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 چكيده  
هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين عملكرد خانواده دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد سـلماس و كفايـت   هدف: 

در اين تحقيـق از روش تحقيـق همبسـتگي اسـتفاده شـد. جامعـة آمـاري در برگيرنـدة كليـه          روش: اجتماعي آنان بود. 
مشغول بـه تحصـيل بودنـد. جامعـه      88 -89 دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد سلماس بود كه در سال تحصيلي

نفر برآورد شـده اسـت كـه     335نفر بو د. حجم نمونه با استناد به جدول مورگان حدود  2500آماري اين تحقيق حدود 
در ايـن پـژوهش از دو   هـا   انتخاب شدند. براي جمـع آوري داده اي  چند مرحلهاي  اين مقدار با روش نمونه گيري خوشه

. پس از ابزار سنجش خانواده مك مستر تفاده شد كه عبارتند از: الف) پرسشنامه كفايت اجتماعي، ب)نوع پرسشنامه اس
معنـا داري  ي  بين عملكرد كلي  خانواده با كفايت اجتمـاعي رابطـه  : ها يافتهنتايج زير حاصل شد. ها  تجزيه و تحليل داده

ي محوله و كفايـت اجتمـاعي رابطـه وجـود دارد. بـين آميـزش عـاطفي در        ها وجود دارد. بين نگرش مثبت در باره نقش
خانواده و كفايت اجتماعي رابطه وجود دارد. بين همراهـي عـاطفي در خـانواده و كفايـت اجتمـاعي رابطـه وجـود دارد.        

كفايـت اجتمـاعي    كرد كه اگر بتوانيم عملكرد خانواده را بهبود بخشيم به تبع آن گيري نتيجهتوان چنين  مي :گيري نتيجه
  ي آن نيز افزايش خواهد يافت.  ها و مولفه
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 مقدمه

 كـه جهـت  بررسـي    دهـد  مـي  نشان گذشته در جوانان شناسي رواني  تاريخچه بر مروري

بعـدي   تـك  صورت به را همسال يا گروه و جامعه مدرسه، تنها جوانان مشكالت و ناسازگاري
 يها ديدگاه ولي .كردند مي عامل جستجو يك در را علّت مشكل و دادند مي قرار مورد بررسي

 بـه  عامـل  يـك  كـه  دارند قرار اصل بر اين جديد عصر شناسي جامعه و شناسي روانمختلف 

 گيـري  شـكل  و ايجـاد  در عوامل متعـددي  بلكه باشد، نمي افراد رفتار كنندة تنهايي تعيين

 تعيـين  رفتـار  دهـي  شـكل  در عامـل را  هر سهم كه هستند آن دنبال به و نقش دارند رفتار

  .نمايند

در  باشـند.  مـي  عامـل  چنـد  تـابع  انسـان  ) معتقدند كه اكثر رفتارهاي2004كر ( و كيسنر
خـانواده،   از آنهـا . نيسـت  مستثني قاعده اين نيز از جوانان و نوجوانان رفتاري مشكل نتيجه،

كننـدة   تعيـين  اصلي چندگانة عوامل عنوان مدرسه) به (مثل فرهنگي يها بافت و همساالن
 ي مختلـف هـا  زمـان  در همسـاالن  مـثالً،  برنـد.  مـي  نـام  جوانـان  و نوجوانان دار مشكل رفتار
 در والـدين  نوع برخورد. نمايند هدايت دار مشكل رفتار سوي سمت و به را توانند جوانان مي

 را همسـاالن  بـه سـوي   نوجوانـان  گـرايش  تواند مي كه است يتو ترب تعليم آداب و خانواده

 را نـوين  يهـا  كـه نظريـه   افرادي اكثر آن، بر شود. عالوه آن مانع از اين كه يا و كند تقويت

 به را همساالن و والدين ) تأثيرات1992ديشيون ( و رايد همچون پاترسون، ،اند كرده مطرح

 عوامل تعيين در سهم بيشترين اكثر تحقيقات، در .اند داده قرار مالحظه مورد صورت تركيبي

اولـين   خـانواده  كـه  دليـل  ايـن  بـه  شـايد . اسـت  شـده  داده اختصـاص  خانواده به يك رفتار
ارتبـاط   آن يهـا  آموختـه  محتـواي  و غنـا  كنـد و  مـي  تجربه را آن فرد كه است آموزشگاهي
 برگيرندة عواملي در فقط نه عملكرد اين خانواده دارد. محيط محتواي و عملكرد با مستقيمي

 خـانواده،  رشد اخالقي شامل بلكه است، والدين و تحصيالت خانواده رفاهي امكانات قبيل از

 برخورد نحوه ،ها نقش خانواده، تقسيم مقررات بودن مناسب بين اعضاء، ارتباط برقراري نحوة

شـود   مي نيز غيره و عاطفي رفع نيازهاي عواطف، ابراز مسئله)، (حل مشكل خانواده با اعضاء
 ).2000(به نقل از وينتر،

 با ناسازگاري، درس كالس اجتماعي- رواني و جو خانواده عملكرد منفي رابطة به توجه با   

 ناراحتي و فرد در عدم آرامش ايجاد باعث خانواده عملكرد كه ضعف رسد مي نظر به گونه اين

 حسـاس  ديگـران  بـا  ارتباط اجتماعي در فرد زيرا شد، خواهد ديگران ارتباط با جريان در او
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 ماننـد  ديگـري  اجتمـاعي  يها وارد محيط فرد كه وقتي .دارد منفي خود انتظارات از و بوده

