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A study of family processes as predictors of behavior problems 
among second grade high school students in Yasuoj 

  3دسودابه بساك نژا و 2راضيه محمدي بهرام آبادي ،1يداله زرگر
Y. Zargar 1, R. Mohammadi Bahramabadi2 & S. Bassak Nagad 3  

 
 انسجام و :فرايندهاي خانواده شامل  بررسي،هدف اين پژوهش :هچكيد

 خانواده ي احترام متقابل خانواده، مهارت ارتباطي خانواده، مهارت مقابله
ي ها بين به عنوان پيش  خانوادهي گيري و حل مسئله و مهارت تصميم

. بود  دوم دبيرستان شهر ياسوجي ان پايهآموز دانششكالت رفتاري در م
 دوم ي ان پايهآموز دانش ي ي آماري اين پژوهش شامل كليه جامعه

 پژوهش به ي نمونه.  بود88-89دبيرستان شهر ياسوج در سال تحصيلي 
 38اي از  اي مرحله آموز بود كه به روش خوشه  نفر دانش590حجم 

از اين ميان افرادي .  شد شهر ياسوج انتخابي نه و پسرانهدبيرستان دخترا
 و ي، مساو)YSR( در آزمون مشكالت رفتاري آشنباخ ها ي آن كه نمره

باالتر از يك انحراف معيار از ميانگين بود، به عنوان گروه داراي 
 در اين آزمون، ها ي آن و افرادي كه نمره) =75N(مشكالت رفتاري 

 يك انحراف معيار از ميانگين بود، به عنوان گروه مساوي و پايين تر از
ان اين آموز دانشسپس . انتخاب شدند) =75N(بدون مشكالت رفتاري 

ي فرزندان، را تكميل   فرايندهاي خانواده، فرم ويژهي دو گروه پرسشنامه
هاي حاصل از پژوهش با استفاده از روش تحليل تمايز مورد داده. نمودند

 بيانگر اين بود كه تركيب خطي متغيرهاي ها يافته. تحليل قرار گرفت
 ي ان پايهآموز دانشفرايندهاي خانواده، قادر است مشكالت رفتاري را در 

  .دكندوم دبيرستان شهر ياسوج پيش بيني 
  

انسجام و  مشكالت رفتاري، فرايندهاي خانواده، :هاي كليدي واژه
   خانواده، ي مهارت مقابلهاحترام متقابل خانواده، مهارت ارتباطي خانواده، 

   
Abstract: The purpose of this study was to 
investigate the family processes (including family 
cohesion, family communication, family coping 
strategies and family problem skills as predictors of 
behavior problems among second grade high school 
students in Yasuoj. The sample included 590 second 
grade from high school students who were selected 
by cluster random sampling from among 38 male 
and female high schools. The students completed 
Achenbach Youth Self-Report Scale(YSR). The 
students whose scores of YSR were upper than one 
standard deviation above the mean were classifiedas 
behavior problem group and students whose scores 
of YSR was lower than one standard deviation from 
mean was classifiedas without behavior problem 
group. Therefore the students of  the two groups 
completed Self-report Family Processes Scale (SFP 
scale). The results of discriminant showed that linear 
composition of family processes can predict the 
behavior problems among second grade high school 
students in Yasuoj.  
 
Keywords: behavior problems, family process, 
family cohesion, family communication, family 
coping strategies. 
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     مقدمه
براي را برنامه ريزي  و  اي است كه طي آن نوجوان لذت خودپيروي، صميميت نوجواني، دوره

خداياري فرد و عابديني،  (يابد ميذهني دست  چشد و به اوج تحول جسماني، عاطفي و ميآينده 
وجواني ن. يابد ميي بزرگسالي خاتمه ها دار شدن مسئوليت شروع آن با بلوغ است و با عهده). 1386

ي نوجواني ممكن است در بعضي  از اين رو دوره. يابد ميشناسي آغاز و با فرهنگ خاتمه  با زيست
  ).1387خداياري فرد،(تر باشد   و در بعضي جوامع پيشرفته طوالنيجوامع ابتدايي كوتاه

برند كه تغييرات سريع در قلمرو زيستي، رفتاري،  مياي از تحول به سر  نوجوانان در دوره
اين تغييرات رشدي ناخواسته، . رود مي به شمار ها ي بارز آنها ناختي و عاطفي از ويژگيش

مانند (بخشي از اين فشارها ناشي از تغييرات جسماني . كند ميفشارهايي را بر نوجوانان تحميل 
 - و برخي ديگر ناشي از عوامل اجتماعي) هورموني، تغيير ناگهاني اعضاي بدن و ظاهر جسمي

ي خانوادگي، تغيير مدرسه، ها از جمله فشار دوستان براي مصرف سيگار، نقل و انتقال(فرهنگي 
اختالف و كشمكش بين والدين و يا فشار خانواده براي پيشرفت تحصيلي در مدرسه و دلبستگي به 

 در اين مرحله ميزان افسردگي، به ويژه در ).1999، 1كار(است ) ي خارج از خانوادهها گروه
، ترس و اضطراب جدايي )2،2011الدهينكل، ورهالست و ارمل(كند  ميوع به افزايش دختران، شر

، )3،2005ويمز و كوستا(كند مياز والدين به اضطراب و ترس از ارزشيابي اجتماعي تغيير 
 ،4الكورسباركر، ترمبلي، ناگين و ويتارو و (كند  ميپرخاشگري و بزهكاري در پسران اوج پيدا 

  ).5،2007كاستلو، سانگ، ورثمن و آنگولد (كند ميز مواد شروع به افزايش و استفاده ا) 2006
ي، هيجاني و رواني عميق ايجاد ي رفتاري نوجوانان اغلب ناتواني اجتماعها مشكالت و اختالل

                                                 
1.Carr 
2. Oldehinkel,Verhulst & Ormel 
3. Weems & Costa 
4. Barker, Tremblay, Nagin,Vitaro & Lacouse 
5. Costello, Sung,Worthman & Angold 
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نوجواناني كه مشكالت رفتاري ). 2011 و همكاران،1ريوتل، شيرت كليف، سربين و فيشر(كنند  مي
، از لحاظ اجتماعي )2009، 2آنسري و التر(تري در مدرسه دارند  يفدارند اغلب عملكرد ضع

، روابط )2007، 3پدرسون، ويتارو، باركر و بورگ(شوند  ميبيشتر از طرف همساالنشان طرد 
و عزت نفس پاييني دارند ) 4،2006ريچموند و استوكر(يشان دارند ها تري با والدين و همشيره تيره

ي ماهيت رشد بهنجار و   دربارهها در چند سال اخير، پرسش). 5،2000آنوال، استاتين و نارمي(
يي كه ها و نگراني) 2005، 6استينبرگ(نابهنجار در نوجواني اهميت خاصي پيدا كرده است 

ي رفتاري ها ي كودكان و نوجوانان وجود دارد، موجب شده است تا اختاللها ي نارسايي درباره
  ).  1387 ترجمه منشي طوسي، ؛1985، 7نلسون و ايزرائل(يرد اين گروه مورد توجه بيشتري قرار گ

