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شناختي در  سختي روانه با سرلكرد خانواد عمي بررسي رابطه
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  چكيده
 ،كننده در مقابل فشارهاي زنـدگي اسـت        شناختي يك ساختار شخصيتي محافظت     سختي روان سر

سـازي    مفهـوم جويي توسط كوباسا رل و مبارزه  ، كنت  تعهد ركب از  م يي   سه مؤلفه  ي كه در قالب يك سازه    
گيـري و    شـكل هـاي      تأييـد شـده، امـا زمينـه        گونـاگوني هـاي    نقش اين ويژگي در پژوهش     .شده است 

 هـاي عملكرداين پـژوهش بـه منظـور شناسـايي           . مورد مطالعه بوده است    تر  كمپيشايندهاي محيطي آن    
از )  پـسر 154 دختـر و     170( نفـري    324 ي  مرتبط بـا سرسـختي در يـك نمونـه          )خانوادگي تعامالت(

 ،براي سنجش تعامالت خانوادگي. وسطه شهر كرمانشاه انجام شده است سه ساله متي آموزان دوره دانش
 ،سـنجد   ميعد از عملكرد خانواده را كه پانزده بFFS (  (  عملكرد خانواده برنارد بلوم    پرسشي 75مقياس  

 سرسختي را ي كه سه مؤلفه) AHS( نوجوانان  سرسختيپرسشي 45 مقياس ،و براي سنجش سرسختي
گرسـيون  ربـا اسـتفاده از ضـريب همبـستگي پيرسـون و تحليـل            هـا     داده.  رفته اسـت   كاره   ب ،سنجد مي
ـ .ند تحليل شد، آزمون ي انهگچند  ودار بـين عملكـرد خـانواده     ي و شواهد الزم دال بر وجود ارتباط معن

 ، سرسـختي هـاي  هبيني نمـر   كه براي پيش  ست   ا  آن ي دهنشان دهن ها    يافته. ه است دست آمد ه  سرسختي ب 
ـ  قـانون  ي  سـبك خـانواده    ،آزادمـنش، جامعـه پـذيري خـانواده        ي  سبك خانواده   ابعاد هاي ضريب  د و من
اين پژوهش اهميـت تعـامالت مثبـت در خـانواده و            هاي    تهاف ي .ندا هدار بود  يمعنپذيري خانواده    انعطاف
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گشاي ياوران خانواده براي راهنمـايي و اصـالح          تذكر شده و ره   ضرورت اجتناب از تعامالت منفي را م      
 . باشد تعامالت آنها مي

 

  جويي تعهد، احساس كنترل، مبارزه سختي،ر عملكرد خانواده، س:گانواژكليد

  

  مقدمه

ـ ) 1979( 2 كـه توسـط كوباسـا   ، يك ساختار شخـصيتي اسـت  1شناختي سرسختي روان  ه ب

عنوان يـك سـپر محـافظ در        ه   يا ب  بيماريبين استرس و     رابطه   ي عنوان يك عامل تعديل كننده    

 وجـودي، سرسـختي را    هـاي     او با اسـتفاده از نظريـه      . ه است  فشارهاي زندگي معرفي شد    برابر

كنتـرل و   ،   تعهـد  ي كنـد كـه از سـه مؤلفـه          مـي  كيبي از باورها در مورد خود و جهان تعريف        رت

 پارچـه و   سـت كـه از عمـل يـك         سـاختار واحـدي ا     ،جويي تشكيل شده و در عين حال       مبارزه

آميختگـي بـا    احـساس عميـق در  ، تعهـد  .گيـرد   مي  مرتبط با هم شكل    ي هماهنگ اين سه مؤلفه   

تعهد  فرد داراي. باشد  مي... خانواده، شغل، روابط بين فردي و مانند زندگي گوناگونهاي  جنبه

 مقابـل   ي احـساس تعهـد نقطـه     . اسـت منـدي زنـدگي را دريافتـه         ، معنا و هدف   تارزش، اهمي 

مفهـوم  . )1370 ، شـكركن  ي  ترجمـه  ،كـورمن   و 1982 ،كوباسـا  ؛1979كوباسا،  (بيگانگي است   

 بينـي و كنتـرل     ها قابل پيش   و پيامدهاي آن   اين باور مربوط است كه رويدادهاي زندگي      كنترل به   

دهـد و بـر      مـي   به تالش و عمل خود بيش از شانس اهميت         ، فرد داراي احساس كنترل    .هستند

دهد، تحت تـأثير قـرار        مي در اطرافش رخ  كه  تواند آنچه را      كه با تالش خود مي      است اين باور 

دادهاي يـ رد ناتوان بر اين باور اسـت كـه رو  ف.  مقابل ناتواني است   ي  نقطه ،احساس كنترل . دهد

 به نقـل از   ،1990،  3مديو   1988،  وباساك( ندارند   يي هاي او رابطه  درعملكو  ها    زندگي با تالش  

دال بـر طبيعـي و مثبـت دانـستن           جـويي بـاوري اسـت      مبارزه. )1374ن،  ك شكر ؛1374 قرباني،

 سـازگاري مجـدد     نيازمنـد  مثبت يا منفـي كـه        هاي، تغيير فرد داراي اين باور   .  زندگي هايييرتغ

 نه تهديـدي بـراي امنيـت و آسـايش     و ،داند  ميتر بيش فرصتي براي يادگيري و رشد       را هستند

 هـاي مـبهم و     يري شناختي و قدرت تحمل رويدادها و موقعيـت        پذ  انعطاف ، چنين باوري  .دخو

                                                 
1-  Psychological hardiness 

2-  Kobasa 

3-  Maddi 
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ت سـ ا  مقابـل تهديـد يـا احـساس خطـر          ي جويي نقطـه   مبارزه. كننده را به همراه دارد     ناراحت