 نشـدن  درك احسـاس  نبـودن،  و راحـت  خجالت علّت احساس به شود مي و دانشگاه كالس

تفاوتي،  بي كشمكش، و تعارض ديگران، خود با رفتار نبودن دوستانه احساس توسط ديگران،
 بـي  انزوا، بيگـانگي،  تفاهم، سوء شدگي، طرد خشم، احساس احساس پايين، نفس به اعتماد

 ناسالم جو ايجاد يك در سعي مستقيم غير يا مستقيم به صورت و نموده تشويش و حوصلگي

  ).2002لي،(شد خواهد افزوده او ناسازگاري بر ميزان نوعي به و كرده نامناسب و
تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده است همگي به نوعي بر اهميت خانواده عالوه بر اين 

.  پژوهش انجام شده اند ي مختلف صحه گذاشتهها و تأثير آن در رفتارهاي فرزندان در زمينه
بر روي دانشجويان ايراني حاكي از اين است كه دانشجوياني كه از حمايت اجتماعي باالتري 

اند  و رضايت بيشتري از زندگي داشتهاند  سالمت عمومي بيشتري بودهبرخوردار بودند داراي 
 ).1384( بخشي پور رودسري و همكاران، 

مشهدي زاده در پژوهش خود كه با هدف بررسي رابطـه بـين كـارآيي خـانواده و سـالمت      
عمومي فرزندان در شهر ياسوج به شيوه پيمايشي انجام داده است، دريافت كه بين كـارآيي  

ده و سـالمت روانـي فرزنـدان رابطـه معنـاداري وجـود دارد و دانشـجويان بـا كـاركرد          خانوا
خانوادگي بهتر، از سالمت رواني بهتري برخوردار هستند و دانشجويان با كاركرد خـانوادگي  

  ).1387از سالمت رواني پايين تري برخواردار هستند (مشهدي زاده، تر  پايين
 كشـور  در و افغـاني  ايرانـي  مهـاجر  يهـا  خانواده نكودكا بر روي پژوهشي در موسوي نيز

 خـانواد  و سالم يها با خانواده مقايسه در افسرده يها خانواده كه عملكرد داد نشان انگلستان

 كمتـري  پذيري ف انعطا و از همبستگي افسرده يها خانواده است. پريشان ناكارآمدتر يها ه

  ).1386داشتند (موسوي، يكديگر  با كمتري ارتباط اعضاء و برخوردار بوده

كه ارضاي  نشان دادايي اهواز مبر روي دانش آموزان پسر مدارس راهن يپژوهشدر  شريفي
اجتمـاعي آنـان رابطـه مثبـت و     -نيازهاي عاطفي نوجوانان در خـانواده بـا سـازگاري فـردي    

 ).1386(شريفي،دارد يمعنادار

يـك عامـل حيـاتي در موفقيـت     ) اعتقاد دارند كه عامل خانواده 2002كاپالن و همكاران(
وسازگاري دانشجويان است. نوع ارتباط در خانواده، محبت رد وبدل شده در ميان فرزندان و 

ولي    ها والدين، محيط عاطفي آن و ارزش ي والدين به عنوان ابعاد تأثير گذار بـر فرآينـد تحـ
 فرزندان در نظر گرفته شده است. 
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ي ها ه در اين زمينه كه به طور خاص در جمعيتمرور گسترده تحقيقات تجربي انجام گرفت
دهند كه يك خوشه از مهمترين عوامل پيش  مي به وضوح نشاناند  دانشجويي تمركز داشته

ي مرتبط با خـانواده  ها ي جديد مولفهها بيني كننده چگونگي سازگاري دانشجويان با محيط
نشان داده شد ها  ونه در پژوهشباشد. به عنوان نم مي دانشجويان و ارتباطهاي خانوادگي آنها

كه حمايت خانواده رابطه مثبتي با رضايت زنـدگي در دانشـجويان و سـطح پـايين تـري از      
نزبرگر، پانسر، پـرات و آلسـات،   ها ( احساسات منفي مانند تنهايي، اضطراب و افسردگي دارد

  ).2000به نقل از ويتنر و ياف،  1993، ريگو، واترينگ و تراك مارتن، 1994
نفـري دانشـجويان گـزارش     206) در پژوهش خود از يـك نمونـه   1999استريج و برانت (

كنـد.   مـي  دادند كه خصوصيات والديني نقش مهمي در نوع رويكرد و نگرش دانشجويان ايفا
در اين پژوهش دانشجويان گزارش كردند كه خصوصيات محيط خـانواه از قبيـل حمايـت و    

ي آنها دارد( به نقـل از وينتـر و   ها ير مهمي بر موفقيتمحبت والدين، گفتگو و همدردي تأث
  ).2000ياف،

ي هيجاني نشـان  ها ) در تحقيقات خود در زمينه مهارت1983استروف، فوكس و پانكيك (
دادند كه چنان چه فرد در ارتبـاط عـاطفي و كنتـرل هيجـاني خـود ناكـام گـردد، انطبـاق         

 پيامـدهاي منفـي مانـدگاري ايجـاد    شـود و   مـي  اجتماعي وي در مرحله رشد دچار مشـكل 
شود و فرد به خصوص از نظر كسب استقالل، معاشرت سازنده با گـروه همسـال خـود، و     مي

