
 55-26، ص 3131، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
هدف از  پژوهش حاضربررسي ارتباط بين كاركرد خانواده، سبكهاي فرزند پروري والدين و جو 

عاطفي خانواده با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دره شهراستان 

 آموزان دانش ميان از ساده تصادفي بصورت نفري 301 اي نمونه منظور همين ايالم مي باشد. به

 عاطفي جو ،( FAD)كاركردخانواده هاي ازپرسشنامه عبارت پژوهش هاي ابزار. گرديد انتخاب

 حليلت و تجزيه براي و بوده همبستگي نوع از پژوهش اين. پروري فرزند سبك وپرسشنامه خانواده

 ينب  داد ننشا نتايج.  شد استفاده گانه چند رگرسيون و پيرسون همبستگي ضريب از ها داده

 سبك بين همچنين(.p<./...1)دارد وجود معناداري مثبت رابطه تحصيلي وعملكرد خانواده كاركرد

 روريپ فرزند سبك بين.و معنادار مثبت رابطه تحصيلي وعملكرد(  منطقي اقتدار) پروري فرزند

 نتايج(.p<./...1)دارد وجود داري معنا منفي رابطه تحصيلي عملكرد با( والدين گير وسهل مستبدانه)

 امعن مثبت رابطه آموزان دانش تحصيلي وعملكرد خانواده عاطفي جو بين دادكه  نشان همچنين

 جنتاي.دارد وجود معناداري مثبت رابطه نيز تحصيلي وعملكرد خانواده كرد كار ابعاد بين.و داري

 واندت مي خانواده عاطفي جو و فرزندپروري سبك ، خانواده كاركرد كه داد نشان چندگانه رگرسيون

 .كند بيني پيش معناداري طور وبه  كلي سطح در را تحصيلي عملكرد
 .عملكرد تحصيلي جو عاطفي خانواده، سبك فرزند پروري، :يديکل واژگان
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  2 مهري رجبی،  1 ولی پيري

 .كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه تهران 0
 .كارشناس ارشد روانشناسي 2
 

 نام نويسنده مسئول:

 لی پيريو

بررسی رابطه بين کارکرد خانواده، سبکهاي فرزند پروري والدين و 

وزان دختر مقطع جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصيلی دانش آم

 متوسطه شهرستان دره شهراستان ايالم
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 مقدمه
 رد نظام ناي كششهاي و كوششها تمام و است پرورش و آموزش ارزيابي در مهم شاخصهاي از يكي دانش آموزان تحصيلي پيشرفت

 از ييك دارد رابطه مختلف دروس در تحصيلي پيشرفت با كه متغيرهاي بررسي بنابراين. است امر اين به پوشاندن عمل جامۀ براي واقع

 يپ نكته اين به تحصيلي پيشرفت بر موثر عوامل به دقيق نگاهي با (.0991 ، فراهاني) است پرورش و آموزش در پژوهش اساسي موضوعات

 ، زانگ) دارند يتحصيل پيشرفت بر بسزايي تاثيرات كه ميشوند تحصيلي پيشرفت باعث فرد تواناييهاي بجز مختلفي عوامل كه ردب خواهيم

 محتواي و عملكرد با مستقيمي ارتباط او هاي آموخته محتواي و غنا و كند مي تجربه را آن فرد كه است آموزشگاهي اولين خانواده(. 2110

 ديگر بيان به. دارد خانواده سيستمي هاي ويژگي به اشاره اصل در خانواده( كارآيي)كاركرد(.0311 همكاران، و رجبي) دارد خانواده محيط

 انمي همبستگي ها، تعارض كردن حل حيات، طول در شده ايجاد تغييرات با انطباق يا هماهنگي در خانواده توانايي يعني، خانواده عملكرد

 نظام كل از حفاظت هدف با نهاد اين بر حاكم اصول و مقررات اجراي و افراد ميان مرز و حد رعايت باطي،انض الگوهاي در موفقيت و اعضا

 و.  باشد مي تحصيلي عملكرد در موثر عوامل بررسي آموزشي نظام وظايف از يكي(. 0391توزنده جاني؛  از نقل ؛0992هاول، پورتس،)خانواده

 توسطهم دوره در آموزان دانش تحصيلي عملكرد ، باشد مي معلم از ارزشيابي منابع از يكي موزانآ دانش تحصيلي عملكرد اينكه به توجه با

