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چکیده

عوامل  از  می تواند  اما  نیست  ارادی  و  رویدادی خودکار  نوجوان  هویت یابی  مقدمه: 
روابط  و  خانواده  جو  جمله  از  بسیاری  اجتماعی  و  بین فردی  فردی،  درون  مختلف 
فرایند  تبیین  با هدف  پذیرد. پژوهش حاضر  تاثیر  پویای آن و مفهوم خودمتمایزسازی 

خودمتمایزسازی نوجوانان توسط انسجام و انعطاف پذیری در خانواده انجام شده است.
این  جامعه ی آماری  است.  شده  استفاده  همبستگی  روش  از  پژوهش  این  در  روش: 
پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر سال نهم تا دوازدهم مقطع متوسطه دبیرستان های شهر 
تهران در سال تحصیلی 95-94 تشکیل داده اند. که از میان آن ها 231 دانش آموز به روش 
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، در این پژوهش از مقیاس های انسجام 
و  استفاده گردید. تجزیه  انعطاف پذیری خانواده سامانی و خودمتمایزسازی شاکري  و 
تحلیل داده با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی )رگرسیون( و نرم افزار SPSS16 انجام 

گردید.
و  وخودمتمایزسازی  خانواده  انعطاف پذیری  و  انسجام  بین  داد،  نشان  یافته ها  نتایج: 
رابطه معنی دار وجود دارد. به طوریکه افزایش انسجام و انعطاف پذیری منجر به افزایش 
خودمتمایزسازی می شود. بنابراین انسجام و انعطاف پذیری می توانند خودمتمایزسازی را 

در نوجوانان تبیین و پیش بینی کنند.
بحثونتیجهگیری: این یافته ها نشان می دهند، چنانچه والدین انسجام و انعطاف پذیری 
به  را  فرزندانشان  بود  قادر خواهند  رابطه خانوادگی خود رعایت کنند  ابعاد  به عنوان  را 
آن  با  راکه  مشکالتی  گردند  قادر  آنان  تا  برسانند  مناسب  از خودمتمایزسازی  سطحی 

مواجه می شوند کنترل وکاهش دهند.
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Abstract 
Introduction: Identification in teens is not an automatic and voluntary 
events but can be influenced by various intra and inter personal, and 
social factors such as family atmosphere and its dynamics relations and 
the concept of self-differentiation. This study was conducted to deter-
mine process of self-differentiation in teenagers by the cohesion and 
flexibility in the family. 
Methods: This research is a correlational study and population consist-
ed of all ninth to twelfth grades male students in high school in Tehran 
in 2015-2016 school calendar. Of these samples, 231 participant were 
selected by multistage cluster sampling, and then they responded to the 
scales of cohesion and family flexibility and self-differentiation. Data 
was analysed by descriptive and inferential statistical methods. (regres-
sion analysis)
Results: According to the findings, higher self-differentiation correlates 
with higher cohesion and flexibility. So cohesion and flexibility can 
determine and predict self-differentiation in male teens.
Conclusions: These findings show that if parents can regulate cohesion 
and flexibility as dimensions of their family relationship they can help 
their children to reach a proper self-differentiation and decrease the risk 
of problems may they have in their life. Meanwhile because this study is 
limited to male student in a city, more studies in this field should con-
firm our results. 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی30

رابطه انسجام و انعطاف پذیري خانواده با خودمتمایزسازي در دانش آموزان دوره متوسطه پسر شهر تهران

مقدمه

خانواده نگرش هــا و ارزش هــا را تعریف می کند. )1( از آنجا که جامعه متشکل از خانواده هاست محققان اجتماعی 
معتقدند که توصیف دقیق ویژگی هــای هر جامعه مستلزم مطالعه عمیق و روشن کیفیت روابط خانوادگی موجود در 
آن جامعه است، بنابراین براي اینکه از خانواده هــای سالمی برخوردار باشیم الزم اســت عوامل مختلفی که در سالمت 

