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با عملکرد تحصیلی و کارکرد   هاي زندگی مادرانبررسی رابطه میزان مهارت

 سال   18تا  12خانواده در فرزندان پسر بین 
 

 علی لسانی 

 ایران  ، تهران ،دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران ،دکترای پزشکی 

 

 کیده چ

حصیلی و کارکرد خانواده در فرزندان پسر بین  با عملکرد ت های زندگی مادرانبررسی رابطه میزان مهارتپژوهش حاضر با هدف 

و از نوع همبستگی   ای(مقایسه  –)علی    پس رویدادی  ، در این پژوهش  تحقیق   روش  .شهر تهران انجام شده است  سال  18تا    12

شامل    .است پژوهش  آموزان    تمامیجامعۀ  دورهدانش  در  تحصیل  به  شاغل  متوسطهپسر  دوم  و  اول    دولتی   مدارس   های 

-گیری تصادفی خوشهنمونه به روش  ،مذکور  آماری از جامعۀ .باشند میو والدین آنها  1402-1401هران در سال تحصیلی شهرت

پرورش  8  منطقه  ایای چند مرحله نواحی    ،آموزش و  ناحیه واقع در آن  پنج  از  این دو  4و  1و  از  دولتی    مدرسه  4  ناحیه  و 

از این مدارس    پسرانه   ،بودند که به دلیل افت  نفر  280بینی شده  نمونۀ پیش  .اند  شده  انتخاب  تصادفیصورت    به  کالس  ٦و 

های  پرسشنامه مهارت  ،گیری در این مقالهابزار اندازه  .مادر( کاهش یافت  120و    پسر  آموز دانش  120نفر )  240نمونه نهایی به  

خانواد  پرسشنامه  ، زندگی دانش  هسنجش  دروس  نمرات  میانگین  آزمون  .باشدمی  آموزانو  اجرای  منظور  از  در  ابتدا   ،به   یکی 

مدرسه   مناسب  هایساعت هر  در  توضیحاتی  آموزشی  پژوهش  هدف  دانش  دربارة  شد  آموزانبه  دانش  ،داده  به سپس  آموزان 

مدت در  خانواده  کارکرد  پاسخ    30  زمان  پرسشنامه  سبب  .دادنددقیقه  اجرای    جهت  مدارس  مسئوالن  همکاری  عدم  به 

  شد   آموزان ارائه این آزمون جداگانه و همراه با توضیحات کامل به والدین دانش  ،زندگی والدین در مدرسه  هایمهارت  پرسشنامه

-مون همبستگی پیرسون و برای پیش تعیین رابطۀ متغیرها آز  پس به منظور  . شد  گرفته  از مهلت سه روزه از آنها تحویل  و پس

های زندگی  میزان مهارت گیری شد که؛ بین در نهایت چنین نتیجه  .گرفته شده است کار رگرسیون به معادلۀبینی تغییرات آنها 

در شهر تهران رابطه معنادار و مثبت وجود    سال  18تا    12با عملکرد تحصیلی و کارکرد خانواده در فرزندان پسر بین   مادران

 . دارد

 

 . کارکرد خانواده  ،عملکرد تحصیلی ،انهای زندگی مادرمیزان مهارتهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه   -1

خانواده بدون شک    .شودیم   یل تبد  یاجتماع   یخانواده به موجود  یطاست که ابتدا در مح  یافتهنظام زنده و ساختار    یکانسان  

اجتماع   یروح  ،یساز رشد و سعادت جسم  ینهاست که زم  یسازمان  ینترمهم پد   ی و  ن فرزندان  شد  یاجتماع   یدهفرد است و 

عامل عنوان  به  خانواده  سال  یتوسط  حوزه  در  م  مت مهم  ا  یتتقو  .شودیشناخته  اجتماع   ینرفتارها  ا  ینظام  با    یجاد کامل 

و عدم توافق را با    یید تا  ،خانواده کنترل  ی که اعضا  یبطور  ،داردی اعضا را در کنار هم نگه م  یقو  یو مراقبت  ی عاطف  یوندهای پ 

در خانواده به تحقق اهداف آن و   یسازمان  ینوجود چن  .و حفظ تعادل در خانواده دارند  یر برقرارد  یکرده و سع  ینتمر  یکدیگر

ا  یواحد اجتماع   یکحفظ عملکرد آن به عنوان   عملکرد خانواده به    .(13٩0  ،قمری)  کند یو تحول کمک م  یبازه زمان   یندر 

اعضا  روابط  حفظ  و  تعامل  تصم  ینحوه  نحوه  و  م  یریگیمخانواده  حل  اعضاو  دارد  یشکالت  اشاره  به    یتوجهیب  . خانواده 

ها یباز آس  یاریبس  یشهدر واقع ر  .شودیکند و پس از آن خانواده دچار بحران میم  یجادعدم تعادل ا  یخانواده نوع   یکارکردها

اجتماع  ارتقا  یو معضالت  نوع   یدر  به  تنگاتنگ  یسالمت جامعه  ارتباط  نهاد خانواده  و عدم سالمت  تعارض    .دارد  یبا عملکرد 

رفتار فرد  ،یتیشخص اجتماع   ی اختالل در  از خانه و مدرسه  ،یلیافت تحص  ،یو بزهکار  جنایت  ،یو   یادهایاعت  ،خشونت  ،فرار 

مدرن  یسنت طالق   یخودکش  ، و  اخالق   ، و  رفتارها  یفساد  جنس  ی و  ر  ،یناسالم  فرهنگ   یشههمه  دارند   یدر  آشفته  و    ناسالم 

داشتن    ،یافزون جامعه و گسترش روابط اجتماع   روز  یهایچیدگیو پ   ییراتبا توجه به تغ  .(13٩0  ،و خوشابی  شهیدی  ،صادقی )

  .رسدیبه نظر م  یروزمره ضرور  یزندگ  یهاو چالش   یازهاموثر با ن  یارویی رو  یبرا  ینوالد  یژهافراد به و   یبرا  یزندگ   یهامهارت

