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 بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با استرس و سالمت روان

 2فردحسین افالکی، 1آفرین مرادفرمؤخر

 

 چکیده : 

ه اسوت  ایون   آموزان دختر شهر سپیدان  بوود در دانش و سالمت روان استرس با  هدف این پژوهش بررسی رابطه عملکرد خانواده

امی ژوهش شوام  تمو  استفاده از روش همبستگی استفاده شده است  جامعه آماری این پ پژوهش با توجّه به هدف از نوع کاربردی بوده و با

ای صوادیی  خوشوه  نفر به صورت ت 100باشد که از این تعداد آموزان  دختر دوره متوسطه دوم مشغول به تحصی  در شهر سپیدان میدانش

( و واده)موس و موساطالعات در این پژوهش پرسشنامه عملکرد خان ابزارگردآوری انتخاب شده است ای به عنوان نمونه آماری  چند مرحله

تخصصوان و  مو پرسشونامه استرس)یتحی(اسوت  روایوی پوژوهش بوا اسوتفاده از ن ور            SCL-90-Rروان مقیواس    پرسشنامه سالمت

صودم  سوالمت    /92مه اسوترس  کارشناسان سنجیده شده است  پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده که برای پرسشونا 

اطی )ضریب همبستگی ها  آمار استنبآماری برای تجزیه و تحلی  داده   صدم به دست آمده است  روش/78 صدم و عملکرد خانواده /79روان

رد  ود نودا اری وجو پیرسون( بوده است  به طور کلی نتایج بیانگر آن است که بین عملکرد خانواده با اسوترس و سوالمت روان رابطوه معنواد    

 ناداری داشت همچنین نتایج نشان داد که در ابعاد استرس و سالمت روان تنها بعد حساسیت بین یردی با عملکرد خانواده رابطه مع

 عملکرد خانواده   استرس  سالمت روان  ها:کلیدواژه

 

 

                                                           
 amoradfar@gmail.com ، کارشناس ارشد رشته مشاوره خانواده   دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت- 1

 - مقاله مسئول نویسنده 

  h.a.f.1352@gamail.com، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یرهنگیان شیراز - 2
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 مقدمه

 و تورین مهو   تورین  بنیوادی  خوانواده  شوک  وجود سالمت جسمی و روانی در آحاد یک اجتماع به عوام  متعددی وابسوته اسوت  بوی   

 هسوته  خانواده به گسترده خانواده تبدی ) شده تغییر دستخوش بعد لحاظ از ه  زمان گستره در خانواده  است اجتماعی واحد کوچکترین

 تغییورات   ایون  رغو  علوی  ه  زهنو اما( اندگریته عهده بر دیگر نهادهای امروز را خانواده کارکردهای از بسیاری) کارکرد لحاظ از ه  و( ای

 است  سالمت روانی مختلف جوامع سالمتی ارزیابی محورهای از یکی جامعه روانی بهداشت .نمایدمی ایفا انسان زندگی در را بدیلیبی نقش

ارند و در این بین کند  در تأمین بهداشت روانی در جامعه تمامی نهادها نقش دمی ایفا جامعه هر کارآمدی و پویایی تضمین در مهمی نقش

 اعضوایش  یکوری  و جسومی  عواطفی   نیازهوای  بورآوردن  با که است اجتماعی ن امی (  خانواده1386نقش خانواده دو چندان است)گنجی  

 و خوانواده  و جامعوه  در اجتمواعی  ریتوار  کوه  ایون  بوه  توجّه با سازد می ممکن را آنان بعدی وسازگاری شخصیت پرورش و تکوین موجبات

 اسوترس   وجوود  تعوار،   و تضاد بروز موقع در خانواده عملکرد شود  واقع مؤثر آنان ریتار و در تفکر تواندمی آن  اعضای خوردبر چگونگی

 به را شدن اجتماعی و گیریتصمی  در اشکال استقالل  کاهش پایین  نفس عزت چون تواند تبعاتیمی هاآن کنترل عدم و روابط گسستگی

-برنامه در باید که آوردمی یراه  روانی مشاوره و آموزشی کار پردازی ن ریه برای را شماریضمنی بی مفاهی  عوام  این باشد  داشته دنبال

 بوه  ملوزم  با جامعوه   نسازیبرو برای نیز را خانواده کنونی  دنیای در گیرد  تحول قرار توجّه روانی مورد سالمت مراقبت و مداخله هایریزی

اسوت   یایتوه  اهمیوت  پیش بیش از خود  اعضای از حمایت یعنی خانواده اجتماعی –وظیفه روانی ترینخاطرعمده ینهم به و کندتغییر می

جهانی سالمتی را ریاه کام  جسمی  روانی و اجتماعی و نه یقط یقدان بیماری و ناتوانی تعریف  (  سازمان بهداشت1384یاز  )ثمری و لعلی

