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  رابطه عملكرد خانواده با مسئوليت پذيري و رشد اجتماعي نوجوانان

  2، قاطمه باقرزاده1عبدالجواد احمدي

  چكيده 
  

پژوهش حاضر رابطه عملكرد خانواده با مسئووليت پذيري و رشد اجتماعي نوجوانان را مورد بررسي قرار داده است. اين پژوهش از 

ه است. جامعه آماري آن كّليه ي دانش آموزان متوسطه اول شهر قزوين، سال تحصيلي نوع توصيفي و به روش همبستگي انجام شد

نفر است كه با روش نمونه گيري خوشه  322نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  8250بوده كه حجم آن  1393- 94

ه هاي رشد اجتماعي وايتزمن ، مقياس مسئووليت پذيري اي چند مرحله اي، انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نام

پرسش نامه روان شناختي كاليفرنيا و ابزار سنجش خانواده بر مبناي مك مستر استفاده شده است.يافته هاي به دست آمده حاكي 

يزان مسئووليت پذيري و است بين عملكرد كّلي خانواده با مسئووليت پذيري و رشد اجتماعي نوجوانان رابطه مثبت وجود دارد. م

رشد اجتماعي نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنا دار ندارد. رگرسيون چند متغيره نشان داد كه خرده مقياس هاي حلّ مسأله، ايفاي 

نقش و آميزش عاطفي مي توانند ميزان مسئووليت پذيري نوجوانان را پيش بيني كنند و خرده مقياس هاي ارتباط، ايفاي نقش و 

  يزش عاطفي قادر به پيش بيني رشد اجتماعي نوجوانان هستند .آم

 عملكرد خانواده، مسئووليت پذيري، رشد اجتماعي. كليد واژه ها :

                                                             
  abahmadi338@gmail.com - 09123812905شماره تماس:  . استاديار ، گروه روان شناسي ، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين . 1

 – 09104688921. دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه روان شناسي ، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين. شماره تماس:  2
baqerzade.f.69@gmail.com 
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 مقدمه

با تمام تجّليات آن از جمله، استقالل،  1سال) شروع آمادگي براي بلوغ 13- 18ي نوجواني (هاي زندگي، دورهدر بين دوره

ق و مواردي از اين دست است. در اين دوره كه حد فاصل بين كودكي و بزرگسالي است، نوجوان به ت پذيري، انطباليومسئو

). فرد در اين 1385، وهمكاران2كشد و كم كم در پي رسيدن به رفتار بزرگسالي است (ماسنتدريج از رفتار كودكانه دست مي

نوجواني  .ت اجتماعي استي است كه بخش اعظم آن هويت شخصها و كسب هوياي از ارزشيابي به مجموعهدوره در پي دست

شود و ي پويا و هيجاني براي افراد است كه منجربه ايجاد تغييرات جسمي، شناختي، اجتماعي، عاطفي و محيطي مييك دوره

ت و بلوغ فيزيكي و شود. ابتداي اين دوره با تغييراهمچنين باعث تغيير در روابط فرد يا خانواده، دوستان، مدرسه و اجتماع مي

، 4). بنابر مراحل رشدي اريكسون1389، 3شود (بركجسماني همراه است و در مراحل پاياني با رشد و بلوغ شناختي همراه مي

مطرح است. در اين دوره » هات در برابر سردرگمي نقشهوي«ي زندگي فرد است كه با عنوان نوجواني مرحله پنجم گستره

در اين دوره  6ت پذيريليوو مسئو 5ت و ايفاي نقش بزرگسال است. بنابراين رشد اجتماعيفرد كسب هوي مهمترين مسأله يا چالش

  از اهميت زيادي برخوردار است تا نوجوانان بتوانند در آينده آنچه را كه جامعه از آنها انتظار دارد انجام دهند.

ت پذيري به يك هاي متعدد، باعث شده كه مسئوليدر قالب نقش امروزه با گسترش نظام شهري و پيچيده شدن هر چه بيشتر روابط

، وظيفه و تعلق 7دت پذيري به تعههاي ديگر تبديل شود. مفهوم مسئوليموضوع مهم پژوهشي در جامعه شناسي، روان شناسي و حوزه

 10زيملو 9وبر 8سيكي مانند دوركيم،علوم اجتماعي است. جامعه شناسان كال پژوهشگرانه ها اشاره دارد و مورد توجافراد و گروه

11كنند (گيدنزت پذيري عنوان مياز جمله مسائل جوامع مدرن را فرد گرايي افراطي، كاهش اخالق جمعي و اختالل در مسئولي ،

1385.(  
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فردي افراد  هاي نسبتاً پايدار ميان فردي و درونرات از ويژگيت پذيري، وظيفه شناسي و عمل كردن براساس نظم و مقرّليومسئو

اي با مردم آميزي ت پذيري تا اندازهليو) معتقد است كه مسئو2008، 2(به نقل از گال 1است كه يادگيري نيز در آن تأثير دارد. گاف

ا همچنين بايد به ارزشو خويشتن داري همبسته است امي در چارچوب زندگي آنها است، نيز تأكيد كرد. هاي افراد كه عامل مهم

پذيرند و قابل اطمينان هستند. آنها نسبت به ساختار ليت بااليي هستند، پيامدهاي رفتار خود را ميوه داراي احساس مسئوافرادي ك

لي نيستند، چون وكنند. طبق ديدگاه گاف افراد جامعه ستيزافراد مسئواجتماعي بزرگتر احساس تعهد كرده و به عهد خود وفا مي

از اين رو  هاي اخالقي، اجتماعي و مدني پايبند است.ل به ارزشو. فرد مسئوه نيازهاي خود هستندمدام متوجه به مواردي كه با توج