  ). 55: 1384گردد(گنجي،  مي ي مختلف دچار مشكلها حل كارآمد موضوع
ي هـا  ) نيز بين كيفيت روابط نوجوانان با والـدين و كيفيـت دوسـتي   1994فورمن و وينر ( 

  اند.  ط مثبت يافتهآنان  ارتبا
براي طي كردن مسـير رشـد الزامـي اسـت كـه ايـن       ها  در بهداشت رواني اكتساب توانايي

).  1984موضوع، كفايت اجتماعي را از اهميـت اساسـي برخـوردار كـرده اسـت ( اسـتروف،       
) معتقد است كه كفايت اجتماعي در كاركرد اجتمـاعي و تحصـيلي موفقيـت    2002اليوت (

ي منفـي  هـا  باشد و نقش حائز اهميتـي در اجتنـاب يـا بـازداري واكـنش      مي مآميز افراد مه
  ). 1369ترجمة نظري نژاد، ، كند (كارتلج و ميلبرن مي ديگران ايفا

) اگر شخصي بتواند بـر رفتـار   1990به نقل از كاول،  1978بنا به گفته تروور و همكاران ( 
بول است تـأثير بگـذارد داراي كفايـت    ديگران به طريقي كه قصد دارد و از نظر اجتماعي مق

  اجتماعي است. 
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) رويكرد متفاوتي دارد و كفايـت اجتمـاعي را   1990به نقل از كاول،  1982اما مك فال (  
ين، مـنعكس كننـده    ها كند كه بر اساس مالك مي يك اصطالح ارزشي عمومي تعريف ي معـ

ين شايسـته   قضاوت شخص است، مبني بر اين كه عملكردش در يك تكليـف اجتمـا   عي معـ
 باشد، بنابراين شايستگي اجتماعي وابسته به نتايج يا پيامد تعامالت اجتماعي شخص به نظر

شود. كفايت اجتمـاعي در آن چـه كـه شـخص      مي رسد كه با واكنش فرد ديگر مشخص مي
شود.  مي دهد نيست، بلكه در اين است كه عملكرد او چگونه توسط ديگران ارزيابي مي انجام
راين بي كفايتي اجتماعي بيانگر نـاتواني در دسـتيابي بـه پيامـدهاي موفقيـت آميـز يـا        بناب

  ).2004، ي مطلوب از جانب تعامالت اجتماعي است (داينر و كيمها قضاوت
ي ها ي رفتاري، كفايتها ي شناختي، مهارتها چهار مقوله مهارت) 1990فلنر و همكاران (

  . اند عنوان ابعاد اصلي كفايت اجتماعي معرفي كردهي انگيزشي را به ها هيجاني و آمايه
ي مربوط به قضـاوت،  ها و تواناييها  ي شناختي: تصميم گيري و يا مهارتها مهارت -

  شامل توانايي يادگيري و همچنين توانايي اكتساب اطالعات ضروري.
ي رفتاري: شامل مذاكره، ايفاي نقش، جـرأت منـدي، اكتسـاب حمايـت،     ها مهارت -

ي رفتار مهربانانه بـا  ها ي محاوره اي براي شروع و تداوم مذاكره و مهارتها مهارت
  ديگران. 

ي ها ي جاني و ظرفيتها كفايت هيجاني: نظم بخشي و ظرفيت كنترل برانگيختگي -
عاطفي براي برقراري روابط مثبت با ديگران مانند ظرفيت برقراري پيونـد مثبـت   

  و روابط حمايتي دو جانبه. سازنده با ديگران، ايجاد و گسترش اعتماد 
ي انگيزشي و انتظار: شامل سه حوزة جداگانه از عوامل انگيزشـي و انتظـار   ها آمايه -

كه براي رفتار با كفايت اجتماعي حائز اهميت هستند: ساختار ارزشي فرد، سطح 
  رشد اخالقي فرد و احساس اثر بخشي و كنترل خود. 

باشـد،   مـي  فايت اجتماعي، خانواده و عملكرد آنيكي از عوامل تأثير گذار بر شكل گيري ك
آموزنـد و   مي كند كه افراد مهارتهاي ارتباطي را از خانواده مي نظريه يادگيري اجتماعي بيان

). يا اين كه نظريـه  1971كنند (بندورا،  مي ي جديد از آنها استفادهها در مواجهه  با موقعيت
ـ   باشـد   مـي  ط دوسـتي افـراد تـأثير گـذار    سيستمي معتقد است كه سيستم خانواده بـر رواب

) در تحقيقي بـين كيفيـت روابـط نوجوانـان بـا      1994). فورمن و وينر (1974(مينوچنين، 
نشان دادند كه  1985. بيچ و بردي اند ي آنان ارتباط مثبت يافتهها والدين و كيفيت دوستي
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 انــانتعــارض والــدين و طــالق منجــر بــه كــاهش عــزت نفــس و روابــط دوســتانه در نوجو 
  ).44: 1380شود(اسالمي، مي

) عملكـرد خـانواده را توانـايي خـانواده در همـاهنگي يـا تطـابق بـا         1992ول و ديگران(ها 
و تضادها، همبستگي بين اعضا و موفقيت ها  تغييرات ايجاد شده در طول حيات، حل تعارض

بر اين نهـاد بـا   در الگوي انضباطي، رعايت حدو مرز بين افراد، اجراي مقرّرات و اصول حاكم 
). در ايـن  44: 1380هدف حفاظت از كل سيستم خانواده تعريف كردند (به نقل از اسـالمي، 

