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 چکیده

ر پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کارکرد خانواده و رضایت زناشویی با سازگاری دانش آموزان دوم دبیرستان شه

نفر  493دانش آموز بود که از این تعداد  9844جامعه آماری پژوهش شامل  .انجام شد 9413-9414تحصیلی گرگان در سال 

پژوهش شامل پرسشنامه های کارکرد  ابزار .تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند و یا روش نمونه گیری پژوهش به عنوان نمونه

داده های به دست آمده  .ن دبیرستانی بودسازگاری دانش آموزا یی آنریچ و پرسشنامهپرسشنامه رضایت زناشو ،(FAdخانواده )

یافته ها نشانگر آن بود که بین  .با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

به عبارت دیگر با افزایش سطح  .دو معناداری وجود دار رابطه مثبت کارکرد خانواده و رضایت زناشویی با سازگاری دانش آموزان

یافته ها همچنین نشانگر آن بود که  .افزایش پیدا می کند کارکرد خانواده و رضایت زناشویی و سازگاری دانش آموزان

 . توان پیش بینی سازگاری دانش آموزان را دارا است ،کارکردخانواده و رضایت زناشویی

 

 .رضایت ،رابطه، موزاندانش آ سازگاری ،خانواده کارکردهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 کل از انعكاسی یا برآیند ،خانواده. باشد برخوردار سالم های خانواده از آنكه مگر کند سالمت ادعای تواند نمی ای جامعه هیچ

 روابط حفظ ،یاعتقاد و فرهنگی میراث و ی ارزشها سینه به سینه انتقال ،خانواده آشكار و اصلی نقش .است جامعه

سویی  از .است افراد در عاطفی و روانی تعادل باالخره و انسانی اساسی تامین نیازهای و نسل تربیت و پرورش ،خویشاوندی

 موقعیت کلی طور به .است خانواده ،دهد می آن شكل هر را او رفتارهای و است موثر فرد بر همه از بیش که سیستمی ،دیگر

 عوامل ،وابستگان سایر یا همساالن با او ارتباط ی نحوه ،آنها تولد و ترتیب انفرزند جنسیت و تعداد، خانواده در کودك

 اساس ،اجتماعی واحد کوچكترین بعنوان خانواده .دارند نقش کودك شخصیت گیری شكل همه در ،فرهنگی و اقتصادی

 فرزندان نمودن بهنجار در وبینامطل اثیراتت خانواده عملكرد در نارسایی هرگونه و است انسانی عواطف حفظ و جامعه تشكیل

 خانواده به مربوط که وفرزندانی هستند دیده آسیب های خانواده به وابسته ،دار مساله و ناسازگار افراد بیشترین .کند می ایجاد

 هایرفتار معرض در بیشتر آشفتگی و تمرکز عدم و آرامش روانی از برخورداری عدم سبب به باشند می کشمكش پر های

 و مستقیم ی رابطه غالبا اش خانواده از نوجوان بر طبق پژوهش های انجام شده ادراك ،در مجموع .دارند قرار انهناسازگار

 . شناختی ایشان دارد روان کارکرد با محكمی

 

 بیان مساله -2

 عملكرد در سایینار هرگونه و است انسانی عواطف حفظ و جامعه تشكیل اساس ،اجتماعی واحد کوچكترین بعنوان خانواده

 ،دار مساله و ناسازگار افراد بیشترین. (9481، )ساروخانیکند می ایجاد فرزندان نمودن بهنجار در نامطلوبی تاثیرات خانواده

 عدم سبب به باشند می کشمكش پر های خانواده به مربوط که فرزندانی و هستند دیده آسیب های خانواده به وابسته

 و مفید رفتار سازگاری .دارند قرار ناسازگارانه رفتارهای معرض در بیشتر آشفتگی و تمرکز عدم و روانی آرامش از برخورداری

 پیروی به و نكرده همرنگی محیطی تغییرات با تنها که است ای گونه به و روانی و فیزیكی محیط با تطبیق در آدمی موثر

 .(5445، را به گونه ای موثر و مناسب تغییر دهد)بارلو آن و تهگذاش تاثیر محیط بر بتواند نیز خود و نكند کفایت آن از ناهشیار

 طور به را فرد سازگاری قابلیت معموال ،سریع و فشرده اماتغییرات باشد برخوردار روانی سالمت از که است کسی سازگار انسان