 و ها مولفه كدام هر كه باشد مي خانواده عاطفي وجو والدين پروري فرزند سبك و خانواده كاركرد جمله از زيادي گذار تاثير  عناصر تابع

 جمله از آموزشگاه محيط از خارج عواملي باشد مي مساوي آموزان دانش همه براي يليتحص شرايط حاليكه در. گيرد مي بر در را ابعادي

 و و وقف مطالب به توجه با لذا. باشد موثر آموز دانش تحصيلي عملكرد بر تواند مي خانواده عاطفي جو و پروري فرزند سبك و خانواده كاركرد

 نسانيا نيروي تربيت و انساني و مالي منابع تضييع از گيري جلو جهت و بوده واجهم آن با ها خانواده و معلمين و آموزان دانش كه مشكالتي

 .  نمايد مي ايجاب را پژوهش اين اجراي لزوم مطالعه مورد جامعه در موضوع اين با پژوهش اجراي عدم و جامعه توسعه و رشد جهت كارآمد

 كاركرد هاي جنبه تمام اند نكرده سعي آن سازندگان اما. است شده طراحي خانواده بهنجار كاركرد ارزيابي براي مستر مك مدل  

 به كنند، توجه آنها به بايد باليني متخصصان است شده ثابت كه را بعد 6 فقط پژوهش، و باليني كار دهه دو براساس. بسنجند را خانواده

 ارآييك بتواند خانواده كه طوري به شود، مي مربوط همسئل حل براي خانواده توانايي به مسأله حل دربعد. اند كرده تعريف عملياتي صورت

  ها  نقش بعد در.دارد توجه كالمي ارتباط به صرفاً. مي شود مربوط ارتباطات تبادل براي خانواده توانايي در بعد ارتباط به.باشد داشته مؤثري
 و ابزاري طبقه دو به ها نقش. دهند مي انجام را ادهخانو كاركردهاي آن طريق از افراد كه رفتاري تكراري الگوهاي شود، مي توصيف چنين

 مي خانواده آيا. گيرد مي قرار مطالعه مورد روابطش در خانواده عاطفي پاسخدهي چگونگي  عاطفي همراهي در بعد.شود مي تقسيم عاطفي

 يختگيآم دربعد.دارد؟ تناسب موقعيت با كمي رنظ از هم و كيفي نظر از هم خانواده، عاطفي پاسخدهي آيا كند؟ ابراز را مختلف هيجانهاي تواند

 شرح عدب اين در يكديگر برابر در آنها گذاري سرمايه و توجه عالقه، كيفيت و درجه يعني يكديگر با خانواده اعضاي آميختگي ، نوع عاطفي

 مي را آموزش آن براساس انوادهخ كه شود مي مربوط قواعدي به رفتار كنترل در بعد(..0311 خسروي، ملك و محمدي زاده)شود مي داده

 (.0316 همكاران، و رضائي)كند مي توصيف را رفتاري هاي آزادي و استانداردها و گذراند

 فرزند (.2102كنند)ژاوو؛  مي ايفا انها پرورش و شناسايي در مهمي نقش آنها هدايت و خود فرزندان هاي توانمندي شناخت با والدين 

 وقعت آنها از و ميكنند مقرر فرزندانشان براي عالي معيارهايي والدين، از برخي. است بودن پرتوقع اول جنبه: دارد گسترده جنبه دو پروري

. دهند قرار رتاثي تحت را فرزندانشان رفتار ميكنند سعي ندرت به و دارند كمي خيلي توقع ديگر، والدين. سازند برآورده را معيارها اين كه دارند

روابط بين فرزندان و . ميدهند پاسخ آنها درخواستهاي به و هستند خودپذيرا فرزندان به نسبت والدين، برخي .است پاسخدهي دوم، جنبه

والدين را مي توان به عنوان شبكه اي از بخش هايي دانست كه در كنش متقاابل از يكديگر قرار مي گيرند)صادقي و حسيني روابط بين 

بكه اي از بخش هايي دانست كه در كنش متقاابل از يكديگر قرار مي گيرند)صادقي و حسيني فرزندان و والدين را مي توان به عنوان ش

 باتتركي كه طوري به. هستند اعتناء بي و طردكننده ، هم والدين برخي. پردازند مي فرزندان با گفتگو و آزاد بحث به غالبا ( .آنها0390؛