ها و شکویایی استعدادهای ذاتی  ارتقای سالمت روانی ریتار موزون و هماهنگ با قدرت سازگاری با آنکند  سالمت روان عبارت است از می

شناختی از عوام  مه  و رو به تزاید ابتال  ناتوانی و کاهش کیفیوت  شود  اختالالت عاطفی و رواندر جامعه موجب بهبود کیفیت زندگی می

ایراد( در هر مرحله  %25( طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی از هر چهار نفر یک نفر)2003زندگی در تمام جوامع است)کاوه و همکاران  

هوای  برد  به نق  از انجمن مّلوی سوالمت روانوی  بور اسواس گوزارش مرکوز کنتورل بیمواری         از زندگی از یک یا چند اختالل روانی رنج می

برند  اموروزه آشوکار گردیوده    مشکالت روانی به ویژه ایسردگی رنج می سالگی از 18-24% زنان در سنین 3/12مردان و  8/7%( CDCآمریکا)

ای پایودار بوین تعوداد رویودادهای     ها نیز بیان کننده رابطوه است که استرس یا تنش عام  مؤثر اولیه بر سالمت روانی است  نتایج پژوهش

باشود)ع یمی  به هر گونه تقاضا یا تهدید درک شده می زای زندگی با سالمت جسمانی و روانی یرد است  اساساً استرس  پاسخ بدناسترس

-جهانی سالمتی را ریاه کام  جسمی  روانی و اجتماعی و نه یقط یقدان بیماری و ناتوانی تعریف موی  (  سازمان بهداشت2002و همکاران  

استعدادهای ذاتی  ارتقای سالمت روانی در ها و شکویایی کند  سالمت روان عبارت است از ریتار موزون و هماهنگ با قدرت سازگاری با آن

شناختی از عوام  مه  و رو به تزاید ابوتال  نواتوانی و کواهش کیفیوت     شود  اختالالت عاطفی و روانجامعه موجب بهبود کیفیت زندگی می

ایراد( در هر مرحله  %25ر)( طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی از هر چهار نفر یک نف2003زندگی در تمام جوامع است)کاوه و همکاران  
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هوای  برد  به نق  از انجمن مّلوی سوالمت روانوی  بور اسواس گوزارش مرکوز کنتورل بیمواری         از زندگی از یک یا چند اختالل روانی رنج می

گردیوده  برند  اموروزه آشوکار   سالگی از مشکالت روانی به ویژه ایسردگی رنج می 18-24% زنان در سنین 3/12مردان و  8/7%( CDCآمریکا)

ای پایودار بوین تعوداد رویودادهای     ها نیز بیان کننده رابطوه است که استرس یا تنش عام  مؤثر اولیه بر سالمت روانی است  نتایج پژوهش

باشود)ع یمی  زای زندگی با سالمت جسمانی و روانی یرد است  اساساً استرس  پاسخ بدن به هر گونه تقاضا یا تهدید درک شده میاسترس

(  1391نژاد و همکواران) تواند بر سالمت روان ایراد تأثیرگذار باشد  نتایج پژوهش  خویزا می(  طبعاً وجود شرایط استرس2002ان  و همکار

ی عملکرد خانواده بیانگر آن است که عملکرد خانواده بر عزت نفس و سالمت روان اعضای خانواده  تأثیر گذار است  نکته روشون  در زمینه

کنند و تأثیرات خانواده بر عملکرد مدرسه نیز اثرگذار خواهد آموزان بیشترین زمان را با خانواده سپری میاین است که دانش در این زمینه

آموزان زمینه را برای ریتار انحرایوی و بوه طبوع مشوکالت ریتواری از قبیو  خشوونت         بود   عدم توجّه خانواده به اعضا و به خصوص دانش

نماید  به خصوص در این برهه از زمان که در جامعه انواع وسای  ارتباطی و یضای مجازی بیشتر از هور زموان     میپرخاشگری وغیره  یراه

آمووزان  تواند تمای  زمینه را برای انحوراف دانوش  توجهی و عملکرد نامناسب خانواده میدیگر زندگی ایراد را تحت تأثیر قرار داده است  بی

 آمووزان از جملوه  دهد  دانشها  را تحت تأثیر قرار میزا گردند و این شرایط سالمت روان آنشرایط استرس یراه  نماید به طوری که دچار

تواند بر سالمت روان آنان اثراث مخربی شوند و این شرایط میهایی هستند که تحت تأثیر شرایط خانواده دچار استرس و اضطراب میگروه

توان به تغییر در شرایط زندگی  تغییر در عادات غوذایی  تغییور در عوادات خوواب  تغییور در محو        ی این شرایط میداشته باشد  از جمله

