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آموزان مقطع  دانشنوجوان با پيشرفت تحصيلي - رابطه عملكرد خانواده و تعارض والد
   راهنمايي

  
 1محمد قمري

  2مجد مجتبي اميري
  3اميرحسين خوشنام

  
  

  : چكيده
نوجوان با پيشرفت تحصيلي  -عملكرد خانواده و تعارض والد هدف تحقيق حاضر تعيين رابطه

نفر از  309نمونه مورد مطالعه . روش تحقيق از نوع همبستگي بود. آموزان مقطع راهنمايي بود دانش
. اي انتخاب شدند گيري تصادفي خوشه آموزان مقطع راهنمايي شهر ابهر بودند كه به روش نمونه دانش

مقياس سنجش نگرش نسبت به والد و معدل ، )FAD( ز ابزار سنجش خانوادهها ا براي گردآوري داده
هاي آماري ضريب  آوري شده با استفاده از روش هاي جمع داده. آموزان استفاده شد تحصيلي دانش

نتيجه نشان داد بين . هاي تحقيق آزمون شدند تحليل رگرسيون تحليل و فرضيه، همبستگي پيرسون
نوجوان و -بين تعارض والد. اده و پيشرفت تحصيلي رابطه معكوس وجود دارداختالل در عملكرد خانو

درصد از 13نتيجه تحليل رگرسيون نشان داد كه حدود . پيشرفت تحصيلي رابطه معكوس وجود دارد
نوجوان تبيين  - آموزان متغيرهاي عملكرد خانواده و تعارض والد تغييرات پيشرفت تحصيلي را در دانش

ست اندركاران امر آموزش و پرورش و دتواند اشارات كاربردي براي  تحقيق حاضر مي نتيجه. كنند مي
  .ها داشته باشد خانواده
  
  نوجوان، پيشرفت تحصيلي -عملكرد خانواده، تعارض والد: گان كليديواژ
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  :مقدمه
). 1380، نژاد و شهرآراي سليمان( پيشرفت تحصيلي به معناي مقدار يادگيري آموزشگاهي فرد است

ي موفقيت در ها شاخصآموزان يكي از  در هر نظام تعليم و تربيت ميزان پيشرفت تحصيلي دانش
اي  بر آن از جمله مسايل عمده مؤثرسنجش ميزان پيشرفت تحصيلي و عوامل . ي علمي استها فعاليت

، و حيدري نژاد ، رحيميخداپناهي، غالمي( اند هستند كه توجه محققان مختلف را به خود جلب كرده
در كل نوجواناني كه موفقيت در مدرسه ندارند احتمال بيشتري وجود دارد كه بوسيله بيكاري ). 1385
 قرار گيرند تأثيرو فعاليت جنسي زود هنگام تحت ، سوء مصرف مواد، مشكالت رفتاري و هيجاني، مزمن

يج مثبت چندگانه مانند عملكرد پيشرفت تحصيلي با نتا، بعالوه ).2006، 1و ليدل، فاو، هوگو، آنونزياتا(
همچنين خودپنداره ، توان بالقوه شغلي و درآمد بيشتر، ادامه دادن تا تحصيالت عاليه، روانشناختي بهتر

موفقيت تحصيلي از سنين اوليه ممكن است ، بنابراين ).2006، آنونزياتا و ديگران( مثبت مرتبط است
  .جوانان بازي كندنقش حياتي در نتايج مثبت طوالني مدت براي نو

براي بيشتر انواع ) مهم( كسب تحصيل خوب و عملكرد بهتر در مدرسه به عنوان آمادگي ضروري
درون پيشرفت تحصيلي به چيزي بيشتر از آنچه در ، با اينحال. شود در زندگي نگريسته مي ها موفقيت

نشان داده  تحقيق عموماً .)2010، 2موري و ويتني، بوكانفوسو( دهد وابسته است ديوارهاي مدرسه رخ مي
نيز نقش زيادي در موفقيت يا  -اي يا عوامل غير مدرسه–هاي خارج از محيط مدرسه  است كه ويژگي

تنها بررسي اينكه چگونه رسد نه  به نظر مي، بنابراين. عدم موفقيت كودكان و نوجوانان در مدرسه دارند
توان براي  اي را مي رسي اينكه چگونه عوامل غيرمدرسهبلكه بر، توانند بهبود يابند مهم است مدارس مي