. خالتد بدون و  گيرانه آسان مستبدانه، مقتدرانه،: از عبارتند كه آورد مي بار به ار پروري فرزند سبك چهار پاسخدهي، و پرتوقعي گوناگون

 يپختگ براي معقولي درخواستهاي مقتدر والدين.  است پروري فرزند روش ترين مناسب مقتدرانه پروري فرزند در سبك(0961)   بامريند

 حبتم آنها ، حال عين در. گذارند مي اجرا به ، كند تبعيت آنها از بايد كودک كهاين بر اصرار و محدوديتها تعيين با را درخواستها اين و دارند

 يبترغ را خانوادگي گيري تصميم در مشاركت و كنند، مي گوش فرزندشان نظرهاي نقطه به صبورانه ، دهند مي نشان خود از صميميت و

 زيادي ارزش نآنچنا كردن پيروي براي ولي هستند، متوقع نيز كننديم استفاده فرزندان تربيت در مستبدانه سبك از كه والديني. نمايند مي

 پروري زندفر سبك در.است والدين اين نگرش " بده انجام گفتم من كه كاري همان ". كنند پيروي ندارند دوست فرزندانشان كه هستند قايل

 يب  پروري فرزند سبك در.  كنند مي خودداري كنترل، عمالا هرگونه از و نيستند متوقع ولي هستند، پذيرا و والدين مهرورز گيرانه آسان

 از را نهاآ قدري به زندگي استرس و هستند افسرده اغلب كنند نمي دخالت كه والديني. است همراه طرد و اعتنائي بي با توقعي با كم،  توجه

 پيشرفت و فرزندپروري سبكهاي رابطه پژوهشگران خيبر ( 0311 ، محمدي سيد. )دارند فرزندانشان براي كمي وانرژي وقت كه انداخته توان
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 عناداريم كننده بيني پيش والدين گرمي و گيري در مختاري خود از حمايت كه اندرسيده نتيجه اين به و داده قرار بررسي مورد را تحصيلي

 ( 2111 سرخابي،) هستند دانش آموزان تحصيلي پيشرفت براي

 

 تحقيق طرح
 پروريفرزند هاي سبك خانواده، كاركرد رابطه چندگانه و ساده رابطه بررسي به پژوهش اين در. باشد مي تگيهمبس نوع از پژوهش اين

 .است شده پرداخته ايالم شهر دره شهرستان متوسطه مقطع دختر آموزاندانش در تحصيلي عملكرد با خانواده عاطفي جو و والدين

 

 و اي حرفه ،فني نظري شاخه) دوم دوره متوسطه مقطع دختر آموزان دانش يتمام شامل پژوهش اين آماري جامعه :آماري جامعه

 . باشد مي 92-93 سال در تحصيل حال در آموزدختر دانش نفر  0011 شامل تقريبا كه باشد مي شهر دره شهرستان( كارودانش

 

 دواج كننده شركت نمونه گروه .دگردي استفاده ساده تصادفي گيري نمونه از پژوهش اين در  :گيري نمونه روش و نمونه حجم

 كفيزي رياضي ، تجربي علوم ، انساني علوم)  نظري هاي رشته از متشكل كه متوسطه مقطع آموزان دانش از نفر 301 پژوهش اين در شرايط

 باشد. مي آنها مادران و دانش و كار  و اي حرفه و فني  ،( 

 

 :اطالعات آوري جمع ابزار
 و سازماني ويژگيهاي توصيف منظور به و مستر مك مدل اساس بر خانواده سنجش مقياس(  FAD) ادهخانو كاركرد پرسشنامه – 0

 (0913 بالدوين، و بيشاپ  ، اپشتاين. )است شده ساخته خانواده ساختاري

 ليك ملكردع و رفتار كنترل ، عاطفي همراهي ، ها نقش ، ارتباط ، مشكل حل هاي مقياس خرده و مقياس كل كرونباخ آلفاي ضرايب

 است شده گزارش 1/1 10 و ، 1/1 60 ، 1/1 61 ، 1/1 61 ، 1/1 12 ،1/1 31 ، 1/1 60 ، 121/1ترتيب به( 0319) اميني و ثنايي پژوهش در

 /. بدست امد. 90خانواده در تحقيق حاضر با استفاده از روش الفاي كرونباخ  كاركرد پرسشنامه پايايي براي كل ضرايب محاسبه ..