تحقيق براي سنجش عملكرد خانواده از مدل مـك مسـتر اسـتفاده شـد. بـا كـاركرد فعلـي        
خانواده سروكار دارد نه با رشد قبلي يا مرحله تحولّي كنوني آن و شيوه سنجش خـانواده در  

به سبك مشكل محور است. اين رويكرد شش جنبه كاركرد خانواده را مد نظر قرار  اين مدل
 -6آميـزش عـاطفي    -5همراهي عاطفي      -4نقشها  -3ارتباط  -2حل مسأله  -1ميدهد: 

  كنترل رفتار.
شود؛ ابزاري  : دو نوع مشكل در اين سازه مشخص مي(Problem solving)حل مسأله -1

كه مربوط به مسائل عملي و روزمره زندگي مانند تهيه غذا و تأمين بودجه خـانواده در حـد   
  كفايت است و عاطفي كه مربوط به احساسات است، 

: اين بعد مربوط به توانـايي خـانواده در تبـادل اطالعـات     (Communication)ارتباط  -2
 -2ارتباط آشـكار و صـريح    -1اند:  مدل مك مستر چهار نوع ارتباط شناسايي شدهاست. در 

ارتبـاط نقابـدار و غيـر صـريح      -4ارتبـاط نقابـدار و صـريح     -3ارتباط آشكار و غير صـريح  
  ).67: 1377(نوروزي، 

اي از  ، به رفتارهاي توصيه شده و تكراري موجود در مجموعهها : نقش(Roles)ها  نقش -3
شـود. اداي وظـايف مسـتلزم تخصـيص      اي دو جانبه با ساير اعضاي خانواده گفته ميفعاليته

باشد تا اعضاي خانواده امور خواسته شده را طبق نقشهاي تفـويض   نقش مناسب به افراد مي
  ).100: 1375(باركر، » شده انجام دهند

 :  در ايـن بعـد، چگـونگي واكـنش    (Affective Responsiveness)) همراهي عـاطفي  4
  ).37: 1379گيرد (بهاري  عاطفي خانواده در روابطش مورد مطالعه قرار مي

درجه كيفيت عالقه و نگراني اعضاي خـانواده نسـبت بـه    « ) آميزش عاطفي: اين بعد به 5
  ).38-40: 1375(باركر، » مربوط است» هم
كنـد، مربـوط    ) مهار رفتار : اين بعد به قواعدي كه خانواده بر اساس آنها گذران امور مـي 6
  باشد.  مي
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با توجه به آنچه گفته شد در اين پژوهش  به بررسي رابطه بين عملكرد خـانواده و كفايـت   
خـواهيم پرداخـت. بنـابراين،     دانشجويان دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد سـلماس    اجتماعي در

  شوند: مي به صورت زير مطرحها  فرضيه

  ي پژوهشها فرضيه
  بين عملكرد خانواده با كفايت اجتماعي رابطه وجود دارد.

 بين توانايي حل مشكل در خانواده و كفايت اجتماعي رابطه وجود دارد. .1

ي محولـه در خـانواده و كفايـت اجتمـاعي رابطـه      ها بين نگرش مثبت درباره نقش .2
  وجود دارد.

 در خانواده و كفايت اجتماعي رابطه وجود دارد. بين آميزش عاطفي .3

 بين همراهي عاطفي در خانواده و كفايت اجتماعي رابطه وجود دارد. .4

  روش 
در اين تحقيق از روش تحقيق همبستگي استفاده شده است. زيرا در ايـن جـا محقـق بـه     

  .دنبال بررسي ميزان رابطه بين متغّيرهاي عملكرد خانوده و كفايت اجتماعي است

 جامعه آماري،حجم نمونه و روش نمونه گيري

جامعة آماري در بر گيرندة كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد سلماس اسـت كـه   
باشند. حجم جامعه ي آماري اين تحقيـق   مي مشغول به تحصيل 88 -89در سال تحصيلي 

نفـر بـرآورد    302باشد.حجم نمونه با استناد به جدول مورگـان حـدود    مي نفر 2500حدود 
  انتخاب شده است.اي  چند مرحلهاي  شده است كه اين مقدار با روش نمونه گيري خوشه

 ها ابزار گردآوري داده

  در اين پژوهش از دو نوع پرسشنامه استفاده شد كه عبارتند از: ها  براي جمع آوري داده
  ـ پرسشنامه كفايت اجتماعي1

بر اساس نظريه فلنر ساخته شده است. برآورد  سوالي است كه 47اين پرسشنامه يك ابزار 
نفـر صـورت    450)در استان تهران،بـر روي  1385پايايي و روايي اين آزمون توسط پرندين(

گرفته است.جهت برآورد ضريب پايايي مقياس،از دو روش آلفاي كرونباخ وضريب همبستگي 
اخ براي بررسـي همسـاني   بين دو بار اجرا(بازآزمايي)استفاده شده است.از روش آلفاي كرونب
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استفاده گرديده است.ضريب آلفاي به دست آمده از حـذف  ها  دروني مقياس و خرده مقياس
دهد پر  مي باشد،كه نشان مي )4/88سواالتي كه همبستگي كمي با نمره كل داشتند برابر با(