ارتباط  ، یکدیگرنکردن با    یهمدرد  یلها به دلاز زوج  یاریبس قادر به ادامه    ،و قبول نکردن اختالفات  یکدیگربا    موثر  نداشتن 

و سرد    یعاطف  یبا کاهش فضا  یرانی ا  یهااز خانواده  یدهد برخیپژوهش نشان م   یجهمانطور که نتا  .یستندن  یکدیگربا    یزندگ

ها  خانواده   ین ا  .شود  طفی او ع   ی تواند منجر به اتفاق ناگوار طالق روانیخانواده مواجه هستند که م   یطدر مح  یشدن روابط انسان 

صورت نوع  یدر  به  زندگ   یکه  هم  کنار  در  مشکل  ، کنند  یاجبار  نظر  سرشمار  یبه  در  و  م  یندارند    ، مظاهری)  شوند یحساب 

  ی هادرصد خانواده  70تا    ٦0از    یشاکنون در ب  ،یرانا  یعلم  یانجمن مددکار  یسبر اساس اعالم رئ  .(13٩0  ،حیدریی و  صادق

 ینهمچن  . نسبت به هم ندارند  ی احساس  یچکنند اما هیم  یبا هم زندگ   یکه زن و مرد  یمهست  ی ق عاطفشاهد طال  خود  اطراف

در اختالل در روابط   یارتباط را عامل مهم  یدر برقرار  یناتوان  ،آشفته  یهادرصد از زوج   ٩0که    دهد ینشان م  یآمار  یبرآوردها

-مراکز استان  سمیبر اساس آمار ر  ،1382جوانان کشور در سال  سازمان    یقاتبر اساس تحق  ینهمچن  .دانند یخود م  یخانوادگ

 و آرام مشکالت خود را حل کنند  یمانهصم  یتوانند با گفتگویدرصد آنها نم  42  یعنیها  از خانواده  یمیبه ن  یکنزد  ،یرانا  یها

  ی هااز مهارت  یعدم آگاه   یللآل بودن به دیدهبه ازدواج هستند موفق و ا  یدوارکه ام  یی هااکثر زوج  ی زندگ  .(138٩  ،سنیمح)

به    ی زندگ ب  یکمنجر  و    یف خانواده که در تعر  یاساس  ی هایژگیاز و  یکی است که    ی در حال  ینا  .شودیرحم م   ی رابطه سرد 

  ، و مهدی زاده  سین پورح  ، مهرابی زاده)  به کودکان است  یزندگ   یهاآموزش و آموزش مهارت  ،ذکر شده مرکز تعامل  یکاربرد

م  هاییاتوان  ینا  .(138٩ قادر  را  اجتماع   هاییتتا مسئول  سازدیفرد  بپذ  ینقش  را  آس  یردخود  بدون  و   یبو  به خود  رساندن 

ب  یژهوبه  ،یگراند روابط  خواسته   ،یفرد  یندر  با  مؤثر  شود  ، هابطور  روبرو  روزمره  مسائل  و  ب  .انتظارات  اساس  سازمان    یانیهبر 

روابط   ،یتفکر انتقاد ، تفکر خالق  ،حل مسئله یی توانا ، یخودآگاه  یهاارتشامل مه گیزند یهامهارت ،(1٩٩7بهداشت ) یجهان

 یفیتارتباط موثر که باعث بهبود ک  . . .و  یگرانبا د  یاحساس همدل  ،مقابله با بحران و فشار  ،یریگیمقدرت تصم  ،یفرد  ینب

شود  یدهد و باعث میم  یشآن افزا  ی هاو چالش   یطفرد را با مح  یسازگار  ی زندگ  یهامهارت  ی بطور کل   . شودیافراد م  ی زندگ

توسط    ی زندگ  یهاکسب مهارت  . کارآمد و موثر برخورد کند  یبه نحو  یو اجتماع  یآموزش  ،یکار  ،ی خانوادگ  یطکه فرد با مح
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 یاریبس  ،نندبرقرار ک  یبهتر و مؤثرتر  یشود تا بتوانند روابط اجتماع یها مآنی  اجتماع   -یروان  یهاییتوانا  یباعث ارتقا  ینوالد

     .(1388 ،ظفری) باشند یسازگار شوند و از آن راض ی با زندگ ی مشترک خود را حل کنند و سپس بطور کل  یاز مشکالت زندگ

در واقع    .گذاردیم  یرکودکان تأث  یو عاطف  یاجتماع   ،یخانواده است که بر سالمت جسم  یطاز مح  یعملکرد خانواده جنبه مهم

و    یو کاهش خطرات فعل  یریپذانعطاف   یجاددر ا  یدیکل  یتواند عامل ینحوه عملکرد آن م  افتد ویآنچه در درون خانواده اتفاق م

-یم  یشرفتو پ   یادگیریکودکان را قادر به    های خانوادگی کارآمدمحیط  .نامناسب باشد  یطمربوط به حوادث ناگوار و شرا   یآت

حال  ،کند مح  یدر  م   یخانوادگ  یهایطکه  برایناکارآمد  به   یهاجنبه  از  یاریبس  یتواند  آنها  مثبت  انتقال  و  کودکان  رشد 

باشد   یاربس  یبزرگسال رو  .مضر  ب  ،یستمیس  یکرددر  خانواده  م  یایدهپد  عنوانعملکرد  گرفته  نظر  در  رشد  به  به  یرو  که  شود 

خانواده   یتکارکرد خانواده مستلزم ادغام و حفظ موجود  ،یکردرو  ینبر اساس ا  .دارد  یخانواده بستگ  یو اجتماع   یساختار رشد

توانا انجام وظا  ییو  در  اعضا  یبرا  یاساس  یفآن  و سعادت  است  یرشد  ارزش  .(1388  ،اصالنی)  خانواده  را   یهاخانواده  خود 