 

 پروري فرزند هاي سبك مهپرسشنا
 بوسيله كه باشد مي منطقي اقتدار و مستبدانه گذار، آزاد هاي سبك انواع شامل  پروري فرزند هاي سبك   از پژوهش اين در 

 ، 21 ،20 ،09 ،01 ،01 ، 03 ،01 ،0،6)  سواالت.  شوند مي مشخص و سنجيده( 0990) بامريند والدين پروري فرزند هاي شيوه پرسشنامه

 ،1 ،1 ،1) سواالت و مستبدانه سبك به مربوط(29 ،26 ،21 ، 01 ،06 ،02 ،9 ،1 ،3 ،2) سواالت.  سنجند مي را آزادگذار سبك شوند مي( 21

 سبك آن از فرد بيشتر استفاده دهنده نشان سبك هر در ، باالتر نمره.  سنجند مي را منطقي اقتدار سبك(31 ،21 ،23 ،22 ،21 ،01 ،00

 براي كه شــد استفاده كرونباخ آلفاي روش از پروري فرزند هاي سبك پرسشنامه پايايي تعيين براي حاضر تحقيق در .عكس بر و باشد مي

 . باشد مي 61/1 با برابر پرسشنـامه كل

 

 (:خانواده عاطفی جو)فرزند – والد روابط پرسشنامه
 پدر تعامالت در مهرورزي ميزان سنجش منظور به( 0310) انهمكار و حقيقي از نقل به( 0961) هيلبرن بي آلفرد را پرسشنامه اين

 ، دادن هديه ، مشترک هاي تجربه ، كردن تاييد ، نوازش ، محبت شامل مقياس خرده هشت داراي مقياس اين.  ساختند فرزندي – مادر و

 .  است پرسش دو برگيرنده در مقياس خرده هر و پرسش 06 شامل مقياس كل. است امنيت احساس و كردن اعتماد ، كردن تشويق

 رسشنـامهپ كل براي كه شــد استفاده كرونباخ آلفاي روش از نيز خانواده عاطفي جو پرسشنامه پايايي تعيين براي حاضر تحقيق در

 .باشد مي شده ياد پرسشنامه مطلوب پايايي ضرايــب بيانگر كه ،91/1 با برابر

 

 هاي شاخص  ـ0:  است شده استفاده زير آماري روشهاي از تحقيق اين در ها داده لتحلي و تجزيه منظور به : ها داده تحليل روش

  متغيري چند رگرسيون ـ3پيرسون همبستگي ضريب ـ2. معيار انحراف ميانگين، درصد، فراواني، محاسبه مانند توصيفي آمار

 داري معني سطح ضمناً. است شده استفاده جدهمه نسخه spss كامپيوتري افزار نرم از تحقيق هاي داده وتحليل تجزيه انجام براي

 .است شده تعيين = 11/1 تحقيق، دراين
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 کارکرد خانواده و عملکرد تحصيليدانش آموزان: ضرايب همبستگی ساده بين 1جدول 

 مالک متغير
 شاخص آماري                  

 متغير پيش بين
 ( nنمونه) تعداد ( pمعني داري)  سطح ( r)  ضريب همبستگي

ي
صيل

تح
د 

كر
مل

ع
 

 1110/1 16/1 كاركرد خانواده

301 

 101/1 21/1 كاركرد خانواده در زمينه حل مشكل

 121/1 20/1 كاركرد خانواده در زمينه ارتباط

 1110/1 39/1 كاركرد خانواده در زمينه نقش ها

 1110/1 39/1 كاركرد خانواده در زمينه همراهي عاطفي

 110/1 32/1 ر زمينه آميزش عاطفيكاركرد خانواده د

 1110/1 31/1 كاركرد خانواده در زمينه كنترل رفتار

 1110/1 11/1 كاركرد خانواده در زمينه عملكرد كلي

 

مشاهده معني داري مثبت رابطه آموزان  كاركرد خانواده و عملكرد تحصيلي دانشبين  مالحظه مي شود 2 همان طوري كه در جدول

.به عبارت ديگر، هر چه نمرات كاركرد خانواده دانش آموزان افزايش مي يابد به همان اندازه عملكرد (.r=  16/1و  p>1110/1)مي شود 