ي دوران كودكي و ها  اختاللي هنوجوان به منظور تسهيل مطالع شناسان باليني كودك و روان
مند و منسجم مطرح كنند  شكل نظام  را درها اند تا اين اختالل تالش بوده نوجواني پيوسته در

بندي ابعاد  رويكرد به رفتار نابهنجار كودك و نوجوان، طبقهيك ). 1389خداياري فرد و سهرابي، (
 بر روي پيوستارهاي ها بندي اختالل ي اصلي اين رويكرد، طبقه انديشه. از لحاظ تجربي است

ي ها يي همراه با چه نشانهها ي آماري است، تا مشخص شود چه نشانهها مختلف با استفاده از شيوه
بندي، به جاي توصيف كودكان بر اساس قرار  اين رويكرد آماري به طبقه. دهند ميديگري روي 

گرفتن در داخل يا خارج يك طبقه رفتاري، آنان را برحسب جايگاهشان روي چند پيوستار 
اين روش . )1384، ترجمه نجاريان و داودي، 1990، 8كندال(كند  ميمتفاوت رفتاري توصيف 

 و 9ي بروني شدهها ي اختالل و نوجواني را در دو طبقهي دوران كودكي ها سنجش اختالل
                                                 
1. Ruttle, Shirtcliff,Serbin & Fisher 
2. Ansary& Luther 
3. Pederson, Vitaro, Barker & Borge 
4. Richmond& stocker 
5. Aunola, Stattin & Nurmi 
6. Steinberg 
7. Nelson &Israel 
8. Kandel 
9. externalizing 
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 مشكالت بروني شده به .)2011ريوتل و همكاران، (كند  ميبندي   طبقه1ي دروني شدهها اختالل
 رفتارهايي است كه بر روي محيط و افراد ديگر ها ي بارز آن شود كه مشخصه ميمشكالتي اطالق 

ختالل نقص توجه و بيش فعالي و اختالل نافرماني مقابله باشد، مانند اختالل سلوك، ا مياثرگذار 
 تجربه دروني ها در مقابل، مشكالت دروني شده به مشكالتي اشاره دارد كه مشخصه اصلي آن. اي

گيرد   قرار ميها در اين طبقه، مشكالت هيجاني از قبيل افسردگي و انواع اضطراب. ناراحتي است
  ).1999كار، (

اي از عوامل، از  دهند كه مجموعه ميمشكالت رفتاري نوجوانان نشان ي  ها در حوزه پژوهش
 ها قبيل نقص ژنتيك و رشد نايافتگي عصبي تا عوامل اجتماعي و خانوادگي در بروز اين اختالل

 دخيل هستند، با اين حال ها هرچند هر يك از اين عوامل در بروز و تداوم اختالل. نقش دارند
يل مختلف، بيشتر از ساير عوامل مورد توجه پژوهشگران بوده است عوامل خانوادگي بنابه دال

  ). 1384محمدخاني و اسكندري،(
. آورد ميخانواده، نخستين پايگاهي است كه پيوند بين كودك و محيط اطراف او را به وجود 

گيرد، از لحاظ جسمي و ذهني رشد  ميي جهان فرا  كودك در خانواده پندارهاي اوليه را درباره
گيرد و سرانجام  ميآموزد، هنجارهاي اساسي رفتار را ياد  ميي سخن گفتن را ها يابد، شيوه مي

نسب، احمديان و  حسيني(شود  ميگيرد و اجتماعي  مي، اخالق و روحياتش شكل ها نگرش
خانواده محيط مهمي است كه با طيف وسيعي از رفتارهاي اجتماعي و هيجاني ). 1387روانبخش، 
خانواده نظام سازمان ). 2011  ،2ماينير، روسكام، استيونارت، مورتل و برون(ط دارد فرزندان ارتبا

، ارتباطات و ها روال روزانه و عادي خانواده. گذارد مياي است كه بر فرزندان تأثير  يافته
 ).2008، 3فيس و وينتر(شود  ميتعارضاتشان به عنوان منابعي كه بر رشد فرزندان مؤثر است مطرح 

، باورها و معيارهاي رفتاري ها پذيري با تأثير از خانواده بسياري از ارزش در فرايند جامعهكودك 

                                                 
1. internalizing 
2. Meunier, Roskam, Stievenart, Moortele & Brown 
3. Fiese& Winter 
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ي نوجواني، جواني و بزرگسالي ها گيرد و با ورود به دوره ميي خود را فرا  ي جامعه پذيرفته شده
ت، صداق و رحماني، سيد فاطمي، برادران رضايي(گردد  مياين فرايند تحت تأثير جامعه، كامل 

 نظرِ ها از اين رو خانواده و ارتباط والدين و فرزندان از جمله مواردي است كه سال). 1385
 نسب و همكاران، حسيني(كرده است نظران و متخصصان تعليم و تربيت را به خود جلب صاحب

1387 .(  
له اين ازجم. اند دهكرچارچوبهاي نظري گوناگوني ارايه نخانواده نظريه پردازان در زمينه نهاد 

 4كاركردگرايي-، تئوري ساختاري3، تئوري تعارض2، تئوري تبادلي1ها، تئوري سيستمي چارچوب
هاي نظري با يكديگر متفاوت   و اصول هر يك از اين چارچوبها پايه.  است5و تئوري نمادين

رود كه در اين مجموعه هر  مياي از عناصر به شمار  در ديدگاه سيستمي، خانواده مجموعه. است
يابي به   كه در راستاي دستهستندي تعريف شده و درعين حال پويا ها يك از عناصر داراي نقش

در ديدگاه تبادلي . برون سيستمي هستند ي مشخص در كنش و واكنش درون سيستمي وها هدف
رود، محور اصلي، تبادل امكانات براي  مي خانواده به شمار ي كه نوعي ديدگاه اقتصادي در زمينه

كاركردگرايي ساختارهاي - در ديدگاه ساختاري. خود و  ديگر اعضاي خانواده استارتقاء
اما در ديدگاه نمادين كه ريشه . گيرد ميگوناگون خانواده از نظر تركيب اعضا مورد بررسي قرار 

ي خانواده در چارچوب ها  و هدفها ي خانواده دارد،كنش ر باورهاي روان تحليلگران دربارهد
در ديدگاه تعارض، تمركز بر عوامل مؤثر بر بروز . شوند ميشمول تعريف نمادهاي جهان 

عوامل مؤثر در بروز   ديدگاه تعارض، يكي ازي برپايه. استمشكالت زناشويي و خانوادگي 
 6مشكالت زناشويي و خانوادگي، ناتواني اعضاي خانواده و به ويژه والدين، در فرايندهاي خانواده

                                                 
1. systemic theory 
2. exchange theory 
3. conflict theory 
4. structural/functionalism theory 
5 . symbolic theory 
6. family processes  
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يي است كه امكان سازماندهي و ها ي خانواده، كنشها ظور از فرايندمن). 1387ساماني،  (است
و شامل مواردي نظير ) 2010ساماني، (استانطباق هرچه مؤثرتر را براي اعضاي خانواده مهيا 

ي مقابله، مهارت در تصميم گيري و ها ي تربيتي، مهارتها ي ارتباطي، سبكها  و سبكها مهارت
ساماني و  (است... نعطاف پذيري خانواده، مهارت در بيان خود و حل مسئله، انسجام خانوادگي، ا