. )2010، موري و ويتني، بوكانفوسو( ارتقاي يادگيري و كسب تحصيل بهبود بخشيد نيز مهم است
شان داده است ن) 1385، به نقل از شريفي، 1990( پژوهش انجام گرفته توسط پنتيپ ريچ و دي گروت

خود : بيني كند را پيش آموزان ز تغييرات پيشرفت تحصيلي دانشتواند بخش مهمي ا كه پنج عامل زير مي
تاكنون رابطه . راهبردهاي يادگيري خود تنطيمي يا خودگرداني، اضطراب امتحان، ارزش دروني، توانمندي

، ترخان( متغيرهاي زيادي با پيشرفت تحصيلي مورد مطالعه قرار گرفته است از جمله عوامل شخصيتي
، و شهرآراي نژاد سليمان( منبع كنترل و خود تنظيمي، )1382، حيدري و كوشا( اديي اسنها ، سبك)1380
 هوش عاطفي، )1382، امامي پور( ي تفكرها ، سبك)1386، رضاخاني( انگيزه دروني و بيروني، )1380

هاي شخصي  اكثر اين متغيرهاي مطالعه شده ويژگي). 1385، ؛ دهشيري1390االسالمي،  شيخاحمدي و (
در . كمتر پرداخته شده است شخصيتي مرتبط با پيشرفت تحصيلي هستند و به متغيرهاي خانوداگيو 

، روكين( جامعه و تجارب تحصيلي است، عملكرد تجمعي خانواده پيشرفت تحصيلي در هر مرحلهحاليكه 

                                                      
1- Annunziata, Hogue, Faw, & Liddle 
2 - Boccanfuso, Moore, Whitney 
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اده و متغير مرتبط با خانواده يعني عملكرد خانو در اين تحقيق رابطه دو ).2005، 1و كين، هانوشك
   .گيرد نوجوان با پيشرفت تحصيلي مورد مطالعه قرار مي -تعارض والد

و حل  ها گيري تصميمچگونگي ، حفظ روابط و، تعامل، عملكرد خانواده عبارت است از چگونگي ارتباط
به ). 2006، و ديگران، 2ميترو، گريفين، شفرد، دمايو، زابريك، سيلبورن( مشكالت اعضاي خانواده است

هيجاني  و اجتماعي، عملكرد خانواده جنبه مهم محيط خانواده است كه سالمت جسماني، ديگرعبارت 
به شكست  تواند ميمشكالت خانواده  ).2006، سيلبورن و همكاران(دهد  ميقرار  تأثيركودكان را تحت 

مواد منجر  استفاده از الكل و، بيگانگي اجتماعي ،فرو پاشي روابط اجتماعي، تربيت در تحصيل و تعليم و
عوامل عملكرد خانواده  ).2008، 3به نقل ازوالكر و شفرد 2007، كميته بررسي تدارك خدمات دولت( شود

مشاركت والدين عناصر حياتي براي موفقيت /و نظارت همبستگي خانواده، ي فرزندپروريها سبكمانند 
عوامل عملكرد ). 2006، 4موندارا( و سطح پايه تحصيلي است، جنسيت، تحصيلي بدون توجه به قوميت

ممكن است  و حضور چندگانه عملكرد مثبت خانواده خانواده ممكن است با يكديگر تعامل داشته باشند
ها پيشنهاد  يافته). 2011، 5ساگر( تري فراهم كندمؤثرارزش حفاظتي  دهند ميهنگامي كه با يكديگر رخ 

هيل و ( ه از اوايل كودكستان مرتبط استكنند كه متغيرهاي فرايند خانواده با موفقيت در مدرس مي
 هاي فرزند پروري عبارتند از شيوه بيني كننده هستند متغيرهاي فرايندي خانواده كه پيش ).2003، 6كرافت

، 9سيرين و راجرز( نوجوان -و رابطه والد، )2003، و ديگران 8دبروين( كنترل مادر، )2005، 7تيلور و لوپز(
2004.(  