 .تحصيلي آنان افزايش پيدا مي كند

 كاركرد خانواده در زمينه هاي حل مشكل،ارتباط،نقش ها،همراهي عاطفي،آميزش عاطفي،كنترل رفتار وعملكرد كلي بابين همچنين 

  . .شود مشاهده ميمعني داري مثبت رابطه عملكرد تحصيلي دانش آموزان 

 سبك هاي فرزندپروري والدين و عملکرد تحصيلی دانش آموزان: ضرايب همبستگی ساده بين  2جدول 

 مالک متغير
 شاخص آماري              

 متغير پيش بين
 ( nنمونه) تعداد ( pمعني داري)  سطح  ( r)  ضريب همبستگي

د 
كر

مل
ع

ي
صيل

تح
 

 131/1 -21/1 سبك فرزندپروري سهل گير

 1110/1 -11/1 سبك فرزندپروري استبدادي 301

 1110/1 11/1 سبك فرزندپروري اقتدار منطقي

 

ه رابطسبك فرزندپروري سهل گير والدين و عملكرد تحصيلي دانش آموزانبين  نشان داده شده است ؛   3همان طوري كه در جدول

به عبارت ديگر، افزايش در نمرات سبك فرزندپروري سهل گير والدين دانش  (. .r=  -21/1و  p>131/1)مشاهده مي شود معني داري منفي 

ابطه رسبك فرزندپروري استبدادي والدين و عملكرد تحصيلي دانش آموزان بين آموزان با كاهش عملكرد تحصيلي آنان همراه شده است. 

به عبارت ديگر، هر چه سبك فرزندپروري استبدادي والدين دانش آموزانافزايش  (. .r=  -11/1و  p>1110/1)د وجود دارمعني داري منفي 

 كند. مي يابد به همان اندازه عملكرد تحصيلي آنان كاهش پيدا مي

 p>1110/1)شود مشاهده مي معني داري مثبت رابطه سبك فرزندپروري اقتدار منطقي والدين و عملكرد تحصيلي دانش آموزان بين 

  .به عبارت ديگر، با افزايش سبك فرزندپروري اقتدار منطقي والدين دانش آموزان، عملكرد تحصيلي آنان افزايش يافته است(. r=  11/1و 

 جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصيلی دانش آموزانضرايب همبستگی ساده بين : 3جدول 

 مالک متغير
 شاخص آماري

 متغير پيش بين
 ( nنمونه) تعداد ( pسطح معني داري)  ( r) ي ضريب همبستگ

 301 1110/1 61/1 جو عاطفي خانواده تحصيليعملكرد 
 

وجود معني داري مثبت رابطه جو عاطفي خانواده و عملكرد تحصيلي دانش آموزان بين  مشاهده مي شود1 همان طوري كه در جدول

، هر چه نمرات جو عاطفي خانواده دانش آموزان افزايش مي يابد به همان اندازه عملكرد تحصيلي .به عبارت ديگر(.r=  61/1و  p>1110/1)دارد 

 .آنان افزايش پيدا مي كند
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 ابعاد کارکرد خانواده و عملکرد تحصيلی دانش آموزان  ضرايب همبستگی ساده بين  4جدول

 مالک متغير
 شاخص آماري                

 متغير پيش بين
 ( nنمونه) تعداد ( pمعني داري)  سطح ( r)  ضريب همبستگي

 

 101/1 21/1 كاركرد خانواده در زمينه حل مشكل

 

 121/1 20/1 كاركرد خانواده در زمينه ارتباط

 1110/1 39/1 كاركرد خانواده در زمينه نقش ها

 1110/1 39/1 كاركرد خانواده در زمينه همراهي عاطفي

 110/1 32/1 آميزش عاطفي كاركرد خانواده در زمينه

 1110/1 31/1 كاركرد خانواده در زمينه كنترل رفتار

 1110/1 11/1 كاركرد خانواده در زمينه عملكرد كلي
 

كاركرد  بين ؛ (r=  21/1و  1p>/101 )كاركرد خانواده در زمينه حل مشكل   . بين مالحظه مي شود 1   همان طوري كه در جدول

كاركرد خانواده  بين ؛(r=  1/ 39 و  p>1110/1  )كاركرد خانواده در زمينه   نقش ها   بين ؛(r=  20/1و  p>1/.21 )ه  ارتباط  خانواده در زمين