  گونه تعريف كرد:  ت پذيري را اينليوتوان مسئوگفته شد مي

به امور و آزادانه نسبت  هپذيري بيانگر احساس و عملي است كه افراد در چهارچوب موقعيت و نقش خود به طور آگاهان ووليتمسئ

ت توان گفت، مسئولي) همچنين مي2003 ،3دهند (كلبيهاي زندگي خود بروز ميگوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ساير جنبه

پذيري، تعه2003، 4ها، وظايف شغلي و خانواده) دارد. (بلونكتتي است كه فرد نسبت به خودش (عقايد، ارزشد و مسئولي .(  

داند كه عبارت است از، قابليت پذيرش، پاسخ دهي و هاي شخصيتي انسان ميت را يكي از ويژگيولي) احساس مسئ1385( 5كلمز

-تليوتواند آن را بپذيرد يا نپزيد. در واقع وي معقتد است كه مسئوشود و فرد ميبر عهده گرفتن كاري كه انسان درخواست مي

يهطلوب كّلرد براي انجام مفهد و الزام دروني از سوي پذيري يك تعشود. درخواست مي ويهايي است كه از تي فعالي  

ت بيشتري داشته باشد و ليوگويد افراد هر قدر مسئودهد و ميارتباط مي 7ت پذيري را با سالمت روانيليو) مسئو1384( 6السرگ

وردار خواهند بود.ها را نيز داشته باشد، از سالمت رواني بيشتري برختامكانات و توانايي انجام اين مسئولي  

ت پذير باشد بايد به رد مسئوليفكه  توان همطراز هم دانست كه با هم رابطه دارند. براي اينت پذيري و رشد اجتماعي را ميليومسئو

دهد و رشد اجتماعي رفتار اجتماعي پايه و اساس زندگي هر فرد را تشكيل مي. سطح مطلوبي از بلوغ يا رشد اجتماعي رسيده باشد

تي به هم گردد. رشد اجتماعي همانند رشد جسماني كميهاي رشدي فرد ميي خود سبب اعتالل رشد عقالني و ساير جنبهيز به نوبهن

هاي گوناگون يابد و براي بيشتر افراد در طول زندگي به طور طبيعي در برخورد با تجربهپيوسته است كه به مرور زمان كمال مي

ي روابط هايي در زمينهاند، داراي مهارت). كساني كه در اين زمينه به شكوفايي رسيده1385، مكاران و ه شود (اميرتاشحاصل مي

ه به اين نكته بسيار مهم ها به راحتي با مردم زندگي آساني داشته باشند. توجه به اين مهارتتوانند با توجاجتماعي هستند كه مي
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 اي در افرايش مسائل و مشكالت ذهني و رواني افراد است. كسب مهارتكنندههاي اجتماعي عامل تعيين  است كه نقص مهارت

ات نوجواناني كه داراي سطح ). يكي از خصوصِي1999ّ، 1ي بلوغ و رشد اجتماعي افراد است (مؤوتههاي اجتماعي نشان دهنده

اجتماعي را دارند؛ به عبارت ديگر، اين افراد  هاي مطلوبي از رشد اجتماعي هستند، اين است كه اين افراد توانايي استفاده از مهارت

ر و اجتناب امل مؤّثعدهند كه قادر به تدانند چگونه رفتار كنند تا خوشايند ديگران باشند. در واقع آنها رفتارهايي از خود بروز ميمي

  ). 1387از پاسخ نامطلوب در برخورد با ديگران و محيط هستند. (راهنما و عليين، 

اش هماهنگ و سازگار باشد. به د اجتماعي، توانايي فرد در روابط اجتماعي است. به طوري كه بتواند با افراد جامعهمنظور از رش

خوانند كه نه تنها با ديگران باشد بلكه قادر به همكاري با آنان نيز باشد. رشد اجتماعي عبارت ديگر، وقتي فرد را اجتماعي مي

هاي الزم قادر چون فرض بر اين است كه افراد بدون داشتن رشد اجتماعي و مهارتوجود هر شخص است؛  ي مهمترين جنبه

توان رشد از اين رو مي ). 1994، 2نيستند با ديگران و محيط به طول مطلوب تعامل داشته باشند و وظايف خود را انجام دهند (بلمان

هاي اجتماعي، عاطفي و رفتارهاي  متوازني از مهارت يرشد اجتماعي مجموعه :گونه به طور خالصه تعريف كرد اجتماعي را اين

هاي مثبت سازد با افراد ديگر و محيط روابط مطلوب و متقابل داشته باشد واكنشكه فرد را قادر مياست انطباقي فرا گرفته شده 

  ). 1385، 4و ميلبرن 3بروز دهد و از رفتارهايي كه پيامد منفي دارند، اجتناب ورزد (كالتريج

در مورد نقش پژوهشگران ه به نقش حياتي عملكرد خانواده ناقص است. ي تربيت كودك و نوجوان بدون توجي دربارهنر سخه    

؛ به نقل از 1380، 5ت پذيري اتفاق نظر دارند (آدامزليوو عملكرد خانواده و در رابطه با رشد شناختي و اجتماعي و اخالقي و يا مسئو

پذيرد. به همين اجتماعي و جامعه پذيري كودكان و نوجوانان از ابتدا از رفتار اعضاي خانواده تأثير مي ). رفتار1387،راهنما وعليين

  جهت كمك به رشد اجتماعي كودكان و نوجوانان يكي از مهمترين وظايف خانواده است. 