 اقامت  تغییر در تفریحات  مشکالت مالی  دوری از خانواده  نگرانی در مورد سالمت اعضای خانواده  مشکالت جنسی و    باشد  این موارد و

هوای صوورت   آموزان تأثیر بگذارد و زندگی عادی آنان را دچار مشوک  بنمایود   پوژوهش   نشتواند بر یادگیری داسایر موارد این چنینی می

اند   خانواده ن امی است که بیشوتریت توأثیر را بور    گریته عمکرد خانواده و تأثیر خانواده در سرنوشت ایراد را به خوبی و روشنی نشان داده

دهود  گاهواً مشوکالت ریتواری و     ازشی و بهنجار  بلکه ریتارهای نابهنجار ایراد را شک  میریتار ایراد دارد  در واقع  خانواده نه تنها ریتار س

شود که عل  و عوام  آن مشخص نیست و برعکس ریتارهای مطلوب و مثبت  را نیز شواهد هسوتی   ایون    آموزان دیده میاخالقی در دانش

ای از عملکرد خانواده و دیگر عوام  منجر گردد بنابراین تواند به ابعاد تازهیگذارد  بررسی این عوام  مآموزان اثر میعوام  بر عملکرد دانش

 باشد آموزان دختر دوره متوسطه میهدف این پژوهش بررسی رابطه عملکرد خانواده با استرس و سالمت روان دانش

 گیورد  موی  آن قورار  در یورد  که کانونی اولین عنوان به خانواده بندد  می و یرو گشوده جهان به چش  خانواده در معمول طور به انسان

 اسوت   گذشوته  هوای دوران و تأثرات اجدادی تکام  طوالنی  مسیر حاص  که ژنتیکی از ذخیره گذشته است   توجّهی شایان اهمیّت دارای

 توأثیر  تحوت  توانود می هامحیط سایر از یرد ثیرپذیری حتی تا و باشد می خانواده محیط از کند می دریایت که یرد محیطی تأثیرات اوّلین

 اینقوش عموده   یورد  شخصویّت  سواخت  در والودین  گوویی پاسوخ  و ی ارتباطنحوه و خانواده باشد  محیط  خانوادگی روابط بر یضای حاک 

خانواده بوه   اند های صورت گریته اهمیت خانواده و نقش خانواده در سالمت جامعه را تأیید کرده(  پژوهش1391نژاد و همکاران  دارد)خوی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

بخشد  هر چند این هویت کوه نشوانگر اصو  و نسوب و شوجره ناموه یورد        ی اول به اعضای خود هویت میترین نهاد در وهلهعنوان ابتدایی

تواند یتواند از این طریق با دیگران ارتباط برقرار نماید و با جامعه ارتباط برقرار نماید  امّا عملکرد نامناسب خانواده مشود و میمحسوب می

هویتی پیش ببرد  در توضیح بیشتر بایستی اشاره کنی  که امروزه شرایط جامعه متفاوت بوا گذشوته و دیگور ادوار    این هویت را تا سطح بی

ها های علمی و تکنولوژیکی زمینه را برای مسائ  نوظهور در جامعه یراه  کرده است به طوری که امروزه نقش خانوادهتاریخ است  پیشریت

شود که از کوانون گورم   های مختلف منجر به انحراف ایرادی میتربیت اعضاء زیر سوال ریته است   قرار گریتن در دنیای مجازی و گروه در

های تکنولوژیکی نیست   بلکه هدف ارائه تصویری از عملکرد خانواده اسوت  نقوش   اند  البته به هیچ وجه منکر پیشریتخانواده یاصله گریته

مؤیقیت  شکست  گرایش به اعتیاد  یرار از خانه  استرس و اضطراب  ایسردگی  پرخاشگری و    لذا ایون عوامو  در کنوار دیگور      خانواده در

 سازد عواملی که ذکر شد   ضرورت پرداختن به این موضوع را آشکار می

بی نباشند  ر شرایط مطلودد از لحاظ سالمت روانی تواند تهدیدی علیه سالمت روانی ایراد باشد  طبیعتاً زمانی که ایرالذا این عوام  می

ثیر نفوس ایوراد توا   ی خود بر عوزت ها کاهش خواهد یایت  این عوام  نیز به نوبهها و کارایی آناحساس خوبی نخواهند داشت و عملکرد آن

-خود می یز با عملکردها ندها و سازمانخواهد گذاشت  این امر در هر سازمان و نهادی ممکن است رخ دهد  نه تنها خانواده بلکه دیگر نها

نماید موضووعاتی  ب میها در گروی این شرایط است  بنابراین ضرورت ایجامؤیقیت ایراد و سازمان  توانند به خلق این شرایط کمک نمایند 

وع ش در ایون موضو  قیوق و پوژوه  ها اثرگذار هستند  مورد تحقیق و بررسی قرار گیرنود  یلوذا تح  از این دست که در کارآیی ایراد و سازمان