  .)1374شكركن،  ؛1982، كوباسا(

 پيراموني مرتبط با وجـود او  هاي  الزاماً بايد عامل   ، انسان ي شناسي براي مطالعه    روان دانش

در ايـن   . رواني مشخص نمايـد    ه قرار دهد و نقش آنها را در فرآيندهاي رفتاري و          را مورد توج  

زمينه توجه به خانواده به عنوان بستري مناسـب بـراي پـرورش ابعـاد وجـودي انـسان و رفـع                      

 زيـرا  .)1370 ثنـايي،  ي  ترجمـه ،1983، 1لـي (رخوردار است نيازهاي رواني او از اهميتي ويژه ب  

 تـر  بـيش  ).1374علـوي،  (انواده در فـرد تـأثير حتمـي دارد     ارهـاي خـ   ها و رفت   هنجارها، ارزش 

لدين و فرزنـدان را     امتقابل بين و  هاي    نظر از مكتبي كه به آن معتقدند، كنش         صرف شناسان روان

اما كدام تعامالت و . )1379، ، نجاريان و بحريني   زاده مهرابي(كنند    مي اساس تحول عاطفي تلقي   

  ك ناكارآمد هستند؟د و كداميلكردها در خانواده كارآممع

 را انجـام دهـد       خـود   وظايف بنيـادي   ي كه ي معتقدند خانواده ) 1987( و همكاران    2گليك

در درون   ، ساخت يافتـه باشـد و      ...)، پرورش و حمايت كودكان و       نخستينمانند رفع نيازهاي    (

ـ  (بخشدب به اعضاي خود فرديت      ، باشد وجود داشته پذير   آن مرزهاي سالم و انعطاف     نحـوي  ه  ب

هـاي ارتبـاطي روزمـره،        اعـضاي آن از مهـارت      ،)ر به مـستقل شـدن از خـانواده باشـند          كه قاد 

 هاي حل تعارض، احساس لذت، شوخ طبعي، مهربـاني، ارتبـاط      مهارت ،لهأهاي حل مس   مهارت

انعطـاف پـذيري    و   اقد سـاختار  ف هاي  اما خانواده . ، كارآمد است  برخوردار باشد ... بين فردي و    

ساز  مشكلهاي  هم تنيده، داراي ائتالف ه  گسسته يا ب  هاي    ، داراي مرز  )منعطففته و غير  آش( الزم

 كارلـسون،  ؛2001، 3فـورتن ( ناكارآمـد هـستند  هاي    پوشيده و غيرمستقيم، خانواده   هاي    و ارتباط 

  ).1979، 6، اسپرنكل و روسلالسون؛ 1998، 5گربنگلد  وگربنگلد؛ 1997، 4اسپري و لويس

گيـري و رشـد ايـن ويژگـي شخـصيتي            خـصوص چگـونگي شـكل      ر د رغـم آنكـه    علي

چنـدان مـورد   هـا      امـا ايـن مفروضـه      ،اند بندي نموده  و تصوراتي صورت  ها    نظران فرض  صاحب

                                                 
1-  Lee 

2-  Glic 

3-  Forthun 

4-  Carlson, Sperry, & Lewis  

5-  Goldenberg, & Godenberg 

6-  olson, Sprenkle, & Russell 
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 مـورد توجـه بـوده       تـر   كم پژوهش قرار نگرفته و شناسايي پيشايندهاي محيطي و خانوادگي آن         

 . است

االً تجارب دوران كودكي و تعامل با       بيان داشتند كه احتم   ) 1982 (1و پوستي ، مدي   كوباسا

آنهـا در ايـن زمينـه بـر         . تواند منجر به يـك شخـصيت سرسـخت شـود            مي والدين و اطرافيان  

ـ   ) 1994 (2بااسوكو   مدي. مثبت روابط تأكيد دارند   هاي    جنبه طـور نظـري سرسـختي را       ه  نيـز ب

 دوران ي اداش دهنـده تحت تأثير تجارب غني، متنوع و پ   يري آن را  گ دانند كه شكل   ي مي ي پديده

گيـري   كنند كه بـراي شـكل       مي توصيه) 1997 (3 و منگام  ، ريد استيوارت. كنند  مي  تلقي ،كودكي

سـاختار و   ا  بايد ب ) از جمله خانواده  ( زندگي آنها    محيطكودكان،   سرسختي و احساس كنترل در    

انتخـاب داشـته   كه تالش آنها به موفقيت منجر شود و نيز حـق  ي  ي بيني باشد، به گونه    قابل پيش 

 تأثيرگذار بر سرسـختي دختـران       هاي بر اين باورند كه عامل    ) 1995 (4بينگهام و استريكر   .باشند

 ممكـن  ها  اين عامل،كه براي فرزندان پسر حالير  د.گيرد  مي از درون خانواده سرچشمه    تر  بيش

  .داشته باشد بر جتماعي و يا آموزشگاهي را نيز در اهاي است عامل

 بـين   ي در پژوهشي بـا عنـوان بررسـي رابطـه         ) 1994 (5 و توماس  كس، ولف ر، من امريكن

 ،رواني نشان دادند كه افراد سرسخت نسبت به گروه غيرسرسـخت           تعامالت خانواده و سالمت   

 ي همچنين، از وضعيت خانواده   . دانند  مي يتر  بيش خود را داراي انسجام يا پيوستگي        ي خانواده

در . اط بين اعضاي خانواده را با پدر و مادر بهتر ديده بودند      ي داشته و ارتب   تر  بيشخود رضايت   

 هـاي  دهـي، گـرايش    سازماني  خود را در زمينه  ي سخت عملكرد خانواده  ، افراد سر  پژوهش آنها 