هاي فرزندان دارد. دات و انديشهي در شكل گيري عاخانواده نخستين نهاد زندگي اجتماعي براي فرزندان است و نقش بسيار مهم

ي شكل گيري احساس خود هليي اوتأثير نفوذ خانواده بر ابعاد مختلف رشد اجتماعي و عاطفي كودك و نوجوان فراوان است. پايه

عاطفي  - هاي اجتماعيت و ساير جنبهليوهاي اجتماعي، احساس مسئو، پرورش مهارت8، خودانگاره7ت نفس، عز6ّيارزشمند
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ترين سازماني است كه بستر ساز رشد و رفاه جسمي، رواني و ). همچنين خانواده مهم1996، 1ندان در خانواده است (ورشورنفرز

؛ به نقل از ميرزايي علويچه و همكاران 2،1996اجتماعي فرزند و عامل رسيدن وي به تعادل فيزيكي رواني و اجتماعي است (وود

،1392.(  

ها و تضادها، همبستگي بين اعضاء، اعمال تعارض ايي مانند توانايي خانواده در هماهنگي با تغييرات، حلّهعملكرد خانواده به زمينه

و  3توان نام برد (گلدنبرگسيستم خانواده را مي و مرز افراد و اجراي اصول اين نهاد با هدف حفاظت از كلّ الگوها و رعايت حد

عملكرد خانواده وجود دارد : يكي از داليل تنوع اين ابزار ها اين است كه  ابزار هاي متفاوتي براي سنجش).1382گلدنبرگ،

پژوهشگران از نظر مفهومي در زمينه كاركرد خانواده اتفّاق نظر ندارند و هر كدام از آن ها بر بعد هاي خاصي از كاركرد خانواده 

ها، همراهي نقش ،ارتباط  ، مسأله حلّ زمينه هايي مانند مهم كاركرد هر خانواده شامل ابعاد 4مستر مك ها توجه دارند.طبق الگوي

ضعيفي  كاركرد مربوط مي شود و تمام خانواده هايي كه در اين زمينه ها مشكل دارند دارايعاطفي، آميزش عاطفي و كنترل رفتار 

در انجام وظايفي كه بر عهده در واقع، مي توان گفت عملكرد خانواده به توانايي خانواده  .)1382هستند(گلدنبرگ و گلدنبرگ ،

دارد، از جمله تأمين نيازهاي عاطفي، رواني،فيزيولوژيكي، مادي و .. اطالق مي شود . خانواده ي كارا به خانواده اي گفته مي شود 

  كه قادر به تأمين اين نيازها باشد.در مقابل خانواده ي ناكارآمد قادر به تأمين كامل اين نيازها نيستند.

هاي مرتبط با آن ، لزوم پرداختن به خصايص اجتماعي نوجوانان و عاملدبه پيچيدگي جوامع امروزي و روابط اجتماعي افراه با توج

ت پذيري و رشد ليواي هستند، بررسي مسئوال و آينده ساز هر جامعهشود. از آنجا كه نوجوانان نيروي فعبيش از پيش احساس مي

ها، ت پذيري نوجوانان يكي از اهداف مهم خانوادهوليئودي دارد. در واقع، رشد اجتماعي و مساجتماعي آنها ضرورت و اهميت زيا

چرا كه در ، اس نوجوانان را راهنمايي كنند تا مسير صحيح خود را طي كنندمدرسه و جامعه است كه بايد در اين برهه زماني حس

تي، عدم رعايت هنجارهاي اجتماعي و ليوناسازگاري، بي مسئو غير اين صورت مسير انحرافي را در پيش خواهند گرفت. امروز،

ه و بحث قرار گرفته ده است كه در محافل مختلف علمي مورد توجمهاي عمشكل در همكاري و مشاركت جوانان از جمله نگراني

 اي از آن است. هاي مختلف آسيب شناسي نوجوانان و جوانان نمونهو همايش

كه موجب شده افراد  نستها دا پذيري ناقص و عدم رشد كافي آناز جامعهناشي توان يتي افراد را مليومسئو عدم سازگاري و بي

 ي نظام اجتماعي را به هم بريزد. با توجه به اينتواند شيرازهينتوانند قواعد و رفتارهاي اجتماعي را ياد بگيرند. اين در درازمدت م

كه بتواند به زندگي اجتماعي خود ادامه دهد، داشتن روابط صحيح و سالم با ديگران  ينكه انسان موجودي اجتماعي است و براي ا

                                                             
1 -Verschuren 

2 -Woode 

3 -Goldenberg 

4 - MC master 
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بسيار ضروري است. تعداد روزافزون افرادي كه در برقراري ارتباط با ديگران مشكل دارند و يا افرادي كه دچار اضطرب، 

  كند.يافسردگي و مسائلي از اين دست هستند، ضرورت پژوهش در اين حيطه را توجيه م

پذيري و رشد اجتماعي نوجوانان است. در واقع پژوهش  تي بين عملكرد خانواده با مسئوليهدف پژوهش حاضر بررسي رابطه

پذيري و رشد اجتماعي نوجوانان رابطه دارد؟ تحاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا عملكرد خانواده با مسئولي 

  هاي اصلي پژوهشطرح سوال

  رابطه وجود دارد؟دختر وپسر  پذيري نوجوانان تخانواده و مسئولي ن عملكردبيآيا - 1

  رابطه وجود دارد؟دختر و پسر  آيا بين عملكرد خانواده و رشد اجتماعي نوجوانان - 2

  آيا ميزان مسئوليت پذيري در نو جوانان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟ - 3