با تعامالت    یستمیخانواده را س  یستمیس  یکردرو  .دهدیارائه م  یاها و قواعد رابطهرا در مورد نقش  یدهد و انتظاراتیتوسعه م

از   یستمیمدل س یکمدل مک مستر   .داند یخود م  یطدر مح  یایرمجموعه حال ز ینو در ع  یفرد  یاه یرسیستمز ینب یوستهپ 

-یم  یینخانواده را تع  یاعضا   ینتبادل مهم ب  یگروه خانواده و الگوها  یو سازمان  یساختار  یا هیژگیاست که و  وادهعملکرد خان

  ، یروان  ،یستیدر رشد ز  یشود که نقش مهم یظر گرفته مدر ن   یستمیبه عنوان س  یمدل خانواده از نظر کارکرد  یندر ا  .کند

  ،ابعاد مهم عملکرد خانواده عبارتند از: حل مسئله  ، مدل  ینبر اساس ا  .دکنی م  یفاآن ا  یاعضا  یو حفاظت و نگهدار  یاجتماع 

  یی له شامل توانابعد حل مسئ  .(1388  ،یاراحمدیان)  و کنترل رفتار  ی عاطف  یکپارچگی  ،(ی)عمل عاطف  یهمدل  ،ها نقش  ،ارتباط

تهیه    ،مطابق الگوی مک مستر مسائل خانواده به دو دسته ابزاری )مدیریت اقتصادی  .است  یخانواده در حل مشکالت خانوادگ 

ند و افراد  شو( تقسیم می. . .  و    افسردگی  ،عصبانیت  :مانند   ی( و عاطفی )موضوعات هیجانی و احساسو امثال آن  پوشاک  ،ذاغ 

ای مسائل را حل کنند که عملکرد خانواده در سطحی مؤثر باقی بماند؛ بعد ارتباط به توانایی خانواده در  خانواده باید به شیوه

ها به الگوی تکراری رفتار شود؛ بعد نقش مربوط میه  حت اطالعات مبادله شده در خانوادوضوح و صرا  و میزان  تبادل اطالعات

دارد اشاره  خانواده  خافراد  اعضای  که  الگوهایی  ب؛  میآن  وسیلهانواده  را محقق  خانواده  کارکردهای  کارآمدی    .سازندها  بعد  این 

بر را  کردن  خانواده  کامل  و  خانواده  اعضای  به  تکالیف  و  وظایف  تخصیص  توصیف  اساس  آنها  سوی  از  بعد می   تکالیف    کند؛ 

خانواده  )کنش  همدلی اعضای  توانمندی  به  موقعیت  واکنش  در  عاطفی(  هیبه  میهای  گفته  منفی  و  مثبت  بعد  جانی  شود؛ 

درجه عاطفی  فعالیتآمیختگی  برای  خانواده  که  است  ارزشی  و  اهمیت  از  عالیق  هاای  می  اعضایش  و    ، سنیمح)  شودقائل 

میزان و کیفیت عالقه و نگرانی اعضای خانواده نسبت به هم مربوط است و روی این نکته   به  به عبارت دیگر این بعد  .(138٩

میزان و تأثیر نفوذ اعضای   کنترل رفتار نیز به   کنند؛ بعدراهی با یکدیگر ارتباط برقرار می  چه   و از  مرکز است که افراد چگونه مت

می گفته  یکدیگر  بر  میخانواده  تضمین  را  خانواده  سازگاری  و  بقا  که  کب  .کندشود  فعلی طور  کارکرد  با  مستر  مک  مدل    لی 

خانواده    برآیی  عهده  های از همچنین در این مدل به مهارت  .شد قبلی یا مرحله تحولی گذشته آنبا ر  نه  دارد  خانواده سر و کار

می آن  ابقای  و  تکامل  به  منجر  است  ، گرددکه  شده  خاص  برای   .توجه  خانوادگی  مناسب  کارکرد  و  روابط  اینکه  به  توجه  با 

و    ترینمهم  فرزندی و شناخت آن به منزلۀ یکی از  -رفتن روابط والداست و با در نظر گ  ضروری  و جامعه  خانواده  ،سالمتی فرد 

تحصیلی فرزندان به   عملکردهای  کیفیت  گر در کنند و نیز عاملی مؤثر و مداخله  توانند تجربهتأثیرگذارترین روابطی که افراد می
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می اپستین،  )میلر  رود شمار  کیتنر  ،؛  و  منظور  حاضر  مقاله    .(1٩885  ،1بیشاپ  مهارتبه  میزان  رابطه  زندگی  بررسی  های 

   .انجام شده است شهر تهران سال 18تا  12با عملکرد تحصیلی و کارکرد خانواده در فرزندان پسر بین  مادران

 

 روش پژوهش: 

دانش    تمامی جامعۀ پژوهش شامل    .و از نوع همبستگی است  ای(مقایسه  –)علی    پس رویدادی   ، در این پژوهش  تحقیق   روش

دورهآموزان   در  تحصیل  به  شاغل  متوسطهپسر  دوم  و  اول  در سال تحصیلی    دولتی  مدارس   های  و   1402-1401شهرتهران 

  ،آموزش و پرورش  8  منطقه  ای ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه  به روش  ،مذکور  آماری  از جامعۀ  .باشندمیوالدین آنها  

  صورت تصادفی   به  کالس  ٦و از این مدارس    دولتی پسرانه  مدرسه  4  ناحیه  دو  و از این  4و  1و از پنج ناحیه واقع در آن نواحی  

 120و    پسر  آموزدانش  120نفر )  240نمونه نهایی به    ،بودند که به دلیل افت  نفر  280بینی شده  نمونۀ پیش  .اند  شده  انتخاب

به    .تر پسر و مادر نسبت به دختر و مادر بوده استیارتباط عاطفی قودلیل    به  پسرآموزان  انتخاب دانش   .مادر( کاهش یافت

