ۳۰٫۰* -۰٫۰۷ -۳۶٫۰* 1 
 1۳ مراقبت 1۴٫۰* ۲۷٫۰* -۲۶٫۰* ۰٫۰1 -1۴٫۰* -۰٫۰۹ -۲۲٫۰* ۲۶٫۰* 1۴٫۰* -۰٫۰۵ -۰٫1۰ ۲۳٫۰* 1

های خانواده در کردن نقش هریک از سبکمنظور مشخصدر ادامه به
کار بینی ابعاد تکامل مثبت نوجوانی، الزم بود تحلیل رگرسیون بهپیش
های فرضبرای استفاده از مدل رگرسیون، الزم است که ابتدا پیش .رود

برای ارزیابی   1واتسونآزمون دوربین از منظور بدین آن آزمون شود.
اسمیرنوف برای بررسی کلموگروف Zاستقالل خطاها و از آزمون 

بینی تکامل مثبت ها استفاده شد. در پیشبودن توزیع دادهنرمال
های خانواده، آمارٔه آزمون دوربین واتسون نوجوانی از روی سبک

دهندٔه ( نشانp>۰٫۰۵اسمیرنوف )( و آزمون کلموگروف1٫۹۴)
 بودن توزیع نمرات بود.استقالل خطاها و نرمال

های خانواده در کردن نقش هریک از سبکمنظور مشخصدر ادامه به
بینی و تبیین واریانس ابعاد تکامل مثبت نوجوانی، از رگرسیون پیش

شده  گزارش ۳آمده در جدول دستشد که نتایج بهچندگانه استفاده 
 است.

 های خانوادهبینی ابعاد تکامل مثبت نوجوانی براساس سبک. خالصٔه مدل پیش۳جدول 

 SS df MS F مدل متغیر مالک
مقدار 
 R 2R احتمال

 ۰٫1۳ ۰٫۳۶ ۰٫۰۰1 1۷٫۴۶ 1۷۶۷٫۴۴ ۲ ۳۵۳۴٫۸۹ رگرسیون منش
     1۰1٫۲۰ ۲۳۵ ۲۳۷۸۳٫۰۴ باقیمانده 
      ۲۳۷ ۲۷۳1۷٫۹۳ کل 

 ۰٫1۶ ۰٫۴۰ ۰٫۰۰1 ۲۲٫11 ۵۳۴٫11 ۲ 1۰۶۸٫۲۳ رگرسیون شایستگی
     ۲۴٫1۶ ۲۳۸ ۵۷۴۹٫۵۷ باقیمانده 
      ۲۴۰ ۶۸1۷٫۷۹ کل 

 ۰٫1۹ ۰٫۴۳ ۰٫۰۰1 ۲۷٫۸1 ۳۳۲1٫۸۳ ۲ ۶۶۴۳٫۶۷ رگرسیون ارتباط
     11۹٫۴۳ ۲۳۸ ۲۸۴۲۴٫۳۵ باقیمانده 
      ۲۴۰ ۳۵۰۶۸٫۰۲ کل 

 ۰٫۰۷ ۰٫۲۷ ۰٫۰۰1 1۹٫۹۳ ۶۴٫۵۹ 1 ۶۴٫۵۹ رگرسیون مراقبت
     ۳٫۲۴ ۲۴۵ ۷۹۳٫۸۵ باقیمانده 
      ۲۴۶ ۸۵۸٫۴۴ کل 

بین در ارتباط با متغیر مالک منش، متغیرهای پیش ۳براساس جدول 
از واریانس و تغییرپذیری منش را تبیین  ۰٫1۳درمجموع دو گام، 

                                                      
1. Durbin-Watson 

از واریانس  ۰٫1۶گام درمجموع  دوکند. برای متغیر شایستگی، در می
شود. برای متغیر ارتباط نیز در دو گام متغیر شایستگی تبیین می

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
m

ej
ds

.0
.0

.2
6 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
32

22
84

0.
13

99
.0

.0
.2

6.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               6 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/mejds.0.0.26
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.0.0.26.5
https://jdisabilstud.org/article-1-1232-fa.html


۶ 

شود. درنهایت برای مراقبت در از واریانس تبیین می ۰٫1۹درمجموع 
 شود. بین تبیین میاز واریانس توسط متغیرهای پیش ۰٫۰۷گام یک

بینی ک خانواده در پیشهای سبدادن نقش هریک از مؤلفهمنظور نشانبه
واریانس ابعاد تکامل مثبت نوجوانی از ضرایب استاندارد رگرسیونی 

(Betaاستفاده شد )  که خالصٔه نتایج مربوط به این مدل رگرسیونی در
صورت جداگانه ها بهگزارش شده و نقش هریک از مؤلفه ۴جدول 

 نشان داده شده است.