  ).1386صادق زاده،
 ارتباط مشكالت رفتاري نوجوان و برخي فرايندهاي خانواده انجام ي يي كه در زمينهها پژوهش

ي پژوهشي نشان ها يافته.  با مشكالت رفتاري نوجوان استها گرفته است بيانگر رابطه بين اين زمينه
گذارد  ميد كه فرايندهاي خانواده بر اضطراب، افسردگي و فشار رواني نوجوانان اثر ده مي

 نشانگر يك ارتباط محكم بين تعارضات زناشويي والدين و ها يافته). 2010زاده وساماني، عبداهللا(
به عبارت ديگر، بين رفتارهاي . است، ها دادهاي رفتاري نوجوانان، صرف نظر از قوميت آن برون
ي شده و بروني شده نوجوانان و تعارضات زناشويي آشكار و ناآشكار والدين رابطه وجود درون
همچنين تعارضات زناشويي آشكار بيشتر از تعارضات زناشويي ناآشكار رفتارهاي دروني . دارد

در ). 2011، 1، پورتر و موراستاتزمن، بين، ميلر، دي و فيناير(كند  ميشده را در نوجوانان پيش بيني 
ي زناشويي با مشكالت رفتاري بروني شده ها هم خصومت) 2007 (2پژوهش فرانك و بيوهلر

دهد كه تعارض بين فرزندان و والدين رشد مشكالت سلوك  مي نشان ها يافته. ارتباط داشته است
 پژوهش ريچموند و .)2011، 3كالهر، مك گي، الكنو و بارت(كند  ميبيني   پيشها را درآن
دهد كه انسجام خانوادگي كه يكي از موارد فرايندهاي خانوادگي است،  مينشان  ) 2006(استوكر 

هم بر ) 2006 (4در پژوهش لوكيا و برسالئو. با مشكالت رفتاري بروني شده ارتباط منفي دارد
ارتباط مهم بين انسجام خانوادگي و مشكالت دروني شده و مشكالت توجه در فرزندان تأكيد 

شي ديگر كه بر روي نوجوانان انجام گرفت نشان داد كه كيفيت منفي روابط نتايج پژوه. شده است
                                                 
1. Stutzman, Bean, Miller, Day, Feinauer, Porter & Moore 
2. Franck & Buehler 
3. Klahr, McGue, Lacono & Burt 
4. Lucia & Breslau 
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بين والدين و نوجوان، نظير تعارض زياد و پيوند عاطفي كم، با سطوح باالتر مشكالت رفتاري 
همچنين پژوهشي ديگر نشان داد ). 2004، 1دكويك، ويسينك و ميجر(بروني شده ارتباط دارد 

كالت عاطفي و رفتاري، به ويژه مشكالت دروني شده، با ناسازگاري كه در دختران و پسران، مش
  ).2،2003بوسكو، رنك، دينگر، اپستين و فارِس(والدين ارتباط دارد 

دهد كه بين مهارت حل مسئله والدين با مشكالت  مينشان ) 2003 (3پژوهش ژافي و دزيوريال
 و 4يگينز و بيكلها مون، دامنسي،همچنين استنگر، كا. بروني شده فرزندان ارتباط وجود دارد

در پژوهش خود نشان دادند كه مواردي از فرايندهاي خانواده نظير روابط ) 2002(همكاران
بين نيرومندي براي مشكالت ارتباطي و وابستگي به مواد  ي حل مسئله، پيشها خانوادگي و روش
  .  در نوجوانان است

آن جا كه در صورت ابتال به مشكالت رفتاري، ي نوجواني و از  پذيري دوره با توجه به آسيب
گيرد، هرگونه تالشي كه در  ميي زندگي فردي و اجتماعي نوجوان تحت تأثير قرار ها ي جنبه همه

راستاي شناسايي، تشخيص، پيشگيري، كنترل و درمان صورت گيرد و بهداشت رواني جامعه را 
ي وسيع و عميقي در مورد شناسايي ها  ازاين رو، الزم است بررسي.ارتقا بخشد، ارزشمند است

ي مشكالت رفتاري نوجوانان  چون پديده. عوامل زمينه ساز مشكالت رفتاري نوجوانان انجام گيرد
 تاريخي هر ي هارتباط تنگاتنگي با فرهنگ و اعتقادات مذهبي، شرايط اقتصادي، اجتماعي و پيشين

ندان مفيد نخواهد بود، بلكه به  ي خارجي چها بر پژوهش  از اين رو، تكيه، كشوري دارد
له بود كه آيا أاين پژوهش در پي اين مس. اي و كشوري نياز اساسي وجود دارد هاي منطقه بررسي

بنابراين، باتوجه به . نوجوانان باشند در مشكالت رفتاري بين توانند پيش ميفرايندهاي خانواده 
 مشكالت رفتاري در نوجوانان  اصلي پژوهش حاضر اين بود كهي ي پژوهش، فرضيه پيشينه

                                                 
1. Dekovic,Wissink & Meijer 
2. Bosco,Renk, Dinger, Epstein &Phares 
3. Jaffee & D'Zurilla 
4. Stanger, Kamon, Dumenci, Higgins &Bickel 
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مهارت مقابله، مهارت ارتباطي و مهارت ، انسجام و احترام متقابل(براساس فرايندهاي خانواده 
 .قابل پيش بيني است) تصميم گيري و حل مسئله

 

  روش 
هاي   پژوهشي كه در دسته همبستگي است هاي  پژوهش، توصيفي و از نوعپژوهش حاضر

 بدونداراي مشكالت رفتاري و (بيني عضويت گروهي و با هدف پيشد گير ميغيرآزمايشي قرار 
 يندهاي خانوادهادر اين پژوهش فر. و دستيابي به معادله مميز طراحي شده است) مشكالت رفتاري

 از طرح تحقيق به عنوان متغير وابسته بوده است و مشكالت رفتاري  وپيش بينمتغيرهاي  به عنوان
  .ه استدشستفاده ا)  تمايزتحليل(همبستگي 

ان آموز دانشي آماري پژوهش حاضر شامل كليه  جامعه :گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
با توجه به اين كه هدف تحقيق .  بود88-89 دوم دبيرستان شهر ياسوج در سال تحصيلي ي پايه

 و ي انتهاييها حاضر، تعيين عضويت گروهي در مشكالت رفتاري بود و به منظور انتخاب گروه
.  بزرگ از جامعه انتخاب گردداي نسبتاً قرار دادن آنها در تحليل مميز، الزم بود ابتدا حجم نمونه

ي مورد   درصد حجم جامعه30تقريباً ( نفر 590اي به حجم  گيري اوليه، نمونه بنابراين، در نمونه
اي،  اي مرحله كردند، به روش خوشه مياني كه با پدر و مادر خود زندگي آموز دانشاز ) پژوهش

ان با حضور پژوهشگر آموز دانشاين .  شهر ياسوج انتخاب شدي  دبيرستان دخترانه و پسرانه38از 
 مقياس خودگزارشي مشكالت رفتاري نوجوانان آشنباخ ي در مدرسه به صورت گروهي پرسشنامه

