بررسی رابطه عملکرد خانواده(طبق الگوی سرکامپلکس السون)
و رفتارهای انحرافی میان نوجوانان ( )71-71قائمشهر
علی اصغر عباسی
تاریخ دریافت1331/1/3 :
تاریخ پذیرش1331/3/11:
چکیده

این تحقیق سعی دارد که اصل ارتباط والدین -نوجوانان را همان طوری که در انواع مختلف سیستمهای خانواده
مشاهده شده(طبق الگوی سرکامپلکس السون) توصیف کند و تأثیر آن را بر روی رفتارهای انحرافی نوجوانان
بررسی کند .برای انجام تحقیق حاضر از میان  18071نوجوان ساکن در قائم شهر 088،نفر به صورت نمونه گیری
خوشه ای تصادفی انتخاب شدند؛ و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد شده و محقق ساخته استفاده شد
و پایایی هر یک از ابعاد با روش آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش و قابل قبول ارزیابی شده است .در این
تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل واریانس یک سویه و آزمون  tدو گروهی مستقل استفاده شد.
یافته های این تحقیق نشان داد که :رفتارهای انحرافی در بین پسران بیشتر از دختران میباشد و اکثر نوجوانان در
خانواده های پیوسته متعادل و انعطاف پذیر متعادل بودهاند و تفاوت معناداری بین انواع خانواده و رفتارهای
انحرافی وجود داشته است و با توجه به آزمون شفه ،نوجوانانی که خانوادههایشان جداست به طور معناداری با
نوجوانانی که در خانواده های مرتبط و گرفتار است از رفتارهای انحرافی باالتری برخوردارند .تفاوت موجود در
میانگین رفتار انحرافی بین خانواده ساختارمند با خانواده انعطافپذیر وجود دارد و نوجوانانی که نوع خانوادهشان
ساختارمند است به طور معناداری با نوجوانانی که نوع خانوادهشان انعطافپذیر و آزاد است رفتارهای انحرافی
باالتری را دارند .به طور کلی میتوان گفت  :طبق الگوی سرکامپلکس السون نوجوانانی که در خانواده های میانی
قرار دارند ،رفتارهای انحرافی بیشتری برخوردارند.

واژگان کلیدی :نوجوانان ،عملکرد خانواده ،انعطاف پذیری خانواده ،پیوستگی خانواده ،رفتارهای انحرافی

 -7عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
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مقدمه

رفتارهای انحرافی پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است که عوامل بسیاری در نحووه کو ل
گیری و بروز نوع رفتار انحرافی مؤثر میباکند ،در این تحقیق تبیوین مسوه ه بور اسوا
اجتماعی ،به نوعی نحوه عمل رد مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده میباکد .که نقو

عامول محوی
مهموی را در

هم اری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محی اجتماع بر عهده دارد.
به نظر میرسد افزای

میزان رفتارهای انحرافی در میان نوجوانان حاکی از تضعیف مناسوبا

خانواده بوده ،به طوری که وحد

گروهوی

گروهی از هم پاکیده است .به هر میزانی که رواب اعضاء از سیطره

رواب صمیمی ،عاطفی و اخالقی خارج کود ،خطر از بین رفتن کارکرد بسویار مهوم خوانواده زمووزش
هنجارها و ارزشهای اجتماعی به فرزندان دور نخواهد بود.
زنچه مهم است مناسبا

و پیوندهای اعضای خانواده است به طوری که افراد به عنوان عاملین نق هوا

باید به گونهای ایفا نمایند که کارکرد اساسی حفظ وحد
عدم عشق و محبت و نبود ثبا

و انسجام خانواده را به دنبوا داکوته باکود،

و هماهنگی در خانوادههوا زمینوه سواز رفتارهوای انحرافوی مویباکود

(روزبهانی.)8: 8731،

عمل رد خانواده به توانایی زن در هماهنگی با تغییرا  ،حل تضادها و تعارضا  ،همبستگی بین اعضا،
و موفقیت در اعما ا گوهای انضباطی ،رعایت حد و مرز بین افراد ،اجرای مقررا
این نهاد با هدف حفاظت از کل سیستم خانواده مربوط است .تغییرا
باعث ایجاد رفتارهای اجتماعی متفاو

و اصو حاکم بور

کموی و کیفوی در فرزینود فوو

در خانواده و در مواردی نیز ،به رغم این ه میتواند پشتوانه ای

برای سالمت رفتاری افراد باکد خود مش ال

رفتاری خاصی ایجاد میکند که ی ی از ایون مشو ال

رفتاری میتواند رفتارهای انحرافی نوجوانان (در محی

خانواده ،مدرسه ،در بین دوستان) باکد ( کدیورر

و همکدارن  .)31:8717،دو جنبه کلیدی رفتار وا دین که معموالً محققان زنها را مورد بررسی قرار میدهند
حمایت و کنتر وا دین هستند .حمایت به عنوان میزان مراقبت ،نزدی ی و عاطفی است که وا ودین از
خود بروز میدهند .این بسیار کبیه به وابستگی که در مد سرکامپل س ارزیابی کده است میباکود و
کنتر به عنوان میزان انعطافپذیری که وا دین در اجورای قووانین و نظوم فرزنودان اسوتفاده مویکننود
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تعریف کده است .کنتر بسیار بوه انعطوافپوذیری در مود سورکامپل س اسوت(بدر و مادا ر.)8333،2

دریافتند که رواب منحنی بین کنتر وا دین و نتایج مثبت در فرزندان وجود دارد .زنها گزارش دادهاند
که اگر وا دین خیلی زسان گیر باکند (باعث ایجاد سیستم بینظمی میکوند) یا خیلی سختگیر(باعث
ایجاد سیستم سخت و جدی میکوند) و این فرزندان با مش ال

بیشتری مواجه میباکند .ایون ن توه

فرضیه منحنی خطی مد سرکامپل س را که بیشتر فرزندان مش لدار از سیستمهای نامتعاد منشه می-
گیرند را تهیید میکند(نلسر .)2002،
ادبیات تحقیق

روی رد ساختاری در ارزیابی خانوادهها ،اساساً توس سا واد و رمینوچین و هم اران
نظریهپردازان ساختارگرا بر)1 :کلیت نظام خانواده )1تهثیر سلسوله مراتو

کو ل گرفوت.

