
 

 

 سطهمتو انآموزدانش تحصیلی پیشرفت با زناشویی تعارض و والدین انتظارات رابطه بررسی 

 میبد شهرستان اول دوره

 3اردکانی نوریان مرضیه، 2فیروزآبادی دهقانی محمدحسین، 1جوادیان السادات نجمه

 .ایران یزد، میبد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناس .1

 (.مسئول نویسنده) .ایران تهران، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس .2

 .ایران یزد، میبد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناس .3

 312-320، صفحات 1041 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 50/50/1051تاریخ پذیرش:                                                                                 12/50/1051تاریخ وصول: 

 چکیده

 دوره اول آموزان متوسطهدانش یلیتحص یشرفتبا پ ییو تعارض زناشو ینانتظارات والدبین رابطه حاضر تعیین  هدف از پژوهش

 اول دوره آموزانپژوهش شامل تمامی دانش آماری جامعه. نوع همبستگی استز ا و کاربردیروش پژوهش . شهرستان میبد است

 عنوانبه نفر 909 دهند. از این تعدادتحصیل بودند را تشکیل میمشغول به  0911 -0011شهرستان میبد که در سال تحصیلی  متوسطه

رسشنامه پ از هاآوری دادهبرای جمع. انتخاب شدند ایچندمرحله ایبه شیوه خوشه گردید که تعیین جدول مورگان از استفاده نمونه با

 یشرفتپو برای سنجش  (4110)و ثنایی  ین براتیوالد ییتعارض زناشو ، پرسشنامه(011۱و همکاران ) ین هوجت والداانتظار

ندگانه و چ رگرسیون های تحقیق از آزمونداده وتحلیلتجزیهجهت شد.  آموزان استفادهیلی معدل کل یک سال تحصیلی دانشتحص

آماری  دارمعنی و ی مثبترابطه تحصیلی با پیشرفت ینانتظارات والد که بین دادند نشان هاپیرسون استفاده شد. یافته همبستگی

والدین  متغیرهای انتظارات. دارد دار آماری وجودمعنی و منفی رابطه تحصیلی یشرفتپ با ییتعارض زناشو همچنین بین. وجود دارد

 انیشاوندبا خو یرابطه خانوادگ یجانی، کاهشه یهاواکنش ی، افزایشکاهش همکارو تعارض زناشویی و بیشتر ابعاد آن شامل 

مربوط واریانس از درصد  00 درمجموع، خود یشاوندانبا خو یرابطه فرد یکدیگر و کاهشاز  یکردن امور مال ، جداهمسر و دوستان

 کند.را تبیین می آموزاندانش یلیتحص یشرفتپبه 

 .تحصیلی پیشرفت زناشویی، تعارض والدین، انتظاراتکلیدواژه:  

 

 1041 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 909                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

ای بوده است. یکی از عوامل مهم پیشرفت ترین ارکان هر جامعهترین و اساسیامری است که از دیرباز جزو مهم وپرورشآموزش

باشد. در دنیای امروز که رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی کارآمد و توانمند آن جوامع می وپرورشآموزشو ترقی جوامع پیشرفته، 

از اهمیت فراوانی  وپرورشآموزشهای های نوین است، نظامو سریع علم و فناوری شمولجهانو فرهنگی جوامع در گرو گسترش 

رشد شناختی، زیستی، اجتماعی و  ازجملهورود به دبیرستان با تغییرات اساسی (. 4102اند )گوهری و همکاران، برخوردار گردیده

در چنین بافت در (. 411۱ ،0سائوک گرولنیک، پرایس، بیسونگر و) والد همراه است -روابط نوجوان ویژهبهتغییر روابط با خانواده 

ی لهای شغلی و تحصییابد، این در حالی است که نگرانی برای موفقیتآموزان اغلب کاهش میحال رشدی عملکرد تحصیلی دانش

 شدهمشخصای دهطور فزاینهای روانشناسی و تربیتی بهشود. در حوزهتر مییابد و نیاز برای شناسایی منابع حمایتی پررنگافزایش می

 یعوامل اجتماع یانم (. از4101 ،4فن و ویلیامز)دارند  آموزانای رشدی دانشهیندآداری بر یادگیری و فراست که والدین اثر معنی

محل ارتباط  ینتریمیو قد ینخانواده اول چراکهدارد،  یاساس یتیپرورش فرزند سهم دارند، خانواده بدون شک اهمکه در  یادیز

 .(4102و همکاران،  9هارول) رودیفرزند به شمار م یاجتماع

راری ارتباط توانایی برقدادن یک طرح پژوهشی، مفهوم پیشرفت در تحصیل به توانایی تحلیل و ارزشیابی اطالعات، توانایی انجام

خالقی ا، خودانگیزشی و شدهگرفتههای های مختلف فرهنگی، پذیرش مسئولیت تصمیمموثر با دیگران، توانایی همکاری در گروه