  آموزان به دانش  دربارة هدف پژوهش توضیحاتی  آموزشی در هر مدرسه   مناسب  هایساعت  یکی از  در  ابتدا  ،منظور اجرای آزمون

شد دانش  ،داده  دسپس  خانواده  کارکرد  پرسشنامه  به  مدتآموزان  پاسخ    30  زمان  ر  س  .دادند دقیقه    همکاری   عدم  بببه 

این آزمون جداگانه و همراه با توضیحات کامل    ،زندگی والدین در مدرسه  هایمهارت  جهت اجرای پرسشنامه   مدارس  مسئوالن 

دان والدین  ارائه شبه  پس  شد  آموزان  تحویل   و  آنها  از  روزه  سه  مهلت  از:    پژوهش  بزارهایا  . شد  گرفته  از  بودند  (  الفعبارت 

معصومی برای تهیه این    .ساخته است  1385را معصومی در سال  های زندگی  : پرسشنامه مهارتدگیهای زنه مهارتپرسشنام

یونمؤلفه  ،پرسشنامه نظر  از  را  آن  سازمان  ،یسفهای  و  مؤلفهجهان  یونسکو  و  است  کرده  بررسی  بهداشت  خودی    ، آگاهی های 

-مقابله با هیجان  ،تفکر انتقادی  ،تفکرخالق   ،حل مسئله  ،گیریتصمیم  ،ین فردبرقراری روابط میا  ،برقراری ارتباط مؤثر  ، همدلی

سؤال    53این پرسشنامه از    .های زندگی در نظر گرفته استهای اصلی پرسشنامه مهارترا از شاخص  روانی  ها و مقابله با فشار

( تا نمره یک )خیلی کم(  خیلی زیادنمره پنج )  زا  ای لیکرت ه است که بر اساس مقیاس پنج درجهپاسخ تشکیل شد  -بسته  

روایی محتوایی مورد تائید    .ده استگزارش ش  8٦/0  کرونباخ  پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای  .تنظیم شده است

  در پژوهش حاضر نیز پایایی این   .دست آمدبه    ٦5/0پایایی این پرسشنامه    ضریب  ،در پژوهشی به روش بازآزمایی  .رفتقرار گ

مادران   نمره  از  کرونباخ  آلفای  روش  با  پرسشنامه  .محاسبه شد  53/0پرسشنامه   ) خانواد  ب  خانواده ه:  سنجش  ابزار سنجش 

 ،این ابزار را اپستین  .ک مستر تدوین شده استم  سؤال است و برای سنجیدن کارکرد خانواده بنابر الگوی   ٦0ماده و    7دارای  

بیشاب مدل مک مستر در    . اندهای سازمانی و ساختاری خانواده تهیه کردههدف توصیف ویژگی با    1٩83  سال  در  بالدوین و 

بر    را  تأثیر  بر آن دسته از ابعاد کارکرد خانواده متمرکز شده است که بیشترین  (1٩83)  و همکارانش  اپستین نتیجه تحقیقات  

م نشان  خانواده  اعضای  عاطفی  و  وظیسالمت جسمی  ابعاد  دارای  که  اساسی دهد  غیرمترقبه   ،رشدی  وظایف  ،ایف  وظایف  و 

د که روی یک پیوستار مؤثر اندر نظر گرفته  را  انواده شش بعدکارکرد خ  های عمدةوزهطراحان از طریق این ابعاد برای ح  .تاس

نترل  و ک  اطفیتگی ع آمیخ  ،نش عاطفی ک  ، هانقش  ،باطارت  ،سئلهاین ابعاد عبارت اند از: حل م  .شوند مؤثر اندازه گیری میتا غیر

این ابزار متشکل از عباراتی   .ده نیز به آن افزوده شده استیک بعد عمومی برای سنجش کارکرد کلی خانوا  ،بر این  عالوه  .رفتار

توصیف می را  آزمودنی  با خواندناست که خانواده  آزمودنی  و  ویژگی  هر  کند  میزان هماهنگی  با  عبارت  را  توصیف شده  های 

موافقم  لیکرت  ایدرجه روی مقیاس چهار    خانواده خود   . نماید کامالً مخالفم « مشخص می  ،مخالفم   ، موافقم  ،به صورت »کامالً 

 
1 Miller, I. W., Epstein, N. B., Bishop, D. S., & Keitner, G. I. 
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دامنۀ   . نفری اجرا شد  503روی یک نمونۀ    کردند  تهیه  1٩83ابزار سنجش خانواده را پس از اینکه اپستین و همکاران در سال  

  .است  برخوردار   باالیی از همسانی درونی    این پرسشنامه  دهد است که نشان می   ٩2/0تا    72/0ها بین  ضریب آلفای زیر مجموعه

محاسبه شده    82/0  آمده از پاسخگویی فرزندان به پرسشنامه کارکرد خانواده  دستای کرونباخ ب در پژوهش حاضر ضریب آلف

  بررسی   های با کارکرد سالم و کارکرد ناسالمهدرمانگران با تجربه در زمینه خانواد  نظرات  از  روایی پرسشنامه با بهره گیری  .است

که  .است  شده اند  داده  نشان  پرسشنامه نتایج  خانواده این  تفکیک  سالمتوانایی  کارکرد  با  ناسالم  های  همچنین   .دارد  را  و 

  . د باال گزارش شده استسنجنخانواده را می  کارکرد  های حاصل از سایر ابزارهایی کهبا نمره این پرسشنامه  هایهمخوانی نمره

نمرة تحصیلی:  عملکرد   ) پژوهش  تحصیلی  عملکرد  ج  این  نمره  ،در  دانشمیانگین  درسی  نیمسال  های  در  سال   اولآموزان 

 . است 1402-1401 تحصیلی

 

 : هاي پژوهشیافته

از نوع  از آنجا که این پژوهش ن همبستگی پیرسون و برای  موتعیین رابطۀ متغیرها آز  به منظور  ،است  همبستگی  توصیفی و 