خوانواده )3کوارکرد بوه هوم

پیوسته نظامهای فرعی زن تهکید دارند و زنها را تعیینکننده اصلی بهزیستی اعضا مویداننود .در اصول،
ساختار سازمانی زیر بنایی خانواده (یعنی ،ا گوهای تعاملی پایدار و نظمدهنده زن) و انعطافپوذیری زن
در پاسخ به کرای متغیر در سراسر چرخه زندگی خانوادگی است که باعث ظهور ا گوهای کارزمود یوا
ناکارزمد میکود.
مینوچین( ،8331به نقل نز اظاهری )8731 ،معتقد است روی رد ساختاری به خانواده بور مبنوای ایون مفهووم
استوار است که خانواده چیزی بی
خانواده در قا

از پایههوای روانوی – زیسوتی منفورد اعضوای زن اسوت .اعضوای

زرایههای خاصی که حاکم بر تباد های زنان است ،باهم رابطه برقورار مویکننود .ایون

زرایهها ،اگرچه معموالً به وضوح ابراز یا حتی کناسوایی نمویکووند ،یوک کول –یعنوی ،یوک سواخت
خانوادگی -را به وجود میزورند .ماهیت این ساختار از نظم و ترتیبی تبعیوت مویکنود کوه بوا ماهیوت
فردی ی ایک اعضا متفاو

است.

2 - Both & Amato
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همانند بسیاری از نظریههای سیستمی ،نظریه ساختاری به مواردی چون :مؤ فوههوای نظوام چگونوه بوا
ی دیگر تعامل دارند ،توازن چطور به دست میزید ،ساز و کارهای پس خوراندی خانواده چگونه عمل
میکنند ،ا گوهای ارتباطی ناکارزمد چگونه به وجود میزیند و ،...عالقهمند هستند.
اکیترن ،کلمنت و زیمون ( )8733اعتقاد دارند که مینوچین در روند ارزیابی یک سیستم خانوادگی ک
بعد مختلف را در نظر گرفته است)1 :ا گوهای تعاملی ترجیحی )1انعطافپذیری و ظرفیت سیستم کوه
عمدتاً در اتحادهای خانوادگی یعنی ،ک لگیری زیر نظامها نمایان میگردد  )3بازتوا ،،یعنوی ،توجوه
اعضای خانواده نسبت به ی دیگر  )4بافت زیستی ،که هم ذخایر موجود و هوم تنگناهوای احتموا ی در
خانواده را تشریح میکند )5مرحله رکد و ت امل کنونی خانواده و این مطل
متناس

کوه وظوایف و اقوداما

با این مرحله تا چه حد جامه عمل میپوکود  )6اهمیوت تعوارو و حفوظ ا گوهوای تعواملی

ترجیحی.
عالوه بر این مینوچین با تهکید بر قواعد خانواده ،نق ها ،خرده نظام ،مرزبندی ،کلیت و سوازمان بورای
رواب خانوادگی و ا گوهای تعاملی در خانواده اهمیت فراوانی قائل است.
کوالپینتو( )8338اعتقاد دارد همانند زنچه که برای تمام موجودا

انطباقی صاد است ،خانواده نیازمنود

نوعی سازمان درونی است که تعیین میکند چگونه ،چه وقت ،و با چه کسی باید ارتبواط برقورار کورد.
ا گوهای تباد ی حاصل از این سازمان ،ساختار خانواده را ک ل میدهند(هما ).

این ساختار ،اساساً معرف مجموعهای از قواعد عملیاتی است کوه خوانواده بورای تحقوق بخشویدن بوه
کارکردهای مهم خود ،زنها را وضع کرده است .این سواختار ،چوارچو ،کوناخت ا گووی هماهنو ،
ت راری و پایداری را فراهم میزورد که نشان میدهد ،چگونه یوک خوانواده بورای حفوظ ثبوا

خوود

سازماندهی میکود و تحت مجموعه کرای محیطی متغیر ،چگونه به دنبا راه حلهایی میگوردد کوه
ارزش انطباقی دارند.
ا گوهای تباد ی حاصله بین اعضای خانواده ،باعث مرت

کردن و سازماندهی رواب نسبتاً ثابت فرد بوا

واحدهای تش یل دهنده خانواده میکوند و این ا گوها رفتار اعضای زن را تنظیم میکنند.
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مینوچین( ،8313به نقل نز اظاهری )8711،خانواده را دارای ساختار سلسله مراتبی میداند و معتقد است کوه
مم ن است خانواده کارکردهای اصلی خود را از طریق سازمانیابی در قا
اغل

زیر نظامهای همزمانی که

زرایشی مرتبهای دارند ،تحقق میبخشد؛ و این زیر نظامهای خانواده بر طبق جنسیت (مورد/زن)،

(وا دین/فرزندان) ،عالیق مشترک(عقلی/اجتماعی) یا کارکرد(چه کسی مسؤو چه کاری است) ساخته
میکوند .بنابراین خرده نظامها به منز ه اجزای ساختار خانواده هستند و یا بوه منظوور اجورای ت وا یف
مختلف خانوادگی که برای کارکرد کل نظام ضرور

دارند ،به وجود زمدهاند .هر خورده نظوام توسو

مرزها و قواعد عضویت خاصی مشخص میکوند .این مرزها تعیین میکنند کوه کورکتکننودگان چوه
کسانی هستند و نق

هایی که در ارتباط با ی ودیگر و سوایر افوراد خوارج از ایون خورده نظوام اعموا

خواهند کد ،کدام هستند .ترکی

ویژه هر خرده نظام ،تقریباً به اندازه وضوح مرزهای زن اهمیت ندارد

و مرزهای درون خانواده از حاظ نفوذپذیری با ی دیگر تفاو
نظام ،ماهیت و فراوانی ارتباط و تما

دارند و میزان دسترسی بوه هور خورده

میان اعضای خانواده را تعیین میکند.

