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چكيده

. شناسایی مؤلّفههای مثبتگرایِ شخصیتی و خانوادگیِ مؤور بر کاهش پیامدهای منفی در دختران نوجوان اهمیتی مضاعف دارد:زمينه
 طرح: روش. بررسی نقش عملکرد خانواده و تحول مثبت نوجوانی در پیشبینی افسردگی نوجوانان بود، هدف پژوهش حاضر:هدف
 جامعة آماری شامل کلیة دانشآموزان دورة دوم دختر متوسطه شهر تهران بود که در سال تحصیلی.پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود
 نوجوان دختر به روي نمونهگیری239  آموزي و پروري شهر تهران به تعداد00  بدین منظور از منطقه. مشغول به تحصیل بودند32-30
 تحول مثبت نوجوانی،)0309( برای جمعآوری اطالعات از مقیاس عملکرد خانواده اپشتاین و همکاران.خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند
. مورد تحلیل قرار گرفتSPSS24  دادهها با نرمافزار.) استفاده شد0322() و افسردگی کودکان کواکس و بک2101( گلدوف و همکاران
93 ) و در مجموعp=1/110( اطمینان و ارتباط به ترتیب نقش معناداری در پیشبینی افسردگی داشتند، نتایج نشان داد که شایستگی:يافتهها
 حل مشکل و ابراز عواطف هم به ترتیب نقش معنیداری، مؤلفههای عملکرد خانواده شامل نقش.درصد از واریانس افسردگی را تبیین کردند
 در مجموع نتایج حاکی: نتيجهگيری. درصد از تغییرات افسردگی را تبیین کردند20 ) و در مجموعp=1/110( در پیشبینی افسردگی داشتند
. اطمینان و ارتباط در ابتال به افسردگی نوجوانان بود،از اهمیت عملکرد خانواده با ت کید بر مؤلّفه های تحول مثبت نوجوانی شامل شایستگی
 تحول مثبت نوجوانی، عملکرد خانواده، افسردگی:واژهكليدها
Background: The identification of positive family and personality factors affecting the reduction of negative
outcomes in adolescent girls is important. Aims: This study aimed to study the family function and positive
youth development to predict depression in adolescents. Method: The present study was a correlationaldescriptive design. The statistical population consisted of all secondary school female students (second period)
in the city of Tehran who were studying in the academic year 2018-2019. So, 293 girl adolescents that were
selected from 18th district of education regions by method was multi-stage cluster. According to the sample
loss, 293 individuals were included in this study. To collect data, Geldhof et al.’s Positive Youth Development
Scale(2014), the Epstein et al.’s Family Assessment Device(1983), and Kovacs and Beck’s Child Depression
Inventory(1977) were used. Data were analyzed by using SPSS24. Results: The results revealed that
competence, confidence, and connection respectively played significant roles in predicting depression (p=
0/001), and totally explained 39% of the variance of depression. The components of family function including
role, problem solving, and emotional expression respectively had significant roles in predicting depression (p=
0/001), and totally explained 25% of the variance of depression. Conclusions: Overall, the results indicated the
importance of family function with emphasis on the components of positive youth development including
competence, confidence, and connection in adolescent depression. Key words: depression, family function,
positive youth development
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مقدمه