تفاوت مهارتهای زندگی  برای مقایسه   t نخست نتایج آزمون   .گرفته شده است  کار  رگرسیون به   بینی تغییرات آنها معادلۀپیش

خانه و  شاغل  ن  دانش  دارمادران  که  شده  بررسی  جدولآموزان  در  آن  است  (1)  تایج  شده  همبستگی   ،سپس  . ارائه  آزمون 

 .  ارائه شده است (2) یکدیگر انجام گرفته که برآورد آن در جدول با هشپژو متغیرهای

 براي مقایسۀ مهارتهاي زندگی والدین دانش آموزان t نتایج آزمون  (:1)  جدول

انحراف  میانگین  متغیر 

 استاندارد

t سطح معناداري  درجه آزادي 

های  مهارت

زندگی مادران  

 شاغل 

190/92 28/71 

42/0- 

 
119 85/0 

های  ارتمه

زندگی مادران  

 دار خانه

21/1٩1  ٦٦/1٩  

 

 .  وجود ندارد معناداری  تفاوت از نظر برخورداری از مهارتهای زندگی دارمادران شاغل و خانه  میان ، (1)جدول نتایج  بر اساس

 برآورد همبستگی متغیرهاي پژوهش  (:2)جدول  

 سطح معناداري ضریب همبستگی متغیرها 

پرسشرررنامه  ازمرررادر  نمررره

 های زندگیمهارت

پرسشررنامه  برره فرزنررد مرررهن

 کارکرد خانواده
702/0  000/0  

پرسشرررنامه  ازمرررادر  نمررره

 های زندگیمهارت

میانگین نمرات درسی دانش 

 آموزان
٦44/0  000/0  
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بمهارت  از   بین میزان برخورداری والدین  ،(2)جدول    نتایج  بر اساس و معنادار    مثبت  همبستگی  ا کارکرد خانوادههای زندگی 

این  .داردوجود   بر  است   ، (2)که در جدول    طورهمان  ، عالوه  داده شده  میانگین  نشان  دانش  نمرات  بین  نمره    نآموزادرسی  و 

  تغیر م  منزلۀ   به  مادرانهای زندگی  رابطۀ مهارت  ،در ادامه  .وجود دارد  و معنادار  مثبت  آنان همبستگی  مادران  های زندگیمهارت

آموزان به منزلۀ متغیرهای مالک در معادلۀ رگرسیون تحلیل شده است و عملکرد تحصیلی دانش  خانواده  بین با کارکرد  پیش

   .آمده است(  3) در جدول آن آماری که نتایج

 

 هاخانواده و عملکرد تحصیلی آزمودنی  عملکرد  کننده  بینی  پیش  رگرسیون  نتایج  (:3)جدول  

 ابسته متغیر و

 

متغیر پیش بینی 

 کننده

 

R² B SEB β T 
سطح  

 معناداري

خرانوادهن کرارکرد   مره 

 آموزدانش

 های زنردگیمهارت  نمره

 مادر
4٩/0  0/28 0/06 0/38 4/5 000/0  

میانگین نمرات درسری 

 دانش آموزان

 های زنردگیمهارت  نمره

 مادر
41/0 0/12 0/01 0/24 2/67 000/0  

 

تواند  میمادران  های زندگی  دهد که مهارتبین نشان میضریب رگرسیون متغیر پیش  ،شودمشاهده می  ،( 3)در جدول    چنانچه

با توجه به مادران  های زندگی  ضریب تأثیر مهارت  .تبیین کند  معنادار  ای کرد تحصیلی فرزندان را به گونهکارکرد خانواده و عمل

اطمینان  نشان می t آمارة با  متغیر  این  به کارکرد خانوادگی  تواندمی  درصد  ٩٩دهد که  مربوط  پسر  تغییرات  فرزندان   را  در 

دهد که این متغیر  نشان می t جه به آمارةمادر با توهای زندگی  ضریب تاثیر مهارت  ،در زمینۀ عملکرد تحصیلی  .بینی کندپیش

اطمینان پسعملکرد تحصیلی    به  بوط تواند تغییرات مردرصد می  ٩٩  با  اوفرزند  بینی کند  ر  پیش  گرفتن شیوه    با در نظر  . را 

دهندة کارکرد ناسالم خانواده و نمرات کمتر شنامه نشانباالتر در این پرس  نمرات  ،کارکرد خانواده  گذاری معکوس مقیاسنمره

از مهارتگفت که هر چه    توانمی  .است  تر خانوادهنشان دهندة کارکرد سالم باالتر برخورمادر  باشند تنش و  های زندگی  دار 

ناسالم در خانواده بهبود   رفتارهای  نیز  به تبع آن عملکرد تحصیلی دانش آموزان  همبستگی    ، نهایت  در  .یابدمی   کمتر است و 

 .  ارائه شده است (4)های کارکرد خانواده بررسی شد که نتایج آن در جدول مادران با شاخصهای زندگی  مهارت

 

 کارکرد خانواده  هايشاخص  با  هاي زندگی مادرانستگی نمره مهارتنتایج آزمون همب  (:4)جدول  

 سطح معناداري ضریب همبستگی متغیرها 

  های زندگیمهارت

 مادر 

702/0 حل مساله مادر  000/0  

٦44/0 ارتباط مادر  000/0  

٦٩٩/0 نقش مادر  000/0  

٦05/0 واکنش عاطفی مادر  000/0  

711/0آمیختگرری عرراطفی   000/0  
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 مادر

٦00/0 کنترل رفتار مادر  000/0  

587/0 عملکرد کلی مادر  000/0  

 

آن    هایمقیاس   های زندگی و کارکرد خانواده و خردهمادر از مهارتمیان برخورداری    ،شودمشاهده می  (4)چنانچه در جدول  

-افزایش مهارت  ،کارکرد خانواده  گذاری معکوس مقیاس  نمره  بنابراین و با توجه به شیوه  .همبستگی منفی معنادار وجود دارد