اند كيفيت رابطه از طريق  پيامدهاي تحصيلي را در نظر گرفتهنوجوان بر  -رابطه والدمطالعاتي كه اثرات 
ي ها سبك ).2003، و ويلسون، 10مك كنري، بوش، بين( اند سازي كرده ا مفهومپروري رهاي فرزند شيوه
و ) توقع پر، مزاحمت( كنترل رواني، )بازبيني( كنترل رفتاري: شود نوعاً همراه با سه بعد تعريف مي والدي

تحقيق نشان داده است كه  ).2003، بيان و همكاران( )پاسخگويي، پذيرش، گرمي( حمايت والدين
عوامل ديگري كه بر عملكرد  .تعارض خانواده اثر مخرب بر پيشرفت تحصيلي كودكان و نوجوانان دارد

و ، )تحصيلي( ي آموزشگاهيها ، مهارت)هوش( اند شامل توانايي شناختي شناخته شده مؤثرتحصيلي 
  .)2006، 11شوالم -نبل( است) اقتصادي -موقعيت اجتماعي( مقدار منابع

                                                      
1- Revken, Hanushek, Kein 

2- Silburn. Zubrick , De Maio , Shepherd , Griffin., Mitrou 

3- Walker & Shepherd 
4- Mondara 
5- Gross 
6- Hill & Craft 
7- Taylor & Lopez 
8- De Bruyan 
9- Sirin & Rogers 
10- Bean, Bush, Mckenry 
11- Nebel-Schwalm 
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حمايت خانواده و عملكرد آموزشگاهي ، رابطه تعارض زناشويي) 2000( 1و تريسل، براون، مكلويد، آنگر
و پيشرفت ويي اند كه حمايت خانواده رابطه بين تعارض زناش نتايج نشان داده. اند نوجوانان را بررسي كرده
بيني كننده  فرزند نسبت به تعارض زناشويي پيش - كيفيت رابطه والد، بنابراين. كند تحصيلي را تعديل مي

اند مكانيسمي كه بوسيله آن اختالف  محققان پيشنهاد كرده. تحصيلي استبهتري براي پيشرفت 
، به اين فرزند است -لدتخريب رابطه وادهد،  ميقرار  تأثيرزناشويي و طالق پيشرفت تحصيلي را تحت 

فرزند حمايت كننده دارند پيامدهاي - اما روابط والد، هايي كه تعارض زناشويي باال معني كه خانواده
- ارتباط بين روابط والد ).2004، 2استيتون–شيكن و الموري -اي(دهند  ميضعيف مشابهي را نشان ن

ه است كه روابط را طريق ساختارهايي فرزند و پيشرفت تحصيلي تا حد زيادي محدود به مطالعاتي بود
مانند  اند نه ساختارهايي ازي كردهس مفهوم) گير ، و آسانمقتدرانه، استبدادي( ي فرزند پروريها سبكمانند 

از جمله تعداد دفعاتي كه والدين كودكان موضوعات مختلف را مورد ( كودك -ي رابطه والدها شاخص
فت تحصيلي كودكان را مطالعات متعددي عوامل مرتبط با پيشر). ها دهند و شدت بحث ميبحث قرار 
هاي انضباطي و  اند شامل روش بط شناخته شدهمتغيرهايي كه با پيشرفت تحصيلي مرت. اند مطالعه كرده

رفتارهاي انجام تكليف و ساختار ، )1998، 3فراليگ، رابرتز، ليدرمن، ريتر، دورنباخ( سبك فرزند پروري
 توانايي شناختي، )2001، و ديگران5هاوردمپسي( مشاركت والد، )2003، 4و النكولز، يكل، توني( يادگيري
 شناسي رواني ، آسيب)2000، و همكاران آنگر( اختالف زناشويي، )1996، و ديگران6نيسر( شناختي

  .هستند) 2001، 8هيل( اقتصادي -و موقعيت اجتماعي، )2004، 7الكونو، مارمورستين(
در درون  ءنحوه روابط و تعامل اعضا، جو عاطفي خانواده دهد مينشان  مرور ادبيات و تحقيقات فوق

 تأثير هاي مختلف ختلف بر عملكرد اعضاي آن در حيطهخانواده و به طور كلي عملكرد خانواده در ابعاد م
در اين . اند مؤثر دانشتههمچنين ادبيان و تحقيقات متغيرهاي مختلفي را در پيشرفت تحصيلي . گذار است

