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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و تحمل پریشانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
منطقه تبادکان مشهد بود .روش این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع ،توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه پژوهش شامل
تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه منطقه تبادکان مشهد به تعداد حدوداً  029نفر که با توجه به جدول مورگان تعداد  272نفر
بعنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطالعات شامل تحمل پریشانی سیمونز و
گاهر( ،)2992پرسشنامه عملکرد خانواده ()FADو معدل کل بعنوان متغیر پیشرفت تحصیلی است .تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.نتایج رگرسیون نشان داد که عملکرد خانواده قادر به تبیین متغیر پیشرفت
تحصیلی به میزان  22/7درصد است .نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی
رابطه منفی و معنادار وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که بین تحمل پریشانی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد.

واژگان کلیدی :عملکرد خانواده ،تحمل پریشانی ،پیشرفت تحصیلی.
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 -1مقدمه
وی ارتباط تنگاتنگی دارد
دوره نوجوانی یکی از مراحل مهم رشد و تکامل انسان است که با رشد
(شاراکیس -دایلی و دمپزی .)2992 ،2نوجوانان برای تعامل مؤثر با اجتماع میبایست به مهارتهایی مجهز گردند
که همکاری ،مشارکت با دیگران ،آغازگر رابطه بودن ،تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی کردن ،مثالهایی از این
نوع رفتار است .بدین ترتیب یادگیری و ایجاد رابطه اثربخش با دیگران یکی از مهم ترین دستاوردهای دوران کودکی
است (لورا ،بین و هسیه.)2911 ،3
 -2ادبیات پژوهش
نوجوان فردی است که در دوره انتقال رشدی از کودکی به بزرگسالی قرار دارد  .نوجوانی عموماً از  11سالگی آغاز
شده و تا  29سالگی ادامه می یابد .این مرحله از رشد با بلوغ جسمی و تغییرات شناختی ،هیجانی ،و رفتاری همراه
است .نوجوانی همچنین به وسیله افزایش رفتارهایی مانند رانندگی بی دقت و بدون فکر ،مصرف مواد ،رفتار جنسی
ناایمن ،اختالالت خوردن ،بزهکاری ،آدمکشی ،رفتارهای خودکشی گرا و ورز شهای خطرناك شناخته می شود .این
رفتارها با عنوان رفتار پرخطر تعریف می شوند زیرا آنها ارادی هستند و پیامدهایشان نامعلوم است (مایکل و بن زا،2
.)2997
بدون شک در دنیای پیشرفته ی امروزی یکی از عالئم موفقیت فرد ،موفقیت تحصیلی می باشد که بدون آن توسعه
و ترقی هیچ کشوری امکان پذیر نخواهد بود .ترقی هر کشوری رابطه ی مستقیم با پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی
آن کشور دارد .پیشرفت علمی نیز حاصل نمی شود مگر این که افراد متفکر و خالق تربیت شده باشند و هدف تعلیم
و تربیت تاکید بر رشد عقلی توام با رشد عاطفی ،سازگاری نوجوان و جوان با خود و سایر افراد خانواده اش می باشد.
بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان یکی از اهداف اساسی نظام های آموزش و پرورش معاصر است .از حدود یک
قرن گذشته و با پدیدآیی رشته های تخصصی علوم تربیتی و روان شناسی ،مطالعه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
و عوامل موثر بر آن بخش برجسته ای از پژوهش های متخصصان این دو رشته را تشکیل داده است (لواسانی و
درای .)1321 ،برای نمونه اسمیت و همکاران ( ،2993به نقل از لواسانی و درانی )1321 ،کارهای پژوهشی منتشر
شده در پنج نشریه معتبر روان شناسی تربیتی را طی دو دوره در سال  1001الی  1001و  1007الی  2991بررسی
کردند .آنها نشان دادند که در دوره اول موضوع پیشرفت تحصیلی در رتبه پنجم و در طی دوره دوم در رتبه چهارم
قرار دارد .اهمیت تاثیر پیشرفت تحصیلی در سالمت روانی دانش آموزان به حدی است که برخی از متخصصان آن
را حداقل تا نیمه دوم دوره نوجوانی معیاراساسی برای تشخیص عملکرد سالم دانسته اند .به عقیده ایشان نوجوانانی
که علی رغم برخورداری از هوشبهر طبیعی کارکرد رضایت بخشی در مدرسه نداشته باشند ،مسائل روانی قابل
مالحظه ای نشان خواهند داد .و پیشرفت تحصیلی را به عنوان شاهدی برای سالمت روانی دانش آموزان ارزیابی
نموده اند .محققین عواملی مختلفی را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخیل دانسته اند ،اما با توجه به تفاوت
های فرهنگی و تغییرات سریع عوامل در طول زمان نمی توان بعنوان یک قانون عمومی وکلی علل خاصی را برای
اجتماعی1
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همه جوامع مطرح نمود زیرا قوانین ،بافت فرهنگی و سنت هر جامعه ،نگرش مردم به تحصیالت ،سطح درآمد والدین