 بيـان كردنـد    آنهـا .، مذهبي ـ اخالقـي و تفريحـي بـاالتر ادراك كـرده بودنـد      فكري ـ فرهنگي 

، اخالقي و فكري ـ فرهنگـي تمايـل و تأكيـد      مذهبي،هاي اجتماعي يي كه بر فعاليتها خانواده

 اجتمـاعي   ي  زيـرا سرسـختي بـا عالقـه        ، دارند، سرسختي اعضاي آنها لزوماً باالتر است       تر  بيش

  . ارتباط دارد

                                                 
1-  Puccetti 

2-  koshaba 

3-  Stewart, Reid, & Mangham 

4-  Bingham & Stryker 

5-  Amerikaner, Monks, Wolfe, & Thomas 



 ...آموزان  دانشناختي در ش  عملكرد خانواده با سرسختي رواني بررسي رابطه

 

171

 

ــروكس  پــژوهش ــر)1994(هــاي ب اهميــت ) 1997 (2رايــت و ماســتنو ) 1997( 1، ورن

با سـاختار    و   طفي اعضاء از همديگر   ستگي، حمايت عا   همب همانندخانوادگي  مثبت  هاي   ويژگي

  .اند نشان دادهدر مقاوم ساختن افراد براي مقابله با فشارهاي زندگي  را بودن

 بين عملكرد خانواده با     ي در پژوهشي به منظور بررسي رابطه     ) 1384 ( و همكاران  شريفي

با سرسـختي و    ميان برخي از ابعاد عملكرد خانواده        ي شناختي دريافتند كه رابطه    سرسختي روان 

، )پيوسـتگي (همبـستگي    اين ابعـاد شـامل    . باشند  مي دار  مثبت و معني   ،تعهد و كنترل  هاي    مؤلفه

يت رضـا ( پذيري خانواده، آرماني دانستن خانواده     ، جامعه يده ابراز وجود، تقيد مذهبي، سازمان    

  مستبد، ي هسبك خانواد همانند   اما ابعادي    ،باشند  مي منش و سبك خانواده آزاد    )از وضع موجود  

داري بـا متغيرهـاي مـذكور نـشان      ي رابطـه معنـ  ،ـ فرهنگـي  هاي فكري هم تنيدگي و گرايش  ه  ب

، با ابعاد عملكـرد خـانواده       جويي  يعني مبارزه  ، سوم سرسختي  ي  مؤلفه ي همچنين، رابطه . ندادند

   .است دار گزارش شده يبسيار ضعيف و اغلب غيرمعن

شـناختي بـه     عملكـرد خـانواده و سرسـختي روان       چند در مـورد متغيرهـاي        بنابراين، هر 

 مـورد بررسـي قـرار       تر  كم  بين اين دو متغير    ي ي انجام شده، اما رابطه    يها صورت مجزا پژوهش  

 بـا    و ابعـاد آن     عملكـرد خـانواده    ي  پـژوهش حاضـر بـه بررسـي رابطـه          بنابراين، .گرفته است 

  .هاي آن پرداخته است مؤلفه و شناختي سرسختي روان
  

  روش
اين روش به عنوان يك شـاخص       .  شده است  ين پژوهش از روش همبستگي استفاده     در ا 

 و ابعاد آن به عنـوان متغيـر         عملكرد خانواده . پردازد  بين متغيرها مي   ي توصيفي به بررسي رابطه   

 بـا اسـتفاده از  هـا    داده.انـد  شـده  مالك منظور شناختي به عنوان متغير  ن و سرسختي روان   بي پيش

  .اند شده  آزمونغيريگرسيون چندمتريب همبستگي پيرسون و تحليل هاي آماري ضر روش
 

  گيري روش نمونهو  حجم نمونه ي، آماري جامعه

    سه ساله متوسطه،   ي آموزان دختر و پسر دوره      دانش ي  كليه ي بردارنده  در  آماري ي جامعه
  

                                                 
1-  Werner 

2-  Wright & Masten 
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 ي در پژوهـش ي   اين جامعه  .اند كرمانشاه بوده هاي شهر     در دبيرستان  1382-83تحصيلي   در سال 

 فنـي و    هـاي  دانـشگاهي و هنرسـتان     پـيش  ، مراكـز  هاي شـبانه   آموزان دبيرستان   دانش ي بردارنده

 .نيستي ي حرفه

بـا ميـانگين سـني       پـسر    154 دختر و    170آموز شامل    دانش نفر   340 ،در پژوهش حاضر  

 رانـه    گـروه نمو    و انتخـاب ي  يـ  چندمرحله تصادفي برداري نمونه روشچهارده سال و نه ماه به       

ـ  تعداد دو دبيرستان ، هر ناحيه ي  از بين مدارس متوسطه    نخست، ي مرحله در .ندا  داده تشكيل ه ب

 ،ومد ي در مرحله  .انتخاب شد ) دبيرستان پسرانه  يك   و  دبيرستان دخترانه  يك( صورت تصادفي 

ور تـصادفي انتخـاب و از بـين     طـ ه  كالس ب   تعداد چهار  ،هاي هر دبيرستان    كالس ي از بين كليه  

بعـد از   . شـدند صورت تـصادفي برگزيـده      ه   پژوهش ب  ي ها افراد نمونه   آموزان اين كالس   دانش

هاي پژوهش در همان محل و به صورت        مشخص شدن افراد گروه نمونه در هر دبيرستان، ابزار        

   .داجرا ش، يي  دقيقه90 ي گروهي در يك جلسه

  

  ابزارهاي پژوهش

  : مقياس زير استفاده شده است از دو ، مورد نيازهاي دادهآوري گردجهت 

  .)AHS (2سرسختي نوجوانان مقياس -2 ،)FFS (1مقياس عملكرد خانواده -1

  