درحا یکه مرزهای کامالً مشخص بین خرده نظامهای خانواده ،به حفظ جدایی افراد کموک مویکنود و
همزمان بر احسا

تعلق به کل نظام خانواده صحه میگذارد ،مرزهای بسیار خشک یوا انعطوافناپوذیر

باعث ایجاد سدها و موانع غیر قابل نفوذ بین خرده نظامها میکوند.
وضوح مرزها در خانواده یک پارامتر مهم در ارزیابی عمل رد خانواده است .بنابراین بر اسا

انعطاف-

پذیری یا انعطافناپذیری و خشک بودن مرزها ،خانوادهها طبقهبندی میکوند .در چنین حوا تی دنیوای
وا دین و فرزندان از ی دیگر جدا و متمایز هستند و اعضای این خرده نظامها قادر بوه ورود بوه دنیوای
ی دیگر نبوده و در نتیجه عطوفت و حتی تباد ساده محبت با ی دیگر از بین میرود و مم ون اسوت
باعث بروز مش ال

و اختالال

رفتاری در فرزندان کود.

ی ی دیگر از مباحث مهم در نظریه ساختاری مفهوم پیوستگی (انسوجام) اسوت کوه نشوانگر ا گوهوای
تباد ی 3مهم اعضای خانواده است .ا سون و هم اران ( )8333پیوستگی خانوادگی را به عنوان پیوندهای
عاطفی که اعضای خانواده نسبت به ی دیگر دارند تعریف میکنند.

3- Transectional Pattern
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مینوچین ( )8331دو مفهوم ادغام کده و رها کده را برای توصیف ا گوهای تباد ی خوانواده ب وار بورده
است .ادغام کده حا تی افراطی از نزدی ی و کد
ی دیگر بی

تعاملهوای خوانوادگی اسوت کوه در زن اعضوا بوه

از حد عالقهمند یا درزمیخته هستند .نظام مرزها در حد ناچیزی تف یک کده اسوت و بوه

سادگی میتوان از زن عبور کرد و خود مختواری و اسوتقال اعضوا از بوین مویرود .در سوویی دیگور،
اعضای خانوادههای گسسته یارها کده کارکرد مجزا و مستقلی دارند و ارتباط زنهوا فاصولهدار اسوت.
اعضای خانواده احسا

وابستگی نسبت به ی دیگر ندارند و در صور

زوم نمویتواننود از ی ودیگر

تقاضای حمایت کنند ،فاصله بین فردی در زنها زیاد است و مرزها در این خوانواده سوخت و خشوک
است (نلسر  .)8333،مینوچین ( )8311اعتقاد دارد که در خانوادهای با کارکرد سا م وضوح مرزها موجو
میکود که هر عضو فردیت خود را حفظ کند اما احسا

تعلق به خانواده را از دست ندهد.

انواع مد های دیگر خانواده به طور مستقل بر متغیرهای مربوط به ابعاد انسجام ،انعطافپذیری متمرکز
کده است .طبق زخرین مطا عه و بررسی البیت از مفاهیم سیستم خانواده ،اینطوور نتیجوه گرفوت کوه
چندین روی رد تئوریک و نظریه ای ،مفاهیم مربوط بوه دو بعود ( انسوجام و تغییور ) را بوه کوار بردنود
جدو  ،مفاهیم و بررسیهای چندین نظریهپرداز را که به این سه چارچو ،پرداختند را نشان میدهد.
جدول  -7الگوهای تئوریک ( نظریهای ) و سه چارچوب مدل ( الگو ) پیرامون خانواده ( سرکامپلکس )
نظریهپردازان
بیورزوویلر

انسجام

سازگاری(انطباقپذیری)

مرکزگرایی

سازگاریبامحیط

مرکزگریز

(رشدنظاممند)

اپستینودیگران



ارتباط


کنترلرفتار
درگیریعاطفی

حلمشکل

ارتباطپاسخدهیعاطفی

نقشهاووظایف


گاتمن

اعتباریابی

تقابل



کانترولهر

عاطفه،انفعال
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بیورز و ویلر به طور ویژهتری ،عوامل و نیروهای مرکزگرایی و مرکز گریز خانواده را از دیود مفهوومی
بسیار نزدیک به انسجام ،توصیف میکنند .زنها واژه و اصطالح سازگار پذیری را در این طوور مواقوع
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به کار میبرند در صورتی که تعریف کاربردیشان کمی تفاو
ا گو و مد برتر نق پذیری مفاهیمی که تناس

است .اپستین و هم اران

بوه وسویلهی

زیادی با سه بعد اصولی دارنود را بوه کوار مویبرنود.

گاتمن ،مفاهیم ،اعتبار یابی و تقابل را که ارتباط نزدی ی با انسجام و تغییر دارند را به کار بورد .مفهووم
تهثیری که کانترو هر ارائه کردند ،خیلی به انسجام مرتب است و مفهوم نیرو و قدر

از دیدگاه این دو

نفر ،مشابهت به سازگار پذیری دارد .البیت هم در مطا عه و مقا ی اخیر خود ،کباهت مفهوم تعلوق بوه
انسجام و مفهوم نیرو و قدر

به سازگار پذیری را توصیف مویکنود .مفهووم فاصولهی فوت و وقون،

ارتباط نزدی ی با انسجام دارد و مفهوم حل مش ل زنها ،مرتب با سازگار پوذیری اسوت؛ و سورانجام،
مطا عا