خانواده نقش دارد را مورد بررسیوشناخت قرار داد. )2(
دوره نوجوانــی به عنــوان یکی از مراحل چرخــه تحول آدمی پس از کودکی و قبل از بزرگســالی قــرار دارد و بروز 
بحران هایی در این دوره از مشــخصه های اصلی آن اســت، که بر اســاس نظریه های عمده روانشناسی در ابعاد مختلفی 
قابل فهمند. )3( خانواده در رشــد و تشــکیل شــخصیت نوجوان ونیز هویت یابی که اساسی ترین ویژگی دوره نوجوانی 
اســت نقش اساســی دارد. )4( نوجوان از جنبه های مختلف به بلوغ می رســد و دچار تغییر و تحوالت فراوانی می گردد. 
در این دوره نوجوان با تعارض بین میزان اســتقالل خواهی و وابستگی به والدین خود درگیر است. تعارض بین نوجوان 
و والدینش با توجه به روابط حاکم در خانواده نقش مهمی در فرایند رشــد ایفا می نماید، و می تواند بر بهزیســتی روانی 
نوجوان و حتی بر پیشرفت تحصیلی آنان نیز تاثیر بگذارد و یا برعکس به آسیب در این زمینه منجر گردد. )5( با توجه به 
مطالب متعددی که در مورد حساسیت دوره نوجوانی، نقش خانواده در رشد و تشکیل شخصیت نوجوان و نیاز نوجوان 
به خارج شدن از حالت سردرگمی وجود دارد، توجه به مقوله های نظیر خودمتمایزسازی که یکی از مفاهیم هسته ای در 

نظریه بوئن می باشد، بسیار مهم است. )5(
بوئن خودمتمایزســازی را مفهومی می داند کــه به منظور توصیف الگوهای تعاملی خانواده مورد اســتفاده قرار گرفته 
است، تا فاصله اعضای خانواده را تنظیم کند و با توجه به سن، تعادلی مناسب بین فردیت و صمیمیت برقرار سازد. )6(

خودمتمایزســازی شــامل دو بُعد درون روانی و بین فردی می شــود، بُعد درون روانی خودمتمایزسازی عبارت از میزان 
توانایی فرد برای تفکر واقع بینانه راجع به موضوعات سرشــار از عاطفه در خانواده اســت، )7( و موجب رشد الگوهای 
خود انعکاســی به منظور شــناخت خودمان می گردد و با پاسخگویی به پرسش هایی مانند “چه کسی هستیم”، “چه کسی 
نیســتیم”، و “زندگی چیســت”، صورت می پذیرد. )6( از طرفی بُعد بین فردی خودمتمایزســازی شامل توانایی به دست 

آوردن کنترل عاطفی و در عین حال، ماندن در جو عاطفی شدید خانواده است. )7(
خودمتمایزســازی یک تعامل درونی و پیشــرونده بین اســتقالل )جداســازی( و تماس )با هم بودن( اســت که فرد را 
به ســمت رشــد و دســتیابی به اهداف ســوق می دهد، )8( توانایی تفکیک فرایند عقلی از فرایند احساســی و نیز توانایی 

تفکیک احساسات خود از دیگران )پدر، مادر، همسر، دوستان( است. )7(
این مقوله شامل چهار حوزه واکنش عاطفی، مواضع من، گسلش عاطفی و آمیختگی با دیگران است. واکنش عاطفی 
بیان کننده تمایل فرد برای پاسخگویی به محرک های محیطی بر اساس پاسخ های هیجانی خودکار و طغیان های هیجانی 
اســت. )9( حالت من به معنای حفظ یک حس تعریف شــده و روشن از خود در زمانی است که فرد از طرف دیگران 
تحت فشــار است تا به گونه ای دیگر عمل کند )10( گسلش عاطفی حالتی است که در آن فرد به طور عمیقی صمیمیت 
را تهدیــد آمیــز می یابد و اغلب تمایل دارد خود را از دیگــران و از عواطف آن ها جدا کند. )11( آمیختگی با دیگران 
یا همجوشــی پدیده ای است که اجازه نمی دهد فرد خودش را از خانواده متمایز کند که طی آن تفکر واقع بینانه تحت 

تاثیر تحریک پذیری قرار می گیرد و به نبود مرزها و فقدان فردیت بین دو یا چند نفر اشاره دارد. )11(
به طور کلی هر چه امتزاج خانواده بیشتر باشد، احتمال اضطراب و بی ثباتی بیشتر خواهد بود و تمایل خانواده برای یافتن راه 
حل از طریق جنگ و نزاع، فاصله گیری و اختالل در عملکرد بیشتر خواهد شد. )12( پینئو مطرح می کند که افراد تمایزیافته 

برای سهیم شدن در اضطراب به آسانی تحت تاثیر دیگران قرار نمی گیرند و نشانه آسیب را نشان نمی دهند. )13(
خودمتمایزســازی، توانایی ابراز موضع من اســت، بنابراین با توانایی استقالل ازنظر فکری، احساسی و رفتاری ارتباط 