. گيرد شرفت تحصيلي مورد مطالعه قرار مينوجوان با پي -و تعارض والد تحقيق رابطه عملكرد خانواده
نوجوان با پيشرفت تحصيلي -و تعارض والد  هدف اصلي تحقيق تعيين رابطه عملكرد خانواده، بنابراين
  .آموزان است دانش

  
  
  

                                                      
1- Unger, Mcleod, Braon, Tressell 
2- E-sheikn & Elmore-Staton 
3- Durenbusch, Ritter,Leiderman, Roberts, Fraleigh 
4- Toney, Kelley & Lonclos 
5- Hoover Dempsey 
6- Neisser 
7- Marmorstein &Lacono 
8- Hill 
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  شناسي تحقيق روش
آموزان مقطع  ه مورد مطالعه در تحقيق حاضر كليه دانشجامع. روش تحقيق حاضر از نوع همبستگي است

آموزان  نفر از دانش 309نمونه مورد مطالعه  .است 90-91تحصيلي  راهنمايي مدارس دولتي ابهر در سال
پرسشنامه بر  الزم به ذكر است كه. اي انتخاب شدند گيري خوشه مقطع راهنمايي بودند كه به روش نمونه

نفر ناقص يا داراي اشكال بود كه در تحليل كنار گذاشته شد و  12سشنامه نفر اجر شد پر 321روي 
هايي از نوع  در پژوهشعلت انتخاب حجم نمونه با اين تعداد اين است كه . نفر تحليل شد 309پرسشنامه 
در ). 1381، دالور( نفر براي بيان چگونگي رابطه ضرورت دارد 50حداقل حجم نمونه ، همبستگي

هاي موجود در  توان رابطه ، نمياگر حجم نمونه خيلي كوچك باشد، ون يا همبستگياصطالح رگرسي
جامعه را تشخيص داد و در نتيجه ممكن است به اين نتيجه برسيم كه متغيرها با هم رابطه ندارند در 

) آماري اگرچه نه( هاي خيلي بزرگ نيز مشكالتي ، با نمونهبا وجود اين. حاليكه در واقع با هم ارتباط دارند
آموز  دانش321در اين تحقيق ، لذا). 1388، ترجمه كيامنش و كبيري، 2001، 1مايلز و شولين( وجود دارد

روند انتخاب به اين صورت بود كه ابتدا سه مدرسه دخترانه و سه مدرسه . به عنوان نمونه مطالعه شدند
هر مدرسه دو كالس انتخاب و پسرانه در مقطع راهنمايي انتخاب شدند سپس با مراجعه به مدارس از 

  .شد آموز دانش 321تعداد كل نمونه  ها اجرا گرديد كه نهايتاً ها در كالس پرسشنامه

  
، عملكرد خانواده از ايزار سنجش خانواده گيري اندازهدر تحقيق حاضر براي : گيري اندازهابزارهاي  

 گيري اندازهو براي ، به پدر و مادرنگرش نسبت  هاي نوجوان از مقياس-تعارض والد گيري اندازهبراي 
  :آموزان استفاده شده است پيشرفت تحصيلي از آخرين معدل تحصيلي دانش

است كه براي سنجش كاركرد  سؤال 60اين پرسشنامه داراي : (FAD) ابزار سنجش خانواده :الف
 .ن شده استبر مبناي الگوي مك مستر تدوي1983بالدوين و بيشاب در سال ، خانواده توسط اپشتاين

و براي خرده    /.94 ضريب آلفاي كرنباخ براي كل پرسشنامه را) 1385( محمد و ملك خسروي زاده
 همراهي عاطفي، /.)71( نقشها، /.)70( ارتباط، /.)722(مسأله حل ، /.)782( ي كاركرد كليها مقياس

تحقيق حاضر آلفاي كرانباخ در .گزارش كرده اند/.)71( و آميزش عاطفي/.) 66( كنترل رفتار، /.)736(
همراهي ، ها نقش، ارتباط، حل مشكل، هاي عملكرد كلي خرده مقياس. و براي/ 929براي كل پرسشنامه 

/. 732و  /.633، /.637، /.625، /.606، /.675، /.825كنترل رفتار و آميزش عاطفي به ترتيب ، عاطفي
  .بود
  