 را شرایط این آنچه .(9485، )بذلآید می پدید سردرگمی و استرس ،تعارض ،تضاد احتمال نتیجه در و برد می سوال زیر جدی

 ها پنداشت محرکها تعبیر و دریافت با فرد ،فرآیند این در و است خانواده عملكرد از فرد ادراك فرایند دهد می قرار تاثیر تحت

 عامل موثرترین ،خانواده که دهد می نشان ها پژوهش .(9111، )یانگکند می تفسیر و تنظیم محیط از را خود های برداشت و

 ،)گراهامشود می ناشی آنها های خانواده از کودکان مشكالت از بسیاری و است کودك شناختی تحول و رشد رد محیطی

 ،کودك در خانواده زبان می آموزد خانواده اولین بذر تكوین رشد فردی و بنای شخصیت را در انسان فراهم می سازد. (5441

خانواده به  .را می آموزد و اصول و قواعد اخالقی را یاد می گیرد ناروابط اجتماعی با دیگر ،ارزش های اخالقی را کسب می کند

ارزش ها و نگرش های مربوط به فرهنگ یك جامعه محسوب می شود و آنها را به یك شیوه بسیار  ،برای عقایدعنوان فیلتری 

, اقتصادی مذهب و ماعیتج, طبقه ا, نگرش هااختصاصی و انتخابی به کودك ارائه می دهد بی تردید باید گفت که شخصیت

قی به , تحصیل و جنس والدین خانواده بر نحوه ارائه ارزش ها و میزان های اخال, وابستگی های نسبی خانوادگیخصوصیات

  .(9435،  ) کرمی نوری و مرادیفرزندان تاثیر خواهد گذاشت
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 تحقیقات انجام شده داخل کشور -3

عملكرد خانوادگی و رضایت زناشویی والدین نوجوانان اقدام کننده و غیر اقدام کننده  ندر پژوهشی با عنوا(9481باباخانی پور) 

با غیر اقدام  هدف مقایسه عملكرد خانوادگی و رضایت زناشویی والدین نوجوانان اقدام کننده به خودکشیکه با  به خودکشی

ایت زناشویی والدین و نیز ابعاد آنها در دو گروه ضرکه بین عملكرد خانوادگی و  انجام گرفت به این نتیجه دست یافتکنندگان 

همین  .(>45/4p) .(بین این متغیرها همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد> 45/4p)  .تفاوت معنی داری وجود دارد

بٌعد  ،ندر این میا .بینی کننده رفتار خودکشی در نوجوانان باشند تواند پیش عملكرد خانوادگی و رضایت زناشویی می ،طور

بین بهتری  و ازدواج و فرزندان )فرزندپروری( متغییرهای پیش ،مدیریت مالی ،نقشها در عملكرد خانواده و حیطه مسایل شخصی

رضایت زناشویی والدین و عملكرد خانواده در رفتار خودکشی نوجوانان تأثیر بنابراین . برای اقدام به خودکشی در نوجوانان بودند

های سیستمی و ارائه خانواده درمانی و زوج درمانی در طرحهای درمانی نوجوانان اقدام  نگر اهمیت درمانداشته و این مهم بیا

 . باشد کننده به خودکشی می

رابطه بین سازگاری زناشویی والدین ورابطه والد فرزندی باعزت نفس ومهارت های در پژوهشی با عنوان (9414طاهری) 

 ،فرزندی سازگاری زناشویی والدین رابطه مثبت و معنی داری با کیفیت رابطه والدید که سبه این نتیجه ر اجتماعی نوجوانان

همچنین کیفیت رابطه  .عزت نفس باال و مهارت های اجتماعی نوجوانان دارد و آنها را به طور مثبت پیش بینی می کند

داشته و پیش بینی کننده مثبت آنها می  رفرزندی باعزت نفس ومهارت های اجتماعی نوجوانان رابطه مثبت و معنی دا والد

به این دلیل که  باشد کیفیت رابطه والد فرزندی در نوجوانان باالتراست و هرچه سازگاری زناشویی والدین باالتر همچنین. باشد

الرفتن بابا، وهمچنین روی هم تاثیر متقابل می گذارند، سازگاری زناشویی بارابطه والد فرزندی ارتباط مثبت معنی داردارد