 .  شودسبب کاهش مسائل خانوادگی می در مادرانهای زندگی  

 

 

 گیري: بحث و نتیجه

با عملکرد تحصیلی و کارکرد خانواده در فرزندان پسر  های زندگی مادراناین پژوهش بررسی رابطه میزان مهارت  از انجام   هدف 

های آن  با کارکرد خانواده و خرده مقیاس   مادرانهای زندگی  دهد که مهارتنتایج پژوهش نشان می  . سال بود  18تا    12بین  

رفتار( ه  ، آمیختگی عاطفی  ، کنش عاطفی  ، هانقش   ،باطارت  ،سئله)حل م همچنین   ، هایافته  این  .دارند  معنادارمبستگی  کنترل 

در مورد عملکرد    .بینی کنندمربوط به کارکرد خانواده را پیش  تغییرات  توانندمیمادران  های زندگی  دهند که مهارتنشان می

های زندگی  مهارتآموزان و نمره  دانش  درسی  نمرات  میان میانگینگیری شد که؛  چنین نتیجه  ،پسر نیز  آموزانتحصیلی دانش

   .وجود داردرتباط معنادار ا ماردان

-مهرابی  ، (13٩0و همکاران )  صادقی  ،(2011)  محمدی و همکاران  .های قبلی همسو استنتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

پور و مهدی  ،هزاد )  ،(138٩زاده )حسین  نجات )1384جاللی و جاللوند  نتیجه دست    هایبررسی  ( در138٦( و  این  به  خود 

(  1387زاده و احمدی )نتایج پژوهش شماعی  . یابدبهبود می  نیز  خانواده  های زندگی والدین کارکردبا افزایش مهارتاند که  یافته

آموزش که  است  داده  نشان  مقیاس  منظم  نیز  خرده  و  متقابل  روابط  بر  والدین  تحصیلی  به  پیشرفت  و  خانوادگی  روابط  های 

پ   .است   داشته   تأثیر مثبتفرزندان   )نتایج  اورلیک  نشان داده است که مهارت1٩٩٦ژوهش گیلبرت و  های زندگی سبب  ( هم 

خانواده   ، ماعیاجت  هایمهارت  بهبود در  سازگاری  مهارت  ،افزایش  افزایش  و  خانوادگی  سیستم  از  مقابلهرضایت    شده   ایهای 

-ریزی می و شخصیتی فرد در آن پیعاطفی    ،جسمی  هایتوانمندی   محیط خانواده نخستین محیطی است که  ، ز سوییا  .است 

های زندگی  کسب دانش در زمینه مهارت  ، مطابق نظر سازمان جهانی بهداشت  .دارد  فرد  و پیشرفت  شود و نقشی مهم در تعالی

  ها انمندیتو  و این  ها تبدیل کنندهای خود را به توانمندیها و دانستنینگرش  ،هاسازد تا ارزشمی  قادر  را  افراد  ،و تمرین آنها

به  ست ا افراد  ترغیب  بر  عالوه  سالم  که  رفتار  و  مثبت  انگیزه  کفایت  ، داشتن  از  آنها  ادراک  اثر    خود  بر  نفسشان  به  اعتماد  و 

پیش  و  روان  سالمت  سطح  ارتقای  موجب  و  ازگذاشته  می  مشکالت   گیری  و    ،زادهعدالت  ،)محمدی  شودبهداشتی  کیانی 

و معیارها و    خانه  فضای فرهنگی و تربیتی  ،است که تجارب خانوادگی  داده  نشان  ی دیگر نیزها نتایج پژوهش  .(2011  ،ستارزاده

و    نوجوانی   های فرزندان در طول دوره توانمندی  ارتقای   کنند تاثیری ژرف بردران و مادران در خانه برقرار میهایی که پ ارزش

از ارتباط  دارد  آن   بعد  زندگیبههای خانوادگی سایر جنو  موف  نوجوان   های  قرار میمانند  تاثیر  را تحت  از    .دهدقیت تحصیلی 

دیگر خانواده  ،سوی  و مشکالت  در می  مسائل  به شکست  منجر شود  تحصیل  تواند  تربیت  و  تعلیم  زاده  یافته  .و  پژوهش  های 

( و همکاران  نشان می1385محمدی  دانش(  ا  آموزان دهد که  ناکارآمد  بدی   عملکرد  نظر  زبا جو خانوادگی    تحصیلی وضعیت 

که    است  ترین عاملیآموزان خانواده مهم( در پژوهش خود نشان داده است که از نظر دانش138٩)  محسنی  ،عالوه بر این  .دارند
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پ  آنها مؤثردر  از  ٦5حدود    در  که  طوری ب  است  یشرفت تحصیلی  افت تحصیلی خو 70  دختران و  درصد  از پسران  را درصد  د 

از   به خانواده ناشی  مربوط  تبار  .دانستندمی  خود   عوامل  نازک  به1383)  به گفته   موفقیت  میزان "(  138٦،  رضازاده    از   نقل  ؛ 

 توانکرد که نمی  تعریف  تحصیلی  توان به منزلۀ پیشرفت آموزان در دستیابی به اهداف آموزش از قبل تعیین شده را میدانش

  "ریزی کردو بهبود کیفیت و کمیت آن برنامه  بررسی قرار داد و جهت افزایش  مورد  خانواده  کارکرد  به  توجه   دون این مسئله را ب

 . (138٩ ،احمدی قوزلوجه)

ترین و تاثیرگذارترین روابطی که یکی از مهم  و شناخت آن به منزلۀ فرزندی    -بنابر آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن روابط والد

توانند با  والدین می  ،کیفیت عملکردهای تحصیلی فرزندان  گر دریز به منزلۀ عاملی مؤثر و مداخلهتوانند تجربه کنند و نیافراد م