و غیره همه از عواملی هستند که بطور اخص در یک جامعه بر شکست یا موفقیت تحصیلی تاثیر می گذارند (زارع،
 1372به نقل از درویشعلی.)1309 ،
بسیاری از مربیان تعلیم و تربیت ،روان شناسان ،جامعه شناسان و  ...منشاء بسیاری از مشکالت رفتاری و اجتماعی
دانش آموزان را ناشی از مسائل موجود در خانه می دانند .روابط نادرست عاطفی پدر و مادر ،ناسازگاری میان اعضای
خانواده ،افراط و تفریط در حمایت و مراقبت ،عدم توجه و نظارت بر دوستان و معاشران فرزندان و  ..از مسائل مهمی
هستند که نقش اساسی در شکست تحصیلی آنان دارد .هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سالمت کند مگر آنکه از
خانواده های سالم برخوردار باشد .از طرف دیگر خانواده برآیند یا انعکاسی از کل جامعه است .نقش اصلی و آشکار
خانواده انتقال سینه به سینه ارزش ها و میراث فرهنگی واعتقادی ،حفظ و روابط خویشاوندی ،پرورش و تربیت نسل
و تامین نیازهای انسانی و باالخره تعادل روانی و عاطفی در افراد آن است (درویشعلی.)1309 ،
خانواده یکی از محیط های موثر بر سالمت جسمی و روانی افراد است که شرایط الزم برای رشد و رسیدن به توازن
جسمی ،روانی و اجنماعی را فراهم می آورد(بهفر .)2991 ،2بدون شک خانواده نقش اساسی در پرورش و تربیت
فرزندان دارد این امر نه تنها در رشد جسمی بلکه رشد روانی ،اجتماعی و معنوی فرزندان نیز تاثیرگذار است .پژوهش
ها خانواده را به عنوان یکی از مهمترین عوامل در پیشگیری و یا ایجاد گرایش فرزندان به سمت موادمخدر برشمرده
اند(جواد و همکاران2919 ،؛ پیکو و کواکس.)2919 ،1
 -3ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
تحمل پریشانی را توانایی فرد در تجربه و تحمل حاالت هیجانی منفی تعریف کرده اند(.سیمونز وگاهر)2992 ،
در حقیقت ،تحمل پریشانی یک متغیر تفاوتهای فردی است که به ظرفیت ،تجربه و مقاومت در برابر ناراحتی
هیجانی اشاره میکند(.اُسلیریگ و همکاران.)2997 ،7
یکی از مفاهیم پر اهمیتی که در سالیان اخیر ،نظر مؤلفان و محقّقان اجتماعی را به خود معطوف ساخته ،مفهوم«آستانة
تحمّل »2است .برای تعریف و تشریح این مفهوم ،از استعارههای 0مختلفی استفاده شده است« .کاهی که پشت شتر
را شکست» و «ظرف روانی» از جملة آن استعارههاست.
در استعارة اول ،از شتری یاد میشود که بارکاه سنگینی بر پشت اونهاده بودند و او آن را بی دشواری از مبدیی معیّن
به مقصدی خاص حمل میکرد.در مسیر حرکت ،شتر بان به خیال اینکه مشتی کاه در برابر آن بار سنگین ،خللی در
تحمّل شتر پدید نمیآورد ،مشتی دیگر کاه بر بار او افزود .اما به ناگاه شتر که تا آن دم بی دغدغه طی طریق میکرد،
زانو به زمین مینهد و کمر خم کرده ،در زیر آن بار سنگین از پای در میآید .محی الدین از این استعاره برای تعر
یف آستانة تحمّل بهره میگیرد و آستانه را «نقطة میانی بین دو وضع» (محیالدین )1372 ،تعریف میکند .به بیان
دیگر؛ آستانة تحمّل ،حالت روان شناختی معیّنی است که فرد ،یا افراد جامعه ،بیش از آن را تاب نمیآورند.
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در استعارة دوم ،نظام روانی آدمی به منزلة یک ظرف معیّن تلقّی میشود که ظرفیت آن برای تحمّل فشارها ،بحرانها
و تهدیدها محدود است .حامیان این رویکرد(برای مثال :لوی )2991 ،19معتقدند که ظرف روانی آدمیان دارای سه
نقطة هشدار دهندة معیّن است؛ نقطة اول (نقطة الف) زمانی چهره مینماید که فرد یا افراد جامعه ،برای مدت زمان
محدودی در معرض یک یا چند فشار آور قرار گیرند .در این حالت ،آنان به صورت «تک نشانهای »11از خود واکنش
نشان میدهند .امّا زمانی که دامنة فشارها به صورت مستمر افزایش یابد ،آنان وارد حالت هشداری دوم (نقطة ب)
میشوند .در این شرایط ،آنان با چند نشانه از خود واکنش نشان میدهند (واکنش چند نشانهای .)12حالت (مرحلة)
سوم زمانی فرا میرسد که نه تنها هیچ اقدامی برای از میان راندن فشارها و تخلیة ظرف مملو از تهدید ،صورت
نگیرد ،بلکه بر دامنه و شدّت عوامل فشار زا نیز افزوده شود .در این حالت ،که از آن تحت عنوان «مرحلة فروپاشی»13
نام برده میشود ،تعادل روانی فرد یا گروه ،کامالً از هم میپاشد و آنان واکنشهای واپسروانه و اغلب تخریبی از خود
نشان میدهند.
گروس 12و دیگران ( )2993از استعارة ظرف روانی برای تبیین و تشریح واکنش افراد جامعه در برابر عوامل فشارزا
وتهدید آمیز (اعم از عوامل درونی و بیرونی) استفاده کردهاند .به تعبیر آنان :ظرفیت روانی افراد یک جامعه برای تاب
آوری دربرابر محرّکهای ناکام ساز ،عوامل برانگیزاننده ترس و وحشت و عوامل فشارزای اجتماعی ،محدود است .به
همین سبب ،زمانی که آنان برای مدت زمان خاصی در معرض و آماج عوامل تهدید آمیز قرار گیرند ،با عالئمی نظیر