 بين ؛ (r=  32/1 و  p>110/1  )كاركرد خانواده در زمينه   آميزش عاطفي  بين ؛ (r=  39/1و  p>1110/1  )در زمينه  همراهي عاطفي  

=  11/1 و  p>1110/1  )كاركرد خانواده در زمينه  عملكرد كلي  بين ؛ (r=  1/1 3 و  p>1110/1  )ر زمينه كنترل رفتار كاركرد خانواده د

r)  وجود داردبه عبارت ديگر هر چه نمرات كاركرد خانواده در زمينه حل مشكل ؛ معني داري مثبت رابطه و عملكرد تحصيلي دانش آموزان

اهي عاطفي ؛ آميزش عاطفي ؛ كنترل رفتار و عملكرد كلي افزايش مي يابد ، به همان اندازه  عملكرد تحصيلي  آنان ارتباط ؛   نقش ها  ؛  همر

 افزايش مي يابد. 

جو عاطفی خانواده( با عملکرد و  ، سبك هاي فرزندپروري والدينکارکرد خانوادهمتغيرهاي پيش بين )ضرايب همبستگی چندگانه  5جدول 

 با روش ورود همزمان و مرحله ايان دانش آموزتحصيلی 

ش
رو

 

 R 2R F = p  t = p متغيرهاي پيش بين

«
ود

ور
» 

 كاركرد خانواده

10/1 10/1 10/20 1110/1 

11/1- 116/1- 111/1 

 196/1 -61/0 -00/1 سبك سهل گير

 101/1 -11/2 -21/1 سبك استبدادي

 111/1 91/2 26/1 سبك اقتدار منطقي

 1110/1 11/1 13/1 اطفي خانوادهجو ع

«
ي

ه ا
حل

مر
» 

 1110/1 12/1 61/1 1110/1 16/16 10/1 61/1 ـ جو عاطفي خانواده0

 1110/1 11/16 16/1 61/1 ـ سبك اقتدار منطقي2
11/1 61/1 1110/1 

21/1 20/3 112/1 

 1110/1 11/31 19/1 11/1 ـ سبك استبدادي3

10/1 66/1 1110/1 

21/1 16/2 111/1 

09/1- 11/2- 106/1 

از روي متغيرهاي كاركرد خانواده، آموزان  دانشپيش بيني عملكرد تحصيلي ، رگرسيون ارائه شده است 6جدول در كه  يهمان طور

پروري استبدادي با (.. متغير سبك فرزندF=10/20و  p<1110/1دار مي باشد ) جو عاطفي خانواده  معنيو  سبك هاي فرزندپروري والدين

را پيش بيني كند. متغير سبك فرزندپروري اقتدار آموزان  دانشمي توانند به طور منفي و معني داري عملكرد تحصيلي  21/1ضريب بتاي 

ش دانمي توانند به طور مثبت و معني داري عملكرد تحصيلي  13/1و متغير جو عاطفي خانواده با ضريب بتاي  26/1منطقي با ضريب بتاي 

توسط متغيرهاي ياد شده دانش آموزان  از واريانس عملكرد تحصيلي %10دهد  نشان مي 2Rرا پيش بيني كنند. همچنين، مقدار آموزان 

  .شود تبيين مي
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با روش ورود دانش آموزان متغيرهاي پيش بين )مؤلفه هاي کارکرد خانواده( با عملکرد تحصيلی : ضرايب همبستگی چندگانه  6 جدول 

 ن و مرحله ايهمزما

ش
رو

 

 R 2R F = p  t = p متغيرهاي پيش بين

«
ود

ور
» 

 حل مشكل

11/1 21/1 12/1 1110/1 

11/1 310/1- 161/1 

 019/1 -32/0 -01/1 ارتباط

 612/1 161/1 16/1 نقش ها

 011/1 62/0 09/1 همراهي عاطفي

 119/1 311/1 13/1 آميزش عاطفي

 201/1 21/0 01/1 كنترل رفتار

 112/1 12/0 29/1 عملكرد كلي

ي
ه ا

حل
مر

» 

 1110/1 19/1 11/1 1110/1 91/21 09/1 11/1 عملكرد كلي

 

از روي متغيرهاي مؤلفه هاي آموزان  دانشپيش بيني عملكرد تحصيلي، رگرسيون مالحظه مي شود1 جدول در كه  يهمان طور