شناسایی مؤلّفههایی که باعث تشدید پیامدهای منفی از جمله

افسردگی از شایعترین اختالیت روانپزشکی است .به طوری که

افسردگی در دورة نوجوانی میشود ،مهم است .از مهمترین عوامل

 901میلیون نفر از افراد جهان به آن مبتال هستند (مورکاس ،یاسمی،

ت ویرگذار بر افسردگی ،خانواده و عملکرد خانوادگی است (ونک و

اومرن ،چیشولم و ساکسنا .)2102 ،0افسردگی با خلو افسرده ،از بین

ژوو .)2102 ،00عملکرد خانواده سازهای چندبعدی است که خانواده

رفتن عالقه و لذت برای انجام فعالیتهای روزانه طی یک دورة دو

را به عنوان یک سیستم یکپارچه و پیچیده در نظر میگیرد که به رفع

هفتهای مشخص میگردد .خُلو افسرده باعث تغییر در عملکرد

نیازهای اساسی اعضا کمک میکند (ریان و کیتنر .)2113 ،02اگرچه

طبیعی ،کارکرد اجتماعی ،شغلی و آموزشی فرد اختالل ایجاد میکند

بیشتر افراد عملکرد خانواده را معادل با رفتارهای فرزند پروری می

(پریز ،سوو و ایرزوا .)2100 ،2افسردگی اغلب از سنین نوجوانی

دانند ،اما ت کید سازة عملکرد خانواده بیشتر بر سالمت جمعیِ خانواده

شروع و باعث کاهش عملکرد افراد میشود .طبو برآوردهای انجام

است (میلر09و همکاران2111،؛ به نقل ازکنافل ،لیمن ،هاویل ،کرندل

شده از هر  01نوجوان یک نفر یا به عبارتی  0/2درصد نوجوانان مبتال

و سندلوسکی .)2100 ،01اختالل در عملکرد خانواده به ناتوانی

به افسردگی هستند (کیسلر 9و همکاران .)2102 ،افسردگی در دورة

خانواده در انجام وظایفی اطالق میشود که برای سالمتی اعضای

نوجوانی مهمترین عامل وقوع خودکشی و به عنوان دومین تا سومین

خانواده اهمیت دارد (میلر ،ریان ،کیتنر ،بیشاپ و اپستین.)2111 ،00

علت مرگ در این گروه سنی در نظر گرفته میشود (هاوتون،

مطالعات حاکی از ارتباط عملکرد خانوادگی ناکارآمد با افسردگی

ساندرس و اکانر2102 ،1؛ وینفوهر 0و همکاران .)2110 ،طبو
پژوهشهای انجام شده نیمی از قربانیان خودکشی در زمان مرگ
مبتال به افسردگی بودهاند (زالسمن .)2102 ،2افسردگی در دورة
نوجوانی منجر به آسیبهای آموزشی و اجتماعی (لوینسون ،روهدو
و سلی0330 ،2؛ فلچر )2101 ،0گرایش به استعمال دخانیات ،مصرف

در افراد مختلف است (کنکو ،موتوهاشی ،ساساکی و یامجی،02
2112؛ رستیفو و بوگلس2113،02؛ آمیتو ،0302 ،00هایدن

03

و

همکاران 0330 ،و مککئون ،یکوود و ویلیامز .)0332 ،21از

برنامههای مؤور بر بهبود عملکرد خانوادهها برنامههای تحول مثبت
نوجوانی 20است .تحول مثبت نوجوانی سازهای در بستر روانشناسی

مواد مخدر و چاقی (کینن-میلر ،همن و برنن2112 ،3؛ هاسلر01و

مثبتگراست که به رشد توانمندیهای نوجوانان توجه دارد .به نظر

همکاران )2110 ،در دورة نوجوانی میشود .نجفی ،بابایی و رضایی

لرنر 22و همکاران ( )2110برنامة تحول مثبت نوجوانی شیوة جدیدی

( )0932در پژوهشی بدین نتیجه دست یافتند که بین مؤلفههای تحول
مثبت نوجوانی (شایستگی ،اطمینان ،خلو و خو ،مراقبت و ارتباط) و
قلدری رابطة منفی و معنادار و بین مؤلفههای تحول مثبت نوجوانی
(شایستگی ،اطمینان ،خلو و خو ،مراقبت و ارتباط) و رضایت از
زندگی رابطة مثبت و معنادار و بین مؤلفههای قلدری (قلدری ،قربانی
و نزاع) و رضایت از زندگی رابطة منفی و معناداری وجود دارد.