اهمیت دارد که پیشرفت آموزشگاهی در یادگیری اثر داشته  جهتازاین(. پیشرفت تحصیلی 0912است )هادی،  یافتهگسترش بودن

بت به آموزان نسدهد و معلم برای افزایش سطح انگیزش دانشآموزشگاهی پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میو یادگیری 

های مختلف درسی، باید سعی کند تا شرایط یادگیری را بهبود بخشد و کیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از یادگیری موضوع

وکی و کسب کنند )نصرت ناه نفساعتمادبهبت به توانایی خود در یادگیری، آموزان به موفقیت دست یابند و نساین طریق دانش

آید ها از ترکیب عواملی چون خانه، مدرسه و جامعه به وجود می(. پیشرفت تحصیلی همچون بسیاری از پدیده0912همکاران، 

و رشد آموزشی و همچنین عوامل  های مرتبط با پیشرفت تحصیلیشناسایی مؤلفه روازاین(. 411۱)کیامنش و سیف درخشنده، 

ته های پژوهشی که در این زمینه صورت گرفبنابراین یافته؛  های اساسی در جهت نیل به این اهداف استاز گام یکیآنتأثیرگذار بر 

(. 0112، 0نوجوانان دارند )ولترزمستقیم و غیرمستقیم نقش بسزایی در پیشرفت تحصیلی  طوربهدهد که والدین است نشان می

ی پدر و مادر از عملکرد فرزندان در الدر پژوهش خود نشان دادند که انتظارات با( 4119) 2کریستین سون و همکاران ازجمله

دهد؛ همچنین والدینی که پاسخگوی احساسات و فکری پرورش می ازلحاظها را مدرسه همسو با عملکرد مثبت آموزشی، آن

ی و به نقل از رضاید )تحصیلی آنان دارن کنند، نقش مؤثری در عملکردها حمایت میشرفت آنعواطف فرزندان خود هستند و از پی

                                                           
1. Grolnick, Price, Beiswenger, & Sauck 

2. Fan & Williams 
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4. Wolters 
5. Christenson et al   
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 900                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

عوامل و متغیرهاست که وجود آن به نوع و شدت  ازجملهدهد که پیشرفت تحصیلی های متعدد نشان می(. پژوهش0921همکاران، 

 عوامل دیگر چون انتظارات والدین وابسته است. 

ی درباره ای است که والدینگرایانهوالدین؛ عقاید واقع انتظاراتعامل مهمی در افزایش پیشرفت تحصیلی است.  انتظارات والدین نیز

رفت از عوامل خانوادگی موثر بر پیش یکیان عنوبهی فرزندانشان دارند. امروزه انتظارات والدین در آموزش پیشرفت تحصیلی آینده

(. اگر والدین انتظارات و توقعات منطقی از فرزندان خود داشته 0911رت و همکاران، شود )بشاآموزان مطرح میتحصیلی دانش

فی قرار گیرند و اگر غیرمنطقی بوده و حالت من مورداستفاده آموزدانشعامل و محرک در پیشرفت تحصیلی  عنوانبهتواند باشند، می

(. از سوی دیگر انتظارات والدین و 0911آموز شوند )عبدی، توانند سبب افت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشداشته باشند می

شود. ی میگذارنامطمئن و لرزان پایه طوربهآموز دانش نفسعزتگاه است که بر روی آن گرا بودن والدین نوعی تکیهبه عبارتی کمال

است  شدهتعریفهای زندگی فرد اری از جنبهدادن کارها در سطوح بدون اشتباه در بسییک نیاز قوی برای انجام عنوانبهگرایی کمال

ارات انتظ مچنینکنند و هیم افتیدری موفقیت تحصیلی درباره خود نیآموزان از والدکه دانش یاطالعات(. 0911)غالمی و غفاری، 

 نییپا یلیتحص شرفتیباالست که فرزندانشان پ زین یزمان یانتظارات والدین حت .ابدییم شیافزا ،یلیتحص تیبا استمرار موفق نیوالد

 ی(، حتندانرز)ف هاآن یاز فرزندانشان برا نیبرسند که انتظارات والد جهینت نیها باعث شد که محققان به اافتهی نیداشته باشد. ا

 قاتیشوند. تحقیواجه مبا شکست م نیدر برآورده کردن انتظارات والد -اوقات  یآموزان برخعامل است که دانش نیترمهم یزمان

؛ 4112، 0بوون) کردند دیتأک یلیتحص زهیو انگ یلیتحص شرفتیها در پو نقش آن نیآموزان از انتظارات والدبر ادراکات دانش گرید

ها از آن یها انتظارات باالترآن نیکنند که والدیکه تصور م یآموزانکه دانش افتندیدست  جهینت نین محققان به ای( ا4111، 4دالتون