  
  

                                                      
1- Miles and Shevlin 
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  )ن ف م( و مادر )ن ف پ( نسبت به پدر ي نگرش فرزندها مقياس: ب
 ها مقياسهدف اين . تهيه شده است) 1387، ثنايي( هودسن. توسط والتر دبيلو ها مقياساين 

اند كه براي  اليؤس 25ابزارهاي  ها مقياساين . گيري مشكالت فرزندان با والدين خود است اندازه
ها همانند هستند  مقياس. استميزان يا شدت مشكالت فرزند با پدر و مادر تدوين شده ، دامنه گيري اندازه
آلفاي كرونباخ براي مقياس نگرش فرزند نسبت به پدر . شوند عوض مي "پدر"و  "مادر"ينكه كلمه بجز ا

هاي  براي گروه هر دو مقياس از روايي عالي. است 94/0و براي مقياس نگرش فرزند نسبت به مادر 95/0
ي كودكان مدعي مشكالت رابطه با والدين را از ارد معنيزيرا هر دو به طور ، شناخته شده برخوردارند
  .كند گروه فاقد آن تفكيك مي

ها از ضريب  ي آمار توصيفي و براي آزمون فرضيهها شاخصها در تحقيق حاضر از  براي توصيف داده
  .شده استهمبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده 

  
  هاي تحقيق يافته

  ي متغيرهاي مورد مطالعه در كل آزمودني هاهاي توصيف شاخص: 1جدول
  تعداد حداقل نمره حداكثر نمره ميانگين انحراف استاندارد

 عملكرد خانواده 309 81 176 42/131 768/17
 نوجوان-تعارض والد 309 50 269 919/91 501/34

 پيشرفت تحصيلي 309 12 20  454/17 745/1

ها در متغيرهاي مورد  نگين و انحراف استاندارد آزمودنيميا ي توصيفي از جملهها شاخصبيانگر  1جدول 
  .مطالعه است

  .بين عملكرد خانواده و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد :فرضيه اول تحقيق
  ضريب همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه :2جدول

 متغيرها عملكرد خانواده نوجوان-تعارض والد
**359/0-  

000/0 

**262/0- 
000/0 

 تحصيليپيشرفت
 داري سطح معني

است و  -262/0نوجوان و پيشرفت تحصيلي  -كه همبستگي بين تعارض والد دهد مينشان  2جدول  
و مي توان  شود مي تأييدبنابراين فرضيه اول تحقيق . است دار معنياين همبستگي در سطح يك صدم 

با . وجود دارد دار معنيعملكرد خانواده و پيشرفت تحصيلي رابطه معكوس و  نتيجه گرفت بين اختالل در
توجه به اينكه نمره باال در پرسشنامه عملكرد خانواده نشانگر اختالل در عملكرد خانواده است به همين 

  .دليل رابطه دو متغير منفي بدست آمده است
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 .رابطه وجود داردنوجوان و پيشرفت تحصيلي - تعارض والد :فرضيه دوم تحقيق

است و اين  -359/0نوجوان و پيشرفت تحصيلي - كه همبستگي بين تعارض والد دهد مينشان  2جدول  
توان نتيجه  و مي شود مي تأييدبنابراين فرضيه دوم تحقيق . است دار معنيهمبستگي در سطح يك صدم 

به منظور . وجود دارد دار معنينوجوان و پيشرفت تحصيلي رابطه معكوس و -گرفت بين تعارض والد
نوجوان از تحليل رگرسيون گام به  - بيني پيشرفت تحصيلي از روي عملكرد خانواده و تعارض والد پيش

  :شود ميگام استفاده شده است كه نتايج آن ارايه 
 ضريب همبستگي چند متغيره و مجذور آن در تحليل رگرسيون: 3جدول

R ضريب تبيين ديل شدهتعRمجذور استاندارد برآورد خطاي  مدل

373/0الف 139/0 133/0 624/1 1 

  نوجوان -عملكرد خانواده، تعارض والد: ها بيني كننده پيش
اين مقدار . است /.139 و مجذور آن /.373ضريب همبستگي چند متغيره  دهد مينشان  3توجه به جدول 