ززمای

کدید و ریس به کد

به ا گویی که بر حل مش ل خانواده تاکیود مویکنود وابسوته

است .چارچو ،و بعد هماهنگی از دید او به طور مفهومی به انسجام کباهت دارد و فاش کوردن و در
میان گذاکتن با دیگران به مفهوم تغییر کبیه است.
که این مطا عا

به ا گو و مد سرکامپل س اعتبار میبخشد:

در حا ی که در ا گوی سرکامپل س ،سه بعد وجود دارد اما در این ا گو فق به دو بعد انسجام و تغییر
از دید تصویری ،پرداخته کد .چون ارتباط ،بعدی است که حرکت و جنوب

خوانوادههوا را بوه سووی

انسجام و تغییر ،زسان میکند .ا گوی سرکامپل س ،توانایی کناسایی  16گونه از سیستمهای خوانوادگی
را با دو بعد انسجام و انعطافپذیری به چهار نوع خانواده را به ما میدهد که این دو بعد ،در خوانواده-
هایی که در زمینهی هر دو بعد خیلی کم یا خیلی زیاد ،ظاهر میکوند ،خمیده و قو دار هسوتند و وی
در خانوادههایی که از تعاد بیشتری برخوردارند یعنی در دو ناحیهی اصلی قرار دارند ،به نظر میرسد
که از جایگاه بهتر و مناس تری برخوردار کوند که این گونه خانواده را میتووان بوه سوه گوروه کلوی،
تقسیم کرد .متعاد  ،میانه رو ،نامتعاد که در ک ل مشاهده میکنید .خانوادههای متعاد  ،چهوار بخو
اصلی هستند که بر دو بعد پیوستگی و انعطافپذیری متعاد هستند و انواع خانوادههوای میانوهرو ،زن-
هایی هستند که کرانشان بر یک بعد و توازنشان بر بعد دیگر قرار دارد و اما ،انواع خانوادههای کوران (
انتها ) ،مواردی هستند که کرانشان بر روی هر دو بعد قرار دارد.
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ا گوی سرکامپل س 0ی ی از جدیدترین و نظامندترین ا گوهای رفتاری خانواده(ترکیبی از سیستمهای
خانوادگی و مقیا های ارزیابی وابستگی و سازگاری خانواده) است .که به وسیله ا سون و هم اران
برای توصیف خانوادهها به کار گرفته کده است.
در حا ی که نظریه ساختاری همانند سایر نظریهها در این حوزه بیشوتر بوا خوانوادههوای دارای مشو ل
سروکار داک ت ،در ا گوی سرکامپل س بور ا گوهوای طبیعوی تعوامال

خوانواده تهکیود بیشوتری موی-

کود(اظاهری و همکارننش .)8711:70،در این ا گو با استفاده از طبقهبندی که در ابعاد انسوجام(5پیوسوتگی)،
انطبا پذیری6و ارتباطا

انجام میکود ،سنخهای خانوادگی تشخیص داده میکود .این سنخهوا کوامل

خانوادههای متعاد  ،میانی و افراطی هستند.
پیوستگی به پیوندهای عاطفی اعضا خانواده نسبت به ی دیگر و استقال افراد در نظام خانوادگی اکاره
دارد 4 .سطح از پیوستگی تعریف کده اسوت کوه کوامل :گسسوته یارهوا کده(پیوسوتگی خیلوی کوم)،
جداکده(پیوستگی کم به سمت متوس ) ،پیوسته (پیوستگی متوس روبه باال) و سرانجام ادغام کده یوا
گرفتار(پیوستگی خیلی باال) است (نلسر .)8333،

در سطح درهم زمیخته یا ادغام کده استقال وجود ندارد و اعضا خانواده تعلق و وابستگی بسیار کدید
و باالیی نسبت به ی دیگر دارند و در قسمت دیگر گسسته یا رها کده است کوه بوین اعضوا خوانواده،
هیچ وابستگی و پیوند عاطفی وجود ندارد .خانوادههای سا م در بعد پیوستگی ،به توازن میان نزدی وی
مفرط(گرفتار) و نزدی ی ضعیف و سست (از هم گسیخته) میرسند .که در ایون صوور

طبوق نظریوه

ا سون از نظر پیوند خانوادگی  4نوع خانواده وجود دارد.
خانواده فارغ و جدا ( 1پیوند خیلی کم ) اصوالً از «من» به جای «ما» برقرار است .که پیوند ضوعیف واستقال زیاد برای مثا  :ارتباط خانوادگی محدود ،عدم یا فقدان وفاداری و حسن ما یت و تعلوق در
این خانوادهها زیاد است.

4 -Circumplex Model
5 -Cohension
6 -Adaptabiity
7 -Disnegaged
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خانواده جدا ( 8پیوند خیلی کم تا متوس ) بیشتر از «من» به جای «ما» استفاده میکود.جدایی عاطفیتر و احساسیتری نسبت به باهم بودن برقرار است .بیشتر به جای وابستگی ،استقال در
زن حاکم است .برای مثا  :در حا ی که جدا از هم هستند و تنهایند مهم میباکد ،بعضی اوقا

با هوم

هستند بعضی از تصمیمگیریها مشترک در زن دیده میکود و وفاداری به ی دیگر در زن برقرار است.
خانواده مرتب  ( 3پیوند متوس یا متعاد تا زیاد ) بیشتر «ما» و سپس «من» نزدی ی و قرابوت متعوادتا زیاد برقرار است و در برابر رابطه خانوادگی به طور چشمگیری وفوادار مویباکوند و بیشوتر بوا هوم
هستند تا این ه جدا از هم باکند .برای مثا  :منافع مشترک هموراه بوا بعضوی از فعا یوتهوای مجوزا و
جداگانه میباکد (هما ).

-خانواده به هم پیوسته( 10پیوند خیلی زیاد) اصوالً «ما» ،پیوند خانوادگی بی

از حد و استقال فوردی

محدود است .برای مثا  :افراد خیلی به ی دیگر وابستهاند و نسبت بوه ی ودیگر واکون

از خودکوان

نشان میدهند .کمبود یا نبود جدایی کخصی و فضای اختصاصی کمی وجود دارد (هما ).