دارد وافراد تمایزنایافته، ممکن است افرادی ناپخته تلقی شوند. )14و 15(
یکی از مهمترین روش هایی که خانواده ها می توانند در جهت ایجاد تعادل بین نیاز فرزندشان به فردیت و نیاز به اینکه 
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تابستان 1395، دوره 5، شماره 2، پیاپی 3116

کوروش حجت شمامی و همکاران

همچنان از لحاظ عاطفی وابســته به خانواده 
بمانند، ایجــاد یک محیــط حمایت کننده 
اســت، که گذر موفق آن ها را به بزرگسالی 
تسهیل می کند. )16( باالترین سطح عملکرد 
خانواده زمانی به دست می آید که اضطراب 
در سیستم پایین باشــد و هر یک از والدین 
رابطه عاطفی نســبتاً خوبی بــا خانواده های 

خودشان داشته باشند. )17(
ارکان ســالمت  از  اولســون  و  اســپرنکل 
خانواده به انسجام و انعطاف پذیری خانواده 
اشــاره کردند که اســاس درک و شناخت 

فرآیند های خانوادگی می باشند. )18(
 انســجام عبــارت اســت از میــزان پیوند 
عاطفی که در میــان اعضای خانواده وجود 
دارد و شامل کیفیت عاطفی روابط خانواده 
هماننــد حمایــت، مهربانــی و ســودمندی 
میزان  خانــواده  اســت.)18(انعطاف پذیری 
تغییــر در رهبــری در خانواده را مشــخص 
می کند و شــامل مفاهیم خاص مانند کنترل 
نظــم، مذاکــره آرام، روابــط، نقش هــا و 
قواعــد ارتباط اســت. زن و شــوهر متعادل 
و سیســتم های خانواده ســاختارمند و قابل 
انعطاف تمایل دارند که بیشترین عملکرد را 
در طول زمان داشــته باشند و ساختار رابطه 
را به ســمت رهبری تا حدودی دموکراتیک 

و مذاکره با کودکان پیش ببرند. )18(
الزمــه ی ارزیابــی خانواده  داشــتن مدلی 
و  کارکــرد  مــورد چگونگــی  در  نظــری 
خطاهایی اســت که ممکــن در خانواده به 

وجود آید.
مــدل چندمختصاتــی ارزیابــی کارایــی 
خانواده اولســون که فرضیــه اصلی آن این 
است که نظام های خانواده متعادل درمقایسه 
بــا نظام هــای خانــواده نامتعــادل کارکــرد 
مناســب تری دارند. این مدل مبتنی بر نظریه 
سیستم ها می باشد و نظام خانواده را بر اساس 
سه بُعد اصلی)همبستگی و انسجام، انعطاف 

پذیری و ارتباط( توصیف می کند. )19(
درجات متعادل انســجام )مجزا و پیوسته( 

در خانواده هــای مطلوب کاربرد دارد. افراط ها یــا درجات نامتعادل 
)از هم  گســیخته و در هم تنیده( به طور کلی در دراز مدت مساله ســاز 
است. در مدل متعادل انسجام )مجزا و پیوسته(، افراد می توانند این دو 
درجه را کنترل کنند، همچنین می توانند به خانواده هایشان وابسته و یا 

از آن ها مستقل باشند. )19(
همچنین بر اســاس مدل گشــتاوری اولســون، ســطوح بسیار باالی 
انعطاف پذیــری )آشــفته( و درجــات خیلــی پاییــن انعطاف پذیری 
)خشــک( برای افــراد و توســعه ی روابط در بلند مدت مشکل ســاز 
اســت. از طرف دیگر روابطی که درجات متوسط دارند )ساختارمند 
و منعطــف( می تواننــد به روش مفیدتــر و کارآمدتری بیــن تغییر و 
اســتحکام تعادل برقرار کنند. اگر چه نمی توان بهترین درجه را برای 
هیچ رابطه ای تعیین کرد، مســئله این اســت که بســیاری از نوجوانان 
خودمتمایزســازی پایینی دارند، این افــراد با حالت هیجانی و عاطفی 
واکنش نشــان می دهند و نمی توانند حالت آرامش خود را در مواجه 
با دیگران حفظ نمایند بنابراین ممکن اســت از لحاظ هیجانی از افراد 
دیگر فاصله بگیرند و یا اینکه در زمان استرس خیلی به دیگران وابسته 
بــوده و در موقعیت های بین فردی احســاس نا امنــی کنند ودر نتیجه 
نمی توانند فکر کرده، به درســتی درک نموده و برای خودشــان عمل 