  و پسر تفاوت وجود دارد؟ آيا ميزان رشد اجتماعي در نوجوانان دختر- 4

  روش 

ي بودن نيز داز نوع توصيفي و داراي الگوي هبستگي است. از نظر بنيادي و يا كاربرحاضر پژوهش  نوع و طرح پژوهش:

  ي موضوع مورد پژوهش دانست.هاي بنيادي و براي افزايش دانش و آگاهي در حيطهي پژوهشتوان در دستهپژوهش حاضر را مي

) راهنمايي( اول يي متوسطهآموزان دختر و پسر دورهدانش ي هيشامل كّل گيري: ، نمونه و روش نمونهي آماري جامعه

مشغول به  1393 – 94در سال  قزوين است كه شهر آموزش و پرورش و ناحيه ي 2و ناحيه  1ناحيه ي  يروزانهدولتي مدارس 

 .نفر دانش آموز هستند 8250جامعه تعداد  تحصيل بوده اند و

استفاده خواهد شد. روش انتخاب نمونه به اين صورت است كه ابتدا به طور  طبقه ايگيري تصادفي در اين پژوهش از روش نمونه

ي طهي متوسپسرانه در دوره مدرسه ي1دخترانه وي مدرسه  1مدرسه ( 4تصادفي از هر كدام از مناطق آموزش و پرورش قزوين 

انتخاب شده نفر  322 شود. حجم نمونهكالس درس از هر مدرسه انتخاب مي 2طور تصادفي  ل) انتخاب خواهد شد و سپس بهاو

  است و باتوجه به نزديك بودن نسبت دخترو پسر جامعه ،نسبت آن در نمونه نيز برابر در نظر گرفته شده است. 

  ابزار پژوهش

ماده دارد و با هدف سنجش  42ين پرسشنامه ا كاليفرنيا: شناختيي روانپذيري پرسشنامهتمقياس مسئوليخرده الف)

ها به صورت [موافقم، مخالفم] به ). آزمودني1385، 1ه شده است (مارنارتسال تهي 12پذيري افراد بهنجار باالي تليوميزان مسئ

شده كه به ترتيب صيف محاسبه ننباخ و تواين پرسشنامه با استفاده از روش الفاي كر 2دهند.ضرايب پاياييهاي آن پاسخ ميسؤال

لويي (به نقل از طباطبايي و  ).در ايران نيز حمزه1384 ، ؛ به نقل از فرامرزي1987به دست آمده است (گاف،  88/0و  76/0برابر با 

دست آورد. ه ب .=r/65ا بهاي زوج وفرد، برابر سازي سؤالي اين خرده مقياس را با استفاده از روش دو نيمهي) پايا1390،همكاران
                                                             

1. Marnart 

2. realability 
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هاي زوج و فرد، آلفاي كرونباخ و گتمن سازي سؤالر پژوهش ديگر نيز موسوي ضريب پايايي اين مقياس را با سه روش دونيمهد

به دست آمد. همچنين براي بررسي ضريب اعتبار اين خرده مقياس از روش  69/0و  70/0، 69/0محاسبه كرده است كه به ترتيب با 

دار است؛ و اين حاكي از اعتبار مطلوب و رضايتمعني 001/0بود كه در سطح  61/0ن برابر مالكي همزمان استفاه شد و مقدار آ

  بخش اين خرده مقياس است.

از  سترمبراي سنجيدن كاركرد خانواده مبتني بر مدل مك و سؤالي است  60ي پرسشنامه : كه يك ابزار سنجش خانوادهب ) 

 بعد عملكرد كلي خانوادگي را مي سنجد. 1بعد خانوادگي و  6كه ه شده است تهي 1983در سال  3و بالدوين 2، بيشاپ1اپستين سوي

  به اين شرح است :FADهاي  خرده مقياس

  :اين بعد توانايي خانواده را در حل مسال ومشكالتي كه براي يك عضو يا كل خانواده رخ مي دهد، بررسي مي كند. مسأله حلّ

بادل اطالعات ميان اعضا اشاره دارد كه داراي دو بخش ارتباط كالمي و ارتباط غير كالمي : اين بعد به نحوه ي تغيير و تارتباط 

دليل اين كه  امر به دليل اهميت نداشتن ارتباط غير كالمي نيست بلكه به است.مك مستر بيشتر به ارتباط كالمي توجه دارد : اين

  تعريف عملياتي و شيوه سنجيدن ارتباط غير كالمي دشوار است.

  : نقش هاي خانوادگي شامل الگوهاي تكراري رفتار و عملكرد اعضا يا كل خانواده است . هانقش

اين بخش توان اعضاي خانواده را در نشان دادن هيجان مناسب در مقابل گستره ي وسيعي از محرك ها همراهي عاطفي :

 نند عشق ، مهرباني،شادي و... وهم به احساسات منفيارزيابي مي كند . دراين بخش هم به احساسات مثبت ، شامل واكنش هايي ما

  هيجان هايي مانند ترس، وحشت ، خشم و... توجه مي شود.