حقق تسطه به دنبال آموزان دختر دوره متونماید و این پژوهش با بررسی رابطه عملکرد خانواده با استرس و سالمت روان دانشضروری می

 این امر است 

 عملکرد خانواده

ال الگوهوای  اعضوا و مؤیقیوت در اعمو    عملکرد خانواده به توانایی در هماهنگی با تغییرات  ح  تضوادها و تعارضوات  همبسوتگی بوین    

مّوی و  کست  تغییرات اانضباطی  رعایت حد و مرز بین ایراد  اجرای مقررات و اصول حاک  بر این نهاد با هدف حفاظت از ک  ن ام خانواده 

 ای بورای شوتوانه است پشود و در بیشتر موارد با وجود اینکه ممکن گیری شخصیت متفاوت در خانواده میکیفی در این یرایند باعث شک 

 (  1383ان  کند که به عوام  متعددی بستگی دارد)کدیور و همکارسالمت ریتاری ایراد باشد  مشکالت ریتاری  خاصی را ایجاد می

 (  1383عوام  متعددی بستگی دارد)کدیور و همکاران  
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 استرس:

  3گردد)ماکسوین رز  ارگانیسو   یوا  سیسوت   تعادل و موازنه یهمگسیختگ از و اختالل موجب تواندمی که است یا یشاری استرس نیرو 

2008 ) 

 سالمت روان:

شکویایی  و هاآن اب سازگاری و قدرت اجتماعی هایواقعیت پذیرش و شناخت با جامعه  هماهنگ و موزون ریتار از است عبارت روانسالمت 

 ( 15: 2003استعدادهای ذاتی)کیقبادی و اسدی  

ربرد مقیواس  هوایی کوه بوا کوا    روانی اسوت  نتوایج پوژوهش    است که استرس یا تنش عام  مؤثر اولیه بر سالمت امروزه آشکار گردیده

ساسواً  اانی یرد است  زای زندگی با سالمت جسمانی و روای پایدار بین تعداد رویدادهای استرسدگرگونی زندگی صورت گریته بیانگر رابطه

اسوخ را  پاست که ایون   باشد  عام  یشارزا یا استرسور وضعیت یا اتفاقیر یا تهدید درک شده میاسترس  پاسخ بدن به هر گونه تقاضا  تغیی

کوه   شود  تلقی مینماید  استرس ذاتاً خوب یا بد نیست  بلکه ممکن است اثرات مثبت یا منفی داشته باشد  استرس زمانی سالتحریک می

ل  مطلوب و ناسانماید  یا یرد را در برآوردن نیازهایش کمک کند و زمانی ناسبب تسهی  هوشیاری شده و کمک به رشد و تکام  شخصی ب

 ( 1382شود که احساس بیچارگی را سبب شده و یرد را مستعد بیماری نماید)ع یمی و جنتی  تلقی می

ایو    هتلف شاهد بودهای مختوانی  در مورد استرس قضاوت نمایی   این مورد را در پژوهشاسترس ذاتاً خوب یا بد نیست  بنابراین نمی

 ناسب و مطلوبرسند که به عنوان مثال چون استرس بر سالمت روان اثرگذار است  لذا مپژوهشگران در خصوص استرس به این نتیجه می

 شوی   همانگونه که اشاره شد استرس ذاتاً خوب یا بد نیست نیست و این اشتباهی است که مرتکب می

و  تغییورات  در نتیجوه  کوه  و عواطفی    ذهنیییزیکی از واکنشهای است عبارت استرس ه عم  آمده است تعاریف متعددی از استرس ب

 مثبت   استرساست متفاوت زندگی تغییرات ایراد به باشند  پاسخ یا کوچک توانند بزرگمی شوند  تغییراتمی یرد  تجربه زندگی نیازهای

دهنود  ایجواد   موی  و نیازها  یرد را شکست تغییرات این که تواند در زمانیمی منفی استرس که باشد در حالی هندهد انگیزش تواند یکمی

 .شود

جای موی گیورد و    سالمتروانی در درون مفهوم کلی  سالمت نماید:روانی را چنین تعریف می سالمت( WHO) 4سازمان جهانی بهداشت

روانوی بوه معنوای     سوالمت ای ایفای نقش های اجتماعی  روانی و جسمی  در تعریف دیگر چنین آمده است: یعنی توانایی کام  بر سالمت

تواند به ایجاد تحرک  پیشریت و تکام  یردی  ملوی و بوین   سالمت یکر است و من ور نشان دادن وضع مثبت و سالمت روانی است که می

                                                           
3 - Maxine Ross S.  
4 - 
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 و راه بورای تکامو  یوردی    ه ایون وسویله  شود و بو   برای دستیابی به آن اقدام میالمللی کمک نماید؛ زیرا وقتی سالمت روانی شناخته شد