)YSR (نگين نمرات ميا. هستند نفر پسر 275ان دختر و آموز دانش نفر اين 315. را تكميل نمودند
در هر گروه، افرادي كه .  هر دو گروهِ پسر و دختر به طور جداگانه محاسبه شدYSRكل آزمون 

، مساوي و باالتر از يك انحراف معيار از ميانگين بود، به عنوان گروه YSR در آزمون ها ي آن نمره
تر از  ي و پايين در اين آزمون، مساوها ي آن و افرادي كه نمره) =75N(داراي مشكالت رفتاري 

انتخاب شدند ) =75N(يك انحراف معيار از ميانگين بود، به عنوان گروه بدون مشكالت رفتاري 
  .و آزمون فرضيه بر روي اين دو گروه انجام گرفت
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در پژوهش حاضر از ): YSR (1مقياس خودگزارشي مشكالت رفتاري نوجوانان آشنباخ
) 1991(وانان استفاده شد كه توسط آشنباخ اين پرسشنامه براي سنجش مشكالت رفتاري نوج

ي پنجم   سال با حداقل تحصيالت در حد پايه18 تا 11اين مقياس براي سنين . ساخته شده است
حبيبي عسگرآباد، بشارت، فدايي و نجفي، ( دقيقه قابل پاسخ گويي است 15ابتدايي در مدت زمان 

 و استاي  ماده112 ها بخش سندرم. است 3ها  و سندرم2ها اين مقياس شامل بخش شايستگي). 1388
اضطراب، مشكالت اجتماعي، مشكالت / افسردگي، شكايات بدني، افسردگي/ گيري شامل گوشه

تفكر، مشكالت توجه، رفتار بزهكارانه، رفتار پرخاشگرانه و همچنين مقياس ساير مشكالت رفتاري 
ي جنس مخالف،  ر به شيوهي مختلف مثل رفتاها ي ناهمگوني از ناراحتي است كه مجموعه

نافرماني، غذا نخوردن، ترس از مدرسه، ناخن جويدن، كابوس، پرخوري، اضافه وزن، كم خوري 
 ضريب .است قرارگرفته بررسي مورد مكرراً پرسشنامه اين روايي. دهد ميو غيره را تشكيل 
حبيبي  (68/0 تا 39/0 شخصيتي نوجوانان آيسنك بين ي پرسشنامه با YSRهمبستگي مقياس 

 تا 15/0 بين CSI-4ي عالئم مرضي كودكان  ، فرم والدِ پرسشنامه)1388عسگرآباد و همكاران، 
 همچنين، ضرايب پايايي اين پرسشنامه با روش آلفاي .به دست آمده است) 1385مينايي،  (24/0

و ) 1388حبيبي عسگرآباد و همكاران، (93/0، )1385مينايي،(85/0 براي مشكالت كلي كرونباخ
  .استبه دست آمده است كه در حد رضايت بخشي  91/0در پژوهش حاضر 

در اين پژوهش براي :  فرم ويژه فرزندان-SFP Scale(4(مقياس فرايند خانواده 
ساخته شده ) 1387(سنجش فرايندهاي خانواده از مقياس فرايندهاي خانواده كه توسط ساماني 

وامل تحليل ع.  ماده تشكيل شده است43وده و از اين پرسشنامه خود اجرايي ب. است استفاده شد
گيري و حل مسئله، مهارت مقابله، انسجام و  هاي مهارت تصميم نشان داده كه شامل زيرمقياس

                                                 
1. Achenbach Youth Self-Report Scale(YSR) 
2. competencies 
3. syndromes 
4. Family Process Scale (SFP scale) 
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در اين پژوهش چهار ). 1387ساماني،  (استاحترام متقابل، مهارت ارتباطي و باور مذهبي 
له، انسجام و احترام متقابل و مهارت  مهارت تصميم گيري و حل مسئله، مهارت مقاب:زيرمقياس

دو ) 1387(براي بررسي روايي همگرا در پژوهش ساماني . مورد بررسي قرار گرفته استارتباطي 
مقياس فرايند خانواده و انسجام خانوادگي به طور همزمان اجرا گرديد و ضريب همبستگي پيرسون 

همچنين ضريب همبستگي نمره كل . ديد محاسبه گر56/0 كل اين دو مقياس برابر با ي براي نمره
 -24/0 نفر برابر با 58 كل مقياس فرايند خانواده بر روي ي مقياس مشكالت زناشويي و نمره

 89/0 تا 81/0ضريب آلفاي كرونباخ براي عوامل مختلف اين پرسشنامه بين همچنين . دست آمد به
  ).1387ساماني، ( آمده است دست به

مقياس خودگزارشي مشكالت ي ها  پركردن پرسشنامهبرايضر در پژوهش حا : روش اجرا 
آموزاني كه  ، به تمام دانش)SFP Scal(مقياس فرايند خانواده  و )YSR(رفتاري نوجوانان آشنباخ 

طي ساعات حضور پژوهشگر در كالس حضور داشتند به صورت گروهي پرسشنامه ارائه شد و به 
با . ماند و به صورت گروهي تحليل خواهد شد ميه  محرمانها ي آنها  گفته شد كه پاسخها آن

 پاسخگويي به ي توجه به اينكه اكثر اين افراد با نحوه پركردن پرسشنامه آشنايي نداشتند، نحوه
  .  شدتكميل ها  با حضور پژوهشگر در كالسها همه پرسشنامه.  توضيح داده شدها سؤاالت براي آن

  
  نتايج
 مربوط به ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پيش بين براي افراد  اطالعات:هاي توصيفييافته)الف

  . نشان داده شده است1داراي مشكالت رفتاري و بدون مشكالت رفتاري در جدول 
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  بين  در متغيرهاي پيش داراي مشكالت رفتاري و بدون مشكالت رفتاريميانگين و انحراف معيار دو گروه. 1جدول
 نمونه داراي مشكالت رفتاري نمونه بدون مشكالت رفتاري

SD M SD M 
 بين متغيرپيش

 انسجام و احترام متقابل 05/34 81/6 40 67/3

 مهارت ارتباطي 81/18 02/4 36/23 49/2

 مهارت مقابله 65/42 12/7 96/46 18/5

 مهارت تصميم گيري و حل مسئله 40/33 88/7 33/44 12/5

  
ي افراد ها  ميانگين نمره، متغير انسجام و احترام متقابلدهد، در مي نشان 1همان گونه كه جدول 
ي افراد ها  ميانگين نمره.است 40بدون مشكالت رفتاري   و افراد 05/34داراي مشكالت رفتاري 

 36/23بدون مشكالت رفتاري  و در افراد 81/18داراي مشكالت رفتاري در متغير مهارت ارتباطي 
افراد بدون  و 65/42ي مشكالت رفتاري در متغير مهارت مقابله ي افراد داراها ميانگين نمره. است

ي افراد داراي مشكالت رفتاري در متغير مهارت ها ميانگين نمره.  است96/46مشكالت رفتاري 
  . است33/44 و افراد بدون مشكالت رفتاري 40/33تصميم گيري و حل مسئله 