 9پرومبا و نکسویی ازجمله (.4112 ،)بوون برتر باشند یلیتحص ازنظرانجام ندهند و  دارمسئله یدارد رفتارها ادیدارند، احتمال ز

( در پژوهش خود نشان دادند که انتظارات باالی پدر و مادر از عملکرد فرزندان در مدرسه همسو با عملکرد مثبت آموزشی، 4109)

دهد؛ همچنین والدینی که پاسخگوی احساسات و عواطف فرزندان خود هستند و از پیشرفت فکری پرورش می ازلحاظها را آن

رباره د یناست که والد ایگرایانهواقع یدعقا ین؛انتظارات والدکنند، نقش مؤثری در عملکرد تحصیلی آنان دارند. ها حمایت میآن

ز ا یاجتماع یهاینهدرون زم ها است که معموالًو آمال آن یدهاام ین،والد یآرزوها یولفرزندانشان دارند،  یندهآ یلیتحص یشرفتپ

از فرزندان  نیمربوط به انتظارات والد یقات. تحقیستندآموزان ندانش یواقع یهاو بر اساس داده شدهواقعمقبول  یلیتحص یشرفتپ

دارد  آموزان رابطه مثبتدانش یلیو عملکرد تحص یشرفتبا پ ینوالددهد که انتظارات ینشان م یبه آموزش عال یابیها در دستآن

ها انتظارات ها از آنآن ینکنند والدیکه تصور م یآموزانبه دانش بتآموزان نسدانش ین(. عالوه بر آن، ا4111، 0ژان؛ 4112دیویس، )

لفی در مورد رابطه انتظارات والدین با پیشرفت تحقیقات مخت (.4109توستون، )دارند  یتریینپا یلیدارند، نرخ افت تحص یینپا
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 902                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 یشرفتو پ ینخانواده، انتظارات والد یهاییدارا"ای با عنوان ( مطالعه4141و همکاران ) 0فنگتحصیلی انجام شده است. برای مثال، 

ملکرد و ع ینوالد یفرزندان با انتظارات آموزش یانداز خانواده برادهد که پسینشان م یجنتاانجام دادند.  "ینفرزند در چ یلیتحص

داری ییلی فرزندان رابطه مثبت و معنتحص پیشرفتو  ینوالد یدارد. انتظارات آموزش یفرزندان ارتباط مثبت و معنادار یلیتحص

در  ینوالد راییگکمالفرزندان بر اساس  یلیتحص یزشانگ بینییشپ"( در پژوهشی با عنوان 0911خداوندلو و مالحسینی ) دارد.

شتباهات ، اینانتقاد والد ین،انتظارات والد ید،ترد ی،مؤلفه نگران ینببه این نتیجه رسیدند که  "(11 -1۱)یلی شهر قم در سال تحص

 ینوالد یردف یمؤلفه استانداردها ینب ینفرزندان شهر قم رابطه وجود دارد. همچن یلیتحص یزشو انگ ینوالد یبنظم و ترت ین،والد

( مشاهده داردیراستان)استاندارد و غ یونیرگرس رایببه ض یبا نگاه درنهایتفرزندان رابطه معنادار مشاهده نشد.  یلیتحص یزشو انگ

درصد،  41درصد، انتظارات  40نسبت به اعمال  یددرصد، ترد 02در مورد اشتباهات  یشامل نگران ییگراکمال هایمؤلفهشد که 

( در پژوهشی با 0911شیرازی و همکاران ) .کنندیم بینییشرا پ یلیتحص یزشدرصد از انگ 41 یبرتدرصد،  نظم و ت 02انتقاد 

-دانش یلیصتح یشرفتپ باانگیزهانتظارات معلمان  یندر رابطه ب ینو مشارکت والد ینانتظارات والد یانجینقش م یبررس"عنوان 

باال و  فیتباکی یلیتحص یزاتبنا به وجود امکانات و تجه یدر مدارس خصوص یلیتحص یسطح دستاوردهابیان کردند که  "آموزان

ارات با جو مثبت و سطح انتظ یکه در مدارس یآموزاندانش ینمدارس باالست و همچن یربا سا یسهدر مقا یین،معلم پا -آموزنرخ دانش

 اند.اشتهد یلیتحص یتبه موفق یابیر دستد یشتریآموزان، شانس بشدان یربا سا یسهباال حضور داشتند، در مقا یلیتحص

 یهادچار مشکالت و تنش لیاست که به هر دل یآموزان، وجود دانشوپرورشآموزش ویژهبهجامعه و  گیردامنیکی از مسائل 

 یطیحمهم م ریمتغ کی عنوانبهشود، یخانه م یشدن فضا که منجر به مخدوش نیوالد نیتعارضات ب نیبنابرا؛ هستند یخانوادگ