فرزندی باال می رود وبه دنبال این عزت نفس ومهارت های اجتماعی درنوجوانان افزایش  سازگاری زناشویی کیفیت رابطه والد

یافته های . پژوهشی با عنوان نقش عملكرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوان انجام داد(9481) خسروی می یابد

اد مختلف عملكرد خانواده و ساخت آن در دو گروه دارای رفتار مخاطره آمیز شدید و رفتار ه ابعپژوهش حاکی از آن بود ک

وجود روابط گرم همراه با پذیرش و وجودالگوی مثبت در بین دو گروه دختران و پسران از . مخاطره آمیز خفیف متفاوت است

 . ی کاهدگروه مجمله عواملی است که از ارتكاب رفتارهای مخاطره آمیز در بین دو 

 

 تحقیقات انجام شده خارج کشور -4

 خانواده عملكردی های زمینه از بسیاری در افسرده نوجوانان که داشتند بیان خود تحقیق از گزارشی در (5445)میلر و کینتز

 . هستند مشابه مشكالتی دارای مشكل حل و ارتباط در جمله از

 در آنها پدر که کودکانی به نسبت بودند دور خانه از معموال آنها نپدرا هک کودکانی دریافت خود پژوهش در(5448استولز)

 استقالل دارای کمتر ،داشتند تغذیه به مربوط دشواریهای آنها .بودند ناسازگاری و دشواری دارای بیشتر داشت حضور منزل

  .اشتندد می زابرا اضطراب از هایی نشانه و داشته هایشان همكالسی با تری ضعیف های ارتباط ،بوده

 نشان نتایج .دادند قرار بررسی مورد را دوستان و والدین با رابطه از آنها ادراك و نوجوانان سازگاری نیز (5448)مونی و الرسن

 نوجوانانی با مقایسه در را بهتری سازگاری ،بودند کرده تجربه خود والدین با را خوبی های رابطه ،کیفی نظر از که نوجوانانی داد

 . دهند می نشان داشتند ناچیزی ی رابطه کیفی نظر زا که
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و  دارد ارتباط خانواده زندگی سبك در تغییرات با آنها سازگاری و ها بچه وخوی خلقمعتقدند که  (5449شیبر و جانسون)

 منیناای و افسردگی و اضطراب ،جامعه از انزوای شامل ها بچه بر شدیدی تاثیر است ممكن والدینی بین خشونت و ها درگیری

 . باشد داشته همراه به را

 متضاد رفتار .دارد تطابق نوجوان روانی و رفتاری رشد با نوجوان والدین ی رابطه و خانواده رفتار( معتقد است که 5441یانگ)

 درما یا رپد بودن پرخاشگر ،خانواده در نامساعد جو وجود ،والدین از یكی مدت طوالنی غیبت ،هم از والدین جدایی ،مادر و پدر

 آمیز تهدید رفتار و وی کار در حد از بیش دخالت ،ناامنی احساس و وی تحقیر ،نوجوان مورد در عدالتی بی و تبعیض ،دو هر یا

 فرزندانی ،بخش اطمینان و قاطع ،آزادمنش والدین واقع در .است نوجوانان ناسازگاریهای بروز در اجتماعی -روانی علل از

 سهل والدین همچنین و کامه خود ،منطقی غیر ،مقتدر والدین که حالی در آورند می بار سنف به داعتما با و مسوول مستقل

  به نهایت در که انگیزند می بر را او خشم گاهی و دهند می نوجوان به شدگی طرد احساس ،اعتنا بی و گیر

 . انجامد می افسردگی حتی و ناسازگاری

سطح تحصیالت  ،تفاوت دانش آموزان از لحاظ سن ،( انجام شده است9144رانش )و همكا 9در تحقیقی که به وسیله بی لیتل

محققان به این نتیجه رسیده اند که پیشرفت کودکانی  ،آن ها مورد بررسی قرار گرفته است والدین و ثبات و پایداری خانواده

  .که والدین آن ها باسواد و خانواده باثبات داشته اند بیشتر بوده است

ه توسط الیزابت بینك در زمینه تأثیر روش های تربیتی در رشد استعدادهای متفاوت عقالنی انجام شده است کدیگری تحقیق 