استفاده وتابع مميز  ها برابري ميانگيناز روش آماري آزمون اين تحقيق ي ها براي بررسي فرضيه
  . ارائه شده است3 و 2نتايج آن در جداول . شد

  )افراد داراي مشكالت رفتاري و افراد بدون مشكالت رفتاري (ها هاي گروه هاي برابري ميانگين آزمون. 2جدول
انسجام و احترام  متغيرهاي پيش بين

 متقابل

     تصميم گيري مهارت      مهارت مقابله مهارت ارتباطي
 و        حل مسئله

 1 1 1 1 تعداد تابع

 685/0 121/0 469/0 299/0 مقدار ويژه

 100 100 100 100 درصد واريانس

 638/0 329/0 565/0 480/0 همبستگي متعارف

 593/0 892/0 681/0 770/0 المبداي ويلكز

 991/76 901/16 735/56 549/38 مجذور كاي

 1 1 1 1  آزاديي درجه
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 >001/0 >001/0 >001/0 >001/0 داري تابع مميزمعنا

 150/0 160/0 299/0 183/0 ضريب غيراستاندارد تابع

 -847/5 -189/7 -301/6 -759/6 عدد ثابت

گروه داراي 
مشكالت 
 رفتاري

543/0- 680/0- 346/0- 822/0-   
  

 ها مركزواره  داده

گروه بدون 
مشكالت 
 رفتاري

543/0 680/0 346/0 822/0 

 30/75 %70/58 %74 %68 پيش بيني عضويت گروهي

 507/0 173/0 480/0 360/0 ضريب كپا

 >001/0 033/0 >001/0 >001/0 معني داري ضريب كپا

  
داراي مشكالت رفتاري و  (شود، تفاوت بين دو گروه مي مشاهده 2همان گونه كه در جدول 

انسجام و احترام متقابل، مهارت ارتباطي،  بينِ لحاظ متغيرهاي پيش از) بدون مشكالت رفتاري
نتيجه،  در. دار است  معناp>001/0 درسطحگيري و حل مسئله مهارت مقابله و مهارت تصميم

 چهار متغير درد داراي مشكالت رفتاري و افراد بدون مشكالت رفتاري توان بيان داشت افرا مي
 به گيري و حل مسئله  و مهارت تصميمانسجام و احترام متقابل، مهارت ارتباطي، مهارت مقابله

  .اند خوبي از هم متمايز شده
 1شودكه با توجه به المبداي ويلكز كوچك تر از  مي مشخص 3با نگاهي به مندرجات جدول 

دار هستند و اين توابع جداگانه براي  ي مميز معناها تمام تابع، 05/0 تر از داري كوچك او سطح معن
در دو سطح افراد داراي (عني گروه ي  هخوبي براي تبيين متغير وابستهر متغير از قدرت تشخيصي 

  .برخوردار هستند) مشكالت رفتاري و بدون مشكالت رفتاري
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  ي اطالعات مربوط به تابع مميز متغيرهاي پيش بين به صورت تفكيكي خالصه .3جدول
درجه   F المبداي ويلكز متغيرهاي پيش بين

 1آزادي 

  درجه 
 2آزادي 

P 

 >001/0 148 1 205/44 770/0 نسجام و احترام متقابلا

 >001/0 148 1 425/69 681/0 مهارت ارتباطي

 >001/0 148 1 968/17 892/0 مهارت مقابله

 >001/0 148 1 432/101 593/0 مهارت تصميم گيري و حل مسئله

 ارائه 6 تا 4همچنين، نتايج حاصل از بررسي رابطه تركيب خطي فرايندهاي خانواده درجداول 
  .شده است
 2(و گام به گام )  متغير پيش بين5(به روش تحليل همزمان   اطالعات مربوط به تابع مميزمتعارفي هخالص. 4جدول

  )متغير پيش بين
 تحليل مميز به روش گام به گام تحليل مميز به روش همزمان اطالعات مهم مربوط به تابع مميز

 1 1 تعداد تابع

 732/0 828/0 مقدار ويژه

 100 100 درصد واريانس

 650/0 673/0 همبستگي متعارف

 42/0 45/0 مجذور اتا

 577/0 547/0 المبداي ويلكز

 762/80 069/88 مجذور كاي

 2 4  آزاديي درجه

 >001/0 >001/0 معني داري تابع مميز

 براي گروه داراي ها ي داده مركزواره
 مشكالت رفتاري

904/0- 850/0- 

 براي گروه بدون ها ي داده همركزوار
 مشكالت رفتاري

904/0 850/0 

 7/80 7/80 پيش بيني عضويت گروهي

 613/0 613/0 ضريب كپا

 >001/0 >001/0 اري ضريب كپامعناد
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كه تركيب (گردد، هم در تحليل مميز به روش همزمان  مي مشاهده 4همان گونه كه در جدول 
 ي هكه پس از ارائ(و هم در تحليل مميز به روش گام به گام ) چهار متغير  با هم وارد تحليل شدند

 مقدار ، با توجه به مقدار المبداي كوچك،)مانده وارد تحليل شدند  متغيرها دو متغير باقيي ههم
 تابع مميز به دست آمده از قدرت تشخيصي خوبي p>001/0داري مجذور كاي باال و سطح معنا

 بدون در دو سطح افراد بدون مشكالت رفتاري و( يعني گروه براي تبيين واريانس متغير وابسته،
 بنابراين مشكالت رفتاري در نوجوانان براساس تركيب .برخوردار است) مشكالت رفتاري

  .فرايندهاي خانواده قابل پيش بيني است
حاكي از تنها تابع مميزي است كه با دو سطح از متغير مالك  1 درهمين جدول، عدد همچنين،

 منهاي يك يا ها  تعداد تابع مميز براي يك تحليل برابر است با تعدادگروه. آمده استبه دست
بنابراين، با داشتن دوگروه، صرف نظر از تعداد متغيرها، . تر باشد تعداد متغيرها هركدام كه كوچك

  .تواند محاسبه شود ميفقط يك تابع 
به كل مجموع مجذورات مقدار ويژه عبارت است از نسبت مجموع مجذورات بين گروهي 

و ) به روش همزمان (828/0 ي تنها تابع مميز  مقدار ويژه4با نگاهي به جدول . درون گروهي
كوچك تر بودن مقدار ويژه به روش گام به گام با توجه به . است) به روش گام به گام (732/0
به طور . وجيه استقابل ت)  مميزي ه متغير پيش بين وارد شده به معادل2يعني  (2 آزاديي هدرج

گر درصد   درصد واريانس بيان. باال حاكي از يك تابع مميز دقيق استي هكلي، مقدار ويژ
بديهي است كه چون يك تابع مميز .   تابع مميز برآورد شده استاز طريقواريانسي است كه 

  .  است100وجود دارد، مقدار واريانس 
 مطابق اطالعات .وح متغير وابسته استهمبستگي متعارف، همبستگي بين نمرات مميز و سط