  سشنامه ازضريب همساني دروني قابل قبول و مطلوبي بر خوردار است.
از بـاز آزمـايي هـم اسـتفاده شـده      ، روش پايـايي عـالوه بـر ضـريب آلفـا      براي اسـتفاده از 

نفر آزمودني در فاصله زماني چهار هفتـه اجـرا گرديـد. ضـريب      30است.پرسشنامه بر روي 
  . ) به دست آمده استr=899/0همبستگي بين دوبار اجرا در بازآزمايي (

ازه مورد بررسي قـرار گرفتـه   روايي محتوايي و روايي س، به منظور بررسي روايي پرسشنامه
است.از نظر روايي محتوايي،با توجه به پشتوانه نظريه مطـرح شـده توسـط فلنـر،از ديـدگاه      

  روايي صوري و منطقي آن تأييد شده است.، و روان سنجي شناسي روانمتخصصان 
روايي سازه اين پرسشنامه از طريق دو روش مورد بررسي قرار گرفته است. همبستگي كل 

درصـد معنـا دار شـده اسـت.      99بسـيار بـاال بـوده  و در سـطح     ها  با خرده مقياس مقياس
همچنين روايي سازه مقياس به وسيله تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت. مقـدار    

بنابرين روايي بيروني پژوهش كـه نمونـه اي از   ، باشد مي  826/0كفايت نمونه گيري برابر با 
ده شده است. همچنين تمامي مقادير مـرتبط بـا همبسـتگي    حجم نمونه مكفي است، مشاه

% قرار دارند كه  نشان از 50ي اصلي باالتر ازها سواالت با كل آزمون در راستاي تحليل مولفه
  همبستگي بااليي بين تك تك سواالت با كل آزمون دارد. 

  ـ ابزار سنجش خانواده مورد نظر مك مستر 2
 60داراي  (Family Assessment Devise ( FAD))ابزار سنجش خـانواده مـك مسـتر   

ماده است كه براي سنجيدن عملكرد خانواده براساس الگوي مك مستر تدوين شـده اسـت.   
سازماني و ساختاري خانواده و توانايي خـانواده را در سـازش بـا حـوزه     هاي  اين ابزار ويژگي

دهد.  مي قرار گيري هانداز وظايف خانوادگي با يك مقياس خود گزارش دهي، مورد سنجش و
اين ابزارشامل شش خرده مقياس: حل مشكل، ارتبـاط، نقشـها، همراهـي عـاطفي، آميـزش      

  باشد. مي عاطفي، كنترل رفتار و مقياس كلي عملكرد خانواده
  اعتبار ابزار سنجش خانواده مورد نظر مك مستر

طفي و آميزش عـا ، ضريب آلفاي كل مقياس و خرده مقياسهاي حل مشكل،  نگرش مثبت
/  گزارش شـده  65/. و 68/. 72، 92/0) به ترتيب 1379همراهي عاطفي در پژوهش اميني (

  است.
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  روايي ابزار سنجش خانواده مورد نظر مك مستر  
اگر خرده مقياس عملكرد كلي را از تجزيه و تحليل خارج كنيم، شش خرده مقياس ديگـر  

جش خانواده تا حدي داراي روايي همزمان و اين ابزار نسبتاً از استقالل برخوردارند. ابزار سن
زوج حـدوداً شصـت سـاله بـا      178پيش بين است. اين ابزار در يـك مطالعـه مسـتقل روي    

مقياس رضايت زناشويي الك واالس همبستگي متوسط داشت و قدرت نسـبتًا خـوبي بـراي    
ن ابـزار بـا   پيش بيني نمرات مقياس روحيه سالمندي فيالدلفيا نشان داده است. به عالوه اي

ي غير باليني در هر هفـت خـرده مقيـاس خـود داراي     ها قدرت متمايزسازي اعضاي خانواده
  روايي خوبي براي گروهها شناخته شده است.

  ها   روش تجزيه و تحليل داده
ي پژوهش از ضريب همبستگي به عنـوان  ها در اين پژوهش به منظور پاسخگويي به فرضيه

  ده شده است.استفاها  روش اصلي تحليل داده
 فرضيه اول تحقيق

  بين عملكرد كلي خانواده و كفايت اجتماعي دانشجويان رابطه وجود دارد..
  همبستگي بين عملكرد كلي خانواده و كفايت اجتماعي دانشجويان  1جدول
 سطح معناداري ضريب تعيين ضريب همبستگي متغّير وابسته متغّير مستقل

 0/ 01 %32 57/0كفايت اجتماعي عملكردكلي خانواده

مطابق با جدول باال ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شده بين عملكرد كلـي خـانواده و   
باشـد و   باشد كه نشان از ارتباط معنادار بـين ايـن دو متغّيـر مـي     مي 57/0كفايت احتماعي 

باشد. يعني با افزايش عملكرد خـانواده،   مي %32ضريب تعيين بدست آمده براي اين فرضيه 
 يابد. مي كفايت اجتماعي دانشجويان افزايش

درصـد تغييـرات عملكـرد     32ضريب تعيين بدست آمده نيز نشانگر اين است كـه حـدود   
درصـد از كفايـت    32خانواده و كفايت اجتماعي دانشجويان مشترك است. به عبارت ديگـر  