نشان می دهد مادرانی که از نظر کالمی قویتر هستند و موقعیت ها یا محرك های کالمی بیشتری برای فرزندان خود فراهم 

خانوادگی شرکت کنند و به ندرت آن ها را به دلیل ضعف تكلم حث های می کنند مثالً به فرزندانشان فرصت می دهند در ب

می خرند و برای کمبود پیشرفت در مدرسه دانش آموزان را به طور سازنده  تنبیه می کنند برایشان کتاب های داستان بیشتری

 . (9414، مورد انتقاد قرار می دهند فرزندانشان پیشرفت بیشتری دارند )میردوستی

( 9435مینه روش های تربیتی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان توسط ریموند کتل و دیلمن بارتن )گری در زتحقیق دی

هدف این تحقیق بررسی این نكته بوده است که آیا رفتار والدین در پیشرفت تحصیلی کودکان مؤثر است یا  .انجام شده است

این تأثیر  .های شناختی از جمله پیشرفت تحصیلی مؤثر است در قدرت نه؟ نتیجه کلی تحقیق این است که اوالً رفتار والدین

ثانیاً سخت گیری و محبت بیش از حد والدین به فرزندان موجب عقب ماندگی تحصیلی  .در همه درس ها وجود داشته است

 . (9481 ،)بیابانگرد آن ها می شود

 ،انگیزش ،مانند سازگاری گیهای شخصیتی فرزندانضی از ویژویلیامز نشان می دهد که محیط خانواده در ایجاد بعتحقیقات 

 ،کننده ی دارد تأثیر بسیاری دارد ) کدیور تعیین نقش در آموزشگاه اش بعدی یادگیریهای برای که درون گرایی و برون گرایی

9431 ).  

 اجتماعی سازگاری بین که داد نشان اجتماعی سازگاری و عاطفه,هیجانی هوش عنوان با پژوهشی در( 5494)اینگلبرگ

 اجتماعی سازگاری سطح در است ممكن، ها هیجان که فرض این بر او .دارد وجود مستقیمی ارتباط ها وهیجان آمیز موفقیت

 . (1384، شاد رضویان)کند می تاکید، باشند موثر

                                                           
1.Belithel 
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 آموزش راهبردهای از دهاستفا که ددا نشان آموزان دانش رفتار بر اجتماعی های مهارت آموزش تاثیر بررسی با(5441)5سیورز 

 روابط گسترش و ایجاد در را آموزان دانش تمرین و وتكرار مثبت تقویت ،نقش ،بازی ،سازی الگو مانند ،اجتماعی های مهارت

 . (9414 ،راد شرفی و محمدیان یار) کند می کمك آنها وانتظارت شرایط با موثر وتطبیق دیگران با مثبت اجتماعی

 کوك
 مدل تحقیق این در ،دادند قرار وتحلیل تجزیه مورد را خانواده منظومه و والدین عاطفی سبك (5443 )رانوهمكا4

 مورد کودك با والد رفتار راهنمای عنوان به ،والدین عاطفی سبك به مربوط های پویایی کردن روشن برای اجتماعی ارتباط

 که داد نشان بودند خود نوجوان عض یك برای بالینی تخدما دنبال به که خانواده هفتاد از حاصل نتایج .گرفت قرار استفاده

 این وثانیا دهند می قرار ریسك معرض در را ها آن که طوری به انگیزند می بر را خود والدین عاطفی سبك نوجوانان اوال

، کاکیا)کند  می كمک خود والدین به نیبت نوجوان منفی عاطفه ابزار به زیادی حد تا والدین منفی عاطفه شدن تحریك

9483) . 

 در آنان تحصیلی عملكرد با نوجوانان-والدین وروابط آموز دانش پذیری مسئولیت خصوص در (9185 )وهمكاران روزنبرگ 

 تحقیق این در بود سال 91-99 بین ها آن سن که اول فرزند با خانواده 954 از ای مجموعه .است شده بررسی راهنمایی دوره

 همساالن فشار برابر در مقاومت، شغلی گرایش، خوداتكایی میزان شامل نوجوان پذیری یتمسئول ارزیابی .داشتند مشارکت

 مجموعه نوجوانان پذیری مسئولیت دادندکه نشان مقطعی های بررسی ،کل در. بود خانوادگی های مسئولیت در ومشارکت