 های خانوادهنتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون چندگانٔه ابعاد تکامل مثبت نوجوانی براساس سبک .۴جدول 
ابعاد تکامل 

 مثبت
 هاگام

 بینپیش
 

 خطای معیار Bضریب 
ضریب 

 استانداردشده

 

 tمقدار 

مقدار 
 احتمال

 منش
I ۰٫۰۰1 ۵٫۲۲ ۰٫۳۲ ۰٫۰۷ ۰٫۳۹ رضایت خانواده 

II 
 ۰٫۰۰1 ۴٫۰۳ ۰٫۲۷ ۰٫۰۸ ۰٫۳1 خانوادهرضایت 

 ۰٫۰۰1 -۲٫۶۵ -۰٫1۷ ۰٫1۳ -۰٫۳۵۶ گسسته

 شایستگی
I ۰٫۰۰1 ۶٫۰1 ۰٫۳۶ ۰٫۰۶ ۰٫۳۵ انسجام متوازن 

II 
 ۰٫۰۰1 ۵٫1۳ ۰٫۳۲ ۰٫۰۶ ۰٫۳1 انسجام متوازن

 ۰٫۰۰1 -۲٫۶۸ -۰٫1۷ ۰٫۰۷ -۰٫1۸ آشفته

 ارتباط
 

I ۰٫۰۰1 -۶٫۸۷ -۰٫۴1 ۰٫1۴ -۰٫۹۴ یری متوازنپذانعطاف 

II 
 ۰٫۰۰1 -۴٫۰۷ -۰٫۲۹ ۰٫1۷ -۰٫۶۸ یری متوازنپذانعطاف

 ۰٫۰۰1 -۲٫۶۸ -۰٫1۹ ۰٫1۰ -۰٫۲۶ رضایت خانواده

 ۰٫۰۰1 ۴٫۴۶ ۰٫۲۷ ۰٫۰1 ۰٫۰۷ ارتباط خانواده I مراقبت

 ۴ آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه در جدولدستدرمجموع نتایج به
و سبک  های خانواده، رضایت خانوادهبین سبکاز آن بود که از حاکی

انسجام متوازن و آشفته  از تغییرات بعد منش، ۰٫1۳گسسته درمجموع 
پذیری های انعطافبعد شایستگی، سبک از تغییرات ۰٫1۶درمجموع 

از واریانس بعد ارتباط و  ۰٫1۹متوازن و رضایت خانواده درمجموع 
پذیری بعد مراقبت را تبیین از تغییر ۰٫۰۷ارتباط خانواده درمجموع 

 کنند.می

 بحث 4
ساختار خانواده با تکامل مثبت  بررسی رابطٔهف هد باپژوهش حاضر 

ی هاافتهی لیوتحلهیتجزحاصل از  جینتا صورت گرفت. نوجوانان
طورکلی، بین ابعاد شایستگی، ارتباط، منش و که به پژوهش نشان داد

های انسجام متوازن، سبکمراقبت از تکامل مثبت نوجوانی با 
 رابطٔه مثبت و معنادار پذیری، ارتباط خانواده و رضایت خانوادهانعطاف

 تنیده رابطٔه منفی وهمی گسسته، آشفته و نامنعطف و بههاسبکو با 
همچنین بین بعد اعتماد از تکامل مثبت نوجوانی  معنادار وجود داشت.