تغييرات پيشرفت تحصيلي را در صد از در 13كه حدود  دهد مياز مجذور ضريب همبستگي نشان 
ي دار معنيبراي بررسي . كنند نوجوان تبيين مي - آموزان متغيرهاي عملكرد خانواده و تعارض والد دانش

  :شود مياستفاده شده كه نتايج آن در زير ارايه ) تحليل واريانس( Fمحاسبه شده از آزمون  Rمجذور 
  تحليل واريانس در رگرسيون چند متغيري: 4جدول

 داري سطح معني F ميانگين مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات دلم

 الف رگرسيون 1
  باقيمانده

 كل

540/130 
001/808  
540/938 

2 
306  
308 

270/65 
641/2 

 

719/24 000./ 

  نوجوان -تعارض والد، عملكرد خانواده: ها بيني كننده پيش
  .است دار معنيمحاسبه شده  Fكه  دهد مينشان  4توجه به جدول 

  
  ضرايب بتاي استاندارد شده براي ارزيابي سهم هريك از متغيرها: 5جدول

 داري سطح معني BetaT خطاي استانداردB مدل

 عملكرد خانواده  
 نوجوان-تعارض والد

011/0- 
015/0- 

006/0 
003/0 

115/0- 
304/0- 

888/1-  
004/5- 

060./ 
000./ 

پيشرفت  بيني پيششده براي ارزيابي سهم هريك از متغيرها در  استاندارد ضرايب بتاي 5در جدول
هاي ذكر شده  لفهؤم كه يك واحد تغيير در دهند مياين ضرايب بتا نشان . تحصيلي آورده شده است

. است -115/0مثالً ميزان بتاي عملكرد خانواده . معادل با چه مقدار تغيير در پيشرفت تحصيلي است
 - 304/0نوجوان  -ميزان بتاي تعارض والد. نيست دار معنيكه اين مقدار بتا  دهد مينشان  tنتيجه آزمون 

 -304/0نوجوان برابر با  -كه يك واحد تغيير در تعارض والد دهد مياين مقدار از ضريب بتا نشان  .است
  .است آموزان تغيير در نمره پيشرفت تحصيلي دانش واحد
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  گيري بحث و نتيجه
 .نوجوان با پيشرفت تحصيلي بود-حاضر تعيين رابطه عملكرد خانواده و تعارض والدهدف تحقيق 

عملكرد خانواده و پيشرفت تحصيلي رابطه  آزمون فرضيه اول تحقيق نشان داد كه بين اختالل در
و ، براون، مكلويد، آنگرنتيجه تحقيق حاضر با نتايج تحقيقاتي از جمله  .وجود دارد دار معنيمعكوس و 

همخوان است كه رابطه معكوسي بين اختالف زناشويي و پيشرفت تحصيلي فرزندان پيدا ) 2000( سلتري
به هوش  افتد و صرفاً ء اتفاق نميتوان گفت كه پيشرفت تحصيلي در خال در تبيين اين نتيجه مي .كردند

حمايت و ، ادهنحوه تعامالت اعضاي خانو، بلكه محيط خانواده .هم وابسته نيست آموز دانشو استعداد 
همراهي خانواده و عوامل ديگر نقش مهمي در آرامش فكري و تمركز و توجه فرد دارند و اشكال در اين 

قرار خواهد داد بلكه  تأثيرعوامل نه تنها يادگيري و پيشرفت فرد را در محيط خانواده به طور منفي تحت 
وقتي خانواده عملكرد خود را در ابعاد ، براينبنا. دهد ميقرار  تأثيرعملكرد فرد در آموزشگاه را نيز تحت 

كنترل رفتار و غيره به خوبي ايفا نكند عملكرد تحصيلي يا ، همراهي عاطفيمسأله، مختلف مانند حل 
تأثير قرار اي قرار دارد نيز به طور منفي تحت  آموزي كه در چنين خانواده دانشپيشرفت تحصيلي 

تواند يك عامل كليدي  ميافتد و چگونگي عملكرد آن  درون خانواده اتفاق مي در واقع آنچه در .گيرد مي
گوار و شرايط نامناسب پذيري و كاهش خطرات فعلي و آينده مرتبط با رويدادهاي نا در ايجاد انعطاف