 که دادند نشان طولی تحقیقات اما. دارند رابطه تحصیلی موفقیت با است شده توصیف اقتدار عنوان به که والدین عمل

 دهد می افزایش را والدین اقتدار که حالی در تحصیلی موفقیت ،آیندش پی یك تا است همبستگی یك پذیری مسئولیت

 . (9483، کاکیا)

3یناتشبرن
 در را کودکان رفتار نندوابت تا دادند آموزش مادران به را کودکان رفتار اصالح فرآینده از استفاده ( 9114)وهمكاران 

 وبی مزاحم نایافته رشد به ،معلم ارزیابی وطبق بودند متوسطه سطح در هوشی لحاظ از مادران این فرزندان ،دهند تغییر منزل

 نتیجه دادند می نشان خود از شدیدی عصبانیت و بوده وخیال خواب صورت به کالس در آنها رفتار شدند بندی طبقه انگیزه

 . (9483، کاکیا) گردید کالس در مزاحم رفتارهای شدید کاهش باعث مادران به ها روش آن آموزش که داد ننشا تحقیق

 جنسی رضامندی در که کسانی داد نشان زناشویی وشادکامی جنسی رضامندی ی زمینه در خود ارزیابی در(9185(دیكسون 

 ازدواج در که است عواملی از یكی نسیج دارندمشكالت ریشتبی رضایت زناشویی زندگی از اند آورده دست به باالیی های نمره

 . (9434 ،)شاملو گردد اقدام آنها درمان به نسبت بروز سبب توانن می نیز وپایدار موفق های

 ارتباط پوست سیاه زنان در زناشویی شادکامی سطح کاهش با درخانه خردسال های بچه وجود که داد نشان(9114)5بال 

 ناصحی)است زناشویی روابط در آنها شادکامی با منفی ی رابطه دارای ساله 12تا6 زندانفر شمار نیز شوهران داردونزد مستقیم

 . (9419، وهمكاران

درون  ،انگیزش ،مانند سازگاری که محیط خانواده در ایجاد بعضی از ویژگیهای شخصیتی فرزندانداد نشان  (9181)ویلیامز

 . (9431 ،کننده دارد تأثیر بسیاری دارد ) کدیور شگاه نقش تعیینری های بعدی اش درآموزگرایی و برون گرایی که برای یادگی

( در پژوهشی با استفاده از روش تحلیل مسیر دریافتند که میزان تالش دانش آموزان بر پیشرفت 5445) 1دوپی رات و مارین

 . (9483 ،)به نقل از کاکیا تحصیلی اثر مستقیم و مثبت دارد
                                                           
2.Curez 
3.Koch 
4.Bernstain 
5.Bull 
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خوش بینی و سالمت به این نتیجه رسید که  ،انگیزش پیشرفت ،( در پژوهشی با موضوع پیشینه ی اجتماعی5444) 3کاسیدی

 ،پیش بینی کننده ی سالمت روانی ،استخدام والدین و تعداد اعضای خانواده ،شرایط موجود خانوادگی مانند وضعیت اقتصادی

بینی نقش میانجی را در  دهد که خوش کاسیدی نشان می ،دیگر ای در مطالعه .انگیزش پیشرفت و خوش بینی می باشد

 . کند ایفا می ،اثرگذاری متغیرهای خانوادگی بر سالمت جسمانی و بهزیستی روانی

( معتقدند که رابطه کودکان با والدین عامل با اهمیت در گسترش رشد اجتماعی و به همراه آن ادراك 5445مایز و راسل )

این افراد همچنین دارای خود  .شایستگی ورزشی و حرمت خود است ،ه در زمینه شایستگی اجتماعیژمثبت به خود به وی

دارا  ،اند بهره نسبت به کسانی که از تعامل با خانواده بی ،بوده و انتظارات سطح باالتری را برای پیامدهای اجتماعی  ،قابلیتی باالتر

 . (9414، شرفی راد یار محمدیان و) باشند می

مبنی بر   ،در تحقیقات معنادار بودن تفاوتهای جنسیتی احتمالی درسبك های فرزندپروری (5444 ) رابینسون و اولسن ،ارته 

  .پردازند های فرزند پروری مطابق با سبك مقتدرانه می اینكه مادران بیشتر به روش

رابطه گرم و صمیمی و شیوه فرزند پروری ود والدینی که با فرزندان خ ،به این نتیجه رسید ( در تحقیق خود5441) 8هاکسلی