 (  1391یر و همکاران  )امامیگرددمی باز اجتماعی

توان تعریف کرد  طبق تعریف منفی سالمت عبارت از یقدان بیماری است و طبق تعریوف مثبوت  سوالمت بوا ارتقوای      سالمت را دو نوع می

  ( 1394د)عابدی  های مختلفی داردر ایراد سال  سالمت سطح یحتشود؛ بهداشت مرتبط می

 

 پیشینه تحقیق

 اسوترس  تنمورا  میوانگین  کوه  اسوت  آن بیوانگر  «زمان مدیریت و استرس بین همبستگی»عنوان با( 1388)پارسایی و نعمتی پژوهش نتایج

 نشان که دارد جودو معناداری و معکوس رابطه زمان دیریتم و استرس بین  بود 83/149 هاآن در زمان مدیریت میانگین و 07/63 کارکنان

 گوروه  در اسوترس  نمرات میانگین  است کمتر هاآن استرس باشد  بیشتر کارکنان در زمان مدیریت مهارت از استفاده میزان هرچه دهدمی

 رابطوه  چنوین هم  نشود  مشواهده  نواداری مع تفواوت  زموان  مدیریت مهارت کارگیری به میزان ن ر از گروه دو بین ولیکن بود( 11/67)زنان

 از  کننود  بینوی شپی  را استرس تغییرات از درصد 41 قادرند زمان مدیریت و جنسیت متغیر دو که است آن بیانگر متغیرها بین رگرسیونی

 دو ایون  طریوی  از و باشدمی مردان از باالتر زنان استرس سطح میانگین و داشته وجود معکوس رابطه زمان مدیریت و استرس بین که آنجا

 عامو   عنووان  بوه  رکوز م این مرد کارکنان در وقت کنترل و ریزیبرنامه گفت توانمی ندارند  معناداری تفاوت وقت بر مدیریت ن ر از گروه

 یوقت که عنیم بدان  دارد قرار وقت کمبود عوام  تأثیر تحت زنان از بیش آنان در استرس و گشته محسوب استرس کاهش جهت تریقوی

 بوا  کوه  گریوت  نتیجه توانمی بنابراین  کنندمی تجربه را باالتری استرس سطح مردان  بگیرند  قرار وقت کمبود یکسان شرایط در گروه دو

 سوطح  از یتووجّ  قابو   حد تا کارکنان  به کتاب معریی و خدمت ضمن و خدمت بدون هایدوره قالب در زمان مدیریت هایمهارت آموزش

  کاست آنان استرس

 پزشوکی  علووم  دانشوگاه  دانشجویان روانی سالمت با آن ارتباط و زااسترس عوام »عنوان تحت پژوهشی در( 1388)پورحیدریان و صادقیان

 سوالمت  متعوددی  یاسترسوورها  حوال  عین در ولی هستند روانی اختالل یاقد دانشجویان اکثر چند هر: که رسیدند نتایج این به «همدان

 نحوی به آموزش هایمحیط بر حاک  شرایط مشاوره  امکان کردن یراه  ضمن شودمی پیشنهاد اساس این بر   کندمی تهدید را آنها روانی

 یاقود ( %1/66)دانشجویان اکثر که دهدمی نشان نتایج همچنین  شود روانی اختالالت برابر در دانشجویان از محای ت باعث که گردد اصالح

 معیوار  انحوراف  و 99/72 روان سالمت نمره میانگین  داشتند متوسط روانی اختالل% 4/4 و خفیف روانی لاختال% 4/29 بودند؛ روانی اختالل

 از  بوود  بهتور  متأه  ایراد روانی وضعیت و داشت وجود معناداری ارتباط تأه  وضعیت و روان سالمت نمره بین  است آمده دست به 02/46

 محیط به ورود شغلی  آینده مورد در نگرانی مذهبی  یعالیّت در تغییر خانواده  سالمت وردم در نگرانی بین شده  تجربه زایاسترس عوام 
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 ارتباط روانی سالمت با شده تجربه استرسورهای تعداد همچنین و جنسی مشکالت دوستان  با اختالف مه   امتحان در شرکت بیمارستان 

  است شده مشاهده معناداری

های ح  ست که مؤلفه  بیانگر آن ا«بررسی رابطه عملکرد خانواده و هویت نوجوانان»( با عنوان1391ن)نژاد و همکارانتایج پژوهش خوی

هوای  فهان دارد  مؤلمشک   همراهی عاطفی رابطه مثبت و معنادار و کنترل ریتار و آمیزش عاطفی رابطه منفی معنادار با هویت یردی نوجو

هوای  د  بوین مؤلفوه  یتار و آمیزش عاطفی رابطه منفی معنادار با هویت تحصیلی نوجوان دارهمراهی عاطفی رابطه مثبت معنادار و کنترل ر