  )FFS(مقياس عملكرد خانواده 

 ، اسـت  هخـانواده تهيـه شـد      عملكـرد   براي ارزيـابي   )1985 (3توسط بلوم  كه   اين مقياس 

 كـه بـراي هـر عبـارت     ،باشـد   مي هاي خانواده   مربوط به ويژگي   گويه هفتاد و پنج     ي دربردارنده

ي  كمينـه و بيـشينه     .را انتخـاب نمايـد    ها    ر شده و آزمودني بايد يكي از گزينه       ونظمچهار گزينه   

 ي داراي يـك نمـره  هر آزمودني  ،اين بنابر. شده استبرآورد چهار ويك  پرسش،براي هر  نمره  

پـنج تـا     ي  دامنـه  دري  يـ  عد آن نيز نمره    ب پانزدهيك از    و پنج تا سيصد بوده و هر        هفتاد بينكل  

  .نمايند  ميدريافتبيست 

                                                 
1-  Family Functioning Scale 

2-  Adolescence Hardiness Scale 

3-  Bloom  
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    و پايايي مقياس عملكرد خانوادهاعتبار

نظـران و مـشاوران      د خـانواده بـا نظـر گروهـي از صـاحب           اعتبار محتوايي آزمون عملكر   

  ).  1380اسالمي، (يد قرار گرفته است يخانواده مورد تأ

، 80/0، 77/0 دن ضـرايب بـا روش دو نيمـه كـر   ) 1375( نجمي ،ي آزمونيدر بررسي پايا 

، ي نخست هنيم، آلفاي كرونباخ  آزموني هو نيمرا به ترتيب براي همبستگي بين د      86/0 و   76/0

ه برا  87/0  كرونباخ ضريب آلفاي،براي كل مقياس  ) 1380( و اسالمي     دوم و كل مقياس    ي هنيم

ي هـا   گروهضريب آلفاي كرونباخ كل مقياس در) 1382(در پژوهش شريفي .  استدست آورده 

در پـژوهش حاضـر نيـز آلفـاي       و87/0 و 89/0، 87/0  دختران و كل نمونه بـه ترتيـب      ،پسران

  .دست آمده استه  ب87/0كرونباخ كل مقياس در گروه نمونه  

  

  )AHS (سرسختي نوجوانانمقياس 

PVSاين مقياس با استفاده از مقياس     
بـه فارسـي   ) 1373( بـار توسـط قربـاني    نخستين 1

و بـه راهنمـايي عريـضي      ) 1382(وسـط شـريفي     ت ه شده بود،  د استفاده قرار گرفت    مور ترجمه و 

 PVS آن بـود كـه مقيـاس         AHSعلت تدوين   . سازي شد   آموزان مناسب  ي دانش  براي جامعه 

آموز قابل اجرا  براي سنجش سرسختي بزرگساالن شاغل ساخته شده و در مورد نوجوانان دانش          

هـا و حـذف پـنج        تعدادي از ماده   و ايجاد تغيير صوري در        كور استفاده از مقياس مذ    لذا با . نبود

هــا    حـذف مـاده    اين تغييــر و   .  تدوين شد  پرسش مقياسي با چهل و پنج       در نهايت  ، آن ي هماد

در فرآينـد تـدوين ايـن مقيـاس،     . آموزان صورت گرفت ي انطبـاق مقياس با موقعيت دانـش   برا

بوده و از اين    ) PVS(هاي شخصي    گاه  يمايش ديد  مانند مقياس پ    دقيقاً ها پرسشمحتوا و جهت    

  ).1382 شريفي،(نظر هيچ تغييري صورت نگرفته است 

يك پـانزده    باشد و هر    مي جويي  مقياس تعهد، كنترل و مبارزه     خرده سه داراي   اين مقياس 

 ي  نمـره  ،هـا   مقيـاس  خـرده  هـر يـك از     بـراي  .اند را به خود اختصاص داده    از كل مقياس    ماده  

 كـل سرسـختي     ي مقياس به عنوان نمره    خرده  اين سه  هاي ه و جمع نمر    شده برآوردي  ي جداگانه

  . شود مي فرد محسوب

                                                 
1-  Personal View Survey 
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  )AHS( سرسختي نوجوانان  و پايايي مقياساعتبار

 پس از   ،)AHS(، محتوايي و مالكي مقياس سرسخي نوجوانان        براي تعيين اعتبار صوري   

هايي از آن در اختيار پنج نفر  موزان، نسخهآ  با موقعيت دانشPVSاصالح و انطباق مواد آزمون    

شناسي و مشاوره دانشگاه اصفهان قرار گرفـت كـه ضـمن اظهـارنظر               هاي روان   گروه انادتاز اس 

 شـريفي، ( د نمودنـد  ييـ اصالحي در خصوص مواد مقياس، اعتبار صـوري و محتـوايي آن را تأ             

1382.(  

ري بـر اعتبـار محتـواي        دليـل ديگـ    ،PVSهمچنين تدوين اين مقياس بر مبناي مقيـاس         

 ي را بـا يـك پرسـشنامه     آن،براي تعيين اعتبار مالكـي مقيـاس      ) 1382( شريفي. باشد  آزمون مي 

هاي آن تنظيم گرديده بـود، بـه    ي كه بر مبناي تعاريف سرسختي و هر يك از مؤلفه        ي هشت ماده 

 متوسطه  ي آموزان دوره   از دانش )  دختر 57 پسر و    51( نفري   108 طور همزمان در يك جمعيت    

، بيـانگر اعتبـار مقيـاس سرسـختي     دست آمده بين دو مقيـاس   ه   همبستگي ب  ضرايب.  نمود اجرا

ـ . باشـد   هاي آن مـي     نوجوانان براي سنجش سازه سرسختي و مؤلفه       عـالوه، ضـرايب آلفـاي      ه  ب