نشر شایعه ،کم کاری یا عدم مشارکت در امور جامعه ،از خود واکنش نشان میدهند .این نوع واکنشها اغلب کم دامنه
و غیر مخرّب است .امّا زمانی که دامنة تهدیدها و فشارها فزونی یابد ،واکنشهای گستردهتر و شدیدتری از افراد جامعه
سر میزند .آنان ممکن است برای از میان راندن فشار آورها ،مبادرت به اقدامات و واکنشهای مختلف اجتماعی ،نظیر
تحصّن راهپیمایی ،تظاهرات و جز آن بنمایند .امّا زمانی که شدّت فشارها از حد آستانة نهایی» فراتر رود ،واکنشهای
آنان از لحاظ کمّی و کیفی متفاوت از واکنشهای دومرحلة قبل خواهد بود .در این مرحله ،آنان یا دچار سرخوردگی،
درماندگی و یأس شدید میشوند یا واکنشهای بسیار شدید ،تکانشی و غیر قابل کنترل از خود بروز میدهند(.گروس
و همکاران.)2993 ،
فشار روانی یکی از پر رونقترین بیماریهای زمان فعلی است ،به طوری که طبق گزارشات کارشناسان سازمان
بهداشت جهانی حدود 21درصد کل جمعیت جهان از بیماریهای روانی رنج میبرند و شروع  29درصد از بیماریهای
جسمی با فشار همراه بوده است (مجله بهداشت ،وزارت بهداشت و درمان پزشکی ،ش .)220
روان شناسان راهکارهایی را برای مقابله با فشار روانی مطرح نمودهاند و اسالم نیز در طی قرون متمادی موفق شده
است میلیونها نفر را در مناطق مختلف جغرافیائی و از نژادهای گوناگون به خود جذب کند و با تغییر سبک زندگی
آنها برای زندگی اجتماعی و فردی آنان قوانین مطلوبی وضع نماید .بی شک دین مبین اسالم از روش هائی تبعیت
نموده که حتی اگر عنوان سازمان وعنوان نظام روان شناسی بدان ندهیم؛ دارای یک دستگاه روان شناسی مخصوص
به خود است که خاستگاه اولیه آن قرآن کریم است .لذا توجه به قرآن در ریشه کنی این نوع بیماریها میتواند به
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ع نوان موثرترین شیوه به شمار آید و این خود بعدی فراگیر از عظمت قرآن کریم ،اعجاز و اثر گذاری آن در امور
خدماتی و درمانی را نمایان میسازد(نجاتی ،ترجمه عرب)1371 ،
ویلیام آگبرن 12و کالرك تیبیتس 11دو تن از جامعهشناسان در سال  1032شش کارکرد اساسى را براىخانواده مورد
تأکید قرار دادند که عبارتند از :تولیدمثل ،حمایت و مراقبت ،جامعهپذیرى ،تنظیم رفتار جنسى ،عاطفه و همراهى و
تأمین پایگاه اجتماعى(بستان .)1321 ،اگرچه خانواده کارکردهاى دیگرى هم دارد؛ مانند :آموزش ،تربیت دینى ،تأمین
نیازهاى اقتصادى ،رشد و تثبیت شخصیت و ،...ولى شش موردیادشده از کارکردهاى مهم براى خانواده است.
استین هاور 17و همکارانش ،فرایند کارکرد خانواده را در طول پنج بعد مطرح کردند که عبارتند از:
 .1انجام وظیفه؛  .2ایفاى نقش؛  .3ارتباط (از جمله ابراز عاطفى)؛  .2دخالت عاطفى؛  .2کنترل.
اگرچه این دو دیدگاه جامعهشناسانه و روانشناسانه در مورد کارکرد خانواده نقاط مشترکى با یکدیگر دارند ،ولى از
جهاتى با هم متفاوتند .اما آنچه داراى اهمیت است توجه به کارکرد خانواده در هر دو رشته علمى است و این امر
اهمیت پرداختن به بحث کارکرد خانواده و انتظارى را که از خانواده مىرود روشن مىنماید.
پیشرفت تحصیلی عبارت است از معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا اختصاصی در موضوعاتی درسی که
معموال بوسیله آزمایشها و یا نشانهها و یا نشانهها و یا هر دو که معلمان برای دانش آموزان وضع میکنند اندازه
گیری میشود(رضویان شاد.)1322 ،
-4روش تحقیق
روش این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع ،توصیفی از نوع همبستگی است .در این نوع از روش پژوهش ،رابطهی
بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میگردد .در طرحهای همبستگی ،پژوهشگران اطالعات مربوط به گروه-
های از پیش موجود افراد را بدون تغییر دادن تجارب آنها گردآوری میکنند.
ابزار گردآوری دادهها
 -1پرسشنامه عملکرد خانواده()FAD
در سال  1029تهیه شده است و هدف آن سنجیدن عملکرد
این مقیاس توسط اپشتاین ،الرنس ،بالدوین و
خانواده بر اساس الگوی مک مستر است .این الگو خصوصیات ساختاری ،شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد و
شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص می کند .همچنین توانایی خانواده در سازش با حوزه ی وظایف خانوادگی را
بر روی یک مقیاس چهار درجه ای لیکرت به صورت کامالً موافقم( ،)1موافقم( ،)2مخالفم ( )3و کامالً مخالفم()2
مشخص می نماید .برای نمره گذاری  FADتمام پاسخ ها از  1تا  2کد گذاری می شوند ،نمره ی باالتر نشانگر
کارکرد ناسالم است .برای بدست آوردن نمره هر مقیاس ،متوسط نمرات مواد آن مقیاس محاسبه می شود سپس
نمرات مواد هر خرده مقیاس با هم جمع شده و بر تعداد مواد آن مقیاس تقسیم می شود .بنابراین نمره ی هر مقیاس
بین ( 1سالم) تا  ( 2ناسالم) خواهد بود اگر  29درصد از مواد یک مقیاس پر نشده باشد نمره ی مقیاس محاسبه
نخواهد شد.
بیشاب12