 دست نیامد. داری بهعناهای خانواده رابطٔه مکدام از سبکبا هیچ
 تواندیمساختار خانواده  توان چنین عنوان کرد کهدر تبیین این یافته می

رشد  سازکردن فضای عاطفی مثبت و رضایت از زندگی زمینهبا فراهم
 سالمت روان نوجوانان شود. هرچه فضای عاطفی کنندٔهنیتضممثبت و 

تداخلی با یکدیگر نداشته باشند  هانقشو  و مدیریتی خانواده بهتر باشد
و اعضای خانواده در مواقع خطر و بحران از پشتوانه و دلگرمی الزم 
برخوردار باشند به همان نسبت عملکرد و کارکرد اعضای خانواده 

ی تحصیلی، روابط با هاتیفعالنوجوانان در مدرسه و  ازجمله
بیشتر خواهد شد.  مسئلهی و حل ریپذتیمسئولی، ابیدوستهمساالن، 

درواقع مستندات پژوهشی نشانگر این است که رضایت از زندگی و 
بستر مناسبی برای داشتن  تواندیمی و داشتن مهارت الزم خودباور

روابط مثبت و سازنده با همساالن، پذیرش و داشتن نقش در بین 

ی پرخطر رفتارهای تحصیلی، کاهش هامهارتهمساالن، پیشرفت در 
ی هویت پایدار و ریگشکلرفتاری، -ی شناختیآورتابانه، و بزهکار

شود  هاآنایجاد روابط مثبت و پایدار بین نوجوانان و والدین 
. از سوی دیگر هرچقدر فضایی که نوجوان در آن رشد پیدا (۲۰،۲1)
آن رضایت  تبعبهساختارمند و از انعطاف الزم برخوردار باشد،  کندیم

یابد که این ی الزم در نوجوان رشد میاهمهارتاز زندگی و کسب 
و پیشگیرانه دربرابر  کنندهمحافظتعاملی  عنوانبه تواندیممسئله 
. (۲۲)ی خلقی در نوجوانان عمل کند هااختاللو نیز  خطرزاعوامل 

همچنین هرچه سبک خانواده دارای انسجام و انعطاف الزم و ارتباط 
ابل باشد به همان نسبت رضایت بر پذیرش و احترام متقبین اعضا مبتنی

این فضا  ندیبرآاعضای خانواده جلب خواهد شد. نتیجه و  تکتک
شدن روابط مثبت و سازنده در بین سبب یادگیری و نهادینه تواندیم

؛ به هر میزان برعکسنوجوانان شود و  ازجملهاعضای خانواده  تکتک
وگو و فضای بحث که جو خانواده تعادل الزم را نداشته باشد و گفت

 حساببه نامأنوسو اندیشه در بین اعضا امری غریب و  نظر تبادلو 
تحولی در مرحلٔه حساس  لحاظ ازافرادی که  عنوانبهآید، نوجوانان نیز 

. از نندیبیمی جدی هابیآسو حیاتی قرار دارند، از این جو متشنج 
ی بر ریانکارناپذژرف و  راتیتأثسوی دیگر، محیط خانواده 

فرهنگی در نوجوانان ی اجتماعی و هاارزشو  هنجارهاکردن نهادینه
ی اجتماعی و فرهنگی، هنجارها، احترام به درواقعدارد. 

ی درست و حس رفتارهای الزم برای استانداردهادراختیارداشتن 
که در  هستند رستی و صداقت چیزهاییدرست و اشتباه )اخالق( و د

ی خانواده شکل خواهد بسترهادرجٔه نخست پایه و اساس ایجاد آن در 
است، دارای اخالقی  مدنظرگرفت. شخصیتی که در تکامل مثبت 

ی اجتماع است؛ شخصیتی که به این هنجارهاو  وجدان بامطابق 
و در پایبندی فرد به عمل براساس  گذاردیماحترام  هاارزشو  هنجارها

. درواقع هرچه انسجام (۲۳) استپذیر متعهد و مسئولیت هنجارهااین 
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۷ 

ساختار خانواده بیشتر باشد، به همان نسبت نوجوانان درقبال رعایت 
را رعایت خواهند  هاآنی اجتماعی و فرهنگی حساس بوده و هنجارها

 کرد. 
چنین بیان کرد که  توانیمضر همچنین در تبیین این یافتٔه پژوهش حا

اعضا ی ریپذتیمسئولی و دموکراسهرچه ساختار خانواده منسجم و 
 ازجملهمند آن توجه به مفاهیم ژرف و ارزش تبعبهزیاد باشد، 

ی، همدردی، همدلی، درک دیدگاه دیگران و کمک در بین دوستنوع
یابند،  اعضا بیشتر خواهد بود. نوجوانان وقتی در چنین فضایی پرورش