کنند. )14(
یافته هــای مختلفی ارتباط بیــن خودمتمایزســازی از یک طرف و 
انسجام و انعطاف پذیری خانواده از طرف دیگر با بسیاری از جنبه های 
روانی-اجتماعی افراد به ویژه نوجوانان را نشان می دهند، مطالعه پلگ 
و زوآبی به طور کلی از جهان شمولی نظریه سیستمی خانواده و اهمیت 
خودمتمایزســازی در جهــت کاهــش اضطراب اجتماعی پشــتیبانی 
می کند. همچنین به این نتیجه رسیدند که خودمتمایزسازی در ارتقای 
سالمت جسمی و روانی موثر است و تفاوت ارزشی خودمتمایزسازی 
در گروه هــای مختلف قومی را تایید کردنــد. )19( یافته های فاضلی 
نشان داد که خودمتمایزســـازي با متغیرشخصیتی روان رنجورگرایی 
همبـــستگی معکوس و با متغیرهاي برون گرایی، مسئولیت پـــذیري و 

توافـق گرایـی همبستگی مستقیم دارد. )20(
ســهرابی بــه این نتیجه رســید که ارتبــاط مثبت و معنــی داری بین 
خودمتمایزســازی و ســالمت روانی وجــود دارد، )21( در پژوهش 
اینانلو آموزش خودمتمایزســازی درافزایــش رضایتمندی اززندگی 
زنان موثربوده اســت.)22( حســینی زاده به این نتیجه رسید که رابطه 
معنی داری بین خودمتمایزسازی و سازگاری اجتماعی وجود دارد و با 
افزایش خودمتمایزسازی، سازگاری اجتماعی باال می رود و بالعکس. 
)23( راس و مورداک دریافتند که خودمتمایزسازی با خود تفسیری 
مســتقل همبســتگی مثبت و با خود تفسیری وابســته همبستگی منفی 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی32

رابطه انسجام و انعطاف پذیري خانواده با خودمتمایزسازي در دانش آموزان دوره متوسطه پسر شهر تهران

دارد. )24و25( مهــری در تحقیقی نشــان داد کــه جنبه های مختلف 
خود متمایزسازی می تواند ابعاد هویت را تحت تأثیر قرار دهد. )26(

از طرف دیگر محمدی روزبهانی نیز به بررســی رابطه بین انســجام و 
انعطاف پذیری خانواده و ویژگی های شــخصیتی با عزت نفس مشروط 
نوجوانان پرداخته اســت. )27( در همین راستا دبرا دریافت که انسجام 
خانواده نقش مهمی را در ارتباط با ســبک تغذیه ای و ســطح سالمت 
نوجوانــان دختــر دارد. )28( امیرتیمــوری به بررســی تاثیر انســجام و 
انعطاف پذیری بر کمال گرایی و شــادکامی فرزندان پرداخته است )29( 
واندلر و همکاران به این نتیجه رســیدند که انســجام بــاالی خانواده با 
بهزیســتی هیجانی در نوجوانان ارتباط داشته و انسجام خانوادگی نقش 
مهمی را در بهزیســتی روانی آنان بازی می کند. )30( همینطور استفانی 
به این نتیجه رســید کــه وقتــی انعطاف پذیری و انســجام در خانواده 
به ســمت تعادل پیش مــی رود، میزان رضایت در خانــواده نیز افزایش 
می یابــد. )31( در زمینــه تحصیلــی و کارکردی نیز رنجبــر رابطه بین 
انسجام و انعطاف پذیری خانواده و تاب آوری تحصیلی را مطرح نموده 
است.)32(بشــارتی پور در پایان نامه خود به بررســی رابطه انســجام و 
انعطاف پذیری خانواده با ابراز وجود دانش آموزان پرداخته است. )33(

بــا بررسی رابطه انسجام و انعطاف پذیري 
با  می توان  خودمتمایزسازي،  بــا  خانواده 
آموزش شیوه هــای صحیح فرزند پروري به 
ارتقاء سطح سالمت خانواده هــا پرداخت و 
سالمت نسل هــای بعد را تضمین نمود و نیز 
نتایج آن را در ســطح بهداشت روان جامعه 
و اثــرات اجتماعی آن شــاهد بــود. در این 
سنین  در  ارتباطی  مهارت هــای  داشتن  میان 
به نظر  سنین ضروري  سایر  از  بیش  نوجوانی 
بسیار  مراحل  از  نوجوانی  که  چرا  می رسد، 
حساس زندگی و نوعاً مسئله آفرین در روند 
رشد و تحول انســان است. )34( بدین لحاظ 
هدف از این پژوهش بررســی رابطه انسجام 
و انعطاف پذیری خانواد باخودمتمایزسازی 

در دانش آموزان نوجوان پسر می باشد.