 یجسمان ،یسالمت روان نهی، در زمنوجوانو ابعاد مختلف رفتار  یعمومبر رشد  یاژهیتواند اثرات ویم میرمستقیو غ میمستق طوربه

 یالزم خانوادهمست یآموز در مدرسه تا حدوددانش یلیتوان گفت که بهبود عملکرد تحصی، مدرواقعداشته باشد.  ،یلیو عملکرد تحص

 یهابیمشکالت و آس جادیباعث ا وادهتعارضات و مشکالت درون خان ن،یبنابرا؛ مناسب و موثر است گروهی بینسالم و روابط 

دن گذارد، لذا، برطرف کریم یمنف ریثأفرزند در مدرسه ت یلیبر عملکرد تحص درنهایتشود و یآموزان مدر دانش یو رفتار یروان

جسمانی و روانی فرد و بهبود عملکرد مناسب در مدرسه و جامعه  سالمتبهفضایی مناسب در خانه منجر  جادیمشکالت خانواده و ا

داخل و خارج  یفرد نیدر رشد روابط ب یشاخص مهم ییرابطه زناشو تیفیک(. 4100شود )به نقل از شهنی ییالق و همکاران، می

 یشارتباط و اثربخ یها در برقرارو توجه آن ییباعث کاهش توانا ییشوزنا یهادر کشمکش نیبودن والد ریشود. درگیاز خانواده م

ود که شیفرزندان م تیترب نا مؤثر یمنجر به راهکارها ییشود. تعارض زناشویبا فرزندانشان م یو اجتماع یعاطف تیها در حماآن

(، کاهش 4112 ،یبه نقل از گروند؛ 0122 مد،یو ا ستربروکزیا) 4یبودن عاطففرزندان است. غیرقابل دسترس یآن ناسازگار امدیپ

 جیکر نچام،ی)ف یفرزندپرور یهادر مورد نقش نیوالد ی( و فقدان همکار4112 ،ی، به نقل از گروند4114 د،یارتباطات )کروتر و ه

 یر سازگارب ییتعارض زناشو ،طورکلیبهگذارد. یم ریثأفرزند ت یاست که بر عملکردها ییتعارض زناشو جی( از نتا0110 ،و اسبورن

                                                           
1. Fang 
2. Emotional unavilability 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 13

https://ijndibs.com/article-1-725-fa.html


 انو همکارجوادیان                                                                                              ......تحصیلی پیشرفت با زناشویی تعارض و والدین انتظارات رابطه بررسی

  

 

 901                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

رابطه  یبررس"( در پژوهشی با عنوان 0914عبادی و برون )از آن است.  جزئی یلیتحص تیگذارد که موفقیم ریثأفرزند ت جانبههمه

تحصیلی  باانگیزهبه این نتیجه رسیدند که تعارض زناشویی  "آموزاندانش یلیتحص باانگیزه ینو نظارت والد ییتعارض زناشو

دار دارد. بر اساس شواهد آموزان رابطه مثبت معنیتحصیلی دانش باانگیزهدار و نظارت والدین آموزان رابطه منفی معنیدانش

زی و فرامر آموزان است.از این پژوهش نظارت والدین میانجی رابطه بین تعارض زناشویی و انگیزه تحصیلی دانش آمدهدستبه

انجام دادند.  "زنان ساکن در بوشهر یانو عوامل موثر بر آن در م ییتعارضات زناشو یبررس"ای با عنوان ( مطالعه0912همکاران )

 ینا نیام یمعنادار ی، و رابطه آمارتأییدشدهمربوط به سن، مدت ازدواج و تعداد فرزندان،  یاتنشان داد که فرضها مطالعه آن یجنتا

ات همسر با تعارض یالتپاسخگو و تحص یالتاشتغال، تحص یتوضع یاناما م؛ است شدهمشاهده ییو تعارضات زناشو یرهامتغ

 اساله ر 09آموز دانش 0۱2( در پژوهش خود 4112) کزیویو مارک لیدو نشد. هدهمشا یمعنادار یرابطه آمار گونههیچ ییزناشو

به نقل ) رابطه دارد. برون و ترزل نییپا یلیتحص تیو موفق نفسعزتبا  ییقرار دادند و نشان دادند که تعارض زناشو یمورد بررس

 .فرزندان رابطه دارد یلیتحص نییپا یبا کارکردها ییدر پژوهش خود نشان دادند که تعارض زناشو زین( 0914از عبادی و برون، 

 نید نسبت به والدهستن ییکه دچار تعارضات و مشکالت زناشو ینیخود نشان دادند فرزندان والد ی( در مطالعه4119) یل و سون

 شوند.یم یشتریب لیو ترک تحص لیسالم، دچار افت تحص

ا امری هکشور هستند و پیشرفت تحصیلی آن سازانآیندهکه فرزندان هر خانواده های فوق و به دلیل آنبا توجه به مطالب و پژوهش