 هوای عملکورد  های بین مؤلفو ح  مشک  و همراهی عاطفی با هویت دینی و ملی رابطه مثبت معنادار به دست آمده است و در نهایت رابطه

 خانواده و هویت شغلی مشاهده نشده است 

 ایون  در دارد  اساسوی  نقوش  خوانواده  تموام  هوای توانمندی در والدین ائتالف که است داده نشان( 1986) 5یشنرکر و کریشنر هایپژوهش

 والدین میان رقابت و دیگر والد ضد بر یرزند-والد همدستی هاخانواده این در  هستند دارا را یرزند-والد ائتالف ایسرده هایخانواده پژوهش 

 ویژگوی  دو عنوان به یرزندان تربیت در هماهنگی و والدین ائتالف پریشان  و سال  هایخانواده در همچنین  بود چشمگیر نیز روابط این در

 همواهنگی  از پریشوان  و سوال   هوای خوانواده  با مقایسه در یرزندان تربیت در ایسرده هایخانواده در والدین که حالی در شد؛ شناخته مه 

  دانندمی خود یرزندان هب متضاد هایپیام و بودند برخودار کمتری

کند که نشوان  داند  او به تحقیقاتی استناد میهای ذاتی انسان می(  موقعیت خانوادگی را از عوام  اساسی در تحقق توانایی1990)6میلگرام

 ها کامالً مؤثر است ای آنهی ارتباط با یرزندان در رشد و تواناییها و نحوههای آناند ریتار و نگرش والدین و کمیت و کیفیت عالقهداده

 فرضیات پژوهش:

 آموزان دختر دوره متوسطه رابطه معناداری وجود دارد بین عملکرد خانواده با استرس دانش -1

 آموزان دختر دوره متوسطه رابطه معناداری وجود دارد بین عملکرد خانواده با سالمت روان دانش -2

 روش تحقیق

نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش همبستگی استفاده شده است  جامعه آماری ایون پوژوهش   این پژوهش با توجّه به هدف از 

نفور بوه صوورت     100باشود کوه از ایون تعوداد     آموزان  دختر دوره متوسطه دوم مشغول به تحصی  در شهر سپیدان میشام  تمامی دانش

ای ای چند مرحلهگیری تصادیی خوشهشده است  با استفاده از روش نمونهانتخاب ای به عنوان نمونه آماری  ای چند مرحلهتصادیی  خوشه

دبیرستان  2دبیرستان دخترانه شهرستان سپیدان به طور تصادیی  6تعداد یکصد نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند  بدین صورت که از میان 

                                                           
5-  Kirschner, D. A. AND Kirschner, S. 
6-  Milgram. 
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ابزارگردآوری اطالعات در این پژوهش عبارتند  ها اجرا گردید آن نفر انتخاب و پرسشنامه بین 50انتخاب و به طور تصادیی از هر دبیرستان 

 از:

خواهد شود   الف( پرسشنامه عملکرد خانواده)موس و موس(: برای سنجش عملکرد خانواده از پرسشنامه محیط خانوادگی استفاده

ابطه  بعد کند: بعد رمی در سه بعد زیر ارزیابی ها راهای محیط اجتماعی انواع خانوادهاین پرسشنامه دارای ده زیر مجموعه است که ویژگی

ا از محویط خوانواده   که درک یرد ر 2009رشد یردی و بعد نگهداری ن ام خانواده  از میان انواع مختلف این پرسشنامه  یرم اصلی آن موس 

ه انسوجام  سوال اسوت کو   9رای (ساخته شده است و دا2009سنجد  به کار گریته شده است  این پرسشنامه توسط موس)ای خود میهسته

ایون پرسشونامه توسوط       است  از طریق بازآزموایی اعتبوار  /80کند  به لحاظ پایایی همبستگی سواالت کمتر از گیری میخانوادگی را اندازه

   بدست آمده است /78  بدست آمده است و از طریق همسانی درونی پرسشنامه /86محقق 

 استفاده شده است  SCL-90-Rآموزان از مقیاس روان دانشروان:  برای سنجش سالمت  ب( سالمت

ار برای نشوان  بشود و اولین سوال برای ارزشیابی عالئ  روانی است که به وسیله پاسخگو گزارش می 90دارای  SCL90پرسشنامه 

( معریی شد و 1973مپنوی کووی)ریزی گردیده است  یرم اولیه آزمون توسط لیشناختی بیماران جسمی و روانی طرحهای رواندادن جنبه

پایایی و  گردیده است  های  روان سنجی از آن مورد تجدید ن ر قرار گریت و یرم نهایی آن تهیهبر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلی 

ا در سوطح  ر ر(ضریب همسانی درونی زیر مقیاس ایون ابوزا  1376روایی این مقیاس توسط پژوهشگران به کررات سنجیده شده است  هومن)