1.

William Ogburn
Clark Tibbitts
3.
Stein Hauer
18
Epshtain, Larsen, Baldwin and Beishab
2.
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ابعاد مقیاس سنجش عملکرد خانواده:
حل مشکل :عبارت است از توانایی خانواده برای حل مسئله به گونه ای که تعامالت موثر خانواده استمرار یابد.
سؤاالتی که خرده مقیاس حل مشکل را در تست ابزار سنجش خانواده اندازه می گیرند ،عبارتند از،32 ،22 ،12 ،2 :
 ،19 ،29که در کل  1سؤال است.
نقش ها :عبارت است از الگوهای تکراری از رفتار ها که افراد به وسیله آنها کنش های خانواده را تحقق می
بخشند .سؤاالتی که خرده مقیاس نقش ها را در تست ابزار سنجش خانواده اندازه می گیرند ،عبارتند از ،12 ،19 ،2 :
 ،23 ،22 ،29 ،32 ،39 ،23که در کل  0سؤال است.
همراهی عاطفی :به درجه و کیفیت عالقه و نگرانی اعضای خانواده نسبت به هم گفته می شود سؤاالتی که خرده
مقیاس همراهی عاطفی را در تست ابزار سنجش خانواده اندازه می گیرند .عبارت اند از،20 ،30 ،32 ،22 ،10 ،0 ،2 :
 ،27و در کل  2سؤال است.
ارتباط :یعنی خانواده چگونه اطالعات را مبادله میکند پژوهشگران و نویسندگان ارتباط را به دو بخش کالمی و
غیر کالمی تقسیم کرده اند .سؤاالتی که خرده مقیاس ارتباط را در تست ابزار سنجش خانواده اندازه میگیرد عبارت
اند از  ،20 ،22 ،23 ،20 ،12 ،12 ،3و در کل  7سؤال است.
آمیزش عاطفی :به میزان مشارکت و همکاری اعضا در خانواده گفته می شود .سؤاالتی که خرده مقیاس آمیزش
عاطفی را در تست ابزار سنجش خانواده اندازه می گیرند ،عبارتند از ،22 ،22 ،37 ،33 ،22 ،22 ،21 ،12 ،که در کل
 2سؤال است.
کنترل رفتار :الگویی است که خانواده برای اداره کردن رفتار در سه موقعیت ( جسمانی ،روانی – زیستی ،اجتماعی)
اتخاذ می کند .سواالتی که خرده مقیاس کنترل رفتار را در تست ابزار سنجش خانواده اندازه می گیرند ،عبارتند از،
 ،21 ،21 ،20 ،21 ،31 ،31 ،21 ،29 ،11 ،11 ،2 ،1 ،1که در کل  13سؤال است.
لذا مقیاس سنجش عملکرد خانواده متناسب با این شش بعد از شش خرده مقیاس برای سنجیدن آنها به عالوه
یک خرده مقیاس دیگر مرتبط با عملکرد کلی خانواده تشکیل شده است .یک مقیاس درجه بندی بالینی هم وجود
دارد که مشاوران و متخصصان بالینی از آن برای سنجیدن عملکرد خانواده استفاده میکنند(ثنایی.)1370 ،
این آزمون پس از تهیه توسط اپستین ،بالدوین ،بیشارب در سال  1023بر روی یک نمونه ی  293نفری اجرا شد.
دامنه ی آلفای زیر مجموعه های آن بین  9/72و  9/02است که حاکی از همسانی درونی نسبتاً خوب آن است
محاسبه ی اعتبار  FADنیز نشان داد که این آزمون توانسته اعضای خانواده های غیر بالینی و خانواده های بالینی
را در هفت خرده مقیاس خود از یکدیگر متمایز سازد نتایج پژوهش مذکور در سطح  9/991معنادار بود .در ایران نیز
در پژوهش میر عنایت(  )1372ضرایب آلفای خرده مقیاس ابزار سنجش خانواده را از  9/72تا  9/02به دست آورد
که از همسانی درونی نسبتاً خوبی برخوردار است .در پژوهش امینی( )1370ضرایب آلفای کل مقیاس و خرده مقیاس
های حل مشکل ،ارتباط  ،نقش ها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و عملکرد کلی به ترتیب،9/11 ،
 ،9/12 ،9/12 ،9/72 ،9/32و  9/21گزارش شده است .این ابزار در یک مطالعه مستقل بر  172زوج حدوداً شصت
ساله ،با مقیاس زناشویی الك – واالس ،همبستگی متوسط داشت و قدرت نسبتاً خوبی برای پیش بینی نمرات
مقیاس روحیه فیالدلفیا نشان داده است .به عالوه این ابزار با قدرت متمایز سازی اعضای خانواده های بالینی و غیر
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بالینی ،در هر هفت خرده مقیاس خود دارای روایی خوبی برای گروه های شناخته شده است ( ثنایی 1370 ،؛ نجاریان،
 )1372در پژوهشی با عنوان بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس سنجش خانواده که روی  219دانشجوی
دانشگاه تهران انجام داد ،اعتبار این آزمون را  9/03گزارش نمود که در سطح  P<0/001معنی دار است.
 -2پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر ()2002
مقیاس تحمل پریشانی ،یک شاخص خودسنجی تحمل پریشانی هیجانی است که دارای  12ماده و چهار خرده
مقیاس به شرح ذیل است.
 -1تحمل ( تحمل پریشانی هیجانی)  :با سواالت  3 – 1و  2اندازه گیری میشود.
 -2جذب( جذب شدن به وسیله هیجانات منفی)  :با سواالت  2 – 2و  12اندازه گیری میشود.
 -3ارزیابی ( برآورد ذهنی پریشانی )  :با سواالت  11 -19 -0 -7 – 1و  12اندازه گیری میشود.
 -2تنظیم ( تنظیم تالشها برای تسکین پریشانی)  :با سواالت  13 -2و  12اندازه گیری میشود(
شیوه نمره گذاری :عبارات این پرسشنامه ،بر روی یک مقیاس پنج درجهای (  -1کامالً موافق  -2اندکی موافق
 -3نه موافق و نه مخالف  -2اندکی مخالف  -2کامالً مخالف ) نمره گذاری میشوندوکه هر یک از این گزینهها به
ترتیب 2 ،3 ،2 ،1و 2امتیاز دارند .عبارت  1به صورت معکوس نمره گذاری میشود .نمرات باال در این مقیاس نشان
گر تحمل پریشانی باالست برای بدست آوردن تحمل پریشانی کلی نمره تمام سواالت با هم جمع میشود و برای
بدست آوردن نمره هر یک از ابعاد  ،نمره سوالهای هر بعد مطابق آن چه که در باال ذکر شد با هم جمع میشوند.
پایایی و روایی :سیمونز و گاهر(  )2992ضرایب آلفا برای این مقیاس را به ترتیب  9/22 ، 9/72و  9/79و برای
کل مقیاس  9/22را گزارش کرده اند ،آنها همچنین گزارش کرده اند که این پرسشنامه دارای روایی مالکی و
همگرای اولیه خوبی است .علوی ( )1322در پایان نامهاش از این ابزار بهره گرفته است وی آن را بر روی  22نفر
از دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد (  31زن و  17مرد) اجرا کرده است و گزارش کرده است که
کل مقیاس داری پایایی همسانی درونی باال ( )α = 9/71و خرده مقیاسها داری پایایی متوسطی (برای تحمل
 ، 9/22جذب  ،9/22ارزیابی  9/21تنظیم  )9/22هستند (علوی.)1322 ،
 -3پیشرفت تحصیلی
برای بررسی پیشرفت تحصیلی در این پژوهش از نمره معدل سال گذشته دانش آموزان استفاده می گردد.
یافتهها
در این بخش دادههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ارایه میگردد.
جدول  :1 – 1اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر
پیشرفت تحصیلی