روش

این مطالعه مقطعی-تحلیلی واز نوع همبستگی است. در پژوهش حاضر خودمتمایزسازي به عنــوان متغیر مالک، و 
انسجام و انعطاف پذیري متغیرهاي پیش بین انتخــاب شــدند هدف پژوهش پیش بینی خودمتمایزسازي توسط متغیرهاي 

انسجام و انعطاف پذیري می باشد.
جامعه ی آماری این تحقیق دانش آموزان پســر پانزده تا هجده ســال مناطق بیســت و دوگانه شــهر تهران بودکه تعداد 
آن ها بر حســب گزارش مرکز آمار ایران مشــخص گردید و چون به دلیل وســعت جامعه ی آماري امکان نمونه گیري از 
کلیه مناطق آموزش و پرورش شــهر تهران وجود نداشــت. لذا با توجه به شاخص فیروزآبادي و جاجرمی )34( مناطق 
بیســت و دوگانه تهران از لحاظ وضعیت اقتصادي و اجتماعی به ســه طبقه پهنه توســعه اي باال، پهنه توسعه اي متوسط، 
پهنه توســعه اي پایین تقســیم گردید. در هر یک از طبقات با اســتفاده از جدول اعداد تصادفی یک طبقه انتخاب شدند 
که منطقه یک از پهنه توسعه اي باال، منطقه هشت از پهنه توسعه اي متوسط و منطقه نوزده از پهنه توسعه اي پایین بودند. 
برای محاســبه حجم نمونه بر اســاس رگرسیون با دو متغیر پیش بین و با استفاده از جدول موسسه Stats To Do و با در نظر 
گرفتن سطح معناداری 0/05 و توان آزمون )β- 1( برابر با 0/8 ومقدار R بر اساس مطالعات قبلی 0/2 نهایتاً حجم نمونه 
231 نفر برآورد گردید. به منظور تعیین ســهم هر منطقه و پایه تحصیلی در نمونه از روشPPS )حجم نمونه متناســب با 
جمعیت مناطق و مدارس( استفاده گردید. انتخاب مدرسه به صورت تصادفی در مناطق مورد نظر بر اساس جدول اعداد 
تصادفی صورت گرفت و انتخاب دانش آموزان نمونه هر کالس به طور تصادفی و بر اساس جدول اعداد تصادفی انجام 

شده است.
ابزارپژوهش

پرسشنامهيانسجامخانوادگی: این پرسشنامه با اقتباس از مدل ترکیبی اولسون )19( به وسیله سامانی )35( تهیه شده 
است. این آزمون داراي 28 گویه است و براي هر گویه نمره اي از یک براي کاماًل موافقم تا پنج برای کاماًل مخالفم در 
نظر گرفته شده است. حداکثر نمره ي قابل کسب در این آزمون 140 و حداقل نمره 28 می باشد. سامانی ضریب آلفاي 
کرونباخ 0/9 و ضریب پایایی براي کل مقیاس را برابر0/79 گزارش نموده اســت. در بررسی دیگري که توسط زارع و 
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تابستان 1395، دوره 5، شماره 2، پیاپی 3316

کوروش حجت شمامی و همکاران

ســامانی انجام شده است ضریب همبستگی 
درونی مقیاس 0/85 ضریب آلفاي کرونباخ 
0/79 و ضریــب پایایی بــه روش بازآزمایی 

0/80 گزارش شده است. )36(
 پرسشــنامه خودمتمایزسازي نیز با الهام از 
مدل ترکیبی اولسون )19( به وسیله شاکري 
ساخته شــده اســت. مقیاس یاد شده داراي 
شانزده گویه است و براي هر گویه نمره اي 
از یک براي کاماًل موافقم تا پنج برای کاماًل 
مخالفم در نظر گرفته شــده است. حداکثر 
نمره ي قابل کســب در این آزمون هشتاد و 
حداقل نمره شانزده می باشد. اعتبار و روایی 
این مقیاس در مطالعه شــاکري بر روي 48 
آزمودنــی مورد تایید قرار گرفته اســت که 
ضریب همسانی درونی مقیاس، با استفاده از 
آلفاي کرونباخ معادل 0/89 گزارش شــده 