انعطافپذیری به قابلیت تغییرپذیری خانواده در پاسخ به تغییرا
خانواده به عنوان توانایی نظام خانواده در پاسخگویی به تغییرا

محیطی اکواره دارد .انعطوافپوذیری
در ساختار خانواده ،نق

ارتباطوا

و

قواعد ارتباطی در مقابل تنیدگیهای موقعیتی و تحو ی ،تعریف کده است .در این ا گو نیز  4سوطح از
انطبا پذیری تعریف کده است که کامل :سخت(انعطافپذیری خیلی پوایین) ،سواختیافتوه(انعطاف-
پذیری پایین رو به سوی متوس ) ،انعطافپذیر (انطبا پذیری متوس روبه بواال) ،بوینظوم یوا هورج و
مرج(انعطافپذیری خیلی زیاد) است .سطوح مرکزی بعد انعطافپذیری (ساختیافته و انعطافپوذیر)
منجر به برقراری توازن و کارکرد سا م خانوادهها میکود در حا ی که سوطوح افراطوی زن (بوینظوم و
انعطافناپذیر)برای چرخه زندگی بیشترین مش ال

را به وجود میزورد (نلسدر  .)8312 ،بنوابراین موی-

توانیم در بعد سازگاری (انعطافپذیری)  4نوع خانواده را در نظر بگیریم :

8 -Seprated
9-Connected
10 -Enmeshed
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 سفت و سخت( 11کم)  :که اینگونه خانوادهها دارای رهبری مستبدانه ،نظام سخت و دقیق ،بحوث وگفتگوی محدود و کم و نق ها و قوانین ثابت.
 -ساختاری( 11کم تا متوس ) :در اینگونه خانوادهها بعضی اوقا

رهبری به طوور مشوترک اسوت ،توا

حدودی دموکراتیک است ،بحث و گفتگوی سازماندهوی کوده برقورار اسوت و نقو هوا بوا ثبوا
مشخصند ،اما زمانی که نیاز است میتواند تغییر کند و تغییرا

و

کمی در قانون خانواده دیده میکود.

 -انعطاف پذیر( 13متوس تا زیاد) :در اینگونوه خوانوادههوا اغلو

رهبوری بوه طوور مشوترک اسوت،

دموکراتیک است ،بحث و گفتگو ززاد در زن برقرار است ،نق ها در زن تقسیم کوده اموا توا حودودی
ثابت است ،قانون متعاد زمانی که نیاز باکد تغییر پیدا میکند.
 زکفته و پر هرج و مرج( 14خیلی زیاد) :در اینگونه خانوادهها عدم رهبری ،وجود بینظمی و بحوثبیپایان و تغییرا

م رر قوانین مشاهده میکود.

مد سرکامپل س توصیفی برای سنخهای خانوادگی و زناکویی مطرح کده است و از ترکی
 16 ،4*4نوع خانواده متفاو

این ابعاد

به وجود میزید.

متعادل میانیCافراطی

A

B

(A)4

2(b) (B)3

(B)8

(C)6(C) 7

 (b)5

(B)12

(C)11(C) 11

 (b)9

(A)16

(A)1

(A) 13 (b)14(b) 15

شکل  ( -7الگوی سرکامپلکس ،سه نوع از نظامهای خانوادگی و زناشویی برگرفته از السون و همکاران.)70:1881،

خانوادههای متعاد روی هر دو بعد در ی ی از دو سطح میانی قرار دارنود .خوانوادههوای میوانی فقو
روی ی ی از دو بعد در ی ی از دو سطح میانی قرار دارند .خانوادههای افراطوی روی هور دو بعود در
11 -Rigid
12-Staructured
13
-Felexible
14
-Choatic

701

بررسی رابطه عملکرد خانواده(طبق الگوی سرکامپلکس السون) و رفتارهای انحرافی میان نوجوانان ( )29-21قائمشهر

ی ی از دو انتهای افراطی قرار دارند .با استفاده از این طرح میتووان خوانوادههوا را گوروهبنودی کورد.
ا سون و هم اران
تعامال

بر اسا

این ا گو به ارزیابی کن وری خانواده پرداختنود و جنبوههوای متفواو

خانوادگی و زناکویی را که کامل ساختار خانواده بوده است را اندازهگیوری کردنود .در ایون

تحقیق با توجه به ا گوی سرکامپل س مطرح کده توس ا سون ،فرضیه های زیر مطرح میکود.
 -بین انواع خانواده در بعد پیوستگی و میزان رفتار انحرافی نوجوانوان تفواو

معنواداری وجوود دارد.

(فرضیه مقایسهای)
 -بین انواع خانواده در بعد انعطافپذیری و میزان رفتار انحرافی نوجوانان تفاو

معناداری وجود

دارد(فرضیه مقایسهای).
 -بین جنسیت و میزان رفتار انحرافی نوجوانان ،تفاو

معناداری وجود دارد (فرضیه مقایسهای).

 -بین میزان سن و میزان رفتار انحرافی نوجوانان ،رابطه معناداری وجود دارد (فرضیه علی).
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شکل ( -1الگوی سرکامپلکس ،سه نوع از نظامهای خانوادگی و زناشویی برگرفته از السون و همکاران.)70:1881،
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شکل  ( -1الگوی سرکامپلکس ،سه نوع از نظامهای خانوادگی و زناشویی برگرفته از السون و همکاران.)1:7111،

روش تحقیق

جامعه آماری
جامعهی زماری این پژوه

 10811نفر نوجوانان  13تا 11سا هی ساکن قائم کهر میباکند.