میانگین انحراف معیار کمترین نمره بیشترین نمره
29/99
13/99
1/22
12/73

تحمل

11/22

2/22

2/99

12/99

جذب

11/32

2/21

2/99

12/99

ارزیابی

12/11

2/27

1/99

20/99

تنظیم

11/21

2/10

2/99

12/99
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نمره کل تحمل پریشانی

22/20

19/10

12/99

72/99

حل مشکل

12/91

2/10

1/99

22/99

نقش ها

11/22

2/07

0/99

20/99

همراهی عاطفی

11/12

2/12

2/99

20/99

ارتباط

12/23

2/27

7/99

27/99

آمیزش عاطفی

11/77

2/12

2/99

20/99

کنترل رفتار

22/92

0/13

13/99

21/99

عملکرد خانواده

193/21

31/19

21/99

121/99

بررسی توزیع نرمال دادهها:
برای اجرای روشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش مهمترین
عمل قبل از هر اقدامی ،انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از
اولویت اساسی برخودار است .برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف -اسمیرنوف که یک نوع
آزمون ناپارامتریک میباشد برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شد .این آزمون برای گرفتن
مجوز الزم جهت استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی بر متغیرهای پیش بین و مالك اعمال میگردد تا نرمال
بودن اطالعات اثبات گردد .در این آزمون با توجه به فرضیهها ،به بررسی نرمال بودن دادهها میپردازیم .در بررسی
توزیع دادههای متغیر پیش بین و مالك که آیا دادهها دارای توزیع نرمال هستند یا خیر؟ از آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف استفاده الزم را بردهایم.
جدول  :2 – 1آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف متغیرهای پیش بین و مالک

متغیر
پیشرفت تحصیلی

102

آماره  k-sسطح معناداری
9/121
1/127

تحمل

1/110

9/139

جذب

1/299

9/112

ارزیابی

1/137

9/121

تنظیم

1/220

9/922

نمره کل تحمل پریشانی

9/220

9/292

حل مشکل

1/273

9/972

نقش ها

1/213

9/922

همراهی عاطفی

1/212

9/193

ارتباط

1/332

9/927

آمیزش عاطفی

1/211

9/923
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کنترل رفتار

1/319

9/912

عملکرد خانواده

9/091

9/322

با توجه به جدول  2 - 1که سطح معناداری به دست آمده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای همه متغیرها بیشتر
از  9092میباشد ،چون این مقدار بیشتر از  9092میباشد بنابراین این متغیرها نرمال میباشند؛ بدین سان برای بررسی
رابطه این متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میشود.
فرضیه اصلی  :بین عملکرد خانواده و تحمل پریشانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه
معناداری وجود دارد.
پاسخگویی به این فرضیه با رگرسیون چندگانه به روش گام به گام صورت گرفت .بدین ترتیب که نمره کلی
عملکرد خانواده و تحمل پریشانی به عنوان متغیرهای پیشبین و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر مالك وارد
معادله رگرسیون شد .پیش از اجرای تحلیل به بررسی مفروضات رگرسیون شامل نرمال بودن ،آزمون استقالل
خطاها و همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل پرداخته شد.
توزیع نرمال داده هادر جدول  2 - 1به بررسی توزیع نرمال داده ها با آزمون کلموگروف -اسمیرنوف پرداخته شد و نتایج نشان داد که
تمامی متغیرها از توزیع نرمال برخوردار هستند.
آزمون استقالل خطاهاآماره آزمون دوربین واتسوون برای مدلهای رگرسیونی  1/02میباشد و از آنجا که این آمارهها در بازه  1/2تا 2/2
قرار می گیرند ،میتوان نتیجهگیری کرد که خطاها از یکدیگر مسوووتقل بوده و میتوان از مدل رگرسووویونی جهت
آزمون فرضیهها استفاده کرد.
عدم همخطی متغیرهای پیش بینسومین مفروضه تحلیل رگرسیون ،عدم همخطی متغیرهای پیش بین است .بررسی این مفروضه با دو شاخص
تلرانس و  VIFصورت میگیرد .ضرایب تلرانس باید به  1نزدیک بوده و ضرایب  VIFنباید بیشتر از  19باشند.
نتایج بررسی همخطی متغیرهای مستقل در (جدول )3 – 1آمده است .نتایج حاکی از عدم همخطی است.
جدول  :3 – 1نتایج آزمون همخطی متغیرهای مستقل