نباخ بورای کو  آزموون      گزارش کرده است  ضریب الفای کرو/79  و مقدار این ضریب را برای ک  مجموعه برابر /88  تا/69قاب  قبول و بین 

   بدست آمده است /97برابر با 

ط نامه توسو آموزان از پرسشنامه ایسردگی  اضطراب و اسوترس اسوتفاده شوده اسوت  ایون پرسشو      ج( برای سنجش استرس دانش

رار دادنود کوه   سوال و سه گویه است آنتونی و همکاران مقیاس مذکور را مورد تحلی  عواملی قو   21(تن ی  شده است و دارای 1388یتحی)

سوت  ارزش  ادرصد از واریانس ک  مقیاس توسط سه عم  ایسردگی  اضوطراب و تنیودگی بووده    68ها بیانگر آن است که نتایج پژوهش آن

   بوده است /95   و /92   /97و ضریب آلفا برای سه عام  به ترتیب  23/1و  89/2  07/9  به ترتیب برابر با ویژه این سه عام

پیرسوون و   هوای آموار اسوتنباطی ماننود ضوریب همبسوتگی      در این پژوهش از آمار توصیفی) درصد  میانگین و انحوراف معیوار( و از روش  

 تجزیه و تحلی  قرار گریت spss  ایزار ها با استفاده از نرمرگرسیون گام به گام استفاده شده است  داده

 هاتجزیه و تحلیل داده

 

 عملکرد خانواده با ابعاد استرس رابطه معنا دار دارد. –یک فرضیه

 است  مشاهده قاب  1 جدول در نتایج و شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب از یرضیه این آزمون برای
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 ارد ند  (p>0/05)معنی دار  هیچکدام از ابعاد استرس رابطه  گریت که عملکرد خانواده با توان نتیجه( می6-4از خروجی جدول) 

 

 عملکرد خانواده با ابعاد سالمت روان  رابطه معنا دار دارد. –2 فرضیه

 است  مشاهده قاب  2جدول) در نتایج و شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب از یرضیه این آزمون برای

 

-=r)معنوی دار   رابطوه معکووس    یوردی  بین حساسیتگریت که عملکرد خانواده تنها با بعد  توان نتیجه( می8-4از خروجی جدول )

0/240,p<0/05)  انسجام و به  پیوستگی در محیط خانواده کاهش می یابد  عملکرد خانواده  یردی   بین حساسیتدارد یعنی با ایزایش

 رابطه معنا دار ندارد    (p>0/05)با  سایر ابعاد سالمت روان 

 گیری:نتیجه

وردن نیازهای عاطفی  جسمی و یکری اعضایش موجبات تکوین و پرورش شخصیت و سازگاری خانواده ن امی اجتماعی است که با برآ

تواند در تفکر و ریتار سازد  با توجّه به این که ریتار اجتماعی در جامعه و خانواده و چگونگی برخورد اعضای آن  میبعدی آنان را ممکن می

تواند تبعاتی چون ها میاد و تعار،  وجود استرس  گسستگی روابط و عدم کنترل آنآنان مؤثر واقع شود  عملکرد خانواده در موقع بروز تض

 گیری و اجتماعی شدن را به دنبال داشته باشد عزت نفس پایین  کاهش استقالل  اشکال در تصمی 

 عملکرد خانواده با ابعاد استرس همبستگی ماتریس : 1 جدول

  استرس اظطراب افسردگی 

 عملکرد خانواده 0/064 0/061- 0/065

 01/0  سطح در داریمعنی**:    05/0 سطح در داری*معنی

 عملکرد خانواده با ابعاد سالمت روان همبستگی ماتریس  2 جدول

افسر

 دگی

اضط

 راب

بیمار 

 انگاری

وسو

 سه

حساس

 یت

پرخاش

 گری

پارانو

 فوبیا یا

روان 

 پریش

 

-

0/174 

-

0/122 

-

0/006 

-

0/112 

-

0/240* 

-

0/005 

-

0/062 

-

0/069 

-

0/130 

عملکر

 د خانواده

 01/0  سطح در داریمعنی**:    05/0 سطح در داری*معنی
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شوغول بوه   سوطه دوم م آمووزان  دختور دوره متو  این پژوهش با هدف  بررسی رابطه عملکرد خانواده با استرس و سوالمت روان  دانوش  

 غیرهای پوژوهش تحصی  در شهرستان سپیدان انجام شده است  نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلی  آماری حاکی از آن است که بین مت

ا تغیرهو موهش در کنار رابطه معناداری وجود ندارد  بین عملکرد خانواده با استرس و سالمت روان رابطه معناداری وجود نداشت  در این پژ

  اضطراب ند از: استرسبه بررسی ابعاد متغیرها نیز پرداخته شده است  ابعاد استرس که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گریته است عبارت