نمونه پژوهش  :نمونه مورد بررسی در این پژوه

با محاسبه فرمو کوکران 400،نوجوان ساکن قوائم

کهر میباکند که از این تعداد 100نفر دختر و 100نفر پسر نمونه مورد نظر را تش یل میدادنود .بورای
دست یافتن به چنین نمونه ای ابتدا با توجوه بوه منطقوه بنودی در کهرسوتان و مؤسسوا
ورزکی انتخا ،کده در هر منطقه به طور تصادفی نوجوانان مورد نظر نمونه انتخا ،کدند.
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شیوه اجرا :در این پژوه

از روش پرسشنامه استفاده کده و پس از زماده کدن زن و بررسی روایی و

اعتبار پرسشنامه و همچنین مشخص کردن مناطق و مؤسسا

فرهنگی و ورزکوی موورد نظور بوه ایون

م انها مراجعه و پرسشنامه مورد نظر بر روی نوجوانان پسر و دختر اجرا گردید.
ابزار اندازه گیری  :برای سنج

متغیرهای اصلی تحقیق نخست این متغیرها تعریف مفهومی و سپس

تعریف عملیاتی کدند و زن گاه کاخصهای الزم تعیین و از میان زن کواخصهوا پرسشونامه ای بوا13
سؤا تدوین کد.
برای اندازه گیری متغیر مستقل (عمل رد خانواده)و متغیر وابسته (رفتار انحرافی نوجوانان)از پرسشونامه
ای با سؤا های استاندارد کده و محقق ساخته استفاده گردید .برای بررسی روایوی پرسشونامه از روش
ز فای کرونباخ استفاده گردید و ضری

ز فای بوه دسوت زموده بورای هور یوک از متغیرهوا (رفتارهوای

انحرافی 0/83:و عمل رد خانواده )0/16:به دست زمده است.
روشهای آماری تجزیه و تحلیل :داده های این پژوه
متناس

با روشهوای زمواری توصویفی و اسوتنباطی

با سطح اندازه گیری متغیرها و کمی و کیفی بودن زنها مورد ارزیابی قورار گرفوت .در بخو

توصیفی که کاخصهای پراکندگی میباکد ،از انحراف معیار و حداقل و حداکثر استفاده کده است و
برای کاخص مرکزی از میانگین استفاده کده است .در بخ
پژوه  ،با توجه به ماهیت داده ،نوع متغیر ،قیا

زمار استنباطی جهت بررسی فرضیههوای

اندازه گیری ،مستقل و وابسته بودن نمونوههوا موورد

تحلیل و تفسیر قرار گرفتند و با توجه به میزان روایی قابول قبوو  ،دو نووع تحلیول(ززمون  tدو نمونوه
مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه )به کار رفته است.
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یافته های تحقیق
جدول -1آماره های توصیفی مربوط به گویه های شانزدهگانه شاخص در متغیر وابسته ( رفتار انحرافی خفیف )
بعد

3

بدوناجازهوالدینازکیفآنهاپولگرفتن

4

دروغگفتنبهوالدین

5

دادبیدادکردندرحیاطمدرسه

1/81

6

شکستناموالمدرسهبرایسرگرمی

1/49

7

یادگارینوشتنبررویلوازمووسایلمدرسه

8

تذکرگرفتنبهعلترعایتنکردنقوانینمدرسه

خانواده

2

رفتارهای

1

دعواومرافعهباخواهرانوبرادراندرمنزل

انحرافیدربین

ردیف

گویه
بدوناجازهبیرونرفتنازمنزل

رفتارهایانحرافیدرمدرسه

میانگین

انحرافاستاندارد

آلفا

1/66

1/172

1/828

2/28

1/395

1/834

1/46

1/115

1/821

1/89

1/177

1/825

1/111

1/819

1/998

1/821

12/2

1/361

1/816

1/92

1/212

1/825

2/29

1/414

1/823

1/86

1/267

1/824

1/987

1/821

1/194

1/818

1/68

1/119

1/821

1/74

1/246

1/823

1/29

1/755

1/ 8

1/22

1/729

1/823

9

استفادهازتقلبدرامتحاناتسختومشکل

11

تأخیردررفتنبهمدرسه

11

غیبتهایغیرموجهدرکالسدرسوبیرونرفتنبادوستان

1/41

12

ازمسئولینمدرسهتذکرگرفتنبهعلتنداشتنپوششمناسب

1/53

16

دوستان

15

سیگارکشیدنبهپیشنهاددوستان
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رفتارانحرافی

14

دزدیازمغازهبادوستان

خفیفدربین

13

صدمهزدنبهدیگراندرمواقععصبانیت
آنهابههمراهدوستان
زنگزدنبهافرادمتفرقهواذیتکردن 
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متغیر وابسته (رفتارهای انحرافی خفیف)در این پژوه

با 16گویه سنجیده کده است .کاخص کلی

رفتار انحرافی با میانگین نمره  1/11حاکی از وقوع انحراف تقریباً در حد پایین در جامعهی زماری فو
است .کوچکترین میانگین مربوط به گویه ی ( 65سیگار کشیدن به پیشنهاد دوستان) در بعد رفتارهای
انحرافی خفیف در بین دوستان است و بیشترین میانگین مربوط به گویه ( 53استفاده از تقل
امتحانا

در

سخت و مش ل) است که مبین توافق پاسخگویان روی پاسخ داده کده است .با توجه به

جدو و نمودار ،همان طور که مالحظه میکود به طور ضمنی به این نتیجه میرسیم که میزان انحراف
در هر 3متغیر کمتر از مقدار متوس  3بوده و در بین این  3متغیر وابسته ،مقدار انحراف در بین خانواده
با میانگین  1/80بیشتر بوده و مقدار انحراف در بین دوستان با میانگین  1/18کمترین بوده است .از
میان رفتارهای انحرافی خفیف در مدرسه ،بیشترین انحراف در استفاده از تقل