  : اين بخش ميزان عالقه مندي و توجه نگراني هاي اعضاي خانواده را به يكديگر ارزيابي مي كند.آميزش عاطفي

گه داري استانداردهاي رفتاري در داخل سيستم خانواده به كار :در اين بخش شيوه اي را كه اعضاي خانواده جهت نكنترل رفتار

  مي برند، ارزيابي مي كند 

 4ريان( ماده است 12: اين بخش هم همان گونه كه از اسمش پيداست عملكرد كّلي خانواده ها را مي سنجد وداراي عمكرد كلي

ي كه از عملكرد خانواده خود دارند ، پر مي شود . ابزار هاي توسط نوجوانان با توجه به ادراك اين پرسش نامه).1390و همكاران ، 

متفاوتي براي سنجش عملكرد خانواده وجود دارد، اما دليل انتخاب اين پرسش نامه از ميان ساير ابزارهايي كه عملكرد خانواده را 

و اينكه از پايايي و اعتبار بااليي نيز  مي سنجند، اين است كه هم از نظر مفهومي بعدهاي بيشتري از عملكرد خانواده را مي سنجد

برخوردار بوده وهمچنين پژوهش هاي زيادي در حوزه ي خانواده بااين ابزار انجام شده است كه اين موارد بيانگر قدرت اين ابزار 

                                                             
1. Epstein 

2. Beishop 

3. Baldowin 

4  .Rayan 
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م مخالفكامال ي ليكرت به صورت درجه 4به اين صورت است كه آزمودني در يك مقياس  FADگذاري ي نمرهشيوهاست. 

ي كاركرد ي باالتر نشان دهنده] پاسخ خود را انتخاب مي كند. نمره1ي ] و كامالً موافقم [نمره2]، موافقم [3]، مخالفم [4ي [نمره

هاي آن ي آلفاي زير مجموعهنفري اجرا شد و دامنه 503ي روي يك نمونه 1983ه در سال تر است. اين آزمون پس از تهيناسالم

نيز نشان داد كه اين  FADي روايي دست آمد كه حاكي از همساني دروني نسبتاً خوب آن است. محاسبهه ب 92/0و  72/0بين 

دار معني 001/0خرده مقياس از يكديگر متمايز سازد. نتايج در سطح  7هاي باليني و غيرباليني را در آزمون توانسته اعضاي خانواده

  بود.

 هاي خود به طور جداگانههر كدام در پژوهش )1379(اميني و بهاري ،) و رضايي 1377)، نوروزي (1378عنايت ( زدر ايران ني

هاي مختلف مورد تأييد قرار گرفته پژوهش رنامه نيز داند پايايي اين پرسشرا مورد تأييد قرار داده FADروايي صوري و محتوايي 

و پژوهش بهاري نام برد كه هر كدام از اين افراد پايايي  توان به پژوهش ميرعنايت، پژوهش امينيي اين موارد مياست. از جمله

FAD يوسفياني و بدست آمد 92/0و  91/0، 90/0نباخ محاسبه كردند كه به ترتيب برابر با ورا با استفاده از روش آلفاي كر)

  .)1391همكاران ،

استفاده  1شد اجتماعي اليس و ايتزمني رنامه براي سنجش ميزان رشد اجتماعي نوجوانان از پرسش ج) مقياس رشد اجتماعي:

 18تا  13ساخته شده است و براي تعيين رشد اجتماعي نوجوانان  1990ليس واينزمن در سال از سوي ا خواهد شد. اين پرسشنامه

-18سني  روي گروه زمناز سوي اليس وايتنامه  ماده دارد. روايي و پايايي فرم اصلي پرسش 27گيرد كه ساله مورد استفاده قرار مي

) پايايي آزمون را به روش آلفاي كرونباخ 1367در ايران نيز سيما نظري (. )1390ييد شده است. (فدايي، أسال اجرا و ت 13

ي راهنمايي ورزشكار و آموزان دورهنفر از دانش 240) در پژوهشي روي 1385گزارش كرده است. امير تاش و همكاران (81/0

  محاسبه كردند. 86/0پرسشنامه را به روش آلفاي كرونباخ  غير ورزشكار. ضريب پايايي اين

، راهنما و علييناساتيد دانشگاه اصفهان مورد تاييد قرار گرفته است ( از سوينامه نيز روايي محتوايي و روايي همزمان اين پرسش

1387(. 

هاي مركزي (انحراف ، از شاخصيصيفها در بخش آمار توبه منظور تجزيه و تحليل داده ها: روش تجزيه و تحليل و داده

رابطه ها نيز  ه و همچنين براي پيش بينياستفاده شدمستقل tدر بخش آمار استنباطي، از آزمون و و ميانگين)  ، حداقل ، حداكثرمعيار

ز نرم از ضريب همبستگي و رگرسيون چند متغيره همزمان استفاده شد .تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده با استفاده ا

  انجام شد. SPSS - 19افزار

  

  

                                                             
1. Witsman social Development scale 
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  نتايج 

  هاي توصيفي يافته

  شاخص هاي توصيفي و داده هاي خام پژوهش در جدول شماره يك ارايه شده است:

  ) شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرها1جدول (

  حداكثر نمره  حداقل نمره  انحراف استاندارد  ميانگين  متغيرها

  33  10  4.58  23.55  مسئووليت پذيري

  28  6  4.06  13.22  رشد اجتماعي

  FAD 128.22  24.08  69  188نمره كل عملكرد خانواده 

  4  0.83  0.56  1.79  حلّ مسأله

  3.85  0.85  0.53  2.26  ارتباط

  3.66  0.88  0.46  2.25  ايفاي نقش

  3.88  0.66  0.60  2.34  آميزش عاطفي

  4.14  1.44  0.45  2.41  همراهي عاطفي

  4.11  1  0.53  2.22  كنترل رفتار

  4.33  1  7.16  2.37  عملكرد كّلي

  هاي استنباطي يافته

  در ادامه با توجه اطالعات كسب شده نتايج آزمون فرضيه ها ارائه مي شود:

  بين عملكرد خانواده و مسئووليت پذيري نوجوانان رابطه مثبت وجود دارد.فرضيه اول : 