كـل   در پـژوهش حاضـر نيـز در         و 70/0) 1382( كرونباخ كل مقياس كه در پـژوهش شـريفي        

، 77/0  به ترتيـب   ،ي در جمعيت نمونه   يجو و مبارزه  كنترل تعهد،هاي    لفهمقياس و هر يك از مؤ     

همچنـين  . باشد ي مقياس سرسختي نوجوانان مييدست آمده، بيانگر پايا  ه  ب 35/0 و   67/0،  73/0

، كنتـرل و  هـاي تعهـد    هـر يـك از مؤلفـه   ي با نمره كل سرسختي ي ضريب همبستگي بين نمره 

  در  و 57/0 و   87/0،  75/0بـه ترتيـب     ) 1384( كـاران ي در پـژوهش شـريفي و هم       يجـو   مبارزه

دار و  ي معنـ 0001/0كـه همگـي در سـطح      بوده اسـت  45/0 و   86/0 ،86/0 زپژوهش حاضر ني  

  .بيانگر همبستگي دروني آزمون هستند

  

  پژوهشهاي  يافته

پـژوهش  هـاي   مربوط بـه فرضـيه  هاي  توصيفي و سپس يافتههاي  در اين بخش ابتدا يافته   

ـ  ارا1توصيفي در جدول هاي  اطالعات مربوط به يافته  .رددگ  مي هيارا ايـن جـدول   . انـد  ه شـده ي

  .دهد  ميبين و مالك را نشان اطالعات مربوط به ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پيش

   هـر دو  سرسـختي  و عملكـرد خـانواده  هـاي  ها بيانگر آن اسـت كـه در مقيـاس    اين يافته 
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عملكرد  هاي ها در مقياس  آمودنيهاي هنمر وخطاي استاندارد ميانگين ر انحراف معيا  ،ميانگين.  1جدول  

  خانواده و سرسختي

 ) كلي نمره(سرسختي  ) كلي نمره(عملكرد خانواده 

 ها شاخص
 ميانگين

  انحراف
 معيار

خطاي استاندارد 
 ميانگين

 ميانگين
  انحراف

 معيار

خطاي استاندارد 
 ميانگين

  گروه پسران
 ) نفر160(

78/218 92/20 65/1 63/125 12/12 96/0 

  گروه دختران
 )نفر180(

95/222 41/23 74/1 81/129 17/14 05/1 

  كل نمونه
  ) نفر340(

99/220 34/22 21/1 84/127 39/13 73/0 

  

 هاي فردي در گروه دختران  تفاوتي دامنهاما ،   است تر  كم ميانگين گروه پسران از گروه دختران     

 همبـستگي سـاده ميـان ابعـاد         هـاي   ضـريب  2 در جـدول     .باشـد  ي مـ  تر گستردهاز گروه پسران    

   .ي كل ابعاد عملكرد خانواده ارايه شده است شناختي و نمره سرسختي روان

   كل عملكرد خانواده با    ي كه ضريب همبستگي بين نمره     دهد   نشان مي  2هاي جدول     يافته
  

هـاي آن در كـل     رسختي و مؤلفه   كل عملكرد خانواده با س     ي  همبستگي بين نمره   هاي  ضريب . 2جدول  

   و دخترانهاي پسران گروهبه تفكيك نمونه و 

  سرسختي
 ) كلي نمره(

 نمونه ها شاخص ييجو مبارزه كنترل تعهد

641/0  
0001/0 

660/0  
0001/0 

621/0  
0001/0  

028/0  
311/0  

R  
p 

  نمونه كل
 ) نفر324(

572/0  
0001/0 

564/0  
0001/0 

554/0  
0001/0 

035/0-  
333/0 

R  
p 

  پسران
 ) نفر154(

 عملكرد
  خانواده

 )كل ي نمره(

680/0  
0001/0 

721/0  
0001/0 

671/0  
0001/0 

046/0  
276/0 

R  
p 

  دختران
 ) نفر170(
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 در سـطح    هـاي پـسران، دختـران و كـل نمونـه، مثبـت و              كنتـرل در گـروه     تعهـد و   ،سرسختي

0001/0=p شـايان   .باشـد  نمـي دار   معني جويي  مبارزه ي  با مؤلفه  ها بوده، اما اين ضريب   دار   يعنم

 از ايـن    عـد  ب ي پـنج   ه كل ابعاد عملكرد خـانواده، نمـر       ي ه نمر ي هذكر است كه به منظور محاسب     

د تا با ديگـر     گذاري ش   منفي داشت به نحوي نمره     شناختي همبستگي  متغير كه با سرسختي روان    

 شـامل   ، منفـي دارنـد    ي هعدي كه با سرسختي رابط     پنج ب  .ابعاد عملكرد خانواده هم جهت شوند     

  .باشند  مي و ولنگارييتربيت استبداد ترل بيروني، گسستگي ميان اعضاء،تعارض، منبع كن

بين بـا متغيـر       تحليل رگرسيون متغيرهاي پيش    هاي ه نتيج 5 الي   3 ي ه شمار هاي در جدول 

ـ  . زان پسر و دختر درج شده اسـت       وآم روش گام به گام براي كل نمونه، دانش       ه  مالك ب  ه الزم ب

بين در برآورد واريانس متغيـر مـالك     وزن تمام متغيرهاي پيشي توضيح است كه براي محاسبه  

از رگرسيون ورود همزمان استفاده شد اما به دليـل رعايـت اختـصار اطالعـات خروجـي ايـن                    

  .شود تحليل ارايه نمي

دهنـد كـه      ي نشان م  ،ي حاصل شده است   ي  طريق روش ورود تك مرحله     ي كه از  هاي هنتيج

 شـناختي همبـستگي چندگانـه     عملكرد خانواده بـا سرسـختي روان  ي هلفؤ م15ركيبي خطي از    ت

)0001/0P<، 670/0MR=(      درصد از واريانس متغير مـالك را  9/44 دارد و اين تركيب خطي 

بديهي است كه باال بودن واريانس تبييني متغير مـالك حكايـت از اهميـت بـارز                 . كند  تبيين مي 

دهـد كـه      نـشان مـي    هنتيجـ .  سرسـختي در افـراد دارد      ي هگيري ساز  شكلهاي خانواده در     كنش

 بيني سرسختي مربـوط بـه سـبك اسـتبدادي و ابـراز وجـود               ترين سهم انحصاري در پيش     بيش

)18/0β=، 132/0β= (  ين سهم انحصاري بـه تقيـد مـذهبي و تعـارض           تر  كمو )006/0-β=، 

062/0=β (تعلق دارد.  