و  نیانتظارات والد، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ای برخوردار استمت جسمی و روانی از اهمیت ویژهالاست که پس از س

 پردازد.یبد میآموزان متوسطه اول مدانش یلیتحص یشرفتبا پ ییتعارض زناشو

 پژوهش روش

هرستان ش متوسطه اول دوره آموزانتمامی دانشتوصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش عبارت بود از  طرح پژوهش حاضر

 گرفتهانجامی آماری این پژوهش براساس استعالم . تعداد جامعهمشغول به تحصیل بودند 0911 -0011تحصیلی  میبد که در سال

گیری نفر با نمونه 909نفر بود. تعداد نمونه با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه مورگان،  0۱11شهرستان میبد  وپرورشآموزشاز 

 یحاتی. نخست توضدیماه به طول انجام 4پژوهش حدود  نیاجرای ابندی شده انتخاب شدند. ای طبقهخوشه صورتبههدفمند و 

ها در حضور پژوهشگر پاسخ داده تعداد پرسشنامه نیشتریب. داده شدآموزان دانش به آنان درباره پژوهش و محرمانه بودن اطالعات

راد ها در مقابل اف، پرسشنامهبازگشت . در هنگامبازگردانندرا ها ، آنییها سپرده شد تا پس از پاسخگوبه آنی کم شدند و تعداد

 پاسخ دهند. موردنظرسؤال  به بدون پاسخ بود از آنان خواسته شد که دوباره یشد و اگر سؤال یبررس
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 90۱                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ابزارهای پژوهش

سؤال دارد که  0پرسشنامه  ینکردند. ا ین( تدو011۱و همکارانش ) 0را هوج ینپرسشنامه انتظارات والد ین:ت والداانتظارمقیاس 

ستند عبارت ه یبها به ترتاز سؤال یکبه هر یدهپاسخ یوهکند. شیم یریگرا اندازه ینانتظارات والد یاینهگز 2 یکرتبا استفاده از ل

من شاگرد متوسط به باال  0شاگرد متوسط هستم،  یبرا 9متوسط هستم، یرشاگرد ز یبرا 4شاگردم،  ینتریفمن ضع یبرا 0از: نمره 

( 0911روایی این پرسشنامه با توجه به استاندارد بودن، در پژوهش شیرازی زوارق و همکاران ) شاگردم. ینتریقو یبرا 2هستم و 

 قرار گرفت. مورد تأیید 2۱/1توسط نظر اساتید رشته علوم تربیتی تأیید و پایایی آن از طریق آزمون کرونباخ با ضریب 

سنجش تعارضات سوالی است که برای  04یک ابزار پرسشنامه تعارضات زناشویی  :(MCQ)ین والد ییزناشو تعارضمقیاس 

تهیه و تنظیم گردیده است. این پرسشنامه هفت بعد از ( 4110است. این آزمون توسط براتی و ثنایی ) شدهساخته وشوهریزن

های هیجانی، افزایش جلب از: کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش اندعبارتسنجد که تعارضات زناشویی را می

حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و جدا کردن 

یک و )تعارضات زناشویی( ارتباط نزد موردنظره که با متغیر ای تهیه شدهای پرسشنامه به گونهمحتوای مؤلفه. امور مالی از یکدیگر

 شدند. هر سؤال های متعلق به خرده مقیاس کاهش رابطه جنسی از پرسشنامه حذفمستقیم دارند. به دلیل مسائل فرهنگی ماده

یابد که در این ابزار صاص میها اختبه آن 2تا  0 ها، نمراتاست که متناسب با پاسخ شدهتنظیم ای لیکرتگزینه 2براساس مقیاس 

وش آلفای در این پژوهش ضریب پایایی این پرسشنامه به ر. است نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر

های افزایش واکنش، %۱1کاهش همکاری و ابعاد گوناگون تعارض زناشویی: %۱1 کل تعارض زناشویی کرونباخ به ترتیب،

ی خانوادگی با کاهش رابطه، %۱2 افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، %۱4افزایش جلب حمایت فرزندان، %20هیجانی

 .دست آمدهب %12و جداکردن امور مالی از یکدیگر  %1۱دوستان و خویشاوندان همسر

 -0011 ها در کل سال تحصیلیآموزان از نمره معدل آنبرای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش سنجش پیشرفت تحصیلی:مقیاس 

های تحقیق از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان استفاده داده وتحلیلتجزیهاست. جهت  شدهاستفاده 0911

 آماری قرار گرفتند. وتحلیلتجزیهمورد  SPSS 24 افزارنرمها از طریق شد. داده

 هایافته

 11و  %4/۱0نفر دختر یعنی  449در پژوهش،  کنندهشرکتآموز دانش 909از مجموع های پژوهش مشخص شد که بر اساس یافته