در امتحانا

و کمترین

میانگین در ک ستن اموا مدرسه بوده است .از میان رفتارهای انحرافی خفیف در بین خانواده،
بیشترین انحراف در خانواده ( )1/18دعوا و مرافعه با برادران و خواهران در منز و کمترین انحراف،
( )1/46بدون اجازه از کیف پو زنها پو گرفتن بوده است .از میان رفتارهای انحرافی خفیف در بین
دوستان ،بیشترین انحراف در بین دوستان زن

زدن به افراد متفرقه و اذیت کردن زنها به همراه

دوستان و ( )1/11سیگار کشیدن به پیشنهاد دوستان بوده است.
بر اسا

اطالعا

جدو زیر ،در بعد پیوستگی ،عمل رد خانواده خانوادههایی که دارای وابستگی

متعاد میباکند دارای  16/5درصد و کمترین مقدار زن به خانواده ززاد که از نوع نامتعاد است با 0/5
درصد میباکد و به طور کلی میانگین در بعد پیوستگی ،مقدار  3/11میباکد که این مقدار نشان دهنده
این است که اکثر خانوادهها در وابستگی متعاد قرار میگیرند.
در بعد انعطافپذیری ،با وجود  4نوع خانواده که کامل (متعص  ،ساختارمند ،انعطافپذیر ،پر هرج و
مرج) میباکند خانوادههایی ساختارمند و انعطافپذیر طبق تحقیقا
و خانوادههای متعص
پاسخگو ،خانواده متعص

او سون جزء خانوادههای متعاد

و پر هرج و مرج جزء خانوادههای نامتعاد میباکد که در میان  400نفر
(نامتعاد )  1درصد و خانوادههای ساختارمند و انعطافپذیر را که به عنوان

خانواده متعاد در نظر گرفته است  30/5درصد را تش یل داده و خانواده پر هرج و مرج (نامتعاد ) را
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 8/5بوده است و مقدار میانگین در بعد انعطافپذیری به مقدار  1/31بوده است ،که نشان دهنده این
است که اکثر خانوادهها در انعطافپذیری متعاد قرار میگیرند.
جدول  -1میانگین متغیرهای تحقیق
متغیر

نوعخانواده

بعد

آزاد

درصد

نامتعادل

مجزا
پیوستگی
عملکردخانواده
انعطافپذیری

مرتبط

1/ 5
11

متعادل

66/5

گرفتار

نامتعادل

32

متعصب

نامتعادل

1

انعطافپذیر

متعادل

76/5

هرجومرج
پر 

نامتعادل

8/ 5

ساختارمند

میانگین

انحرافمعیار

آلفا

3/12

14

1/76

1/58114

1/77

1/51993
2/92

جدول -0آزمون مربوط به مقایسه میانگین نمره های رفتار انحرافی دختران و پسران
متغیروابسته

متغیرمستقل(جنسیت)

تعداد

میانگین

دختر

211

25/71

رفتارانحرافی
رفتارانحرافیدرمدرسه
رفتارانحرافیدرخانواده
رفتارانحرافیدربیندوستان

پسر

211

29/12

دختر

211

13/3774

پسر

211

15/1579

دختر

211

6/8463

پسر

211

7/5697

دختر

211

5/4874

پسر

211

6/2951

تفاوتمیانگین

خطایاستاندارد

t

df

Sig

-3/31294

1/95226

-3/469

398

1/111

-1/78151

1/55345

-3/217

398

1/111

-1/72343

1/27699

-2/612

398

1/119

-1/817

1/26531

-3/14

397

1/112

با توجه به جدو باال ،رفتار انحرافی با ابعاد زن ( رفتار انحرافی در بین مدرسه ،خانواده ،دوستان )به
طور جداگانه با متغیر جنسیت ( دختر و پسر ) تجزیه و تحلیل کده است که برای مقایسه میانگینهای
دو گروه دختر و پسر در سنج

رفتار های انحرافی از ززمون  tدو گروهی مستقل استفاده کده است.

از زنجایی که نسبت جنسی دو گروه برابر میباکد و تفاو

معنا داری بین مقدار و میزان رفتار

انحرافی و رفتار انحرافی در بین دوستان و رفتار انحرافی در مدرسه در بین این دو گروه موجود است
این تفاو

به نفع پسران است یعنی میزان رفتار انحرافی در بین پسران بیشتر از دختران میباکد و اما

میزان رفتار انحرافی در بین خانواده رابطه معناداری در بین این دو گروه وجود ندارد
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تحلیل رابطه بین سن و رفتار انحرافی نوجوانان

از زنجایی که متغیر پیوستگی خانواده به عنوان متغیر مستقل با سطح سنج
رفتار انحرافی نوجوانان به عنوان متغیر وابسته با سطح سنج

فاصلهای میباکد و میزان

فاصلهای میباکد ،برای تحلیل بین این

دو متغیر ،با توجه به نوع فرضیه (فرضیه علی) به تحلیل این رابطه میپردازیم:
بی ن سن و رفتار انحرافی نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد .از ززمون همبستگی پیرسون استفاده
این

میکنیم تا متوجه کویم زیا سن بر روی رفتار انحرافی نوجوانان تهثیرگذار است یا نه؟ و کد
رابطه را طبق همبستگی پیرسون به دست زوریم.
جدول -1همبستگی بین سن و رفتار انحرافی نوجوانان
متغیروابسته

متغیرمستقل

همبستگیپیرسونr

سطحمعناداریsig

رفتارانحرافینوجوانان

سن

1/21

1/111

با توجه به جدو همبستگی پیرسون با فاصله اطمینان  ،%35سطح معناداری برابر است با sig =0/00
یعنی با اطالعا

موجود  ، H 0ابطا کده و  H 1تهیید میگردد به بیان دیگر بین سن و رفتار انحرافی
همبستگی که برابر است با  r =0/11رابطه

نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به ضری

متوس میباکد و با توجه به عالمت زن که مثبت است جهت رابطه مستقیم میباکد یعنی با افزای
سن نوجوانان رفتار انحرافی زنان نیز افزای

مییابد و با ع س.