متغیرها
عملکرد خانواده

تلرانس
1/999

VIF
1/999

در این قسمت از تحقیق با استفاده از روش آماری رگرسیون به تبیین و پیش بینی واریانس متغیر وابسته تحقیق بر
اساس ترکیب متغیرهای مستقل مطرح از فرضیات پرداخته شده است .که ابتدا متغیرهای پیش بین و مالك را وارد
آزمون رگرسیون میکنیم.
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جدول  :4 – 1خالصه مدل رگرسیون رابطه بین عملکرد خانواده و تحمل پریشانی با پیشرفت تحصیلی

مدل

R

مجذور R

مجذور  Rتعدیلشده

مجذور R
تعدیلشده

 Fتعدیلشده

df1

df2

معناداری F
تغییریافته

خطای استاندارد برآورد
شده

آمارههای تغییریافته

9/222 0/245 9/730a 1
 -1عملکرد خانواده
در جدول  2 - 1میتوان ضریب همبستگی ،مجذور ضریب همبستگی و مجذور تعدیلشده ضریب همبستگی را
مشاهده کرد .همانطور که جدول  2 - 1نشان میدهد در مدل ذکر شده (عملکرد خانواده) ضریب همبستگی ()R
آن با پیشرفت تحصیلی برابر با  9/730و ضریب تبیین ( )R2برابر با  9/227که به معنی این است که  22/7درصد
از پیشرفت تحصیلی توسط عملکرد خانواده تبیین میشود.
1/27122

9/227

121/032

1

272

9/999

جدول  :2 – 1مربوط به نتایج آنوا

مدل

مجموع
مجذورات
a
121/032
1
392/102
رگرسیون
9/999
272
229/279
باقیمانده
1
273
222/712
کل
جدول  2 – 1به بررسی معناداری مدلهای میپردازد .همانگونه که مشاهده میشود میزان معنیداری در مدل ذکر
شده کمتر از  9/92میباشد که بیانگر معنیداری مدل وارد شده در رگرسیون گامبهگام میباشد
df

مربع
مجذورات
392/102
1/117

معنیداری

F

جدول  :6 – 1ضرایب استاندارد و غیراستاندارد پیشبینی پیشرفت تحصیلی از طریق متغیرهای
پیشبین در رگرسیون گامبهگام

گامها

غیراستاندارد

ضریب بتای

پیشبین
1

خطای استاندارد

عملکرد خانواده

-9/922

9/993

-9/730

-13/172

9/999

متغیرهای

استاندارد

ضریب بتای

مقدارT

معناداری

ثابت

29/202

9/320

-

22/299

9/999

مقادیر ثابت و

همانگونه که نتایج جدول  1 – 1نشان میدهد میزان بتای مدل ذکر شده که مربوط به عملکرد خانواده میباشد به
میزان  -9/730می باشد .عالمت منفی در مقدار بتا نشان می دهد که هر چه عملکرد خانواده نامناسب باشد پیشرفت
تحصیلی نیز کاهش می یابد .با توجه به ستون مربوط به معنیداری دو مدل بتای مربوط به متغیر عملکرد خانواده
معنیدار میباشد.
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چنانکه در جداول فوق مشاهده میشود ،طی یک گام ،متغیر عملکرد خانواده ،قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی
بودهاند .برپایه آنچه که در جداول قبل ارائهشده ،طی یک گام توان تبیین پیشرفت تحصیلی به  22/7درصد رسیده
است .بنابراین بخشی از فرضیه پژوهشی تائید شده بدینصورت که بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی رابطه
معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول :بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه معناداری
وجود دارد.
جهت بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن دادهها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  :5 – 1ضریب همبستگی رابطه بین عملکرد خانواده و پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی
متغیر مستقل

ضریب همبستگی

سطح معناداری

9/999
-9/201
حل مشکل
9/999
-9/722
نقش ها
9/999
-9/722
همراهی عاطفی
9/999
-9/219
ارتباط
9/999
-9/732
آمیزش عاطفی
9/999
-9/111
کنترل رفتار
9/999
-9/730
عملکرد خانواده
نتایج حاصل از آزمون پیرسون ،نشان میدهد که بین عملکرد خانواده و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه
معنادار و منفی در سطح  p> 9092وجود دارد .در نتیجه فرضیه فوق پذیرفته میگردد.
فرضیه فرعی دوم :بین تحمل پریشانی با پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان رابطه معنی داری
وجود دارد.
جهت بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن دادهها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  :8 – 1ضریب همبستگی رابطه بین تحمل پریشانی و پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی
متغیر مستقل
تحمل
جذب
ارزیابی
تنظیم
نمره کل تحمل پریشانی
105