 و به روش تحليل گام 673/0، اين مقدار در تابع مميز به روش تحليل همزمان 4 مندرج در جدول
 مجذور همبستگي متعارف براي تنها تابع مميز، مجذور اتا به ي هبا محاسب.  است650/0به گام 
 متغير پيش بين و 5 درصد پراش 45 مجذور اتا براي تحليل مميز به روش همزمان .آيد ميدست 
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 متغير پيش بين به روش گام به گام براي تنها تابع مميز از اختالف بين دو گروه 2 درصد پراش 42
  .كند ميافراد داراي مشكالت رفتاري و بدون مشكالت رفتاري را تبيين 

ابق مط. المبداي ويلكز نسبت مجموع مجذورات درون گروهي به كل مجموع مجذورات است
بين به روش   متغير پيش4 را با توجه به ها ، آزمون المبداي ويلكز وجود تفاوت ميان گروه4جدول 

هر چه المبداي ويلكز تابع . دهد مي متغير پيش بين به روش گام به گام در جامعه نشان 2همزمان و 
 آمده 4همان طور كه در جدول . تر باشد، آن تابع قدرت تشخيصي بيشتري دارد مميز كوچك

 و براي تابع مميز به روش گام به گام 547/0است، اين مقدار براي تابع مميز به روش همزمان 
 . است577/0

دهد  ميداري دو سطح از تابع را بر اساس تابع مميز نشان ااي است كه معن مجذوركاي آماره
مقدار مجذوركاي ). 1387زاده هنرمند، نقل از فتحي و مهرابي  به1382سرمد، بازرگان و حجازي، (

 آمده است، اين مقدار براي 4طور كه در جدول  همان. باال حاكي از قدرت تميز خوب تابع است
 مطابق آنچه كه در . است762/80 و به روش گام به گام 069/88تنها تابع مميز به روش همزمان 

 p>001/0داري تابع مميز آمده است، مقدار مجذور كاي به دست آمده درسطح رديف معنا
بع مميز به دست توان گفت كه تا مياز اين رو، . شود مي پنجم تأييد ي هبنابراين، فرضي. دار استامعن

با توجه . داري از قدرت تشخيص براي دو سطح از متغير مالك برخوردار استآمده به طور معنا
 N=75( و p>001/0: به موارد توضيح داده شده، نمايش آماري مجذور كاي براي روش همزمان

 و 2χ) 2 و N=75( و p>001/0:  و براي روش گام به گام)المبداي ويلكز (Λ =547/0 و 2χ) 4و 
577/0= Λ)است )المبداي ويلكز .  

به عبارت ديگر، . ي تمايز يك گروه استها هاي هر گروه همان ميانگين نمره ي داده مركزواره
بين هر گروه در تابع مميز به  هاي پيشي هر گروه با قرار دادن ميانگين متغيرها  دادهي همركزوار

ي افراد دو گروها ها هرچه نمره. ا مثبت است يا منفيي هي تمايز افراد يك گروها نمره. آيد ميدست 
 كمتر است ها بندي نادرست در آن گروه از نظر مثبت بودن بيشتر از هم جدا باشد، امكان طبقه
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 4همان گونه كه در جدول ). 1387اده هنرمند،، به نقل از فتحي و مهرابي ز1376شهني ييالق، (
  براي گروه-904/0 براي تنها تابع مميز به روش تحليل همزمان ها  دادهي هآمده است، مركزوار

 و به روش تحليل گام به گام  براي گروه بدون مشكالت رفتاري904/0داراي مشكالت رفتاري و 
.  استراي گروه بدون مشكالت رفتاري ب850/0 داراي مشكالت رفتاري و  براي گروه-850/0

 برش ابتال و عدم ابتال به مشكالت رفتاري در نوجوانان براي تابع ي هاين به آن معناست كه نقط
مميز به دست آمده صفر است و تابع مميز به دست آمده، تابع تشخيصي مناسبي در متمايز نمودن 

بيني  با دقت در رديف پيش. ي است رفتارگروه افراد داراي مشكالت رفتاري و بدون مشكالت
چهار (شود كه تابع مميز به دست آمده با روش همزمان  مي آشكار 4عضويت گروهي جدول 

افراد به % 7/80) يش بينپدو متغير (با روش گام به گام افراد و %  7/80به طوركلي) متغير پيش بين
 نفر داراي مشكالت رفتاري 75ان از به عبارت ديگر، در تابع مميز همزم. اند بندي شده درستي طبقه

 نفر به اشتباه درگروه افراد بدون 21 نفر به درستي در گروه افراد داراي مشكالت رفتاري و 54
 نفر به درستي در گروه افراد بدون 67 نفر بدون مشكالت رفتاري 75مشكالت رفتاري و از 

به طوركلي، . ت رفتاري قرار گرفتند نفر به اشتباه در گروه افراد داراي مشكال8مشكالت رفتاري و 
بنابراين، . اند بندي شده افراد به درستي طبقه 7/80 نفر،150با استفاده از تابع مميز به روش همزمان از

در تابع مميز به روش گام به گام . است% 7/80) معادله(توان گفت كه قدرت پيشبيني اين تابع  مي
 19به درستي در گروه افراد داراي مشكالت رفتاري و  نفر 56 نفر داراي مشكالت رفتاري 75از 

 نفر به 65 نفر بدون مشكالت رفتاري 75نفر به اشتباه در گروه افراد بدون مشكالت رفتاري و از 
 نفر به اشتباه در گروه افراد داراي مشكالت رفتاري 10درستي در گروه بدون مشكالت رفتاري و 

افراد به % 7/80  نفر،150 از تابع مميز به روش گام به گام از به طوركلي، با استفاده. قرار گرفتند
  .است% 7/80) معادله(توان گفت كه قدرت پيشبيني اين تابع ميبنابراين، . درستي طبقه بندي شدند

 ضريب كپا از صفر تا ي هدامن. دهد ميبيني را نشان   پيشي هستون ضريب كپا دقت اصالح شد
دقت اصالح ). 1387، به نقل از فتحي و مهرابي زاده هنرمند، 1382سرمد و همكاران، (است + 1
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 613/0 نيز  و به روش گام به گام613/0بندي تابع مميز به روش همزمان  بيني دسته  پيشي هشد
روند، براي تابع  ميبيني عضويت گروهي به كار  ضرايب كپا كه براي ارزيابي دقت در پيش. است

توان  ميبنابراين، . دار است معناp>001/0گام به گام در سطح ي همزمان وها مميز حاصل از روش
  .دار است تابع مميز فوق به دست آمده معنابيني كه از گفت كه قدرت پيش

 4 ي ههمانطور كه در باال توضيح داده شد، با اجراي تحليل مميز به روش گام به گام و ارائ
 متغير پيش بين در جدول 2طالعات مربوط به اينا.  متغير باقيمانده واردتحليل شدند2متغير پيشبين، 

 . ارائه شده است5
   متغير پيشبين2خالصه اطالعات مربوط به تحليل مميز گام به گام همراه با المبداي ويلكز . 5جدول

Fدقيق  

 واردشدهمرحله
تعداد 
متغيرها

المبداي 
 ويلكز

 ي درجه
1آزادي

 ي درجه
2آزادي

 ي درجه
 آماره3آزادي 

  ي درجه
1آزادي 

 ي درجه
  p 2آزادي

1 

مهارت 
گيري و  تصميم

 حل مسئله

1 593/0  
 

1 1 148 432/1011 148 001/0< 

 >001/0 147 2 818/53 148 1 2 577/0 2مهارت ارتباطي 2

  
 متغير باقيمانده وارد تحليل 2 متغير،4 ي ه، پس از ارائ5مطابق با اطالعات مندرج در جدول 