است. )37(
ســال  در  خودمتمایزســازي  پرسشــنامه   
1998 توســط اســکورون و فریدلندر براي 
ارزیابی خود متمایزسازي ساخته شده است 
و شــامل 46 ســوال و چهار خــرده مقیاس 
واکنش عاطفی، حالت من، گسلش عاطفی 
و آمیختگی با دیگران اســت که بر اســاس 
مقیاس لیکرت نمره گذاري می شــود و یک 
نمــره کل و چهــار نمــره اختصاصی براي 
هر یــک از خرده مقیاس هــا در نظر گرفته 
می شود. این پرسشنامه یک ابزار خودسنجی 

اســت که بر روي بزرگســاالن، ارتباط هاي مهم و روابط فعلی آن ها 
بــا خانواده های مبدا تمرکز دارد . این مقیاس در ســال 2003 توســط 
اســکورون و اســمیت مورد تجدید نظر قرار گرفته اســت. آیتم های 
این پرسشــنامه در یک طیــف لیکرت از نمره یــک )اصاًل در مورد 
من صحیح نیســت( تا نمره شــش )خیلی در مورد من صحیح است( 
نمره گذاري شــده اســت.)38( حداکثر نمره واقعی در 46 سوال 276 
و حداقــل نمره 138 اســت. اســکورون و همکاران ضریــب اعتبار 
پرسشنامه خودمتمایزسازي را با استفاده از بازآزمایی، همسانی درونی 
و تحلیالنه 0/88 گزارش کردنــد. پلگ و پاپکو ضریب آلفا را برابر 
بــا 84 و اعتبار خرده آزمون ها را بیــن 0/74 تا 0/88 گزارش کردند. 
)10( اســکیان پرسشــنامه مذکور را در نمونه اي بــه حجم 260 نفر از 
دانش آموزان دختر دبیرســتانی اجرا نمود و اعتبار آن را با استفاده از 

آلفاي کرونباخ برابر با 0/81 گزارش نمود. )39(
بــرای  پژوهــش  اهــداف  توضیــح   -1 اخالقــی:  موازیــن
مشــارکت کنندگان. 2- اطمینــان دادن بــه مشــارکت کنندگان در مورد 
محرمانه ماندن اطالعات. 3- ارائه نتایج به مشارکت کنندگانی که مایل 
بــه دریافت نتایج تحقیق هســتند. 4- ارائه نتایج و یافته ها به ســازمان 
آموزش و پرورش و مراکز آموزشــی جهت اســتفاده از آن در امور 
آموزشــی و تربیتی. 5- آزادی شــرکت یا عدم شــرکت در پژوهش 

توسط مشارکت کنندگان.

 

 
 ( تعداد دانش آموزان پسر هر پایه در منطقه انتخاب شده1جدول)

 سهم هر پایه در نمونه سهم منطقه در نمونه منطقه
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم پایه نهم

1 46 11 11 11 11 
8 11 11 18 31 11 
11 17 36 11 11 16 

 68 11 16 18 311 جمع
 

 
 (انوادهپذیری خ همبستگی بین انسجام و انعطافهمبستگی )( ضرایب 2جدول)

 (pمقدار احتمال ) ضریب همبستگی رابطه
 771/7 64/7 خودمتمایزسازی -انسجام خانواده 

 771/7 66/7 خودمتمایزسازی -انعطاف پذیری خانواده
 

 
 ( خالصه مدل رگرسیون3جدول)

R  مجذورR  مجذورR خطای استاندارد برآورد تعدیل شده 
11/7 34/7 34/7 13/7 

 

 
 بین( نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیش4جدول)

 (pمقدار احتمال ) F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 
 771/7 11/67 71/11 3 16/33 رگرسیون
   31/7 338 17/43 باقیمانده

    317 46/86 کل

 

 
 خودمتمایزسازی( ضرایب رگرسیون میزان 5جدول)

 b خطا Beta T ( مقدار احتمالp) 
 771/7 13/1 - 31/7 71/3 مقدار ثابت

 771/7 43/6 11/7 74/7 38/7 انسجام
 771/7 73/6 31/7 74/7 31/7 انعطاف پذیری

 

یافته ها

همانطــور که در جدول شــماره دو نشــان داده شــده 
است همبستگی بین انسجام و انعطاف پذیری خانواده و 
خودمتمایزسازی در سطح 0/001 از نظر آماری معنادار 
اســت. یعنی افزایش انســجام و انعطاف پذیری منجر به 