 ي  كليـه  ي  مربـوط بـه رابطـه      گـام بـه گـام     بـا روش     تحليل رگرسـيون     ي ه نتيج 3 جدول

  .دهد شناختي را نشان مي بين با سرسختي روان متغيرهاي پيش

 عملكرد خانواده   ي هلفؤ م 15 متغير از    8دهند،    نشان مي  3 كه مندرجات جدول     گونه همان

ي هاي تفريحـ    دهي، گسيختگي، ابراز وجود، گرايش      گرايي، سازمان   شامل سبك استبدادي، آرمان   

 بـر عهـده   شـناختي   سرسختي روان بيني  داري در پيش     وزن معني  ،فعال، بهم تنيدگي و آزادمنشي    

  سطر. كنند ي بر واريانس تبيين شده اضافه نمي  ي بنابراين، مابقي متغيرها وزن قابل مالحظه     . دارند
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 كل نمونـه     رگرسيون چندگانه ارتباط بين ابعاد عملكرد خانواده با سرسختي روان شناختي در            . 3جدول

  )گام به گامبه روش (
متغيرهاي   )β(ضرايب رگرسيون 

 MR RS  پيش بين
F 
P 1  2  3  4  5  6  7  8  

  

  تربيت
  استبدادي

501/0  251/0  72/107
0001/0

501/0-
37/10  

0001/0
              

β  
t 
P 

  آرمان
 گرايي

574/0  329/0  72/78  
0001/0

356/0-
93/6  
0001/0

315/0  
13/6  
0001/0

            
β  
t 
P 

  سازمان
 دهي

606/0  367/0  87/61  
0001/0

314/0-
15/6  
0001/0

243/0  
60/4  
0001/0

219/0  
37/4  
0001/0

          
β  
t 
P  

023/50  385/0  621/0 گسيختگي
0001/0

268/0-
11/5  
0001/0

227/0  
35/4  
0001/0

196/0  
92/3  
0001/0

151/ -0
08/3  
002/0  

        
β  
t 
P 

  ابراز
  وجود

634/0  401/0  65/42  
0001/0

233/0-
37/4  
0001/0

192/0  
62/3  
0001/0

174/0  
49/3  
001/0  

153/0-
16/3  
002/0  

145/0
91/2  
004/0

      
β  
t 
P 

  گرايشهاي
  تفريحي

642/0  412/0  06/37  
0001/0

217/0-
08/4  
0001/0

161/0  
96/2  
003/0  

164/0  
30/3  
001/0  

165/0-
40/3  
001/0  

128/0
55/2  
011/0

117/0
41/2  
016/0

    
β  
t 
P  

  76/32  421/0  649/0  بهم تنيدگي
0001/0

212/0-
00/4  
0001/0

191/0  
42/3  
001/0  

165/0  
33/3  
001/0  

156/0-
24/3  
001/0  

129/0
61/2  
01/0  

110/0
27/2  
024/0

095/0
12/2  
034/0

  
β  
t 
P 

  60/29  429/0  655/0  آزادمنشي
0001/0

20/0-  
83/3  
0001/0

193/0  
47/3  
001/0  

151/0  
05/3  
002/0  

144/0-
98/2  
003/0  

131/0
65/2  
008/0

114/0
37/2  
018/0

097/0
19/2  
029/0

096/0
18/2  
030/0

β  
t 
P  

  

بينـي سرسـختي، وزن اختـصاصي      متغير دخيـل در پـيش    8دهد كه از بين       آخر جدول نشان مي   

الزم به توضيح است كـه      . تر از متغيرهاي ديگر است     سبك استبدادي در تبيين متغير مالك بيش      

  .دهند  اوزان اختصاصي يا وزن انحصاري هر متغير را در تبيين متغير مالك نشان مي)β(ير مقاد

 متغيرهـاي   ي  كليـه  ي  مربـوط بـه رابطـه      ورود همزمان  تحليل رگرسيون با روش      ي هنتيج

 ي هلفـ ؤ م 15  كـه  ،دهـد  آموزان پسر نـشان مـي      دانش شناختي را براي   بين با سرسختي روان    پيش

 )=0001/0P<، 605/0MR( رسختي روان شناختي همبـستگي چندگانـه      عملكرد خانواده با س   
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ترين سـهم   بيش. كند  درصد از واريانس متغير مالك را تبيين مي 6/36 ،دارد و اين تركيب خطي    

) β، 129/0= β 0=/227(بيني سرسختي مربوط به ابراز وجود و آزادمنـشي           انحصاري در پيش  

  .تعلق دارد) 0β، 044/0=β-=/001( يش تفريحيين سهم انحصاري به ولنگاري و گراتر كمو 

 ي  كليـه  ي  مربـوط بـه رابطـه      گـام بـه گـام      تحليل رگرسـيون بـا روش        ي ه نتيج 4 جدول

 .دهد آموزان پسر نشان مي شناختي را براي دانش بين با سرسختي روان متغيرهاي پيش

  