برای درک نوجوانان است .در این دیدگاه ت کید بر هماهنگکردن
نقاط قوت نوجوانان با محیط فیزیکی و اجتماعی و کمک به
نوجوانان آسیبدیده است تا به شایستگی و تحول مثبت دست یابند.
تحول مثبت نوجوانی با پنج مؤلفة شایستگی

29

(در حوزههای

تحصیلی ،اجتماعی ،شناختی و هیجانی) ،اعتماد به نفس( 21حس
ارزشمندی و دوستداشتهشدن) ،ارتباط (تعامالت مثبت ،خوب،
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سازنده با دوستان و خانواده) ،خلو و خو( 0کسب مالکهایی برای

در پایة یازدهم و  31نفر در پایة دوازدهم مشغول به تحصیل بودند.

انجام رفتارهای صحیو) و مراقبت  /خودشفقتی( 2احساس همدلی و

میانگین و انحراف سنی آنها به ترتیب  02/02 ± 1/01بود.

همدردی با دیگران)که منجر به تحول مؤلّفة ششم یعنی همکاری

9

ابزار

(مشارکت با دیگران ،خانواده ،جامعه و نهادهای مختلف) است (لرنر

پرسشنامة تحول مثبت نوجوانی :این مقیاس ،تحول مثبت

و همکاران .)2110 ،تمرکز اصلی برنامة تحول مثبت نوجوانی بر نقاط

نوجوانی را از طریو پنج مؤلّفة شایستگی ( 9گویه) ،اطمینان (9

مثبت نوجوانان و چالشهایی است که نوجوانان با آنها مواجه می

گویه) ،ارتباط ( 1گویه) ،خلو و خو ( 1گویه) و مراقبت ( 9گویه)

شوند .از آنجا که به اینکه رشد استقالل و احساس شایستگی از
ویژگیهای دورة نوجوانی است ،ت کید برنامة تحول مثبت نوجوانی
بر مشارکت فعال نوجوانان در تصمیمگیری و شکلگیری تعامل مثبت

2

اندازه گیری میکند که توسط گلدوف و همکاران ( )2101در 02
گویه به صورت دوارزشی "واقعاً در مورد من درست است" یا
"تقریباً در مورد من درست است" ساخته شد .قابلیت اعتماد آن

در آنهاست (لرنر و همکاران .)2110 ،هنگامی که نوجوان تعامل

توسط میلوت )2101( 2با استفاده از روي آلفای کرونباخ برای کل

دوجانبه با مردم و نهادهای اجتماعی برقرار میکند ،به رشد مؤلّفة

آزمون  1/21گزاري شده است .هر یک از شاخصههای شایستگی،

همکاری در خود کمک میکند .پژوهشها نشان دادند که تحول

اطمینان و مراقبت به وسیلة سه گویه و خلو و خو و ارتباط به وسیله

مثبت نوجوانی باعث افزایش رفتارهای مثبت و کاهش رفتارهای

چهار گویه اندازهگیری میشود .قابلیت اعتماد آن در پژوهش بابایی،

نابهنجار مانند افسردگی ،سولمصرف مواد ،بزهکاری شده است (سان

نجفی و رضایی ( )0932با استفاده از روي آلفای کرونباخ برای کل

و شک2101 ، 1؛ کاتاینو ،برگولند ،ریان ،لونسزک و هاوکینس،0

آزمون  1/00به دست آمد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای پرسشنامه

 .)2111با توجه به آنچه گفته شد سؤال اصلی پژوهش این بود که آیا

 1/20محاسبه شد.