جدول -1میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مقیاس عملکرد خانواده در دو بعد پیوستگی و انعطاف پذیری و نتایج تحلیل
واریانس مقایسه گروهها
متغیرها

مؤلفههایدرنظرگرفتهشده

تعداد

انواعخانواده

میانگین

انحررراف

درجررره

معیار

آزادی

1

399

F

سررررررطح

آزمررررون

معناداری

تعقیبرررری
شفه

پیوستگیخانواده

پیوندعاطفی-درگیریخانواده

خررانوادهبرری

رابطهوالردینوفرزنردان -حردو

تعهد

مرزداخلری -زمران-فضرا-تصرمی 

خانوادهجدا

تها
گیری-دوستان-فعالی 

خررررررانواده

نامتعادل
متعادل

2

37

41

35/62

12/25

266

27/11

8/35

14/35

1/11

مرتبط
خررررررانواده

نامتعادل

92

24/61

11/14

رهبری(کنترل)-انضباط

خررررررانواده

نامتعادل

4

25

8/48

نقشها-قوانین
مذاکرات -

متعصب

گرفتار
انعطافپذیریخانواده

خررررررانواده

متعادل

56

31/18

11/19

316

26/85

9/58

34

26/19

8/54

ساختارمند
خررررررانواده
انعطافپذیر
خانوادهآزاد

نامتعادل
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3/37
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نتایج دادهها در جدو نشان میدهد بیشترین میانگین نمرا

در بعد پیوستگی خانواده در خانواده های

جدا میباکد و در بعد انعطاف پذیری خانواده در خانواده ساختارمند میباکد و با توجه به  sigکه در
هر دو متغیر ،کوچکتر از  0/05است .تفاو
جدا ،مرتب  ،گرفتار) و (متعص

معناداری در رفتار انحرافی بین  4نوع خانواده (بی تعهد،

و ساختارمند و انعطاف پذیر و ززاد) وجود دارد .طبق ززمون کفه

انجام گرفته ،نوجوانانی که نوع خانوادهکان ساختارمند است به طور معنا داری با نوجوانانی که نوع
خانوادهکان انعطاف پذیر است رفتارهای انحرافی باالتری را دارند و طبق متغیر پیوستگی خانوادهها از
میان  4نوع خانواده ،نوجوانانی که نوع خانوادهکان جداست به طور معناداری با نوجوانانی که در
خانواده مرتب و گرفتار است از رفتار انحرافی باالتری برخوردارند.
بحث و نتیجه گیری

طبق تحقیقی که دیوید ا سون در رابطه با ارتباط وا دین – جوانان از میان  416خانواده انجام داد به
این نتیجه رسید که خانوادههای متعاد  ،رابطه مثبتتری (رابطه بین وا دین – جوانان ) از خانوادههای
نامتعاد داکتهاند در نتیجه یک رابطه خطی را بین رواب وا دین – جوانان و رضایت خانواده مشخص
کرد (بارنس)171:8311،؛ لذن در این تحقیق که خانوادههای متعاد بیشترین فراوانی و درصد را داکتهاند
نشان دهنده این است که اکثر نوجوانان در خانوادههای متعاد هستند .همچنین در بین  3نوع خانواده:
مجزا ،مرتب  ،گرفتار با توجه به این که تفاو

معناداری بین این خانوادهها از نظر رفتار انحرافی وجود

دارد .با توجه به ززمون کفه ،نوجوانانی که نوع خانوادههایشان جداست به طور معناداری با نوجوانانی
که در خانواده های مرتب و گرفتار است از رفتارهای انحرافی باالتری برخوردارند .تفاو

موجود در

میانگین رفتار انحرافی بین خانواده ساختارمند با خانواده انعطافپذیر وجود دارد و نوجوانانی که نوع
خانوادهکان ساختارمند است به طور معناداری با نوجوانانی که نوع خانوادهکان انعطافپذیر و ززاد
است رفتارهای انحرافی باالتری را دارند.
با توجه به دامنهی وسیعی از متغیرهای اثرگذار بر روی رفتارهای انحرافی نوجوانان ،امروزه متغیرهایی
همانند نظار

وا دین بر فرزندان و حمایت زنها و ،...از اهمیت بیشتری برخوردار است .بدین ترتی
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با توجه به مطا عا

امروزی ،بی

از ساختارهای خانوادگی ،به چگونگی عمل رد خانواده توجه

میکنند.
مطا عا

انجام کده حاکی از زن است که نظار  ،کنتر  ،عوامل مهمی در تربیت مثبت و صحیح

نوجوان است گفتگو ،ارتباط ،تبیین و تثبیت رواب خو ،و سازنده میان وا دین و نوجوانان باید بتواند
سبک تربیتی مثبت و موثری را پایهریزی کند .بی توجهی و واکن
و پرخاکگری زنها میتواند سب

بی

از حد وا دین ،محی سخت

خیابانی کدن نوجوان و در نهایت بزه اری زنان کود.

منابع
منابع فارسی
روزبهانی ،ت  ،)1378( .نقشخانوادهبهعنوانعاملومانعبزهکارینوجوانان(باتکیهبرنظ درخانواده)پایاننامهکارشناسیارشد ،دانشکدهعلوماجتماعیو
اقتصادالزهرا.
مقاومتهای جنسیدر

کدیور ،پ وهمکارانش ،)1383( .بررسیرابطهساختارتعامالتخانواده(عملکردخانواده)باکمکسبکهای مقابلهبافشارهایروانیو
دانشآموزانپیشدانشگاهی،مجلهروانشناسیوعلومتربیتی،سالسیوچهارم،شماره،2صفحه.123-97
مظاهریوهمکارانش،) 1385( ،گزارشنهاییطرحپژوهشیمقایسهادراکوآرمانساختارخانوادهدرنوجوانانووالدین،سازمانملیجوانانتوسطپژوهشکده
خانوادهدانشگاهشهیدبهشتی

منابع التین

711