 ي شـناختي در نمونـه   روان رگرسيون چندگانه ارتباط بين ابعاد عملكرد خانواده با سرسـختي         . 4 جدول

  )گام به گامبه روش (پسر 
  شاخص آماري  ضرايب رگرسيون

 MR RS  F  ها بين پيش

P  1  2  3  4  5  
  

  165/0  406/0   پذيري-جامعه
08/30  

0001/0  

406/0  
48/5  
0001/0  

        
β  
t 
p 

  261/0  511/0  ابراز وجود
65/26  

0001/0  

331/0  
60/4  
0001/0  

318/0  
42/4  
0001/0  

      
β  
t 
p 

  297/0  545/0  استبدادي
07/21  

0001/0  

263/0-  
52/3  
0001/0  

268/0  
68/3  
0001/0  

211/0-  
75/2  
007/0  

    
β  
t  
p 

  317/0  563/0  آزادمنشي
32/17  

0001/0  

241/0  
23/3  
001/0  

259/0  
59/3  
0001/0  

179/0-  
32/2  
022/0  

152/0  
13/2  
034/0  

  
β  
t 
p 

  335/0  579/0  گرايي -آرمان
92/14  

0001/0  

173/0  
12/2  
035/0  

254/0  
56/3  
0001/0  

144/0-  
84/1  
067/0  

151/0  
14/2  
034/0  

161/0  
99/1  
048/0  

β  
t 
p 

  

 عملكرد خانواده   ي هلفؤ م 15 متغير از    5دهند،    نشان مي  4 كه مندرجات جدول     گونه همان

بنـابراين،  .  بر عهده دارنـد     پسر ي هشناختي در نمون    سرسختي روان  بيني داري در پيش   وزن معني 

سـطر آخـر جـدول نـشان     . داري در تبيين واريانس متغير مالك ندارند مابقي متغيرها وزن معني 
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بيني سرسختي، وزن اختصاصي ابراز وجـود يـا همـان      متغير دخيل در پيش5دهد كه از بين       مي

  . تر از متغيرهاي ديگر است خود بيانگري در تبيين متغير مالك بيش

 نـشان   ،ي كه از طريق رگرسيون ورود همزمان براي دختران حاصل شـده اسـت             هاي هنتيج

 شـناختي همبـستگي چندگانـه     عملكـرد خـانواده بـا سرسـختي روان     ي هلفـ ؤ م 15دهـد كـه      مي

)0001/0P<، 727/0MR=(      درصد از واريانس متغير مـالك را  8/52 دارد و اين تركيب خطي 

آمـوزان   از تحليل رگرسيون گام به گـام بـراي دانـش    حاصل ي ه نتيج5 در جدول   .كند  تبيين مي 

  .شود دختر ارايه مي

  

شـناختي در نمونـه     رگرسيون چندگانه ارتباط بين ابعاد عملكرد خـانواده بـا سرسـختي روان          . 5جدول  

  )گام به گامبه روش (دختر 

  شاخص آماري  ضرايب رگرسيون
 MR RS  F  ها بين پيش

P  1  2  3  4  5  
  

  324/0  569/0  استبدادي
39/80  

0001/0

569/0-  
96/8  
0001/0  

        
β  
t 
p 

  414/0  643/0  گرايي -آرمان
88/58  

0001/0

391/0-  
68/5  
0001/0  

348/0  
06/5  
0001/0  

      
β  
t 
p 

  448/0  669/0  ولنگاري
90/44  

0001/0

341/0-  
96/4  
0001/0  

263/0  
64/3  
0001/0  

221/0-  
21/3  
002/0  

    
β  
t 
p 

  464/0  681/0  گرايش تفريحي
73/35  

0001/0

310/0-  
46/4  
001/0  

196/0  
54/2  
012/0  

218/0-  
21/3  
002/0  

155/0  
23/2  
027/0  

  
β  
t 
p 

  489/0  699/0  گسيختگي
33/31  

0001/0

250/0-  
51/3  
001/0  

171/0  
24/2  
026/0  

176/0-  
58/2  
011/0  

207/0  
93/2  
004/0  

180/0  
79/2  
006/0  

β  
t 
p 

  

 عملكرد خانواده   ي هلفؤ م 15 متغير از    5دهند،     نشان مي  5 كه مندرجات جدول     گونه همان

سطر .  دختر بر عهده دارند    آموزان دانششناختي در    بيني سرسختي روان   داري در پيش   وزن معني 
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بينـي سرسـختي، وزن اختـصاصي      متغير دخيل در پيش5دهد كه از بين   نشان مي  5آخر جدول   

هر چـه   به عبارت ديگر    . تر از متغيرهاي ديگر است     تربيت استبدادي در تبيين متغير مالك بيش      

 تـر  كـم شـناختي او    سرسـختي روان ي  نمـره ، باشدتر  بيشي فرد در متغير تربيت استبدادي        نمره

  .خواهد بود
  

  گيري بحث و نتيجه
دار بـين عملكـرد خـانواده بـا        يمعني    شواهد الزم دال بر وجود رابطه      2جدول  هاي    افتهي

 ي دهـد كـه رابطـه       مي ه نموده و نشان   يتعهد و كنترل را ارا    هاي    شناختي و مؤلفه   سرسختي روان 

بـا  هـا   ايـن يافتـه  . باشد  ميدار يگيري و رشد اين ويژگي شخصيتي معن عملكرد خانواده با شكل  

گيـري   سـاز شـكل   افيان را زمينه  كه تعامل مثبت با والدين و اطر      ) 1982(ا و همكاران    بيان كوباس 

   . مطابقت دارد،دانند  ميسرسختي

 ي  ضعيف و منفـي عملكـرد خـانواده بـا مؤلفـه       ي رابطهها     قابل بحث در اين يافته     ي نكته