عملکردخانواده و مؤلفههای تحول مثبت میتوانند افسردگی را پیش

پرسشنامه عملکرد خانواده :این پرسشنامة  10سؤالی خصوصیات
ساختاری ،شغلی و تعاملی خانواده را براساس الگوی مکمستر

بینی کنند؟

(ونایی )0923 ،در سه بعد حل مس له ،نقشها و ابراز عواطف از

روش
طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است.
جامعة آماری پژوهش حاضر کلیة دانشآموزان دختر مشغول به
تحصیل در مدارس متوسطه (دوره دوم) مناطو  22گانه شهر تهران در
سال تحصیلی  32-30بودند .بدین منظور نمونهای به تعداد  239به
روي تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .بدین صورت
که از بین مناطو  22گانه شهر تهران یک منطقه به طور تصادفی
انتخاب شد .سپس فهرست مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه این
منطقه (منطقه  )00تهیه و از بین آنها  1مدرسه به طور تصادفی انتخاب
شدند .پس از مراجعه به مدارس به طور تصادفی از هر پایه (دهم،
یازدهم و دوازدهم) یک کالس انتخاب و پرسشنامهها توزیع ،اجرا و
جمعآوری شدند .از  239نوجوان دختر 009 ،نفر در پایة دهم 02 ،نفر

عملکرد خانواده را مشخص میکند .جمع نمرات سه خردهمقیاس،
نمرة عملکرد کلی خانواده را بهدست میدهد .نمرهگذاری براساس
طیف لیکرت چهاردرجهای  0تا  1صورت میگیرد .به گزاري ونایی
( )0923ضرایب آلفای کرونباخ  1/22تا  1/32گزاري شده است .در
پژوهش حاضر ضریب آلفای پرسشنامه 1/09محاسبه شد.
پرسشنامه افسردگی :پرسشنامة خودگزارشی افسردگی در 22
0

عبارت در طیف  1-2به وسیلة کواکس و بک ( )0322برای اندازه
گیری افسردگی کودکان و نوجوانان رده سنی  02-2سال شامل پنج
خردهمقیاس خُلو منفی ،مشکالت بینفردی ،ناکارآمدی ،بیلذتی و
حرمت خود منفی ساخته شد که فردبا انتخاب یکی از سه جملة
مربوط به هر عبارت احساسات و افکار و رفتار خود را طی دو هفته
گذشته بیان میکند .در پژوهش دهشیری ،نجفی ،شیخی و حبیبی

1.

5.

2.

6.

character
caring/compassion
3. contribution
4. Sun & Shek

Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak & Hawkins
Geldhof
7. Milot
8. Kovacs & Beck
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عسگرآباد ( )0900ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای

استفاده شد .شاخص بهدستآمده از آزمون کولموگروف اسمیرنف

افسردگی بین  1/00-1/09گزاري شده است .در پژوهش حاضر

حاکی از نرمالبودن توزیع تمام متغیرها ( )p>1/10و شاخص دوربین

ضریب همسانی درونی پرسشنامه  1/02محاسبه شد.

واتسون برابر با  0/29برای پیشبینی تحول مثبت نوجوانی و  0/22برای
پیشبینی عملکرد خانواده نشان از استقالل خطاها بود .مقادیر تحمل و

از شاخصهای آماری میانگین و انحراف استاندارد و از آزمون

 VIFدر جداول  2و  9آمده است.

آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به
روي همزمان برای تجزیه و تحلیل داده در جداول زیر استفاده شد.

نتایج جدول  2نشان میدهد که  93درصد از کل واریانس افسردگی

دادهها و يافتهها

بوسیلة مؤلّفههای تحول مثبت نوجوانی تبیین میشود ( .)p< 1/10نتایج

طبو جدول  ،0بین افسردگی با شایستگی ( ،)r= -1/00اعتماد (-1/19

نشان میدهد که مؤلّفههای شایستگی ،اطمینان و ارتباط به ترتیب با

= ،)rمراقبت ( ،)r= -1/21ارتباط ( ،)r=-1/92نقش ( ،)r=-1/92حل

مقادیر بتای 1/00 ،1/11و  )p< 1/10( 1/02قادر به پیشبینی افسردگی

مس له ( )r=-1/91و ابراز عواطف ( )r= -1/91رابطة منفی معنادار وجود

به طور منفی هستند ،اما مؤلّفة خلو و خو و مراقبت با مقدار بتای 1/10

دارد ( .)p<1/10به منظور تعیین نقش مؤلّفههای تحول مثبت نوجوانی و

و  1/10قادر به پیشبینی افسردگی نیستند.