 %4/99نفر در پایه هشتم متوسطه یعنی  010، %۱/9۱نفر در پایه هفتم متوسطه یعنی  00۱باشد. از این تعداد می %2/42نفر پسر یعنی 

 باشند.می %0/41نفر در پایه نهم متوسطه یعنی  10و 

 است. شدهدادههای توصیفی متغیرهای پژوهشی نشان آماره 0ماره در جدول ش     
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 902                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ها در متغیرهای پژوهشمیانگین و انحراف استاندارد آزمودنی. 1جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 42/9 92/2 909 یکاهش همکار

 02/4 01/۱ 909 یرابطه جنس کاهش

 ۱1/9 02/1 909 یجانیه یهاواکنش افزایش

 12/9 41/1 909 فرزندان یتجلب حما افزایش

 12/9 00/1 909 همسر و دوستان یشاوندانبا خو یرابطه خانوادگ کاهش

 22/9 01/02 909 یکدیگراز  یکردن امور مال جدا

 2۱/4 ۱4/1 909 خود یشاوندانبا خو یرابطه فرد کاهش

 ۱۱/4 01/02 909 انتظارات والدین

 90/0۱ 11/۱2 909 تعارض زناشویی

. طبق نتایج باشددهد که شامل میانگین و انحراف معیار می( معیارهای مرکزی و پراکندگی متغیرها را نشان می0جدول شماره )

های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، (، میانگین مقیاس کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش0جدول )

دان همسر و دوستان، جداکردن امور مالی از یکدیگر و کاهش رابطه فردی با خویشاوندان خود کاهش رابطه خانوادگی با خویشاون

باشد. همچنین میانگین مقیاس انتظارات والدین و تعارض زناشویی می ۱4/1و  01/02، 00/1، 41/1، 02/1، 01/۱، 92/2به ترتیب 

 باشد.می 11/۱2و  01/02به ترتیب 

محاسبه  رسونیپ یهمبستگ بیضر آموزاندانش یلیتحص شرفتیبا پتظارات والدین و تعارض زناشویی ان نیرابطه ب یبررس منظوربه

 است. شدهارائه( 4در جدول ) جیشد. نتا

 هاضرایب  همبستگی بین متغیرهای پژوهش در کل آزمودنی .2جدول 

 سطح معناداری مقدار همبستگی تعداد نمونه متغیر مستقل

-پیشرفت تحصیلی دانشانتظارات والدین و 

 آموزان
909 2۱۱/1 111/1 

-تعارض زناشویی و پیشرفت تحصیلی دانش

 آموزان
909 404/1- 111/1 

 10/1 سطح درآموزان ی دانشلیتحص شرفتیبا پانتظارات والدین  نیب شدهمحاسبه یهمبستگ بیدهد ضرینشان م (4جدول ) جینتا

دار وجود یابطه معنرآموزان دانش یلیتحص شرفتیبا پانتظارات والدین  نیکرد که ب رییگجهینت نیتوان چنیم نیبنابرا معنادار است،

 زین موزانآدانش یلیتحص شرفتی، پافزایش انتظارات والدیناست پس با  مثبت رابطه نیا کهازآنجایی(. r=2۱۱/1؛ P<10/1) دارد

 و بالعکس. ابدییم شیافزا
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 901                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

معنادار است  10/1آموزان در سطح بین تعارض زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش شدهمحاسبههمچنین ضریب همبستگی 

(10/1>P 404/1؛- =rبا توجه به این .)موزان، آکه این رابطه منفی است بنابراین با افزایش نمره تعارض زناشویی در خانواده دانش

 یابد و بالعکس.ها کاهش میپیشرفت تحصیلی آن

رفت تحصیلی بینی پیشچندگانه برای بررسی سهم متغیرهای انتظارات والدین و تعارض زناشویی در پیش از روش تحلیل رگرسیون 

 شدهارائه( 9در جدول ) گامبهگامرگرسیون چندگانه با استفاده از روش  وتحلیلتجزیهآموزان استفاده شد. نتایج حاصل از دانش

 است.

 آموزانخالصه نتایج مدل رگرسیون انتظارات والدین و تعارض زناشویی در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش .3جدول 

 هاشاخص                 

 منبع تغییرات   
 مجموع مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 داریمعنی Fآماره 

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیلی

 991/1 001/1 111/1 1۱1/49 410/94 1 144/411 رگرسیون

 * * * * 90۱/0 919 109/012 باقیمانده

 * * * * * 904 112/112 کل

کمتر  10/1داری نیز از است و ضریب معنی 1۱1/49برابر با   آمدهدستبه Fدهد مقدار نشان می 9های جدول طور که دادههمان 

موزان آوالدین و تعارض زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانشتوان نتیجه گرفت که انتظارات درصد می 11است. بنابراین با اطمینان 