  ضه شده است.نتيجه آزمون آماري هر فرضيه در جدول زير آن عر

  ) ضريب همبستگي بين متغيرهاي عملكرد خانواده با مسئووليت پذيري2جدول (

  سطح معني داري  ضريب همبستگي  درجه ي آزادي  متغيرها

  عملكرد خانواده

  مسئووليت پذيري
321  0.418 -  0.000  

  معنادار است (يك دامنه). 0.01** همبستگي در سطح 

) مشاهده مي گردد بين عملكرد خانواده 1همبستگي پيرسون بررسي شد و همان طور كه در جدول ( اين فرضيه با استفاده ازآزمون

)، همبستگي معني دار وجود دارد. چون سطح معني داري محاسبه شده از a>01/0و مسئووليت پذيري نوجوانان در سطح (
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درصد اطمينان تأييد مي شود كه بين عملكرد  99كوچك تر است در نتيجه فرض صفر رد مي شود. به عبارت ديگر با 0.01آلفاي

خانواده و مسئووليت پذيري نوجوانان رابطه مثبت وجود دارد. عالمت منفي ضريب همبستگي نشانگر رابطه منفي بين متغيرها نيست 

  است .به صورت برعكس است و نمره ي باالتر نشان دهنده ي كاركرد ناسالم تر خانواده  FADبلكه ، روش نمره گذاري

  بين عملكرد خانواده و رشد اجتماعي نوجوانان رابطه مثبت وجود دارد.فرضيه دوم:

  ) ضريب همبستگي بين متغيرهاي عملكرد خانواده و رشد اجتماعي3جدول(

  سطح معني داري  ضريب همبستگي  درجه آزادي  متغيرها

  عملكرد خانواده

  رشد اجتماعي
321  0.498 -  0.000  

  معنادار است (يك دامنه). 0.01** همبستگي در سطح 

) رابطه وجود α>01/0همان طور كه در جدول باال مشاهده مي گردد بين عملكرد خانواده با رشد اجتماعي نوجوانان در سطح (

درصد  99كوچك تر است و در نتيجه فرض صفر رد مي گردد و با  01/0دارد و چون سطح معني داري محاسبه شده از آلفاي 

ط است. مي شود كه بين عملكرد خانواده و رشد اجتماعي نوجوانان رابطه مثبت وجود دارد و ميزان همبستگي متوس اطمينان تأييد

  به صورت معكوس نمره گذاري مي شود. FADمنفي بودن عالمت نشانگر رابطه منفي بين دو متغير نيست بلكه پرسش نامه 

  پسر متفاوت است.ميزان مسئوليت پذيري نوجوانان دختر و فرضيه سوم: 

  ) مقايسه مسئوليت پذيري نوجوانان پسر و دختر4جدول(

  سطح معناداري  tمقدار   انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه ها  متغيرها

مسئووليت 

  پذيري

  0.391  0.859  4.560  23.764  161  پسرها

      4.597  23.325  161  دخترها

  

است. چون سطح  0.391با سطح معناداري  0.859محاسبه شده برابر با  tار همان طور كه نتايج جدول باال نشان مي دهد مقد

درصد  95بزرگ تر است در نتيجه فرض صفر تأييد مي گردد. به عبارت ديگر با احتمان  0.05معناداري محاسبه شده از آلفاي 

  اطمينان تأييد مي شود ميزان مسئوليت پذيري در نوجوانان دختر و پسر متفاوت نيست.

  ميزان رشد اجتماعي نوجوانان دختر و پسر متفاوت است.ضيه چهارم: فر
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  ) مقايسه رشد اجتماعي نوجوانان پسر و دختر5جدول (

  سطح معناداري  tمقدار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه ها  متغيرها

  رشد اجتماعي
  4.276  13.291  161  پسرها

0.354  0.724  
  3.846  13.137  161  دخترها

با سطح معناداري  0.354محاسبه شده برابر با  tبراي گروه هاي مستقل بررسي شده است . مقدار  tفرضيه نيز با استفاده از آزمون  اين

بزرگ تر است، در نتيجه فرض صفر تأييد مي گردد. به 0.05است. از آن جايي كه سطح معناداري محاسبه شده از آلفاي 0.724

  ان تأييد مي شود ميزان رشد اجتماعي در نوجوانان دختر و پسر متفاوت نيست.درصد اطمين 95عبارت ديگر با 

در ادامه به منظور پيش بيني مسئووليت پذيري و رشد اجتماعي نوجوانان بر اساس متغيرهاي پيش بيني مؤّلفه هاي عملكرد خانواده 

  از روش رگرسيون چند متغيري همزمان استفاده شده است.

  عناداري رگرسيون براي پيش بيني مسئوليت پذيري) نتايج م6جدول (

  منبع تغييرات  گروه
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي
R R2 

F 
سطح 

  معناداري

  نوجوانان

  0.000  17.574  0.282  0.531  7  1891.369  رگرسيون

          314  4812.226  باقي مانده

          321  6703.595  جمع كل

  

درصد از مسئوليت  28دهد در مجموع متغيرهاي پيش بين (مؤّلفه هاي عملكرد خانواده همان طور كه نتايج جدول باال نشان مي 

معنادار است و در نتيجه شرايط استفاده از آزمون رگرسيون  0.000محاسبه شده در سطح  Fپذيري نوجوانان را پيش بيني مي كند و 

رها در جدول زير ارائه شده است.وجود دارد و از اين رو ضرايب رگرسيوني و آزمون معناداري اين متغي  

  ) ضرايب رگرسيوني و آزمون معني داري براي مسئوليت پذيري7جدول (

  متغير  گروه

ضرايب 

استاندارد 

  شده

  
ضرايب استاندارد 

  نشده
  آماره tمقدار 

سطح 

  معناداري

      مقدار بتا  خطاي معيار Bمقدار     نوجوانان
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  0.001  - 2.216  - 0.127  0.464  - 1.027  حلّ مسأله