افزایش خودمتمایزسازی می شود.
نتایج حاصل از جدول شماره سه نشان می دهد که مقدار 
R تعدیل شده برابر با 0/26 است. این بدان معناست که 
26% واریانس متغیر مالک )خودمتمایزســازی( توسط 
انســجام و انعطاف پذیری خانواده تبیین می شود. خطای 
اســتاندارد برآورد نیز برابر با 0/52 اســت. براي بررسی 
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    317 46/86 کل

 

 
 خودمتمایزسازی( ضرایب رگرسیون میزان 5جدول)

 b خطا Beta T ( مقدار احتمالp) 
 771/7 13/1 - 31/7 71/3 مقدار ثابت

 771/7 43/6 11/7 74/7 38/7 انسجام
 771/7 73/6 31/7 74/7 31/7 انعطاف پذیری

 

 

 
 ( تعداد دانش آموزان پسر هر پایه در منطقه انتخاب شده1جدول)

 سهم هر پایه در نمونه سهم منطقه در نمونه منطقه
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم پایه نهم

1 46 11 11 11 11 
8 11 11 18 31 11 
11 17 36 11 11 16 

 68 11 16 18 311 جمع
 

 
 (انوادهپذیری خ همبستگی بین انسجام و انعطافهمبستگی )( ضرایب 2جدول)

 (pمقدار احتمال ) ضریب همبستگی رابطه
 771/7 64/7 خودمتمایزسازی -انسجام خانواده 

 771/7 66/7 خودمتمایزسازی -انعطاف پذیری خانواده
 

 
 ( خالصه مدل رگرسیون3جدول)

R  مجذورR  مجذورR خطای استاندارد برآورد تعدیل شده 
11/7 34/7 34/7 13/7 

 

 
 بین( نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیش4جدول)

 (pمقدار احتمال ) F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 
 771/7 11/67 71/11 3 16/33 رگرسیون
   31/7 338 17/43 باقیمانده

    317 46/86 کل

 

 
 خودمتمایزسازی( ضرایب رگرسیون میزان 5جدول)

 b خطا Beta T ( مقدار احتمالp) 
 771/7 13/1 - 31/7 71/3 مقدار ثابت

 771/7 43/6 11/7 74/7 38/7 انسجام
 771/7 73/6 31/7 74/7 31/7 انعطاف پذیری
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فصلنامه مددکاری اجتماعی34

رابطه انسجام و انعطاف پذیري خانواده با خودمتمایزسازي در دانش آموزان دوره متوسطه پسر شهر تهران

معناداري رگرســیون از آزمون تحلیل واریانس رگرســیون استفاده  شده 
اســت. نتایج این آزمون در جدول شــماره چهار مشــاهده می شــود. 
همان گونه که در این جدول مشــاهده می شود F به دست آمده در مدل 

پیش بین 40/39 در سطح 0/01 معنادار است.
در جدول شــماره پنج، ســتون بتا به عنوان ضریب به منظور پیش بینی 
مقدار خودمتمایزسازی در معادله رگرســیون مورد استفاده قرار گرفته 
است. در مورد اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیش گویی معادله 
رگرســیون از مقادیر بتا اســتفاده می شــود. از آن جائیکــه مقادیر بتا 
اســتاندارد شده اســت. بنابراین از طریق آن می توان در مورد اهمیت 
نسبی متغیرها قضاوت کرد. بزرگ بودن مقدار بتا نشان دهنده اهمیت 

 

 
 ( تعداد دانش آموزان پسر هر پایه در منطقه انتخاب شده1جدول)

 سهم هر پایه در نمونه سهم منطقه در نمونه منطقه
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم پایه نهم

1 46 11 11 11 11 
8 11 11 18 31 11 
11 17 36 11 11 16 

 68 11 16 18 311 جمع
 

 
 (انوادهپذیری خ همبستگی بین انسجام و انعطافهمبستگی )( ضرایب 2جدول)

 (pمقدار احتمال ) ضریب همبستگی رابطه
 771/7 64/7 خودمتمایزسازی -انسجام خانواده 

 771/7 66/7 خودمتمایزسازی -انعطاف پذیری خانواده
 

 
 ( خالصه مدل رگرسیون3جدول)

R  مجذورR  مجذورR خطای استاندارد برآورد تعدیل شده 
11/7 34/7 34/7 13/7 

 

 
 بین( نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیش4جدول)

 (pمقدار احتمال ) F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 
 771/7 11/67 71/11 3 16/33 رگرسیون
   31/7 338 17/43 باقیمانده