وجودشان تنیده خواهد شد و  پود و تارشک این فضایل در بدون
همچون درختی زیبا و بارور سایه و میؤه خود را از هیچ رهگذری دریغ 

و درک دیدگاه  هاجانیهنخواهند کرد. درواقع مراقبت به شناخت 
فردی مناسب، ارتباط بین نیبشیپدیگران مربوط است. این عامل 

ی و حفظ روابط ابیدوستفردی، ی اجتماعی و میانهاتیتقوکسب 
دوستانه، پذیرش در بین اعضای خانواده و گروه همساالن، شناخت 

ی دیگران و ارائٔه بهترین پاسخ در موقعیت زمانی و مکانی هاجانیه
 .(۲۴)مناسب است 

در بین تمامی  افزون بر این، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که
آشفته توانایی  انسجام متوازن و دو سبک ی خانواده فقطهاسبک

ی و تبیین بعد شایستگی از تکامل مثبت نوجوانی را داشتند. در نیبشیپ
 مانندهب ریپذانعطاف ٔهخانوادچنین عنوان کرد که  توانیمتبیین این یافته 

ها گیریافراد خانواده در تصمیم و تمامی استای دموکراتیک جامعه
دانند و به یکدیگر کمک همدیگر را مقصر نمی کنند ومیشرکت 

منعطف مذاکرات آزاد است و فرزندان نیز نقش  در خانوادٔه .کنندیم
و قوانین اند شده یفها تعردارند. نقش گیری خانوادهدر تصمیم فعالی

با ساختار نیز به همین  قابلیت تغییر دارند. رابطه موقعیتنیز باتوجه به 
های در خانوادهولی ؛ شوندیها ثابت تعریف منقش اما ؛منوال است

ریاست منحصرًا در اختیار  است و مذاکرات محدود ،ریناپذانعطاف
ها بسیار زیاد است. در و کنترل در این خانوادهاست فرد  یک

د و نمانمی باقی نشدهفیها تعرگونه نقشومرجهای هرجخانواده
در  .که خود عاملی برای ایجاد مشکل است شودیزیاد دیده م ینظمیب

 ؛شودرنگ مینقش نوجوان بسیار کم ریناپذهای انعطافخانواده
خود را  گونه فرزندان نقش اصلیومرجهای هرجدر خانواده ههمچنانک

در فرایند تحول، تفرد و استقالل  از مباحث اصلی یکی .توانند بیابندنمی
. دشوتعامل بین والدین و نوجوان  ارض یامنجربه تع تواندیاست که م

ی نوجوان خود هاییتوانای با انسجام و انعطاف زیاد هاخانواده درواقع
ی مثبت و سازندٔه هاجنبهبر  دیتأکدهند و با را بیشتر مدنظر قرار می

تحولی فرزند خویش باعث شکوفایی و باروری او خواهند شد؛ چیزی 
ی سیاه هاجنبهدنبال ی با انسجام و انعطاف کم بیشتر بههاخانوادهکه در 

از سوی دیگر ساختار خانواده با بهزیستی  و تاریک نوجوان هستند.
ی و سالمت روان و کیفیت زندگی نوجوانان در ارتباط است. شناختروان

ی ازهاینی اعضای خانواده بیشتر باشد و خانواده نیبجهانهرچه درک و 
شک نگاه و نگرش ی نوجوان خود را بشناسد، بدونروانی و فیزیولوژ

به دیدی وسیع و فراگیر  بردکمبه نوجوانشان از دیدی تونلی و  هاآن
ی مثبت در نوجوان هاییتواناخواهد رسید که محصول آن پروراندن 

 مراتبسلسلهیری در بین خانواده و پذانعطافدرواقع هرچه  است.