بر . سازد تا ياد بگيرند و پيشرفت كنند و پرورش دهنده كودكان را قادر ميهاي بر انگيزنده  محيط. باشد
هاي رشد كودكان و انتقال مثبت آنان  تواند براي بسياري از جنبه ميهاي خانوادگي بدكار  ، محيطعكس

  .به بزرگسالي بسيار مضر باشد
نوجوان و پيشرفت تحصيلي رابطه معكوس و -آزمون فرضيه دوم تحقيق نشان داد كه بين تعارض والد

همخوان است كه رابطه  )2003( يان و همكارانباين نتيجه نيز با نتيجه تحقيق . وجود دارد دار معني
طلبي و  توان گفت استقالل در تبيين اين نتيجه مي. اند با پيامدهاي تحصيلي مرتبط دانستهفرزند را - والد

والديني كه . ي استهاي رشدي دوران نوجوان چراي رهنمودهاي والدين از ويژگي چون و عدم پذيرش بي
نهي كردن و  وان خود آگاهي ندارند ممكن است بخواهند با امر وهاي رشدي در نوج از چنين ويژگي

از جمله . هاي مستقيم نوجوان را به انجام برخي از امور و عدم انجام امور ديگر ترغيب كنند دستورالعمل
باشد كه اين اصرار نه تنها منجر به  تواند ميكيد بر تحصيل و وضيعت درسي نوجوان أاين موارد اصرار و ت

بلكه عالوه بر مختل شدن رابطه منجر به مقاومت نوجوان و عدم  شود ميپيشرفت تحصيلي نرشد و 
  .قرار دهد تأثيرپيشرفت تحصيلي را به طور منفي تحت  تواند ميكه  شود ميتوجه به تحصيل 

پيشرفت  بيني پيشنوجوان توان - نتيجه تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه عملكرد خانواده و تعارض والد
كننده پيشرفت  بيني پيشمشاركت والدين را به عنوان ) 2001( هاوردمپسي و ديگران. يلي را دارندتحص

  . تحصيلي شناسايي كرد كه با نتيجه تحقيق حاضر همخوان است
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تمام . بي آموزش و پرورش استي مهم در ارزياها شاخصآموزان يكي از  پيشرفت تحصيلي دانش
جامعه و به طور ، به عبارتي. پوشاندن جامه عمل به اين امر استهاي اين نظام براي  ها و كشش كوشش

، رشد و تكامل موفقيت آميز وي و جايگاه او در جامعه، نسبت به سرنوشت فرد، ويژه آموزش و پرورش
عالقمند و نگران است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختي و كسب مهارت و 

، 1994، فراهاني( پيشرفت و تعالي يابد، آنچنان كه بايد، عاطفي و رفتاري، عاد شخصيتيتوانايي و نيز در اب
هاي  براي پيشرفت تحصيلي يكي از دغدغهآموزان  انگيزه دانش). 1386، به نقل از پاييزي و همكاران

هاي مهم  ز چالشيكي ا، بنابراين. ها است ، متخصصان تعليم و تربيت و خانوادهپژوهشگران، معلمان
پيشرفت تحصيلي بيشتر و كسب آموزان را در جهت  مدارس در قرن بيست و يكم آن است كه دانش

را براي همراه شدن با تحوالت سريع عصر حاضر در  مسألههاي روزآمد بر انگيزد و توانايي حل  مهارت
  ).1385، شريفي( آنها پرورش دهد

اجتماعي و هيجاني ، شناختي، يرات برجسته جسمانيبا تغي) دوران راهنمايي( ي اوليه نوجوانيها سال
فزايش اين تغييرات با انتقال در روابط خانواده و ظهور و ا. شود ميمشخص شود،  ميكه با آغاز بلوغ شروع 

نوجوان در مدت  - كه تعارض والد دهد ميتحقيق نشان . شان همراه است تعارض بين نوجوان و والدين
، در مدت اين دوره. گيرد روزمره زندگي خانوادگي را در برمي يابد و وقايع يش ميي راهنمايي افزاها سال

نوجوان در مدت -شيوع تعارض والد. هاي بين نوجوانان و والدين آنها بسيار آشكار است تعارض در تعامل
لي با گنجاندن رويكرد عم. هاي مدرسه راهنمايي دارد ي اوليه نوجواني اشارات مستقيم براي برنامهها سال
و از طريق ، تر هاي اثربخش براي حل تعارض با والدين به شيوهتوانند نوجوانان را  مسأله، معلمان ميحل 