و  p<1110/1دار مي باشد ) ها،همراهي عاطفي،آميزش عاطفي،كنترل رفتار وعملكرد كلي( معني كاركرد خانواده )حل مشكل،ارتباط،نقش

12/1 =F 2(. همچنين، مقدارR شود توسط متغيرهاي ياد شده تبيين ميدانش آموزان از واريانس عملكرد تحصيلي  %21دهد  نشان مي. /  
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 بحث و نتيجه گيري
 وادهخان ، آموز دانش شرايط ؛ گروه چهار در عوامل اين.  دارد قرار اجتماعي و رواني ، زيستي متعدد ابعاد تاثير تحت تحصيلي عملكرد

 از متاثر آموزان دانش تحصيلي عملكرد مجموع در لذا.  شوند مي بندي دسته مدرسه از خارج محيط و اجتماع به مربوط عوامل و آموزشگاه ،

 موزانآ دانش تحصيلي عملكرد و خانواده كاركرد بين  داد نشان پژوهش نتايج كه انگونههم. باشد مي او بيروني محيط و آموز دانش  شرايط

 آن ابقاي و تحول به منجر خانواده سازشي مهارتهاي مستر مك نظر اساس بر(. r=  16/1 و p>1110/1)   دارد وجود  معناداري مثبت رابطه

 را اثيرت بيشترين كه شده  متمركز خانواده كارايي ابعاد بر گروه آن بر مستر مك مدل ، همكارانش و اپشتاين پژوهشهاي نتيجه در. گردد مي

 شناختي تحول و رشد در محيطي عامل مؤثرترين خانواده كه ميدهد نشان پژوهشها.  داد نشان خانواده اعضاي عاطفي و جسمي سالمت بر

 طوري به(. 0311 ساروخاني، از نقل به ؛0919 ، گراهام-امبرينگك) ميگيرد نشأت آنها خانواده از كودكان مشكالت از بسياري و است كودک

 ها هيافت همچنين. شود مي گرفته نظر در تحصيلي موفقيت و فرد رواني - جسمي سالمت در مؤثر هاي محيط از يكي عنوان به خانواده كه

 نجمي و.  ميداند موثر تحصيلي پيشرفت در را فرد هاي توانايي بجز مختلفي عوامل كه باشد مي( 2110)  زانگ تحقيقات نتايج با همسو

 . دارد وجود داري معني رابطه جسماني ، خانوادگي ، اجتماعي ، تحصيلي نفس عزت با خانواده كاركرد بين كه داد نشان( 0311)

 دانش تحصيلي دعملكر و( r=  11/1 و p>1110/1)والدين منطقي اقتدار پروري فرزند سبك بين داد نشان پژوهش نتايج كه همانطور

 تحصيلي عملكرد بر باشد منطقي اقتدار با همراه والدين پروري فرزند روش كه هنگامي يعني.  . دارد وجود ي معنادار مثبت رابطه آموزان

 -21/1 و p>131/1) گير سهل پروري فرزند سبك بين همچنين. گردد مي آنان تحصيلي پيشرفت باعث و گذاشته مثبت تاثير شان فرزندان

= r)استبدادي و(1110/1<p 11/1 و-  =r )تربيت در والدين روش چه هر يعني.  شود مي مشاهده معناداري منفي رابطه تحصيلي عملكرد با 

 آموزان، انشد تحصيلي پيشرفت.  باشد مي تر ضعيف فرزندان تحصيلي عملكرد باشد تر استبدادي يا بيشتر گيري سهل با همراه  فرزندان

 ژوهشگرانپ نظر مد همواره متغيير، دو اين ارتباط مطالعه است والدين تربيتي و پرورشي هاي شيوه و نگرش بويژه محيطي عوامل تاثير تحت

 انهمكار و روپنرين. كند مي ايفاء آموزان دانش تحصيلي موفقيت و انگيزش در را نقش ترين مهم خانواده است حاكي شواهد. هست و بوده

 هك مادراني حاليكه در دارد، منفي رابطۀ كودكان اجتماعي رفتارهاي با مادران استبدادي والديني سبك كه داد نشان پژوهشي در ،(2116)

 پيشرفت داد نشان تحقيقي در( 0319) بيرامي. برخوردارند باالتري اجتماعي رشد از آنها فرزندان دارند، خود فرزند مدرسۀ با مستمر ارتباط