زمینه دانش در  فرزندان خود  هایمهارت  کسب  به  آن  انتقال  و  آنان  ضمن  ،زندگی  رشد و شخصیت  مثبت در  کارکرد    ،تأثیر 

های  بررسی رابطۀ مهارت  نتایج  ، های پژوهشدر ادامه بحث در مورد یافته  .هبود بخشندخانواده و عملکرد تحصیلی فرزندان را ب

و کنترل   ،ی عاطفی آمیختگ  ، کنش عاطفی  ،ها نقش  ،ارتباط  ،ئلهگانۀ کارکرد خانواده شامل حل مسزندگی والدین با ابعاد شش

در مورد پدران نیز    .ی مادران همبستگی معنادار وجود داردهای زندگ مهارت  و نمره  که میان تمام این ابعاد  دهدرفتار نشان می

رفتار ارتباط و کنترل  از دو مؤلفه  به  ،غیر  ابعاد همبستگی معنادار  بقیه    ،شفرد  ،مایو  ،زابریک  ،)سیلبورن  آمده است  دست  در 

نتایج پژوهش    ،نۀ بعد حل مسئلهدر زمی  .های قبلی همسو استبا نتایج پژوهش  هااین یافته  . (200٦  ،2میترو و پیرسون   ،گریفین

  ، در فرزندان  مناسب  گیری رفتارهای( حاکی از آن است که آموزش روش حل مسئله در شکل1387شکوهی یکتا و همکاران )

نتیجه 138٩احمدی قوزلوجه )  .و در نهایت بهبود کارکرد خانواده مؤثر است  ، بهبود تعامل والد و فرزند ( در پژوهشی به این 

یافت   خانوادهدست  کارکرد  با  والدینی  تنیدگی  میان  منفی  رابطه   که  بر حل    معنادار  متمرکز  راهبردهای  میان  و  دارد  وجود 

  ، ( معتقدند که حل مسئله1٩٩٩)پیترسون و گرین    .دارد  مسئله و ارزیابی شناختی با کارکرد خانواده رابطه معنادار مثبت وجود

  ، در واقع  . شوددر یک سطح مشخص است که منجر به حفظ کارکرد مؤثر خانواده میمسائل    کردن  حل  توانایی خانواده برای

ای کارآمدتر استفاده  شیوه  به  مسئله  های حلهای نابهنجار در برابر مشکالت از مهارتبهنجار در مقایسه با خانواده  هایخانواده

نتایج تحقیقات گوناگون در مورد خانواده نشان    ،بعد ارتباط ۀُدر زمین  .کنند و بهتر از دیگران قادر به حل مشکالتشان هستندمی

اع  است که  منزلۀ یک   ضایداده  به  پیچیده   ،گروه  خانواده  کتعامالت  دارند  یکدیگر  با  استای  از محیط کلی خانواده  متأثر   .ه 

و روانی افراد را   اجتماعی  ، خالقیتوان کیفیت ا مالک و معیاری که بر اساس آن می  که بهترین  هستندپژوهشگران بر این عقیده  

)واکر و    همان شبکه ارتباطی اعضای خانواده و مجموعه قوانین حاکم بر محیط و جو خانواده است  ،مورد ارزیابی و دقت قرار داد

)  .(200٦  ،3شفرد  نقش1388اصالنی  عنوان  با  پژوهشی  در  متأهل    هایمهارت  (  دانشجویان  خانوادگی  کارکرد  بر  ارتباطی 

  ، های حل مسئلهال رفتن کارکرد خانواده در مقولههای ارتباطی سبب بانشگاه تهران به این نتیجه رسیده که آموزش مهارتدا

رفتار  ،عاطفی   آمیختگی  ، کنش عاطفی  ،هانقش  ،ارتباط عملکرد کلی خانواده شده است  ،کنترل  )  .و  پژوهشی  1٩٩0دنی  ( در 

ارتباطبیان می که میزان   داردمی  وی اظهار   .دانندهای خود میرا منبع اصلی تعارض در خانواده  یکند که نوجوانان مشکالت 

از لحاظ مهارتبزهکاری در خانواده  فرار و نابسامان و متعارض که  ارتباطی دارای ضعفهای  های باالیی هستند و در آن های 

اصالنی و ثنایی    ،در پژوهشی دیگر  .است  بیشتر  ، ر ندارندرا با یکدیگ  و مناسب  صحیح   والدین و فرزندان توانایی برقراری ارتباط

خانواده   اغلب عامل اساسی عملکرد ناسالم  معیوب  ارتباطی ( بیان کردند که فرآیندها و الگوهای13٩0، ؛ به نقل از قمری138٩)

 ،های حل مسئلهواده در مقولهال رفتن کارایی خانهای ارتباطی سبب بادهد که ارتقای مهارتپژوهش نشان می   این  نتایج  .است

 
2 Silburn, S., Zubrick, S.R., De Maio, J.A., Shepherd, C., Griffin, J.A., & Mitrou, F.G., … & Pearson, G. 
3 Walker, R., & Shepherd, C. 
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( درباره  1٩٩4رایس )  .است  و بهبود عملکرد کلی خانواده شده  ، کنترل رفتار  ، آمیختگی عاطفی  ، عاطفی  کنش  ، هانقش   ،ارتباط

خانوا است: در یک خانواده کارآمددهارتباط در  داشته  اظهار  ب   افکار  خانواده  اعضای  ، های کارآمد چنین  را  احساسات خود  ا  و 

کنند و درباره مسائل مهم با یکدیگر به  های خود را بیان می آنها عالیق و نگرانی  .گذارندمی  های ظریف در میانیکدیگر به شیوه

دیگران    که  داندو می  تواند درباره خود و زندگی خود با دیگر اعضای خانواده صحبت کندها میآن  از  یک  هر  .پردازندگفتگو می

او را درک میش می هم به او گو ابعاد نقش  .کننددهند و هم  و کنترل رفتار نیز   ،آمیختگی عاطفی  ،کنش عاطفی  ،در زمینۀ 