شان اغلب  ارتباط و تعارض بين نوجوان و والدين). 2000، 1آليسون( بهبود روابط خانواده نيرومند كنند
، دوستانها،  فعاليتت روزمره مانند و روابط راجع به موضوعا، ها ، نقشباره قواعدمستلزم مذاكره مجدد در

عملكرد كليدي والدين پرورش شخص نوجوان تا ). 2008، شيارمن و دومالو( و مدرسه است، ها وليتئمس
و حمايت  دوست داشتني، ايمن، نقش والدين فراهم كردن محيط سالم. حد ممكن به شيوه سالم است

اين نوع تجربه به . محيطي كه اجازه دهد فرزندان دوران جواني شاد و سالمي داشته باشند، كننده است
و رفتارهاي ضروري براي بزرگسال مولّد شدن براي ، ها ، نگرشها ، ارزشدانش دهد ميجوانان فرصت 

  .جامعه و اجتماع گسترش دهند، خانواده، خود
ارتباط مناسب و توام با اعتماد در بين اعضا ، اردتهديد و سرزنش وجود د، هايي كه تحقير در خانواده

متناسب با سطح  ءها و وظايف اعضا ، نقشمرزهاي بين اعضاي خانواده روشن و واضح نيست، وجود ندارد
و ، همراهي عاطفي وجود ندارد، افتد مسأله و مشكل به طور مناسب اتفاق نميحل ، رشدي آنها نيست

عملكرد نامناسب . عملكرد خانواده دچار مشكل است شود مينها به طور مناسب حل و فصل  تعارض

                                                      
1- Allison 
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پيامدهاي ناگواري براي نظام خانواده و اعضاي آن داشته باشد كه  تواند مينوجوان - و تعارض والد خانواده
  . منفي آن بر پيشرفت تحصيلي فرزندان است تأثيراز جمله آن با توجه به نتيجه تحقيق حاضر 

از طريق تشكيل جلسات آموزشي  شود ميبه دست اندركاران امر آموزش و پرورش پيشنهاد ، بنابراين
در خصوص نحوه برقراي  تواند مياين جلسات . ها عملكرد آنها را ارتقاء دهند اي براي خانواده و مشاوره

پاسخگويي نحوه بيان و ابراز احساسات و ، شيوه برخورد با تعارضمسأله، شيوه حل ، ارتباط در خانواده
 - اين تغييرات بر روابط والد تأثيرهاي دوران نوجواني و تحوالت اين دوران و  ويژگي همچنين، عاطفي

در جهت بهبود عملكرد خانواده خود و حل تعارض از  شود ميبه والدين نيز پيشنهاد . نوجوان انجام گيرد
اوره و استفاده از منابع موجود در طريق پرداختن به روابط در خانوده و شركت در جلسات راهنمايي و مش

  . هاي موفق اقدام نمايند ادهخصوص خانو
اين تحقيق از نوع همبستگي است و در ادعاي روابط علت و معلولي بين متغيرها داراي محدوديت 

انجام شده است و محدوديت تمامي  اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه و به صورت خود گزارشي. است
  . ها را دارد ودنيآزم هاي اي از جمله درجه اعتماد به پاسخ نامهتحقيقات پرسش

  منابع
گري  پيشرفت تحصيلي با واسطه بررسي رابطه هوش عاطفي و). 1390. (االسالمي، راضيه احمدي، ساره، شيخ

 .20-1، 8، شتربيتي مطالعات روانشناسيرضايت از تحصيل، 

آموزان و رابطه آن با خالقيت و  هاي تفكر در دانش بررسي سبك). 1382. (اكبر پور، سوزان؛ سيف، علي امامي
  .35-56، 20، شهاي آموزشي فصلنامه نوآوريپيشرفت تحصيلي، 

بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر ). 1386(اهللا؛ صفايي، پريوش  ليپاييزي، مريم؛ شهرآراي، مهرناز؛ فرزاد، و
فصلنامه  هاي تهران، آموزان دختر پايه دوم رشته علوم تجربي دبيرستان شادكامي و پيشرفت تحصيلي دانش
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