 . (9483 ،)کاکیا باشد جهت گیری انضباطی در آنها در رفتار با فرزندانشان به صورت ارتباطی و حمایتی می  مقتدرانه داشتند؛

فتار لب رآورند که اغ والدین شیوه مقتدرانه فرزندانی مستقل بار می ،گوید در نتیجه تحقیقات خود می  (5499)1گرانتیمر

ای دارند و از حرمت خود  بر رفتارهای خود کنترل داشته و با دوستان و همساالن خود رفتار دوستانه ،ای دارند اجتماعی شایسته

  .(9419 ،)خدایاری فردبرخوردارند  ،باالیی

بت به فرزند پروری ر نسکه فرزند پروری پد نددر تجزیه و تحلیل و نتایج تحقیق خود نشان داد (5494و همكاران ) 94روپنارین

 . (9414 ،)قره باغی است تاثیر بیشتری بر مهارتهای درسی و رفتارهای اجتماعی کودکان داشته ،مادر

 11:روش تحقیق-5

تحقیق توصیفی شامل روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط  .توصیفی از نوع همبستگی است ،روش این تحقیق

رای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به اج .با پدیده های مورد بررسی است

بازرگان و  ،رابطه متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد )سرمد ،در تحقیق همبستگی .فرایند تصمیم گیری باشد

رضایت زناشویی و سازگاری  ،خانواده ارکردک. با توجه به اینكه رابطه متغیرهایی همچون ،در این تحقیق .(9485 ،حجازی

 . لذا نوع روش تحقیق همبستگی در نظر گرفته شده است ،فرزندان مورد بررسی قرار می گیرد

این  ه آماریجامع .جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یك صفت مشترك باشند

طبق آخرین بود که  9415-9414پژوهش شامل دانش آموزان سال دوم دبیرستان های پسرانه شهر گرگان در سال تحصیلی 

جهت برآرود حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که مطابق با آن حجم نمونه شامل  .می باشدنفر 9844آمار رسمی 

 . انتخاب گردید چند مرحله ایستفاده از روش نمونه گیری خوشه اینیز با انمونه مورد نیاز . دانش آموز بود 493

 :Family Assessment Deviceخانواده کارکردپرسشنامه -

                                                                                                                                                                                     
6.Dophirat & Marvin 
7.Cassidy 
8. Hakesly 
9. Grantimer 
10. Rupenaryn 
11 -Research method 
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تهیه شده است و  و دوان اس بیشاب بالدوین .الرنس ام ،است که به همت ناتان بی اپشتاین تست سنجش عملكرد خانواده 

شغلی و تعاملی خانواده را  ،این الگو خصوصیا ساختاری .لكرد خانواده بر اساس الگوی مك مستر استسنجیدن عم هدف آن

همچنین توانایی خانواده در سازش با حوزه ی وظایف  .معین می سازد و شش بعد از عملكرد خانواده را مشخص می کند

 خانوادگی را بر روی یك مقیاس چهار درجه ای 

 

 یجه گیری بحث و نت-6

 اول رضیهف

 . وجود داردمعنادار رابطه  پایه دوم دبیرستاندانش آموزان پسر  سازگاریبا کارکرد خانواده بین 

 به توجه با)باشند می ای فاصله مقیاس سطح و سازگاری در کارکرد خانواده متغیر اینكه به توجه با فرضیه این آزمون جهت

 و مستقیم رابطه وابعاد کارکرد خانواده بین سازگاری که داد نشان جنتای .شد ادهاستف پیرسون همبستگی از ،(پرسشنامه

 ،(9135)بالدوین ،(9113)برونشینی ،(9435) پناهنده ،(9111)باس های یافته با نتایج این .دارد وجود معناداری

 است این بیانگر نیز (9488یلی)نتایج حاصل از پژوهش ما. است همخوان( 9119) بوری و( 9184) کوبی مك، ،(9135)بامریند

 اجتماعی کارکردهای در کمتری اختالل از اند آورده را نمره باالترین خانواده کارآیی از ابعاد یك هر در که آموزانی دانش که