عملکرد خانواده در پیشبینی افسردگی از تحلیل رگرسیون همزمان
جدول .0میانگین ،انحرافاستاندارد ،ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
 .0افسردگی
 .2شایستگی
 .9اعتماد
 .1خلو و خو
 .0مراقبت
. 2ارتباط
 .2نقش
 .0حلمس له
 .3ابرازعواطف

M

()SD
20/19
()01/00
2/11
()2/19
2/92
()2/00
0/00
()9/20
3/20
()2/00
01/01
()9/90
10/20
()3/10
92/02
()0/90
20/19
()1/39

2

0

1

9

2

0

0

2

**-1/00

-

**-1/19

**1/01

-

-1/12

*1/02

**1/99

-

**-1/21

**1/22

**1/02

**1/00

-

**-1/92

**1/90

**1/91

**1/21

**1/23

-

**-1/92

**1/20

**1/20

1/13

1/12

**1/29

-

**-1/91

**1/20

*1/01

1/13

1/10

**1/00

**1/22

-

**-1/91

**1/22

**1/02

**1/02

**1/20

**1/00

**1/29

**1/90

*p< 1/10

**p<1 /10

جدول .2نتایج رگرسیون همزمان افسردگی بر مؤلفههای تحول مثبت نوجوانی
متغیر مالک

افسردگی

متغیر پیشبین

r2

b

خطای معیار

مقدار وابت

02/00

2/21

شایستگی

r

F

β

t

p

29/13

1/110

آماره تحمل

آمارهVIF

-0/02

1/21

-1/11

-2/03

1/110

1/22

0/02

-1/20

1/21

-1/00

-2/02

1/10

1/20

0/21

-1/29

1/01

-1/10

-0/23

1/13

1/00

0/02

مراقبت

-1/23

1/00

-1/10

-0/29

1/ 0

1/00

0/09

ارتباط

-1/00

1/00

-1/02

-9/91

1/110

1/01

0/20

اطمینان
خلو و خو

1/29

1/11

90/29
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جدول .9نتایج رگرسیون همزمان افسردگی بر مؤلّفههای عملکرد خانواده
متغیر مالک

متغیر پیشبین

r

r2

F

مقدار وابت
افسردگی

نقش
حل مشکل

1/00

1/22

99/00

ابراز عواطف

t

p

آمارة تحمل

آمارة VIF

02/00

1/110

-

-

-0/11

1/110

1/31

0/12

1/110

1/00

0/02

1/110

1/02

0/00

b

خطای معیار

22/90

9/01

-1/92

1/12

-1/20

-1/22

1/12

-1/20

-9/30

-1/10

1/00

-1/22

-1/19

β

نتایج جدول  9نشان میدهد که  20درصد از کل واریانس

برنامههای تحول مثبت نوجوانی اشتراک زیادی دارند .در برنامههای

مقدار F

تحول مثبت نوجوانی هم بر همان مؤلفههای مورد ت یید درمان بین

نیز نشاندهنده معنیداری مدل رگرسیون است ( .)p< 1/10نتایج

فردی ت کید میشود ،اما در درمانهای بینفردی که برای درمان

ضریب رگرسیون نیز نشان میدهد که مؤلّفههای نقش ،حل مس له و

افسردگی استفاده میشود ،به مؤلّفههای خلو و خو که با کسب

ابراز عواطف با مقادیر بتای  1/20 ، 1/20و  1/22قادر به پیشبینی

مالکهای صحیو برای رفتارکردن و انجامدادن کارها ارتباط دارد و

معنادار افسردگی هستند (.)p< 1/10

بر خودمراقبتی که همدردی و همدلیکردن با دیگران است ،پرداخته

افسردگی بوسیلة مؤلّفههای عملکرد خانواده تبیین میشود.