ضریب همبستگی

سطح معناداری

9/220
9/272
9/921
9/271
9/212

9/999
9/999
9/313
9/999
9/999
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نتایج حاصل از آزمون پیرسون ،نشان میدهد که بین تحمل پریشانی و مولفههای تحمل ،جذب و تنظیم با
پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و مثبت در سطح  p> 9092وجود دارد .بین مولفه ارزیابی با پیشرفت تحصیلی
رابطه ای مشاهده نشد .در نتیجه فرضیه فوق پذیرفته میگردد.
 -2بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی  :بین عملکرد خانواده و تحمل پریشانی با پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان رابطه
معنی داری وجود دارد.
نتایج این فرضیه نشان داد که تنها عملکرد خانواده می تواند پیشرفت تحصیلی را به تبیین کند.
یافته های این فرضیه با تحقیقات حاجحیدری ورنوسفادرانی ( ،)1302محمدی ( )1307همسو می باشد.
حاجحیدری ورنوسفادرانی ( )1302نشان داد کارکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند .محمدی ( )1307نیز
نشان داد که ضرایب تأثیر عملکرد خانواده بر پیشرفت تحصیلی و خودکار آمدی بطور مستقیم و با واسطه خودکارآمدی
بطور غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی رابطه ای معنادار دارد.
با توجه به شوویوه نمره گذاری معکوس پرسووشوونامه عملکرد خانواده و اینکه هر چه نمره این متغیر کمتر باشوود از
عملکرد بهتر برخوردار هسوتند ،پس این نتیجه نشان میدهد که هر چقدر عملکرد خانوده فرد با توجه به پرسشنامه
کمتر باشد فرد دارای پیشرفت تحصیلی بیشتر میباشد.
در تبیین یافته های این فرضیه می توان گفت خانواده مهمترین واحد انتقال دهنده ارزشها و هنجارها به فرد است
و نیازها و خواسووتههای جامعه را به او می آموزد و این شووناخت او را به گزینش شوویوه رفتاری معین و بارور نمودن
شوخصویتش رهنمون می سوازد .دریافت کودك از حمایت خانواده بطور مسوتقیم بر عملکرد تحصیلی اثر می گذارد
یعنی فراهم سوازی فضوای مناسوب برای تحصویل در خانه از طرف والدین و یک محیط فرهنگی مثبت که سبب
عملکرد تحصیلی مطلوب میشود.
فرضیه فرعی اول :بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه معنی داری
وجود دارد.
یافته های این فرضیه نشان داد که بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
بدین صورت که هر چه عملکرد خانواده ناکارآمدتر باشد ،دانش آموزان با افت تحصیلی مواجه می شوند.
یافته های این فرضیه با تحقیقات حاجحیدری ورنوسفادرانی ( )1302و محمدی ( )1307همسو می باشد.
درتبیین یافته های این فرضیه می توان گفت توانایی خانواده برای حل مساله و شناسایی و تشخیص مشکل و چاره
اندیشی برای حل آن از عملکردهای مهم خانواده است که امکان سازماندهی و انطباق هر چه موثرتر را برای اعضای
خانواده مهیا میسازد و بیشترین سهم را در پیشرفت تحصیلی دانش آموز دارد .نقشهای خانوادگی الگوهای تکرار
رفتاری که افراد از طریق آن کارکردهای خانواده را انجام میدهد .نقشها آنگاه به کارآترین شکل خود تحقق مییابند
که تمام کارکردهای ضروری خانواده را در بر گیرند ،به طور عادالنه تقسیم شوند و برای انجام وظایف اعضا پیگیری
مستمر انجام گیرد .آمیختگی همدالنه بر اساس درك واقعی اعضا از نیازهای یکدیگر از نظر توجه و عالقه بطور
وسیعی موجب بهبود عملکرد تحصیلی کودکان میشود .انسجام باالی خانواده (تعامالت و ارتباط مثبت) با مشکالت
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رفتاری کمتر در میان نوجوانان رابطه دارد که به نوبه خود باعث پیشرفت تحصیلی میشود ،نوجوانان زمانی در مدرسه
بهتر عمل میکنند که رابطه مطمئن ،دو طرفه و محکم با والدینشان برقرار میکنند.
تبیین این نتایج به مدد بسیاری از نظریههای روانشناسی ،علوم تربیتی و خانواده درمانی امکان پذیر است .نتایج
پژوهش حاضربا توجه به رویکرد سیستمی نیز بسیار حائز اهمیت است .بر اساس رویکرد سیستمی ،خانواده خود یک
سیستم است که اعضای آن صمیمانه با هم ارتباط دارند ،دارای گذشته مشترك هستند ،در عقاید و ارزشهای خاص
با هم سهیم اند ،نقشهای ویژهای را بر عهده دارند و به شیوهای قابل پیش بینی با یکدیگر در تعامل قرار دارند
(موسوی.)1322 ،طبق این نظریه ،تمام سیستمهای زنده از جمله خانوادهها طبق مجموعه اصول مشابهی عمل
میکنند ،یعنی آنها از درون به هم مرتبطاند .بنابراین در خانواده ،اعضا پی در پی در تعامل هستند و متقابال بر
همدیگر موثرند(برتالنفی1012 ،؛ به نقل از هدمن.)2993 ،
عملکرد خانواده نه فقط در برگیرنده عواملی از قبیل امکانات رفاهی خانواده و تحصیالت والدین است ،بلکه شامل
رشد اخالقی ،نحوه برقراری ارتباط بین اعضاء ،مناسب بودن مقررات خانواده ،تقسیم نقش ها ،نحوه برخورد اعضاء
خانواده با مشکل(حل مسئله) ،ابراز عواطف ،رفع نیازهای عاطفی و غیره نیز میشود (اپشتاین بالدوین و بیشاب،
 .)1023پس به طور کلی و با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان گفت که خانواده دارای نقشی مهم و حیاتی
در ترسیم آینده تحصیلی فرزندان است.