  باشد. اجتماعي دانشجويان ناشي از عملكرد خانواده مي
 يقآزمون فرضيه دوم تحق

  بين توانايي حل مشكل در خانواده و كفايت اجتماعي دانشجويان رابطه وجود دارد.
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  همبستگي بين توانايي حل مشكل در خانواده و كفايت اجتماعي دانشجويان  2جدول
 سطح معناداري ضريب تعيين ضريب همبستگي متغّير وابسته متغّير مستقل

توانايي حل مشكل 
 در خانواده

 0/ 01 %18 43/0 كفايت اجتماعي

مطابق با جدول باال ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شده بين توانايي حـل مشـكل در   
باشد كه نشان از ارتبـاط معنـادار بـين ايـن دو متغّيـر       مي 43/0خانواده و كفايت اجتماعي 

هـا   باشد. اگر خانواده مي % 18باشد. در ضمن ضريب تعيين بدست آمده براي اين فرضيه  مي
تواند به نحـو مـوثري كفايـت     مي مشكالت خانواده فرزندان را دخيل نمايند، اين امر در حل

 اجتماعي آنان را باال ببرد.

درصد تغييرات توانـايي حـل    18ضريب تعيين بدست آمده نيز نشانگر اين است كه حدود 
درصد  18مشكالت در خانواده و كفايت اجتماعي دانشجويان مشترك است. به عبارت ديگر 

  باشد.  ز كفايت اجتماعي دانشجويان ناشي از توانايي حل مشكالت در خانواده ميا
 آزمون فرضيه سوم تحقيق

  ي محوله در خانواده و كفايت اجتماعي رابطه وجود دارد.ها بين نگرش مثبت درباره نقش

  ي محوله در خانواده و كفايت اجتماعيها همبستگي بين نگرش مثبت درباره نقش  3جدول 
 سطح معناداري ضريب تعيين ضريب همبستگي متغّير وابسته متغّير مستقل

نگرش مثبت درباره 
 ي محولهها نقش

 0/ 01 %20 45/0كفايت اجتماعي

مطابق با جدول باال ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شـده بـين نگـرش مثبـت دربـاره      
ارتباط معنادار بـين ايـن دو   باشد. كه نشان از  مي 45/0ي محوله و كفايت اجتماعي ها نقش

باشـد. ضـريب    مي %20باشد. در ضمن ضريب تعيين بدست آمده براي اين فرضيه  متغّير مي
درصـد تغييـرات نگـرش مثبـت دربـاره       45تعيين بدست آمده نشانگر اين است كه حـدود  

  ي محوله و كفايت اجتماعي مشترك است.ها نقش
 آزمون فرضيه چهارم تحقيق

  در خانواده و كفايت اجتماعي رابطه وجود دارد.بين آميزش عاطفي 

  همبستگي بين آميزش عاطفي در خانواده و كفايت اجتماعي  4جدول
 سطح معناداري ضريب تعيين ضريب همبستگي متغّير وابسته متغّير مستقل

 0/ 01 %22 47/0 كفايت اجتماعي آميزش عاطفي
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شده بين آميزش عاطفي و كفايت مطابق با جدول باال ضريب همبستگي پيرسون محاسبه 
باشـد. در ضـمن    باشد كه نشان از ارتباط معنادار بين اين دو متغّيـر مـي   مي 47/0اجتماعي 

  باشد.  مي %22ضريب تعيين بدست آمده براي اين فرضيه 
  آزمون فرضيه پنجم تحقيق

  بين همراهي عاطفي در خانواده و كفايت اجتماعي رابطه وجود دارد.

 همبستگي بين همراهي عاطفي در خانواده و كفايت اجتماعي  5جدول 

  سطح معناداري  ضريب تعيين  ضريب همبستگي  متغّير وابسته متغّير مستقل
  0/ 01 %16  41/0  كفايت اجتماعي  همراهي عاطفي

مطابق با جدول باال ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شده بين همراهي عاطفي و كفايت 
باشـد. در ضـمن    كه نشان از ارتباط معنادار بين اين دو متغّير مـي  باشد. مي 41/0اجتماعي 

  . باشد مي %16ضريب تعيين بدست آمده براي اين فرضيه 

  بحث 

  فرضيه اول
درصد تغييرات عملكرد خـانواده   32ضريب تعيين بدست آمده نشانگر اين است كه حدود 

درصد از كفايت اجتمـاعي   32و كفايت اجتماعي دانشجويان مشترك است. به عبارت ديگر 
 پژوهشـهاي زيـر   مطـابق بـا  باشد. اين يافتـه   آنان ميي  دانشجويان ناشي از عملكرد خانواده

  باشد: مي
) در پژوهشي به بررسي رابطه كارآيي خانواده با خوش بيني و سالمت 1387جمالي زواره (

رواني دانشجويان پرداخت. نتايج پژوهش وي نشان داد كه بين كـارآيي خـانواده و سـالمت    
رواني و بين كارآيي خانواده و نشـانگان جسـماني و بـين كـارآيي خـانواده و افسـردگي، در       

و معناداري وجود دارد. همچنين ايـن تحقيـق نشـان داد كـه بـين       دانشجويان رابطه مثبت
  كارآيي خانواده و اختالل در كاركرد اجتماعي و اضطراب معنادار وجود ندارد. 