بحث و نتيجهگيری

نمیشود ،شاید یکی از دییل عدمپیشبینی افسردگی براساس خلو و

یافتههای پژوهش نشان داد از بین مؤلفههای تحول مثبت

خو و خودمراقبتی همین باشد .عالوه بر موارد بیان شده ،دیدگاه تحول

نوجوانی؛ شایستگی ،اطمینان و ارتباط به صورت منفی و معنیداری

مثبت نوجوانی بر ارتقال سرمایههای مثبت نظیر خودتنظیمی ،پیوند،

قادر به پیشبینی افسردگی بودند .این نتیجه با نتایج سان و شک

انعطافپذیری ،هنجارهای اجتماعی و موفقیتهای علمی ،کسب

( ،)2101کاتاینو و همکاران ( )2111همخوانی دارد .طبو این

مهارتهای شناختی و حرفهای و مشارکت اجتماعی ،رشد هویت

مطالعات تحول مثبت نوجوانی باعث افزایش رفتارهای مثبت و

مثبت ،ارتباط قوی با همساین و بزرگساین ت کید دارد به همین دلیل

کاهش رفتارهای مشکلآفرین و منفی مانند افسردگی میشود .خلو

با افسردگی که تمامی این کارکردها در آن آسیب میبینند دارای

و خو و مراقبت از مؤلفههای تحول مثبت نوجوانی قادر به پیشبینی

ارتباط منفی هستند.

افسردگی نبود و با نتایج پژوهشهای هینز ( )2109و سان و شک
( ،)2101کاتاینو و همکاران ( )2111ناهمخوان است.

یافتهها نشان داد تمامی مؤلفههای عملکرد خانواده از جمله نقش،
حل مس له و ابراز عواطف هم به صورت منفی قادر به پیشبینی

با توجه به این یافته ،مؤلفههای تحول مثبت نوجوانی مانند

افسردگی بودند .این یافته با پژوهشهای کنکو و همکاران (،)2112

شایستگی ،اطمینان و ارتباط هر چقدر در نوجوانی بیشتر دیده شود،

رستیفو ( ،)2113آمیتو ( ،)0302هایدن و همکاران( ،)0330مککئون

رفتارهای منفی مانند پرخاشگری ،بزهکاری و افسردگی کاهش می

و همکاران ( )0332همخوانی دارد .این مطالعات نشان دادند که

یابد .این یافته را اینگونه میتوان تبیین کرد که در درمانهای بین

عملکرد خانوادگی ناکارآمد با افسردگی ارتباط مثبت و عملکرد

فردی به منظور بهبود افسردگی نوجوانان برشایستگی و توانمندیهای

خانوادگی کارآمد نیز با افسردگی ارتباط منفی دارد .میتوان گفت

نوجوانان ،اعتماد به نفس  /اطمینان و ارتباط و مشارکت اجتماعی

نوجوانان در بافت خانوادة خود جای گرفتهاند ،به همین دلیل دخالت

داشتن آنها ت کید میشود (ولف ،جانداسک ،میشل ،بکر و

والدین در درمان افسردگی یکی از موضوعات اساسی است.

اسپریتوال .)2102 ،0هدف از این درمانها از بینبردن عوامل استرس

پژوهشهای مختلف مانند دیتز ،وینبرگ ،برنت و موسفن)2100( 2

زای بینفردی و عالیمی است که باعث افسردگی افراد میشوند و نیز

نشان دادند که والدین کارآمد با سه فرآیند والدینی چون ایفای نقش

افزایش استقاللی است که یک بعد از تحول نوجوانان است .از نظر

(شامل وظایف اولیة فراهمآوردن پول و حمایت ،وظایف رشدی)،
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