 ،ازگاریاز ناس آورده اند را نمره باالترین خانواده کارآیی ابعاد از یك هر در که دانش آموزانی نیز و وبالعكس بودند برخوردار

 )، همكاران و 1آکسلسون ،بیرماهر ،دیلر همچنین مطالعات .بردند می رنج کمتری کردن جسمانی اختالل ،اضطراب، یافسردگ

 از هستند فرزندانشان دوقطبی خلقی اختالل دارای که والدینی و دارند خلقی مشكالت که والدینی می دهد (نشان2011

 عاطفی گفتگوی کیفیت بویژه والدین و عاطفی ارتباط دهد می ننشا دیگر تحقیق .برند می رنج باالتری روانی آسیب میزان

 گزارش چنین هم. ( 5448 ،همكاران و 2 پیترز دارد)گارت تأثیر فرزندان بالندگی و خانوادگی رشد در فرزندان بر خانوادگی

 . (2007، ارانهمك و 3 )مالوف رددا مثبتی تأثیر جسمی و روانی کاهش مشكالت بر خانواده در مسأله حل که است شده

 ناگزیر وی که سازند می محدود را کودك ای گونه به معموال گاهی خانواده ها که است آن از حاکی پژوهشی و نظری ادبیات

 و پذیرش در ناسازگار فرزندان به سازگار نسبت فرزندان تحقیقات براساس .کند برقرار را مناسبی اجتماعی ارتباط تواند نمی

 شدت به فرزندان این معتقدند نیز برخی .گیرند می قرار پایینی سطح در روابط در استقالل نیز و دخو کارهای مسولیت ولقب

 تا که دهند می خود اجازه کودك به کودکان سازگار معموال خانواده های .هستند پذیر آسیب محیطی های استرس برابر در

 بیرونی شده مشخص معیارهای از پیروی و ورزند می اجتناب کنترل اعمال از ،زدبپردا هایش فعالیت تنظیم به خود ،امكان حد

 ارتباط اعضای خانواده میان گسیخته هم از های درخانواده .(5444 ،شافر ؛9111 ،شافر ؛9139، بامریند) کنند نمی تشویق را

 هم .اند کرده عمل یتر ضعیف به طور کلی دعملكر و رفتار کنترل ،عاطفی روابط و نقشها تعامل زمینه در و ندارد وجود خوبی

 وجود مستقیمی ارتباط آنان خانواده عملكرد و در نوجوانان ناسازگاری به تمایل بین که دهند می نشان قبلی مطالعات چنین

 . ( 9481، )گلچین دارد

 برقرار طارتبا سالم خلق و رفتار با تا دهد را می امكان این فرد به که آن ضمن به طور کلی کارکرد خانواده و مولفه های آن

 م خانوادگی روابط دیدگی آسیب به اینكه بر عالوه رفتاری اساساً مشكالت .یكند م کمك نیز فردی بین تنش کاهش به کند

 روانی سالمت که گرفت نادیده نباید طرفی از .می شود منجر سالمت احساس کاهش به ،نیز معیوب خانوادگی روابط یانجامد
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 نیز می خانواده اعضای سایر با همراهی و الفت افزایش به کند می کمك خانواده التمشك با منطقی به برخورد آنكه ضمن

 . روانی است سالمت داشتن آنها به رسیدن الزمه که است مختلفی ابعاد دارای کارا خانواده که چنان .انجامد

 فرضیه دوم 

 . دوجود دارمعنادار رابطه  م دبیرستانپایه دو دانش آموزان پسر سازگاریبا  رضایت زناشوییبین 

(  دارد وجود مثبت رابطة فرزندان سازگاری رفتاری و والدین زناشویی رضایت بین) دوم فرضیة با مورد در آمده دست به نتایج

. دارد ممستقی ارتباط فرزندان اریرفت با مشكالت والدین زناشویی اختالف که آن است مؤید موضوع این .تأییدکرد را فرضیه این

هم راستاست که  (9434)  دوست بشر و(  9113)  کامینك و دیویس همانند این نتیجه با نتایج پژوهش های محققانی

 روانی فشارهای و است وتعارضات کودکان رفتاری مشكالت قوی کنندة بینی ش پی زناشویی روابط کیفیت معتقدند که

، بافی خیال و انضباط و نظم متغیرهای بین که گرفت نتیجه (9414نی)حسی. دارد رابطه نوجوانان خوی و خلق با خانوادگی