ل، متغير مهارت تصميم گيري و حل مسئله و در گام دوم، متغير مهارت ارتباطي،  در گام او.شدند
  .دار است  معناp>001/0 متغير در سطح 2 براي هر يك از Fوارد تحليل شدند كه 
بندي متغيرهاي  ، ضرايب غير استاندارد، ضرايب ساختاري و ضرايب طبقهدضرايب استاندار

  .اند  شده ارائه6بين تابع مميز در جدول  پيش
دهد، براي تنها تابع مميز، با دو روش   نشان مي6جدول در طور كه اطالعات مندرج  همان

تحليل، چهار دسته ضرايب استاندارد، غيراستاندارد، ضرايب ساختاري و ضرايب طبقه بندي تابع 
وش مانند بتا در رقرار دارد و هZ ي ها  ضرايب استاندارد براساس نمره.اند مميز ارائه شده



  ...هاي مشكالت رفتاري در  بين بررسي فرايندهاي خانواده به عنوان پيش
 

 94

ي استاندارد فردي مربوط به هر متغير ضرب ها ي مميز در نمرهها وقتي وزن. كند رگرسيون عمل مي
كند تا سهم  مياين ضرايب كمك . آيد  مميز به دست ميي هشوند و با هم جمع گردند، نمر

 هرچه مقدار آن بيشتر باشد، آن متغير سهم بيشتري .ي گروهي مشخص گرددها متغيرها در تفاوت
 آمده است، با روش 6همان طور كه در ستون ضرايب استاندارد جدول .  داردها تمايز بين گروهدر 

تحليل همزمان و گام به گام متغير مهارت تصميم گيري و حل مسئله بيشترين سهم را در تمايز دو 
ين ي خانواده بهتر توان نتيجه گرفت كه مهارت تصميم گيري و حل مسئله بنابراين، مي. گروه دارد

 آمده 6با استفاده از ضرايب غير استاندارد كه در جدول .  استها شاخص براي جداكردن گروه
 هر فرد در ي هبنابراين، با قرار دادن نمر. توان به دست آورد مي تابع مميز را ي هاست، معادل

روه داراي ي گها  دادهي ه با توجه به مركزوار.آيد مي فرد به دست ي همتغيرهاي مربوط در تابع، نمر
 مميز به ي هآمده، چنان چه نمر 4 مشكالت رفتاري و گروه بدون مشكالت رفتاري كه در جدول

شود كه آن فرد به گروه داراي مشكالت رفتاري و اگر مثبت  ميدست آمده منفي باشد، پيش بيني 
به ستون با توجه . شود كه آن فرد به گروه بدون مشكالت رفتاري متعلق باشد ميباشد، پيش بيني 

 پيش بين زير به دست ي هضرايب غير استاندارد و عدد ثابت تابع مميز به روش همزمان معادل
  :آيد مي
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  زمان وگام به گام همجدول ضرايب استاندارد، غيراستاندارد، ساختاري و طبقه بندي تابع مميز به روش. 6جدول
 ها پيش بين تابع

 به روش گام به گام به روش همزمان

ضرايب  متغير ضرايب طبقه بندي تابع مميز ضرايب طبقه بندي تابع مميز
استاندارد تابع 

 مميز

ضرايب 
  غيراستاندارد 
 تابع مميز

ضرايب 
گروه داراي  ساختاري

مشكالت رفتاري
گروه بدون 

مشكالت رفتاري

ضرايب 
استاندارد تابع 

 مميز

ضرايب 
غيراستاندارد تابع 

 مميز

  ضرايب
اي گروه دارساختاري

مشكالت 
 رفتاري

گروه بدون 
مشكالت 
 رفتاري

انسجام و 
احترام متقابل

429/0 078/0 601/0 291/0 433/0 - - - - - 

مهارت 
 ارتباطي

286/0 085/0 753/0 538/0 692/0 323/0 097/0 800/0 216/1 381/1 

 - - - - - 521/0 670/0 383/0 -082/0 -513/0مهارت مقابله

مهارت 
تصميم گيري

حل مسئلهو 

796/0 120/0 *910/0 140/0 356/0 766/0 115/0 *967/0 374/0 570/0 

 -466/29 -388/18 - -517/6 - -567/37 -331/27 - -662/5 -  عدد ثابت

  بزرگ ترين همبستگي مطلق بين هر متغير و هر تابع مميز *
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D = 662/5-  + 0/ 078)انسجام و احترام متقابل خانواده( 085/0)طي خانوادهمهارت ارتبا( +   082/0- مهارت      ( 
)مقابله خانواده  + 120/0 )مهارت تصميم گيري و حل مسئله خانواده(    

 ي همعادل گام به گام روش به مميز تابع ثابت عدد و غيراستاندارد ضرايب ستون به توجه با
  :آيد ميدست   زير به بين پيش

D = 517/6-  + 115/0 )ه خانوادهمهارت تصميم گيري و حل مسئل(    + 097/0)مهارت ارتباطي ( 

 كه به ترتيب در آن ضرايب ساختاري به روش همزمان و گام به گام آمده اند، به 6در جدول 
انسجام و  خانواده،  مهارت ارتباطي، خانوادهي  مهارت تصميم گيري و حل مسئلهترتيب متغيرهاي

رين همبستگي را با تنها تابع مميز با چهار  باالت خانوادهي مهارت مقابله و احترام متقابل خانواده
مهارت  مشخص است، به ترتيب 6گونه كه در جدول  همان. دهند ميبين نشان  متغير پيش

 خانواده، باالترين همبستگي را با تنها تابع مهارت ارتباطي و  خانوادهي گيري و حل مسئله تصميم
، تنها تابع مميز 6 اطالعات مندرج در جدول با توجه به. دهند ميمميز با دو متغير پيش بين نشان 

توانيم  مياز اين رو، . داردمهارت تصميم گيري و حل مسئله خانواده بيشترين همبستگي را با متغير 
  .نامگذاري كنيممهارت تصميم گيري و حل مسئله خانواده تنها تابع مميز را 

  

  بحث و نتيجه گيري
بيني مشكالت رفتاري  ي پيش اري، بيانگر تأييد فرضيهنتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل آم

  خانواده،مهارت ارتباطي ، خانوادهي گيري و حل مسئله  مهارت تصميمنوجوانان بر اساس متغيرهاي
 نتايج به دست آمده، با .است خانواده ي  مهارت مقابله وانسجام و احترام متقابل خانواده

، )2007( فرانك و بيوهلر،)2011( كالهر و همكاران ،)2011(استاتزمن،  و همكاران ي ها پژوهش
، بوسكو و )2004( دكويك و همكاران،)2006(، لوكيا و برسالئو)2006(ريچموند و استوكر

  .همسو است) 2002(و استنگر و همكاران) 2003(، ژافي و دزيوريال )2003(همكاران



   Journal of school psychology, Summer 2012                                     1391 انتابست/ شناسي مدرسه رواني  مجله     
                  