همانطوری که مینوچین ( ،1072به نقل از ثنایی ذاکر )1321 ،معتقد است سیستمی که بیش از همه بر رفتار فرد اثر
میگذارد خانواده است .در واقع خانواده نه تنها سازشی و بهنجار بلکه رفتارهای ناهنجار افراد را شکل میدهد .تأثیر
محیط خانواده و مدرسه در شکل گیری شخصیت و بروز رفتارهای سازگارانه و ناسازگارانه افراد بر کسی پوشیده
نیست به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی که دوران هویت یابی و استقالل طلبی نوجوان است .نحوه رفتار والدین
با فرزندان و این که چگونه نسبت به عالیق فعالیتهای آنها واکنش نشان میدهند ،نحوه رفتار فرزندان با یکدیگر
و چگونگی تبادل اطالعات و عاطفه  .حمایت عاطفی آنها از یکدیگر و کیفیت ارتباطات برون خانگی اعضا ،پیشرفت
تحصیلی فرزندان را میتواند تحت تاثیر قرار دهد .نتایج فوق در راستای نظریه سیستمی خانواده است زیرا مطابق
این نظریه مشکالت رفتار فرد پیش از همه از تعامل عناصر خانوادگی است.
فرضیه فرعی دوم :بین تحمل پریشانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه معنی داری
وجود دارد.
نتایج این فرضیه نشان داد که تحمل پریشانی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد .بدین صورت که
فردی که دارای تحمل پریشانی باالیی می باشد از نظر تحصیلی موفق می باشد.
یافته های این فرضیه با تحقیق سیدسرابی و عسگری ( )1307و نایب زاده ( )1300همسو می باشد .بدین صورت
که سیدسرابی و عسگری ( )1307نشان دادند که بین اشتیاق تحصیلی ،تاب آوری و تحمل پریشانی با رفتارهای
خود ناتوان ساز تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار
کرد که  7/79از کل واریانس رفتارهای خود ناتوان ساز تحصیلی بهوسیله اشتیاق تحصیلی ،تاب آوری و تحمل
پریشانی تبیین می شود .همچنین نایب زاده ( )1300نشان داد که تحمل پریشانی هم به صورت مستقیم و هم غیر
مستقیم از طریق تنظیم هیجان با سالمت روانی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنیدار دارد.
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همچنین جهانی و محمدی پور( )1302نشان داد از خرده آزمون های تحمل پریشانی ،فقط ارزیابی قادر به پیش بینی
اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است که ناهمسو با یافته های این پژوهش است.
در تبیین یافته های این فرضیه می توان گفت دانش آموزانی که تحمل پریشانی باالیی دارند ،حتی با وجود رویدادهای
فشارزا و شرایطی که می تواند آنها را در خطر عملکرد ضعیف و نهایتا در موقعیت رها کردن مدرسه قرار دهد ،انگیزه
باال و عملکرد خودبی دارند .تحمل پریشانی ،به فرد توانمندی می دهند تا در برقراری تعادل زیستی و روانی در
شرایط ناگوار عکس العمل مناسبی از خود نشان دهد .دانش آموزانی که تحمل عاطفه منفی و پذیرش مثبت تغییر
باالتری دارند ،به طرز خالقانه و انعطاف پذیری به مسائل می نگرند ،برای حل انها طرح و برنامه ریزی می کنند و
در صورت نیاز نسبت به درخواست کمک از دیگران دریغ نمی ورزند و منابع کاملی برای مقابله با مشکالت دارند که
این عوامل باعث پیشرفت تحصیلی می شود .تحمل پریشانی به عنوان توانایی فرد برای انجام موفقیت آمیز تکالیف
با وجود هر مشکل یا مانعی که در راه رسیدن به هدف وجود دارد و نیز درگیر شدن عمیق با هر آنچه شخص در
حال انجام آن است توصیف شده است .می توان گفت دانش آموزان با تحمل پریشانی باالتری قادرند طرزفکر خود
را در طول تحصیل یا رقابت تحصیلی حفظ کنند؛ مسئولیت پذیری فردی بیشتری داشته باشند و قادرندانتقادها،
شکست ها و عملکرد ضعیف خود را مدیریت و کنترل کنند و بر شکست ها غلبه کرده و به احیای دوباره آن بپردازند.
افراد با تمره باال در تحمل پریشانی قادرند ارام باشند ،ان ها در بسیاری از موقعیت ها ،رقابتی اند و نسبت به دیگر
دانش آموزان سطح اضطراب تحصیلی کمتری دارند .احساس خودباوری باالیی در بسیاری از موقعیت ها دارند و
دارای ایمان غیرقابل تردید هستند که آنها را قادر می سازد سرنوشت خود را کنترل کنند .این دانش آموزان تقریبا از
مصائب و سختی ها تاثیر نمی پذیرند .بنابراین مشخص می شود که این خصوصیات باعث پیشرفت تحصیلی در آنها
می شود.
محدودیت ها
 -1نتایج حاصل از پژوهش حاضر از دانش آموزان به دست آمده است ،بنابراین ،در تعمیم نتایج آن به جوامع
دیگر باید احتیاط شود.
 -2از روش مثلث سازی استفاده نشده است
پیشنهادات پژوهشی
 -1با توجه به اینکه نتایج حاصل از این پژوهش لزوماً تعمیم پذیر به تمامی دانشآموزان در مقاطع مختلف
تحصیلی با ویژگیهای متفاوت نیستند ،تکرار چنین پژوهشی در مدارس و مقاطع تحصیلی دیگر شهر بجنورد و
همچنین در دانشجویان و جوانان شهرها و استانهای دیگر توصیه میشود.
 -2در پژوهشهای آینده از سایر ابزارهای جمع آوری اطالعات در حوزه روانشناسی از جمله مصاحبه برای کسب
اطالعات جامعتر ،گستردهتر و عمیقتر در مورد متغیرهای مورد مطالعه تحمل پریشانی ،عملکرد خانواده ،پیشرفت
تحصیلی استفاده شود.
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