  0.102  - 1.642  - 0.90  0.473  - 0.776  ارتباط

  0.015  - 2.439  - 0.155  0.627  - 1.530  ايفاي نقش

  0.000  - 4.086  - 0.262  0.483  - 1.975  آميزش عاطفي

  0.421  0.642  0.034  0.526  0.338  همراهي عاطفي

  0.19  - 1.313  - 0.082  0.528  - 0.649  كنترل رفتار

  0.323  - 0.989  - 0.48  0.031  - 0.531  عملكرد كّلي

  0.000  24.416    1.472  35.938  مقدار ثابت

  ** متغير وابسته: مسئوليت پذيري

همان طور كه نتايج جدول باال نشان مي دهد از بين متغيرهاي پيش بين تنها متغيرهاي حلّ مسأله، ايفاي نقش و آميزش عاطفي قادر 

معني دار  0.01براي معناداري ضريب رگرسيون آنها در سطح كمتر از  tو آزمون  به پيش بيني مسئووليت پذيري نوجوانان هستند

به صورت معكوس نمره  FADاست. منفي بودن ضريب رگرسيوني نشانگر رابطه منفي نيست بلكه به عّلت اين است كه پرسشنامه 

  گذاري مي شود. 

بين كاركرد خانواده نيز از روش همزمان تحليل رگرسيون چند به منظور پيش بيني رشد اجتماعي نوجوانان بر اساس متغيرهاي پيش 

) 8متغيره استفاده شده است. خالصه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيري با استفاده از روش همزمان در جدول (

  ارائه شده است.

  ) نتايج معناداري رگرسيون براي پيش بيني رشد اجتماعي8جدول (

  ييراتمنبع تغ  گروه
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي
R R2 

F 
سطح معني 

  داري

  نوجوانان

  0.000  20.828  0.318  0.564  7  1678.137  رگرسيون

          313  3602.598  باقي مانده

          320  5280.735  جمع كل

درصد از رشد  31.8همان طور كه نتايج جدول باال نشان مي دهد مجموع متغيرهاي پيش بين (مؤلفّه هاي عملكرد خانواده) 

معنادار است و در نتيجه شرايط استفاده از  0.000محاسبه شده در سطح  Fاجتماعي نوجوانان شهر قزوين را پيش بيني مي كند و 

  آزمون رگرسيون وجود دارد. از اين رو ضرايب رگرسيوني و آزمون معناداري اين متغيرها در جدول زير ارائه شده است.
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  رسيوني و آزمون معناداري براي رشد اجتماعي) ضرايب رگ9جدول (

  متغير  گروه
ضرايب 

  استاندارد شده
  

ضرايب 

  استاندارد نشده
مقدار آماره 

t  

سطح 

  معناداري

  نوجوانان

      مقدار بتا  خطاي معيار Bمقدار   

  0.938  - 0.077  - 0.004  0.451  - 0.531  حلّ مسأله

  0.000  - 3.217  - 0.172  0.409  - 1.316  ارتباط

  0.044  - 2.838  - 0.176  0.543  - 1.545  اي نقشايف

  0.000  - 3.704  - 0.232  0.418  - 1.542  آميزش عاطفي

  0.233  - 1.195  - 0.062  0.455  - 0.544  همراهي عاطفي

  0.057  - 1.908  - 0.116  0.457  - 0.872  كنترل رفتار

  0.401  - 0.842  - 0.040  0.027  - 0.023  عملكرد كلي

  0.000  20.826    1.274  26.523  مقدار ثابت

  ** متغير وابسته: رشد اجتماعي

همان طور كه نتايج جدول باال نشان مي دهد از بين متغيرهاي پيش بين تنها متغيرهاي ارتباط، ايفاي نقش و آميزش عاطفي قادر به 

ش عاطفي در سطح براي معناداري ضريب رگرسيون متغير ارتباط و آميز tپيش بيني رشد اجتماعي نوجوانان هستند و آزمون 

معنادار است. ضرايب استاندارد رگرسيون نشانگر آن است كه سهم ارتباط در پيش  0.05و براي متغير ايفاي نقش در سطح  0.000

) و در نهايت سهم آميزش عاطفي در رشد Beta - 0.176) و سهم ايفاي نقش برابر با (Beta - 0.172بيني رشد اجتماعي برابر با (

  ت.) اسBeta - 0.232ان برابر با (اجتماعي نوجوان

  گيري  بحث و نتيجه

پژوهش و وجود همبستگي مثبت ميان نمره كّلي عملكرد خانواده و مسئوليت پذيري نوجوانان، فرضيه اول  با توجه به يافته هاي

ييد شده است. نتيجه به دست تأ» بين عملكرد خانواده و مسئوليت پذيري نوجوانان رابطه مثبت وجود دارد«پژوهش مبني بر اينكه 

) كه نشان داد عملكرد مطلوب خانواده در روند مسئوليت پذيري نوجوانان و جوانان 1391آمده با نتيجه پژوهش بابايي و اسكو (

ن درصد از تغييرات مسئوليت پذيري نوجوانان را تبيين نمايد همسو است. همچنين بايد گفته شود كه هما 31مؤثر است و مي تواند 

درصد از تغييرات مسئوليت پذيري  28) مشاهده مي شود در پژوهش حاضر عملكرد خانواده مي تواند 6طور كه در جدول (

) است كه بيان مي كند عوامل خانوادگي بر 2008نوجوانان را تبيين نمايد. اين يافته همسو با اظهارات گاف (به نقل از گال، 