خانواده حمایتی و گرم باشد، به  بیشتر و روابط بین اعضای هانقش
بیشتر و  خانوادهعضوی در این  عنوانبههمان میزان ارتباط در نوجوان 

 خواهد شد. ترسازنده
نشان داد که  گامبهگام آمده از تحلیل رگرسیوندستدرمجموع نتایج به

بینی بعد توانایی پیش های خانواده، انسجام متوازن و آشفتهاز بین سبک
پذیری متوازن و رضایت خانواده توانایی های انعطافشایستگی، سبک

بینی بینی بعد ارتباط، رضایت خانواده و سبک گسسته توانایی پیشپیش
در  بینی بعد مراقبت را دارند.و ارتباط خانواده توانایی پیش بعد منش

ایت و کیفیت روابط بین توان چنین عنوان کرد که رضیمتبیین این یافته 
شناسایی  یری در شخصیت،انکارناپذاعضای خانواده نقش اساسی و 

دیگران، رعایت قوانین و احترام به رسومات  حقبهحقوق خود و احترام 
یط در تفر و افراطی الزم رفتاری و پرهیز از هامهارتفرهنگی، داشتن 

دبودن در و متعه گوراستبروز هیجانات، رعایت اصول اخالقی و 
نوجوانان دارد. درواقع نوجوان با استفاده از الگوگزینی و یادگیری 

بودن را در محیط خانواده ی، الفبای مدنیت و اجتماعیامشاهده
تواند در جامعه یمیافتن مفاهیم آموزد و در صورت درست انتقالیم
و در عین داشتن استقالل درجهت  فردی مستقل باشد عنوانبه

 نوعان خود قدم بردارد.اجتماعی و رعایت حقوق هم یقراردادها
به مسائل  هاآنارتباط بین اعضای خانواده و نوع نگاه  ینهمچن
تواند این حس را در وجود نوجوانان یمی دوستنوعی و همشناسانسان

ی در زندگی آماده نماید. درواقع دوستنوعرا برای  هاآننهادینه کند و 
اهمیت این مسائل در بین  گرو درحس همدلی و همدردی در نوجوانان 

اعضای خانواده است؛ چون نوجوان با الگوقراردادن والدین همدلی و 
 کار ببرد.تواند آن را در اجتماع بهیمگیرد و یمهمدردی را با دیگران یاد 

ها و نامههای پرسشدر این مطالعه، تعداد زیاد گویه
های پژوهش تأثیرگذار ها بر صحت یافتهبودن آندهیخودگزارش

 تواندمی محدودیت جامعٔه آماری پژوهش،است؛ همچنین 

های سنی ها به دیگر گروهپذیری یافتهتعمیم ٔههایی را در زمینمحدودیت
پژوهش های این یافته در تعمیم روهای تحصیلی ایجاد کند؛ ازاینو پایه

 ؛ی تحصیلی باید احتیاط کردهاهیپای سنی و قومی و هاگروهبه دیگر 
یی از دیگر هانمونهبه  ی آتی،هاپژوهشدر  شودیمبنابراین پیشنهاد 

 ی سنی نیز پرداخته شود.هاگروهو  قشرها
 

 گیرینتیجه ۵
سنجی تواند در طراحی و امکانهای پژوهش حاضر مییافته

های آموزشی درجهت کاهش مشکالت و جلوگیری از خلق پروتکل
 ها مؤثر واقع شود. بحران در زندگی نوجوانان ایرانی برای خانواده

 

 قدردانی و تشکر 6
ارشد نویسندٔه اول مقاله نامٔه کارشناسیپژوهش حاضر برگرفته از پایان

رو بر خود ازاین ٔه خانواده در دانشگاه شهید بهشتی است؛در پژوهشکد
کننده در پژوهش حاضر آموزان شرکتدانیم از تمامی دانشالزم می

 نهایت سپاس و قدردانی را داشته باشیم.
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۸ 

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

در این پژوهش در نظر گرفته شد؛ ازجمله احترام به  اخالقی هایمالک
بودن، ها برای محرمانهآن کهیطوربهکنندگان، اصل رازداری شرکت

حذف شد؛ همچنین ارائٔه اطالعات کافی  هاآنی شدند و اسامی کدگذار
دربارٔه چگونگی پژوهش به تمامی شرکت کنندگان و کسب رضایت 

امنیت  تأمین نظیر مشارکت آزادانه و شرکت در پژوهش، منظوربهکتبی 
  صورت گرفت. هاآنفیزیکی و روانی 

 رضایت برای انتشار
 این امر غیر قابل اجرا است. 

 تضاد منافع
در نگارش و چاپ  منافعی تعارضگونه کنند هیچنویسندگان اعالم می

 وجود ندارد.  این پژوهش
 منابع مالی

صورت مستقل و بدون حمایت سازمان خاصی انجام به این پژوهش،
 شده است.
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