    317 46/86 کل

 

 
 خودمتمایزسازی( ضرایب رگرسیون میزان 5جدول)

 b خطا Beta T ( مقدار احتمالp) 
 771/7 13/1 - 31/7 71/3 مقدار ثابت

 771/7 43/6 11/7 74/7 38/7 انسجام
 771/7 73/6 31/7 74/7 31/7 انعطاف پذیری

 

بحث و نتیجه گیری

یافته های پزوهش نشان دادند که انسجام و انعطاف پذیری با خودمتمایزسازی ارتباط دارند و هر دو متغیر در پیش گویی 
متغیر مالک سهم دارند و همچنین مشخص شد که سهم انسجام خانواده در مقایسه با انعطاف پذیری در این پیش گویی 
بیشتر است. با توجه به یافته های پژوهش وجود سطح متوسطی از انسجام و انعطاف پذیری خانواده برای کارکرد کارآمد 
خانواده الزم اســت. این یافته ها را می توان همســو با مطالعات کیم و همکاران )40( دانست که بین خود متمایزسازی و 
روابط خانواده ارتباط مثبتی را گزارش کردند. همینطور یافته های پژوهش حاضر با مطالعات برخی پژوهشــگران مانند 
محمــدی روزبهانی، )27( امیرتیموری، )29( واندلر و همکاران، )30( اســتفانی، )31(رنجبر، )32( بشــارتی پور )33( و 
دبرا )28(که نقش انســجام و انعطاف پذیــری خانواده را با جنبه هایی از ویژگی های بهنجــار فرزندان مانند عزت نفس، 
شــادکامی، رضایت در خانواده، بهزیســتی روانی، تاب آوری، ابراز وجود و عادت های ســالم غذایی، بررسی نموده اند 

همخوانی دارد.
 طبق یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد درخانواده ای که انعطاف پذیری پایین باشد، جوی مستبدانه حاکم است، 
نوجوانان به اطاعت بی چون و چرا ملزم اند، در تصمیم گیری های خانواده نقش کمتری دارند یا مورد توجه قرار نمی گیرند. 
علی رغم اینکه ممکن اســت غالباً خوش رفتار و با ادب جلوه کنند، اماً توانایی تصمیم گیری مســتقالنه ندارند، مضطرب 
و وابســتگی بیشتری به دیگران دارند. به نظر می رسد در خانواده ای که انعطاف پذیری پایین است، افراد خانواده به هم 
وابسته می شوند و سطح خودمتمایزسازی آن ها پایین می آید، چنانچه در خانواده روابط منعطف تر باشد، افراد می توانند 

سطوح باالتری از خودمتمایزسازی را کسب نمایند.
همچنین زمانی که میزان انسجام خانواده باالست اتفاق نظر در خانواده وجود دارد. افراد در خانواده مشارکت بیشتری 
دارند و روابط افقی کنترل شــده گسترش می یابند. چنین به نظر می رســد که انسجام مناسب در خانواده می تواند باعث 
افزایش خودمتمایزســازی فرزندان شــود. چرا که در چنین خانواده هایی اســتقالل افراد مورد توجه قرار می گیرد وافراد 

درگیر روابط بیرون از خانواده و درون خانواده می شوند.

نســبی متغیرهــا و نقش آن هــا در پیش گویی 
متغیر وابســته می باشد. معنادار می باشد که در 
پیش گویی متغیر مالک سهم دارند. لذا می توان 
قضاوت کرد که انسجام سهم بیشتری در مقایسه 
بــا انعطاف پذیری در پیش گویــی متغیر مالک 
)خودمتمایزســازی( دارد. یــک واحد تغییر در 
انحراف معیار انسجام باعث می شود تا انحراف 
معیار متغیر مالک )خودمتمایزســازی( به شرط 
ثابت نگه داشتن اثر انعطاف پذیری به اندازه 0/31 
تغییر کنــد. یک واحد تغییــر در انحراف معیار 
انعطاف پذیری باعث می شــود تا انحراف معیار 
متغیر مالک )خودمتمایزسازی( به شرط ثابت نگه 

داشتن اثر انسجام به اندازه 0/27 تغییر کند.

محدودیت ها

این پژوهش صرفاً گروه دانش آموزان پسر سال نهم تا دوازدهم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1393 را 
شامل می شود و تعمیم نتایج آن به گروه های دیگر با فرهنگ های دیگر و سایر سنین با محدودیت مواجه است. 
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