دست آمد، بنابراین با مجذور کردن این ضریب به =102/1Rکه ضریب همبستگی چندگانه داری دارند. با توجه به اینارتباط معنی

درصد از واریانس پیشرفت  00بینی  پیشبهقادر  درمجموعتوان گفت که انتظارات والدین و تعارض زناشویی همبستگی چندگانه می

 شود.آموزان هستند. بنابراین نتایج، این فرضیه تأیید میتحصیلی دانش

( حاصل βیر )آموزان، ضرایب تأثبینی پیشرفت تحصیلی دانشهای تعارض زناشویی در پیشبرای تعیین نقش هر یک از خرده مقیاس

 دهد.ن میها را نشا( آن0از معادله رگرسیون محاسبه شد که جدول )

 ضرایب رگرسیون نمرات رابطه تعارض زناشویی و پیشرفت تحصیلی .4جدول

 (P) یدارسطح معنی Tآماره  ضریب بتا خطای استاندارد B متغیرها

 111/1 ۱21/4 429/1 10۱/1 091/1 کاهش همکاری

 414/1 121/0 110/1 129/1 121/1 کاهش رابطه جنسی

 102/1 001/4 919/1 101/1 041/1 های هیجانیافزایش واکنش

 1۱2/1 001/1 12۱/1 111/1 14۱/1 افزایش جلب حمایت فرزندان

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و 

 دوستان
411/1 124/1 219/1 144/9 111/1 

 111/1 491/0 010/1 102/1 412/1 جدا کردن امور مالی از یکدیگر
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 111/1 122/9 014/1 111/1 401/1 کاهش رابطه فردی با خویشاوندان خود

 110/1 -111/4 -001/0 109/1 -040/1 تعارض

 111/1 ۱10/01 220/1 141/1 902/1 انتظارات

ه توان نتیجدار نیستند و میشود تنها ضرایب بتای کاهش رابطه جنسی و جلب حمایت فرزندان، معنیطور که مشاهده میهمان

ار بوده و قادر دآموزان نیستند. ضرایب بتای مابقی متغیرها معنیبینی پیشرفت تحصیلی دانشگرفت که این دو متغیر قادر به پیش

 .(P<12/1) آموزان هستندبینی خود ارزشمندی دانشپیشبه

 گیریبحث و نتیجه

 دوره اول هآموزان متوسطدانش یلیتحص یشرفتبا پ ییو تعارض زناشو ینانتظارات والدبین رابطه پژوهش حاضر با هدف بررسی 

 یشرفتا پب ییو تعارض زناشو ینانتظارات والدنتایج این مطالعه بیانگر آن است که  طورکلیبهشهرستان میبد صورت گرفت. 

(، 0911های خداوندلو و مالحسینی )این یافته با نتایج پژوهش دارد. یداریرابطه معن یبدآموزان متوسطه اول مدانش یلیتحص

( و دیباجی فروشانی و همکاران 0919(، عجم )0912(، عهدی و حسنی )0911(، شیرازی و همکاران )091۱آذربادکان و همکاران )

آموزانی که از پیشرفت تحصیلی خوبی برخوردارند، به تعامل توان گفت والدین دانش( همسو است. در تبیین این یافته می0922)

ست پرسند و آنان را برای درهای تفکر برانگیز میاز فرزندان خود سوالدهند. این والدین کالمی با فرزندانشان اهمیت بیشتری می

ه تالشگری ، وجود روحیاندآگاههایی که فرزندانی موفق در مدرسه دارند، از پیشرفت تحصیلی آنان انگیزند. خانوادهسخن گفتن بر می

ر افزاید. نوع نگرش خانواده به نتیجه کار هم بمی های تحصیلیدر خانواده نیز بر میزان کوشش یادگیرنده برای دستیابی به هدف

نگیزه دانند، در زمینه اثرگذاری بر اهایی که موفقیت را حاصل کار و کوشش خود میگذارد. خانوادهانگیزه تحصیلی فرزندان تأثیر می

نی که بر کنند. والدیتر عمل میفقدهند موهایی که موفقیت را به شانس و اقبال نسبت میتحصیلی فرزندان، در مقایسه با خانواده

ان نظارت آن برنامهفوقهای دهند و نوع فعالیتفرزندان، میزان ساعتی که برای تماشای تلویزیون تخصیص می یابیدوستنحوه 

ات نتظارگیرد. ابیشتری دارند و این خود در پیشرفت تحصیلی فرزندان مفید و موثر قرار می خودکنترلکنند، روی فرزندان می

ایتی که دهنده آن است که میزان نگرش مثبت و حمآموزان دبیرستانی موثر است و نشانتحصیلی والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش

ها برای موفقیت تحصیلی فرزندان کنند همراه با ارزش و اعتباری که آنآموزان در زمینه مسائل درسی از والدین دریافت میدانش

ل آموزان دخیگیری و تکوین پیشرفت تحصیلی دانشتواند در شکلر آمال و آرزوهای منطقی آنان میشوند در کناخود قائل می

(، پاسخگو و متعهد و کنندهدرخواستها متوقع )نیز در مطالعات خود گزارش کرد، نوجوانانی که والدین آن( 0110)پالسون باشد. 