اسویت   سپرخاشوگری  ح  پریش  یوبیا  پارانویوا  و ایسردگی  در خصوص ابعاد سالمت روان نیز ابعاد زیر مورد تحلی  قرار گریته است: روان

 بیمار انگاری  اضطراب و ایسردگی  وسوسه 

ست  همچنین ری نداشته ابه طور کلی نتایج برآمده از تحلی  ابعاد بیانگر آن است که ابعاد استرس با عملکرد خانواده هیج رابطه معنادا

 در بین ابعاد سالمت روان تنها بعد حساسیت بین یردی دارای ارتباط معنادار با عملکرد خانواده بوده است 

 عملکرد خانواده با ابعاد استرس رابطه معنا دار دارد. تایج فرضیه اول:ن

جوود  معنواداری و  نتایج یرضیه یرعی اول بیانگر آن است که عملکرد خانواده با ابعاد استرس یعنی استرس  اضطراب و ایسردگی رابطه

زا و ی عوامو  اسوترس  ( کوه بوه بررسو   1388دقیان و حیدریان)ندارد  نتایج برآمده از تحلی  این یرضیه مغایر با نتایج برآمده از پژوهش صا

لسوادات  انود  اسوت  همچنوین بوا نتوایج پوژوهش ا      ارتباط آن با سالمت روانوی در دانشوجویان دانشوگاه علووم پزشوکی همودان پرداختوه       

 رد  (که به بررسی عملکرد ن ام خانواده و بهداشت روانی اعضای خانواده پرداخته است  مغایرت دا1379موسوی)

 عملکرد خانواده با ابعاد سالمت روان  رابطه معنا دار دارد. نتایج فرضیه دوم:

ارد یعنوی بوا   دمعنوی دار   رابطه معکووس   یردی بین حساسیتنتایج یرضیه یرعی سوم بیانگر آن است که عملکرد خانواده تنها با بعد 

طه د سالمت روان رابکاهش می یابد  عملکرد خانواده با  سایر ابعا انسجام و به  پیوستگی در محیط خانواده یردی   بین حساسیتایزایش 

ررسوی رابطوه عملکورد    ب( کوه بوه   1391نژاد و همکواران) نتایج برآمده از تحلی  این یرضیه با نتایج برآمده از پژوهش خوی معنا دار ندارد 

ی توأثیر اخوتالل   (کوه بوه بررسو   1388ش دبواغی و بووالهری)  اند  همسویی ندارد  همچنین با نتایج پژوهخانواده و هویت نوجوانان پرداخته

در  وبعواد همسوویی   اند در برخوی از ا استرس بر سالمت روانی بر رضایت از زندگی و مشکالت ریتاری یرزندان در سیست  خانواده پرداخته

( کوه بوه بررسوی    1392هوی و همکواران)  البرخی از ابعاد متغیرهای ذکر شده مغایرت داشته است  نتایج تحلی  این یرضیه با پژوهش امان

وان رز ابعواد سوالمت   ااند  همسویی ندارد  در این پژوهش برخی های شخصیتی با آمادگی اعتیاد پرداختهی عملکرد خانواده و ویژگیرابطه

 مورد تحلی  قرار گریته است که همسویی با پژوهش حاضر نداشته است 

 پیشنهادات پژوهشی
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هوای  هود در برنامو شوهش برای نهادهای آموزشی و تربیتی دارای نتایج سودمند و مفیدی است  لذا پیشنهاد مینتایج برآمده از این پژ

 آموزشی و تربیتی به این بعد توجّه نمایند 

 سه بهتوانند در مؤسبرآمده از این پژوهش عالوه بر نهادهای آموزشی برای تمامی مؤسسات دارای نتایج سودمندی است که می نتایج-

 کار بندند 

 ر گیرد شود ابعاد متغیرهای به کار گریته شده در این پژوهش با دیگر متغیرها مورد بررسی قراپیشنهاد می-

 و  سوالمندان و دیگور مشواغ     های دیگر مانند جامعه دانشجویی  آموزگاران و اسواتید شود متغیرهای این پژوهش در جامعهپیشنهاد می-

 ردها مورد بررسی قرار گیحریه

 های پژوهشمحدودیت

ابلیت تعمی  آموزی)دختران(انجام شده است  لذا نتایج حاصله از آن قیاً در جامعه دانشاز آنجایی که نتایج برآمده از این پژوهش صر -

 به دیگر جوامع را ندارد 

سوت کوه بوا توجّوه بوه      اه بوده ها در مدارس دخترانهای مربوط به اجرای پرسشنامهی محدودیت های این پژوهش دشواریاز جمله -

 ها با مشک  روبرو بوده است دهی آزمودنیها درصد همکاری و نحوه پاسخمحتوای بعضی از پرسشنامه
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