 ،ناسازگاری ،افسردگی متغیرهای اما بین .ندارد وجود معناداری رابطة زشت کلمات گفتن و دزدی ،تقلب ،دقتی بی ،کمرویی

 معنادار رابطة والدین تتعارضا و درسی ضعف ،تأخیر ،غیبت ،گویی دروغ، زورگویی ،گیری گوشه ،تپذیری مسئولی ،پرخاشگری

 . دارد وجود

الگوهای رفتاری ناسازگار در بچه ها زمانی شكل می گیرد که می خواهند خود را با مشاجرات پدر و مادر وفق  به طور کلی

بچه ها ممكن  .کنند رار میدر دعوای والدین دخالت می کنند و ف ،عالئمی از ترس نشان می دهند ،آنها گریه می کنند .دهند

تصویر نفس و عزت  ،این خصوصیات رفتاری می تواند تاثیر بسیار هنگفتی بر اعتماد به نفس .ت حساس و مضطرب شونداس

اصالح و تغییر آنها بسیار دشوار شده و  ،وقتی الگوهای احساسی منفی از زمان کودکی در آنها شكل گیرد .نفس آنها داشته باشد

این  ،به ویژه در محیط خانه ،باشند مشاجراتر بچه ها بطور مداوم شاهد این اگ .ده آنها خطرساز خواهد شددر زندگی آین

 ،مدل سازی از رفتارهای والدین .رفتارها را تقلید کرده و در بازی با دوستانشان و در موقعیت های دیگر همانها را اجرا می کنند

 . اهد داشتتاثیراتی بسیار مخرب خو ،اشدپدیده ای رشدی است که اگر دعوا کانون آن ب

 فرضیه سوم 

 . از روی کارکرد خانواده و رضایت زناشویی می توان سازگاری دانش آموزان را پیش بینی نمود

واده همراهی در بین ابعاد کارکرد خان .برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون به منظور بررسی رابطه آن ها استفاده گردید

پیش بینی کننده برای سازگاری بوده اند هچنین رضایت زناشویی در یك گام پیش  میزش عاطفی بهترینارتباط و آ ،عاطفی

روابط در تبیین این نتایج می توان عنوان نمود که ماهیت جو عاطفی خانواده که شامل . بینی کننده سازگاری بوده است

می تواند در ایجاد سازگاری کودك و نوجوان  ،به هم استنسبت به یكدیگر ووالدین نسبت  فرزندان ،والدین نسبت به فرزندان

سرزنش و بی اعتنایی عاطفی  ،عیب جویی ،نوجوانایی که در خانواده های مملو از سوءظن. تسهیل کننده و یا بازدارنده باشد

اه و بی توجه به والدین ناآگ. ار مشكل خواهند بودرشد می نمایند در ساختن هویت خویش و ایجاد روابط مطلوب با دیگران دچ

تحقیقات بسیار . با ایجاد محیطی ناخوشایند در خانه فرزندانی ناسازگار خواهند داشت ،اهمیت رفتار گرم و صمیمانه با فرزندان

نشدن و یا  حاکی از آن است که ارضای نیازهای عاطفی موجب سالمت روان و سازگاری و موفقیت می گردد و برعكس ارضا

 . ناسازگاری و عدم موفقیت می گردد ،سبب بروز اختالالت ارضای ناقص این نیازها
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 پیشنهادات بر اساس یافته های پزوهش

پیشنهاد می شود که در مطالعات بعدی پژوهش حاضر بر روی سایر نمونه ها از جمله دانش آموزان سایر دوره ها و حتی  -

 . دانشجویان بررسی گردد

نقاط کشور به ویژه برای تمامی اقوام ایرانی و همچنین اقلیت ها صورت اد می شود که مطالعات دیگری در سایر پیشنه -

 . بندی گردد

پیشنهاد می شود که در مطالعات بعدی نمونه مورد مطالعه بر اساس متغیرهای مداخله گر همسان سازی شود و نتایج آن  -

 . با مطالعه حاضر مقایسه گردد

یرهای واسطه ای دیگر را به منظور دستیابی به یك مدل جامع شود سایر ویژگی های فردی و همچنین متغ پیشنهاد می -

 . و همه جانبه مد نظر قرار داد
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