 Vol.1, No.2/77-103                                                                                 77-103 /2ي ، شماره1ي  دوره     

 97

 و همچنين پيوند و تعهد كه گرمي روابط و عواطف گفتتوان  درخصوص تبيين اين نتايج مي
ي منسجم محسوب ها هاي اصلي خانواده عاطفي موجود در بين اعضاي خانواده كه از ويژگي

آورد كه مورد  مي اين احساس را به وجود ها در فرزندان آن) 2001، 1داماس و الگين(شود  مي
اين مسئله . ند هستولؤ حساس و مسها ي آنها پذيرش والدين هستند و والدين نسبت به خواسته

ويكتور، برنت، برنسشن و (شود  ميها باعث ايجاد آرامش و عدم احساس اضطراب در فرزندان آن
يي نظير ها يي ويژگيها در نتيجه فرزندان چنين خانواده). 2006؛ برسالئو و لوكيا، 2007، 2الين

نجارهاي رفتارهاي انطباقي و سازگارانه، كارآمدي تحصيلي، روابط مؤثر و رفتار بر طبق ه
زارع و (اجتماعي، افزايش عزت نفس و در نتيجه كاهش اضطراب، استرس و نااميدي دارند 

  ). 1387 ساماني،
يي كه كيفيت روابط منفي است و سرشار از تعارض و اختالف است، ها از طرفي در خانواده

 خانوادگي يها كند و اين گونه روابط و زمينه ميتعارض به فرزند و رفتارهاي او گسترش پيدا 
يي ها ي رفتاري در خانوادهها بسياري از اختالل. شود ميموجب مشكالت سازگاري در كودكان 

شود كه فضاي حاكم بر آن پرخاشگرانه باشد و ارتباطات براي فرزند تهديدآميز تلقي  ميمشاهده 
ي  از اين رو مهارت ارتباطي ضعيف خانواده بر بروز مشكالت رفتار).1383 بشردوست،(شود 

  .فرزندان مؤثر است
 و كوشش براي غلبه بر ها نظر به اين كه منظور از مقابله با فشار رواني، روش مواجهه با دشواري

، لذا احتماالً هرچه قدر كه در خانواده مهارت )1383 كديور، اسالمي و فرهاني،( است ها آن
نواده كمتر براي مقابله با  كارآمدتر باشد فرزندان خاها مواجهه و مقابله با تعارضات و دشواري

                                                 
1. Damas & Laughlin 
2. Victor, Bernat, Bernstien&layne 
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كنند و در نتيجه بروز مشكالت  مياي ناكارآمد استفاده  ي مقابلهها  از روشها تعارضات و دشواري
  .يابد ميي مقابله ناكارآمد است كاهش ها  استفاده از روشي  كه نتيجهها رفتاري در آن

 و گلدنبرگ، 2دنبرگ، به نقل از گل1974 (1بنابه رويكردي كه واترالويك، ويكلند و فيش
ي  ي اختالل در اعضاي خانواده به خاطر استفادهها  است، پديدايي و تداوم نشانهكردهارايه ) 1388

ي   به واسطهها پردازان، بروز يا تداوم نشانه به اعتقاد اين نظريه. حل نادرست است مكرر از يك راه
ا افزايش مهارت لذا ب. ل مختلف استي بي تأثير در برخورد با مسائها حل ي مكرر از راه استفاده

آن در  و به تبع ،گيري خانواده، بروز مشكالت رفتاري در اعضاي خانواده حل مسئله و تصميم
  .يابد ميفرزندان كاهش 

تك متغيرهاي فرايندهاي خانواده، نقش مجموع   كنندگي تك بيني پس از بررسي نقش پيش
ي آماري نشان داد كه  ها نتايج تحليل.  بررسي شدتاريمشكالت رفبيني ابتال به  اين متغيرها در پيش

در . بيني كند را پيشمشكالت رفتاري تواند ابتال به  ميتركيب خطي متغيرهاي فرايندهاي خانواده 
دهد كه متغيرهاي فرايندهاي خانواده شامل  ميدست آمده نشان  توان گفت نتايج به ميمجموع، 

ي خانواده و  انواده، مهارت ارتباطي خانواده، مهارت مقابلهمتغيرهاي انسجام و احترام متقابل خ
 را مشكالت رفتاري خانواده هركدام به تنهايي ابتال به ي گيري و حل مسئله مهارت تصميم

وان گفت كه ت ميبيني توابع متغيرهاي مذكور  كنند، اما با توجه به درصد صحت پيش ميبيني  پيش
 خانواده و مهارت ارتباطي خانواده بهتر از ساير ي سئلهگيري و حل م به ترتيب مهارت تصميم

 و گروه بدون مبتال به مشكالت رفتاريتوانند ميان دو گروه  ميمتغيرهاي فرايندهاي خانواده 
استفاده از تركيب خطي متغيرهاي فرايندهاي خانواده صحت . مشكالت رفتاري تفاوت قائل شوند

يي همچون ها يي كه از مهارتها رسد در خانواده مير به نظ. رساند مي %7/80بيني را به  پيش

                                                 
1. Watzlawick,Weakland & Fish 
2. Goldenberg 
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گيري، حل مساله و ارتباطي برخوردارند، عزت نفس و عاطفه مثبت باالتري در فرزندان  تصميم
ساز استفاده هرچه بهتر از استعداد درسي، ورزشي و هنري آنها  گيرد كه اين خود زمينه ميشكل 

توان گفت دو جانبه است و تقويت هريك از اين  ميهرچند ارتباط اين متغيرها اغلب . گردد مي
به عبارت ديگر، خانواده به ويژه فرزندان، از . شود ميي مثبت ها ، موجب ارتقاء ساير جنبهها جنبه

شوند كه نقش مهمي در  مي مثبت رو به رشد ي  وارد يك چرخهها طريق رشد اين مهارت
  .پيشگيري از مشكالت رفتاري آنان دارد

 ي به نقش مهارت تصميم گيري و حل مسئلهشود كه  ميي پژوهش پيشنهاد ها ه يافتهبا توجه ب
ي درماني عالوه بر ها خانواده در ابتال به مشكالت رفتاري توجه بيشتري مبذول شود و در طرح

گيري كارآمد   و تصميم ي حل مسئلهها  ناكارآمد، آموزش روشي ي حل مسئلهها اصالح روش
ي درماني توجه بيشتري به مهارت ارتباطي خانواده شود و ها مچنين در طرحه. نظر قرار گيرد مد

تعارضات درون خانواده اعم از تعارضات والدين با يكديگر و تعارضات والدين با فرزندان مد نظر 
 خانواده و ي گيري و حل مسئله تصميمهاي آموزش  عالوه براين، برگزاري كارگاه. قرار گيرد

ي آنها در جهت پيشگيري از بروز ها ان و خانوادهآموز دانشاده ويژه مهارت ارتباطي خانو
  .تواند موثر باشد ميمشكالت رفتاري  

مهم ترين محدوديت اين پژوهش استفاده از فرم خودگزارشي مشكالت رفتاري به تنهايي براي 
  .طبقه بندي نوجوانان به دو گروه داراي مشكالت رفتاري و بدون مشكالت رفتاري بود
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