بر    زندگی  هایمهارت  هایی که به بررسی تأثیر آموزشنتایج پژوهش  .با نتیجه این پژوهش همسو است  قبلی  هاینتایج پژوهش

پرداختهمهارت زوجین  ارتباطی  ازهای  حاکی  باال   اند  و  زوجین  زناشویی  رضایت  مقوله  کارکرد  رفتن  افزایش  در  های  خانواده 

( در پژوهشی  1382مجد )  . (1٩٩٩  ،4)پترسون و گرین   اندو کنترل رفتار بوده  ، آمیختگی عاطفی  ،کنش عاطفی   ، هانقش   ،ارتباط

در    .راری ضعف و مشکالت زیادی وجود داردخانواده دختران ف  اعضای  به این نتیجه رسید که در زمینۀ برقراری ارتباط میان

از نقش    ،وجود ندارد و امکان دارد که شخص  چندان مشخصی  خانوادگی  هاینقش  خانواده این دختران  نقش دیگری به غیر 

نقش  را  خود  اصلی بودن  مبهم  دلیل  خانوادبه  بگیردهای  عهده  به  این  .گی  بر  زمخانواده  ، عالوه  در  فراری  دختران  ینه  های 

  .با اعضای خانواده راحت نیستند  خود  آمیختگی عاطفی و میزان همدلی ضعیف هستند و در بیان مشکالت و مسائل عاطفی

نیز نشان    طالق   حال  ناراضی از زندگی و در  ینزندگی زناشویی و زوج  از  راضی  ینمیان زوج  ، ادهارزیابی و مقایسه کارکرد خانو

و پذیرش   خود  حل مسائل مربوط به  ،ابراز عواطف  ،رقراری ارتباط مؤثراز زوجین با مهارت ب  یک  دهد که عدم آشنایی هرمی

-در زمینۀ کارکرد کلی خانواده نیز نتایج پژوهش   .گیری دارندچشم  نقش  طالق   زوجین به   دادن  های خانوادگی در سوق نقش

  با   ( در پژوهشی که138٦) چنانچه رضازاده . (1٩82 ،5و بیشاپ بالوین ،)اپستین کنند را تبیین می پژوهش ی نتیجه اینهای قبل

ابعاد حل مسئله  عادی  هدف مقایسه کارکرد خانواده نوجوانان  از نظر  ارتباط اعضا با یکدیگر  ،و بزهکار   مورد   تفاهم در  ،میزان 

عاطفی  ،ها نقش عاطفی  ، کنش  انجام  ، تاررف  کنترل  ، آمیختگی  کلی  کارکرد  میانم  ، داده  و  که  کرده  ن نوجوانا  خانواده  شخص 

( 1٩٩0مسالم )  .وجود دارد  معنادار  کنترل رفتار و کارکرد کلی تفاوت  ،کنش عاطفی   ،ها نقش  ،عادی و بزهکار در ابعاد ارتباط

ه از دید نوجوانان و  وادبه ارزیابی کارکرد خان  ، تحصیلی  رکرد خانواده و موفقیت کا  ،نوجوان  -والد  رابطه  با عنوان  پژوهشی  نیز در

کارکرد خانواده    چه   هر  که  دهندها نشان مییافته  .پرداخته است  نوجوانان   ت تحصیلیو رابطه این کارکرد با موفقی  ایشان  والدین

ین تحقیق به بررسی همچنین در ا  .ندهست  نوجوانان مشکالت کمتری دارند و از موفقیت تحصیلی باالتر برخوردار  ،باشد  بهتر 

بیانگر این است که هر چه اختالف میان   هایافته  که  شده  پرداخته  وانان خانواده و کارکرد جاری آن از دید نوج  آلایده  کارکرد

-نتیجه اینکه به استناد پژوهش  .موفقیت تحصیلی نوجوانان نیز بیشتر است  ، آل خانواده کمتر باشدرد ایدهکارکرد جاری و کارک

تر خانواده  گی از سوی والدین بر کارکرد سالمهای زندتوان گفت کسب مهارتهای پژوهش حاضر میافتههای انجام شده و ی

تماعی  تحصیلی و اج ، شغلی  ، شود که آنان به گونه ای کارآمد و مؤثر با محیط خانوادگیمی و سبب ردتاثیر مستقیم و بسزایی دا

و اجتماعی و    به همان نسبت سازگاری فردی  باشد  ترتر و سالمارکرد مناسبر چه خانواده دارای که  ، عالوه بر این  .برخورد کنند

بهبود میعملکرد تحصیلی دانش از  آموزان  روانیبیابد و  یا توسعه مشکالت  و رفتاری  ،وجود آمدن  -میان دانش   در  اجتماعی 

   .کند گیری میآموزان پیش

 

 :ها و پیشنهادهاي پژوهشمحدودیت

 
4 Peterson, R., & Green, S. 
5 Epstein, N.B., Baldwin, L.M., &; Bishop, D.S. 
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( مورد آموزاناز دیدگاه یکی از اعضای آن )دانشدر این پژوهش کارکرد خانواده صرفاً    ،ای زمانی و اجراییهبه دلیل محدودیت

است  قرار   سنجش می  لذا  .گرفته  پژوهش  شودپیشنهاد  مشابهدر  خانوا  ،های  اعضای  همه  دیدگاه  از  خانواده  مورد  کارکرد  ده 

 .  کارکرد خانواده برآورد شود  نمره کلی هابندی آنسنجش قرار گیرد و از جمع

کند که باید در  مطرح می  پژوهش های  را در زمینۀ تعمیم یافته  هاییمحدودیت  ، حدودیت جامعۀ آماری پژوهش و نوع پژوهش

بزرگتر )شاملپژوهش بیشتر در این زمینه و تکرار نتایج با یک نمونه ناهمگ  . نظر گرفته شوند   ( پیشنهادو دختران  پسران   ن 

 .  ودشمی
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