 .دارد ارد معني منفي رابطه مستبدانه و گير سهل فرزندپروري سبك با و معنادار مثبت رابطه همقتدران پروري فرزند سبك با تحصيلي

 جو بين داد نشان پژوهش نتايج كه همانطور.  دارد وجود معنادار رابطه آموزان دانش تحصيلي عملكرد و خانواده عاطفي جو بين 

 تعارضات تاثير محققين اكثر. دارد وجود معنادار مثبت رابطه آموزان دانش تحصيلي عملكرد و( r=  61/1 و p>1110/1)خانواده عاطفي

 بيينت در و اند داشته فراوان توجه فرزند – والد ارتباط نحوه دگرگوني و بر اند داده قرار بررسي مورد را فرزندان مشكالت بروز در خانوادگي

 در هشپژو اين نتايج. اند يافته بسيار اهميت داراي را خانواده عضايا متقابل هاي كنش ، رفتاري مشكالت بروز در خانوادگي تعارضات نقش

 الدين نور محبي ،( 2119) همكاران و سنت ،( 2119)همكاران و سنت ،(2119) همكاران و سكر ،( 2101) نايلينگ مطالعات تاييد راستاي

 .باشد مي(.  0311) سال در شهبازي و مشتاقي ، وند نورالدين( 0312) پاشا و ييالق شهني ، وند

)    عاطفي همراهي(. r=  1/ 39  و p>1110/1)   ها نقش( r=  20/1 و p>121/1) ارتباط هاي زمينه در خانواده كاركرد  بين

1110/1<p 39/1 و  =r )عاطفي آميزش   (110/1<p 32/1  و  =r .)رفتار كنترل   (1110/1<p 1/1 3  و  =r .)1110/1)   كلي عملكرد<p 

 به بعد اين. دارد وجود داري معني مثبت آموزان رابطه دانش تحصيلي عملكرد و(. r=  21/1 و p>101/1)   مشكل حل زمينه( . r = 11/1  و

 خصمش بعد اين در مسأله نوع دو. باشد داشته مؤثري كارآيي بتواند خانواده كه طوري به شود، مي مربوط مسئله حل براي خانواده توانايي

 و است مربوط كفايت حد در خانواده بودجه تأمين و پوشاک مسكن، غذا، تهيه مانند زندگي روزمره و عملي مسائل به كه ابزاري شود؛ مي

( 0311 خسروي، ملك و محمدي زاده)گردد مي مربوط خانواده، اعضاي بين اعتماد عدم يا خشونت مثالً احساسات، به كه عاطفي مسائل

  انوادهخ عاطفي جو و والدين فرزندپروري هاي سبك خانواده، كاركرد متغيرهاي روي از آموزان تحصيلي دانش عملكرد بيني پيش رگرسيون

 داري معني و منفي طور به توانند مي 21/1 بتاي ضريب با استبدادي فرزندپروري سبك متغير(. F=10/20 و p<1110/1) باشد مي دار معني

 با خانواده عاطفي جو متغير و 26/1 بتاي ضريب با منطقي اقتدار فرزندپروري بكس متغير. كند بيني پيش را آموزان دانش تحصيلي عملكرد

 مي نشان R2 مقدار همچنين،. كنند بيني پيش را آموزان دانش تحصيلي عملكرد داري معني و مثبت طور به توانند مي 13/1 بتاي ضريب

 نشان زني اي مرحله رگرسيون تحليل نتايج.شود مي تبيين هشد ياد متغيرهاي توسط آموزان دانش تحصيلي عملكرد واريانس از %10 دهد

 حصيليت عملكرد كننده بيني پيش ترتيب به استبدادي و منطقي اقتدار فرزندپروري هاي سبك خانواده، عاطفي جو متغيرهاي كه است داده

 .باشند مي آموزان دانش
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 راجعممنابع و 
(. 0316) اصغر علي احمدي،  خدابخش، احمدي، علي، آشتياني، فتحي هادي، احسان بهرامي صغري، كمالچي، باقرپور [0]

 ،ص يك، شماره اول، سال رفتاري، علوم مجله. تحصيلي موفقيت   و رواني سالمت ميزان با فرزندپروري الگوهاي رابطه

 .پيوند تربيتي.33-11
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