) پيرامون عملكرد و كارآيي خانواده نشان داده 1983همچنين مطالعه اپشتاين و همكاران(
ي هـا  ي سـنتي و الگـو  هـا  نواده، شـيوه ي نظام خاها است كه كارآيي خانواده بيشتر به ويژگي

ي درون رواني يك يك اعضاي خـانواده.  ها تبادلي بين اعضاي آن مربوط است و نه به ويژگي
تواند در بالندگي فـرد و   مي آموزش و پرورش نيز نهادي اجتماعي است كه، عالوه بر خانواده
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ر رشد و بالندگي فـرد و  تبلور شخصيت وي نقش مهمي داشته باشد. بنابراين تأثير خانواده ب
  بروز رفتارهاي سازگارانه و برعكس بر كسي پوشيده نيست.

بنابراين نتيجه تحقيق حاضر با نتيجه تحقيقات جمالي زواره و اپشتاين و همكاران در ايـن  
تواند موجبات افسردگي و اختالالت روانـي دانشـجويان را    مي بعد كه عدم كارآمدي خانواده

  همسو و يكسان است.فراهم سازد، كامالً 

  فرضيه دوم 
درصد تغييرات توانـايي حـل    18ضريب تعيين بدست آمده نيز نشانگر اين است كه حدود 

درصد  18مشكالت در خانواده و كفايت اجتماعي دانشجويان مشترك است. به عبارت ديگر 
  باشد. از كفايت اجتماعي دانشجويان ناشي از توانايي حل مشكالت در خانواده مي

يي آتا حـدي كـه بتوانـد كـار     باشد مي ن بعد مربوط  به توانايي خانواده در حل مشكالتاي
شـود؛ ابـزاري كـه مربـوط بـه       مؤثري داشته باشد. دو نوع مشكل در اين سازه مشخص مـي 

مسائل عملي و روزمره زندگي مانند تهيه غذا، مسكن، پوشاك و تـأمين بودجـه خـانواده در    
بوط به احساسات است، براي مثال: خشونت يا عدم اعتمـاد  حد كفايت است و عاطفي كه مر

ظرفيـت رويـارويي يـك خـانواده بـا اسـترس و بحرانهـاي بـالقوه          .بين اعضاي خانواده است
هاي سالمت يا اختالل خانواده است. نخستين اصل در فرايند  اجتنابي، يكي از بهترين نشانه

بـه طـوري    باشد ل به اعضاي خانواده ميخانواده درماني آموختن مهارتها و توانايي حل مشك
در اين صورت كارآيي خانواده  .شود آيد، نيز حل كه بتوان مشكالتي را كه در آينده پيش مي

يابد. بنابراين فرزندان مشكالت را درون خـانواده حـل كـرده، اسـترس و نگرانـي       مي افزايش
يابد  مي انه و مدرسه افزايشخاصي از اين بابت ندارند، در نتيجه مهارتهاي سازشي آنها در خ

  .نمايند مي ي ديگر زندگي خويشها و وقت و انرژي بيشتري را صرف تحصيل و برنامه
گويد افرادي كه توان بهتـري در   مي ) است كه1997اين يافته مطابق با تحقيق الزاروس (

حل مشكل دارند، تطابق بهتري با مشـكالت و در نتيجـه بهداشـت روانـي بهتـري خواهنـد       
  شت.دا

  فرضيه سوم
درصـد تغييـرات نگـرش مثبـت      45ضريب تعيين بدست آمده نشانگر اين است كه حدود 

به الگوهاي تكـراري رفتـار   ها  نقش. ي محوله و كفايت اجتماعي مشترك استها درباره نقش
شود، الگوهايي كه اعضـا توسـط آن كاركردهـاي خـانواده را محقـق       افراد خانواده اطالق مي
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اي از  بارت ديگر، به رفتارهـاي توصـيه شـده و تكـراري موجـود در مجموعـه      سازند. به ع مي
شـود. اداي وظـايف مسـتلزم تخصـيص      فعاليتهاي دو جانبه با ساير اعضاي خانواده گفته مي

باشد تا اعضاي خانواده امور خواسته شده را طبق نقشهاي تفـويض   نقش مناسب به افراد مي
  .)100 :1375(باركر، » شده انجام دهند

تمام كاركردهاي ضـروري   ةيابند كه در برگيرند نقشها موقعي به مؤثرترين شكل تحقق مي
انجـام وظـايف   ي  بارهخانواده باشند و بطور عادالنه نيز بين اعضا تقسيم شوند و همچنين در

زماني كمترين اثر را دارنـد كـه تقسـيم آنهـا و مؤاخـذه      و  اعضا پيگيري مستمر انجام گيرد
  ).36: 1379دت قابل مصالحه و اغماض باشند (بهاري، انجام آنها به شّ ةدرباره نحو

در صورتي كه در خانواده تقسيم وظايف به نحو مناسبي صورت پـذيرد و اعضـا وظـايف را    
عادالنه دانسته و آنها را با رضايت خاطر انجام دهند، كاركردهاي خانواده بـه گونـه اي بهتـر    

ن كه مشكل خاصي در خانواده داشته باشند به امور مربوط يابد و فرزندان بدون اي مي تحقق
  پردازند. مي به تحصيل خود

هاي اين تحقيق صورت گرفته باشـد، توسـط محقـق     تاكنون تحقيقي كه در راستاي يافته 
  يافت نشده است.