) نيز نشان مي دهد كه پيشرفت تحصيلي در 1381به نقل از بابايي،  2001. پژوهش آدان (مسئوليت پذيري افراد نقش مهمي دارد

  مدارسي يافت مي شود كه به مسئووليت پذيري و خودمختاري نوجوانان اجازه بروز دهند.
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تأييد شده است. و نيز » بين عملكرد خانواده با رشد اجتماعي نوجوانان رابطه مثبت وجود دارد«فرضيه ي دوم پژوهش با عنوان 

همچنين بايد گفته شود كه از بين متغيرهاي پيش بين (مؤلفّه هاي عملكرد خانواده) متغيرهاي ارتباط، آميزش عاطفي و ايفاي نقش 

درصد از رشد اجتماعي نوجوانان را تبيين كند. اين  31قادر به پيش بيني رشد اجتماعي نوجوانان هستند و عملكرد خانواده مي تواند 

نفر  625) همسو است. پژوهش اخير كه به منظور بررسي نقش خانواده در رشد اجتماعي 1384نتيجه با پژوهش زارعي و حسني(

دانش آموزان دختر و پسر متوسطه كرمانشاه انجام شده است و نتايج به دست آمده از آن نشان داد كه متغيرهاي مرزهاي خانواده، 

نه و مسئوليت پذيري والدين با رشد اجتماعي فرزندان رابطه مثبت و معنادار داشته اند و ساختار قدرت و سبك تربيتي مقتدرا

همچنين نتايج رگرسيوني نيز نشان داد كه مرزهاي خانواده و ساختار قدرت خانواده و بدرفتاري والدين با فرزندان تأثير مستقيم و 

) است كه معتقد است نقش الگوهاي فرزند 1385سو با اظهارات گيدنز (معناداري بر رشد اجتماعي دانش آموزان دارد. اين يافته هم

  پروري خانواده تأثير زيادي در رشد اجتماعي فرزندان دارد. 

) هم در پژوهش خود با عنوان رابطه بين عملكرد خانواده و كفايت اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد 1393اسديان و پيري (

) نيز در پژوهش 1391ن عملكرد خانواده و كفايت اجتماعي رابطه مثبت وجود دارد. محبي و همكاران (سلماس (نشان داده كه) بي

) معنادار  P 0.01خود به نتيجه رسيدند كه جو عاطفي خانواده با رشد مهارت هاي اجتماعي فرزندان رابطه وجود دارد و در سطح (

  است.

ميزان رشد اجتماعي «و فرضيه چهارم » نوجوانان دختر و پسر تفاوت وجود داردميزان مسئوليت پذيري «فرضيه سوم با عنوان 

تأييد نشده است و ميزان مسئوليت پذيري و رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر » نوجوانان دختر و پسر تفاوت وجود دارد

از عوامل ديگر است. اين امر را مي توان اين گونه تفاوت معنادار ندارد و تفاوت مشاهده شده ميانگين هاي دو گروه ناچيز و ناشي 

تبيين كرد كه امروزه نابرابري هاي موقعيت هاي مختلف زنان و مردان در كلّ جهان و به تبع آن در جامعه ما در حال كم شدن 

اجتماعي و شغلي است. به طوري كه بخش قابل توجهي از دانشجويان دانشگاه ها را زنان تشكيل مي دهند و در موقعيت هاي 

باالتري در همه زمينه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه حضور پيدا كرده اند.همچنين با توجه به تأييد فرضيه ي اول 

و دوم پژوهش،مي توان توضيح داد كه عملكرد خانواده بر رشد اجتماعي و مسئوليت پذيري نوجوانان دختر و پسر يكسان بوده 

)است كه نشان داده است در ميزان رشد 1391) ومحبي و همكاران(1382ج اين فرضيه ها همسو با پژوهش شجري (است.نتاي

؛ به نقل از 1996) و كولز(1387اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر شاهد تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين پژوهش كردلو(

  ي دختران و پسران است.) نيز نشانگر عدم تفاوت مسئووليت پذير1387كردلو،

براي تبيين فرضيه هاي اول و دوم نيز مي توان اين گونه نظر داد كه خانواده هايي كه از نظر عملكردي كارآمدتر هستند تمايل 

بيشتري به گفت و گو و اظهار نظر دارند كه اين امر موجب درك متقابل والد و فرزند مي شود و اين امر باعث رشد ابعاد مختلف 

  ان شناختي از جمله مسئوليت پذيري و رشد اجتماعي افراد و حفظ سالمت روان فرزندان مي شود. رو
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با توجه به اهميت و ارزش آموزش مسئوليت پذيري با اهداف پيشگيرانه و ارتقاي سطح سالمت روان و فقدان اين امر كه باعث مي 

مؤثر و پرخاشگرانه روي آورد، آموزش آن به كودكان و نوجوانان، احساس  شود، فرد در برابر فشارها و استرس ها به رفتارهاي غير

كفايت توانايي مؤثر بودن غلبه بر مشكل را به وجود مي آورد. بنابراين ترديدي وجود نداردكه از مهم ترين هدف هاي خانواده ها 

  و جامعه، ايجاد مسئوليت پذيري در فرد است.

ره ويژگي هاي خانواده كارآمد نيز به بهبود زندگي و پيشرفت جوانان كمك مي كند. و انجام و باال بردن آگاهي خانواده ها دربا

تكرار پژوهش و بررسي ارتباط متغيرهاي به كار گرفته شده با متغيرهاي ديگر مانند تحصيالت والدين، خاستگاه اجتماعي 

  نوجوانان، در نظر گرفتن تاريخچه زندگي آن ها.
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