 .داشت که از پیشرفت تحصیلی برخوردار باشندها بودند، احتمال بیشتری وجود دخیل در امور تحصیلی آن

ار وجود دآموزان همبستگی منفی و معنیطور که نتایج همبستگی نشان داد؛ بین تعارض زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانشهمان

همین زمینه، فورستنبرگ در  دارد. همخوانی (4112) کزیویو مارک لی(، دو4112درال و آلوارز ) ک،ینیکوپرم یهاافتهیبا  افتهی نیادارد. 

های منسجم ( نیز نشان دادند نوجوانانی که دچار تعارضات خانوادگی هستند بیشتر از نوجوانانی که در خانواده0110و تایتلر، )
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که ی خود هستند، عالوه بر این(. زمانی که والدین درگیر مشکالت عدیده4104کنند )سونگ و همکاران، هستند مدرسه را رها می

به فرزندان ندارند، ادراک فرزندان نسبت به والدین، محیط خانواده  رسانییارین و انرژی الزم را برای برقراری ارتباط، تشویق و زما

ود شهای درونی فرد نسبت به امور تحصیلی میپذیرد و احتماالً باعث اختالل درکششو انسجام خانواده نیز از این تعارض تأثیر می

ی های زندگاند که مسائل و کشمکشای رشد یافتههایی که تعارض کمتری دارند و به گونهخانواده (.0914و برون، )به نقل از عبادی 

مدیریت کرده و از جریان یافتن این مشکالت به درون روابط خانوادگی، روابط با اقوام و دوستان، روابط  خوبیبهخانوادگی را 

کنند و در کل تضاد و تعارض کمتری دارند، وقت و تمایل جلوگیری می شانعاطفیجنسی بین خودشان، روابط مالی و نوع ارتباط 

نند، کهایی که تعارض زناشویی کمتری را تجربه میخانواده درنتیجهدارند  هابیشتری هم برای پرداختن به فرزندان و تحصیل آن

تاک و شوارتزمن اس شر،یف ن،یسرب ف،یراتل، شرت کل نیهمچنشوند. مستقیم موجب پیشرفت تحصیلی فرزندان خود نیز می طوربه

 که موجب افت یعوامل ترینمهمها خواستند ان، از آنآموزدانش یو اجتماع یفرد یو سازگار یلی( در رابطه با عملکرد تحص4100)

 رفتشیاست که در پ یعامل نیترآموزان، خانواده مهمدانش ازنظراز آن بود که  یحاک جیشود را نام ببرند. نتایها مدر آن یلیتحص

عوامل مربوط به  از یخود را ناش یلیاز پسرها افت تحص %۱1از دخترها و  %12در حدود  کهطوریبهها مؤثر است، آن یلیتحص

 .دانستندمیخانواده خود 

اولین محدودیت این پژوهش هایی همراه بود. در آخر الزم به ذکر است نتایج این پژوهش همانند هر پژوهش دیگری با محدودیت

 یررسجهت ب یطول یهابه انجام پژوهش نیاز ،روازایناست،  گرفتهانجامو بر روی یک نمونه کوچک  یمقطع صورتبهاین است که 

 دودیتمح شود.یآموزان احساس مدانش یو تحصیل یآموزش ،یانگیزشی هاو ارتباط آن با مؤلفهپیشرفت تحصیلی ابعاد خاص 

عدم  معلمان و یآموزش یهوش، ادراک و باورها ازجمله یتأثیرگذار بر پیشرفت تحصیل یدیگر این پژوهش عدم کنترل متغیرها

-( میآموزانمیزان مشارکت والدین، جنسیت دانش ،یوالدینتک یهاخانواده والدین،ی جنس یگیرجهت) توجه به ساختار خانواده

که خانواده رکن اصلی رشد با توجه به این توجه داشت. شدهمطرحبه هر یک از موارد  یبعد یهادر پژوهش توانیم ،روازاینباشد. 

موزان آدر زمینه تأثیر عوامل خانوادگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش باشد، لذا اجرای تحقیقات بیشترآموز میجانبه دانشهمه

ن برای همچنی برای بررسی انتظارات والدین استفاده شود. لیستچکهای دیگری مانند شود از روشپیشنهاد می یاید.ضرورت می

 برگزار شود.هایی ها از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی فرزندانشان نشستسازی آنوالدین و آگاه

 تعارض منافع

 .تعارض منافع بوده است هرگونهاظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد  بنا بر
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