  فرضيه چهارم
 47/0ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شده بين آميـزش عـاطفي و كفايـت اجتمـاعي     

باشـد. در ضـمن ضـريب تعيـين      كه نشان از ارتباط معنادار بين اين دو متغّير مـي باشد.  مي
/.  از 47توان گفت كه حـدود   مي باشد. به عبارت بهتر مي %22بدست آمده براي اين فرضيه 

در ايـن بعـد بـه    ي آنهاست. ها كفايت اجتماعي دانشجويان، ناشي از آميزش عاطفي خانواده
شده بودن اعضاي خانواده با يكديگر به لحاظ عاطفي پرداخته تشريح نوع مشاركت و درگير 

مربوط اسـت  » درجه كيفيت عالقه و نگراني اعضاي خانواده نسبت به هم«. اين بعد به است
  ).38-40: 1375(باركر، 

خانواده مسئوليت تأمين نيازهاي عاطفي اعضايش را به عهده دارد و اين مسـئوليت زمـاني   
به آن درجه از بلوغ و مرحله رشد برسند كـه برخـي از نيازهايشـان    يابد كه اعضا  مي كاهش

توسط افراد خارج از خانواده برطرف گردد. اين پديـده معمـوالً هنگـام بلـوغ فرزنـدان واقـع       
در صورتي كه در خانواده مشاركت به صورت همدالنه و بر مبناي درك واقعي اعضا  شود. مي

عاطفي اعضا بگونه اي درست برآورده شده و افـراد   از نيازهاي يكديگر صورت گيرد، نيازهاي
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در اين زمينه خأليـي احسـاس نكـرده و بـا آرامـش خـاطر و بـدون اسـترس و نگرانـي بـه           
پردازند. تاكنون تحقيقي كه در راستاي  مي ي درسيها ي ديگر خود از قبيل فعاليتها فعاليت
  .هاي اين تحقيق صورت گرفته باشد، توسط محقق يافت نشد يافته

  فرضيه پنجم
ي مربوط به اين فرضيه مشخص گرديد ضريب همبستگي محاسبه ها گونه كه در داده همان

باشد كه حاكي از ارتباط معنادار بين  مي 41/0شده بين همراهي عاطفي و كفايت اجتماعي 
در اين بعد، چگـونگي واكـنش عـاطفي خـانواده در روابطـش مـورد       باشد.  اين دو متغّير مي

كه آيا خانواده توانايي ابـراز عواطـف مختلـف را دارد يـا خيـر؟ آيـا        و اين گرفت مطالعه قرار
 اش متناسب با موقعيت هم به لحاظ كمي و هم كيفي است؟ هاي عاطفي واكنش

توانايي خانواده در ابراز صحيح احساسات و عواطف بر رشد رواني فرزندان مؤ ثر بوده و در  
يي كـه  ها ايي سازشي باالتري نسبت به فرزندان خانوادهشود فرزندان از توان مي نهايت موجب

ي تربيتي هستند، برخوردار باشند بنـابراين پـرورش اجتمـاعي فرزنـدان      ها فاقد چنين شيوه
بايد به بهترين نحو صورت گيرد و تمامي اين امور تأثير بسزايي بر فعاليتهاي آموزشـي و در  

  نهايت موفقيت و پيشرفت تحصيلي آنان دارد.
ي كـه   عامـل بسـيار   دارد تروك است كه عقيده ين مطلب همسو با نظر سانا  تـأثير   مهمـ

 و تقويـت  محـيط  اين در موجود رواني  فضاي عاطفي كند، مي مشخص را خانوادگي زندگي

 دوران يعنـي،  فـرد،  حياتي زنـدگي  يها سالترين  حساس در خانواده طرف از رفتارها مداوم

ي هـا  هچنين استروف، فوكس و پانكيك، در تحقيقات خـود در زمينـه مهـارت    .جواني است
هيجاني نشان دادند كه چنان چه فرد در ارتباط عاطفي و كنترل هيجاني خود ناكام گـردد،  

 شود و پيامدهاي منفي ماندگاري ايجاد مي انطباق اجتماعي وي در مرحله رشد دچار مشكل
قالل، معاشرت سازنده با گـروه همسـال خـود، و حـل     شود و فرد بويژه از نظر كسب است مي

  ).55،ص 1384گردد (گنجي،  مي هاي مختلف دچار مشكل كارآمد موضوع
تواند بر كفايت اجتمـاعي   مي نتايج تحقيق بر اين نكته مهم تأكيد دارد كه عملكرد خانواده

احل تصميم گيري توان به مشاركت فرزندان در تمامي مر مي تأثير گذار باشد. به عنوان مثال
در جهت افزايش كفايت اجتماعي فرزندان ها  شود كه خانواده مي اشاره نمود. بنابراين توصيه

شود  مي خود از نظرات آنان استفاده نمايند و مالكهاي خانواده كارا را رعايت كنند. پيشنهاد
مربـوط بـه    يهـا  متغّيـر ي  ي مربوطه روي آموزش خانواده در زمينهها و سازمانها  كه ارگان
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سـرمايه گـذاري كننـد و بـه     ، عملكرد خانواده كه در اين تحقيق مورد بررسـي قـرار گرفـت   
آموزش آنها بپردازند تا به تبع آن كفايت اجتمـاعي فرزنـدان نيـز دسـتخوش تغييـر گـردد.       

توانـد جـزء    مـي  ي مختلف در اين زمينه نقش اساسي بر عهده دارند و اين موضـوع ها رسانه
ي آمـوزش والـدين    تواننـد در زمينـه   مـي  نيـز هـا   آنها به حسـاب آيـد. دانشـگاه   ي ها اولويت

  ي منسجمي انجام دهند.ها دانشجويان برنامه ريزي
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