حـذف   مبنـي بـر    )1987 ( ويرنلـي   و ، ون ترورن  اين يافته با پيشنهاد هال    . باشد  مي جويي مبارزه

نهـا  آهاي سرسختي همسويي دارد و پيـشنهاد         جويي از مقياس    مربوط به مبارزه   هاي پرسشماده  

 ي  عكـس رابطـه    ،جـويي  ابعاد عملكرد خانواده با مبارزه    تر   بيش ي  چرا كه رابطه   ،كند  مي ييدأرا ت 

بـا   مـرتبط هاي    دهها ما  دهد كه آزمودني    مي اين نشان . كنترل بوده است   تعهد و هاي    لفهؤنها با م  آ

اگـر چـه     .انـد  ر ادارك كـرده    ديگ ي لفهؤم مرتبط با دو  هاي     مقابل ماده  ي را در نقطه   جويي مبارزه

لفه بيان كرده است    ؤمسه   مركب از    ي را يك سازه   ن آ سازي سرسختي  در مفهوم ) 1979(اسا  بكو

 رود، امـا    مـي  بـين از    اين مقياس  ي جويي اعتبار سازه   مبارزههاي    و معتقد است كه با حذف ماده      

 ن صـحه آكنـد و بـر     مـي را تقويـت ) 1987(همكـاران   وهش پيـشنهاد هـال و  پژ نايهاي  يافته

  .باشد مي همسو نيز )1382( پژوهش شريفي ي ه اين يافته با نتيج.گذارد مي

بين عملكرد خـانواده  ست كه واريانس مشترك  ااين پژوهش بيانگر آنهاي    همچنين يافته 

اين موضوع با ديـدگاه  . باشد  مي در گروه دختران بيش از گروه پسران    ختيشنا با سرسختي روان  

 درون خـانواده   هاي  از عامل  تر  بيشكه سرسختي دختران     اين دال بر ) 1995(ر  استريك ام و بينگه

شود، قابل    مي  اجتماعي و آموزشگاهي را نيز شامل      هاي گيرد اما براي پسران عامل     مي سرچشمه

  .تبيين است
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، ابعادي از عملكرد خانواده كه ضرايب رگرسيون آنهـا بـراي   3جدول هاي  فتهبر اساس يا 

دهـي،   گرايي، سازمان  سبك استبدادي، آرمان  :  عبارتند از  ، بوده است  دار يسرسختي معن  بيني پيش

دار  معنـي هاي  وزن. هاي تفريحي فعال، بهم تنيدگي و آزادمنشي     گسيختگي، ابراز وجود، گرايش   

ي يـ  زمينـه  مـنش آزادي   ك خـانواده   سـب  بيني سرسختي بيانگر آن اسـت كـه        شاين ابعاد براي پي   

 عملكرد خانواده بـا محبـت و مراقبـت          روشاين  . آورد  مي مطلوب براي رشد سرسختي فراهم    

گيري اعضاي خود، آنها را براي مقابله        سازنده و با تقويت احساس ارزشمندي و قدرت تصميم        

 ي دهي، سبك خانواده   دار بودن ضرايب سازمان    ي معن ،ن همچني .كند  مي با فشارهاي زندگي آماده   

 نـشان   ،بينـي سرسـختي    هاي تفريحي فعال خانواده براي پيش      پذيري و فعاليت   انعطاف ،قانونمند

هاي  ، با ساختار بودن و داشتن مرز      ت پويا با بيرون از محيط خانواده       آن است كه تعامال    ي دهنده

رشـد   گيـري و  مثبت و با اهميتي براي شـكل  هاي    د عملكر ، فعال هاي روشن و منعطف و تفريح    

 ارتباط خانواده با محيط بيرون و      هاي اجتماعي و   پذيري بيانگر تعامل   جامعه. شندبا  مي سرسختي

  شناخت و تجـارب فـرد  ي پذيري با گسترش دامنه     جامعه .باشد  مي اين ارتباط  كسب رضايت از  

، كـرده  قابلـه بـا فـشارهاي زنـدگي آمـاده         در ايجاد احساس كنترل مؤثر بوده و فـرد را بـراي م            

 هـا و   نگرش كارگيري بهساز   كند و زمينه    مي آميختگي با اطرافيان را دراعضاء تقويت     احساس در 

اس كنتـرل را در فـرد       احس توانند اعتماد و    مي  خود ي ها به نوبه   اين. شود  مي هاي ديگران  ديدگاه

بخش خـود از تعامـل بـا          تجارب رضايت  ي با توجه به   هاي  اعضاي چنين خانواده   .تقويت نمايند 

 فـشار   در مواقع  بيگانگي ندارند و   احساس تهديد و  ) خانواده بيرون از (محيط اطراف    ديگران و 

ها را بـا      در نتيجه بحران   وشوند    مي مند ، از كمك ديگران بهره    هنگام به خواست سنجيده و  با در 

 در كنـار سـاير منـابع        يعاجتمـا زيـرا حمايـت     . كننـد   مي  سپري تر  بيش و مقاومت    تر  كمآسيب  

 ارتبـاط   ،بنـابراين ). 1982،  كوباسـا (كند    مي ، فرد را در مقابله با فشارهاي زندگي ياري        مقاومت

 مـورد قبـول    تعهـد و كنتـرل منطقـي و       هـاي     مؤلفـه  عد از عملكرد خانواده با سرسختي و      اين ب 

  . باشد مي

شـود كـه فـرد      مـي   باعـث   و منعطف در خانواده    روشنبا ساختار بودن و وجود مرزهاي       

، به راحتي بـه زيـر   ز حقوق خود دفاع كند اختيارات و وظايف خود را بشناسد، آزادانه ا      ي دامنه

اين فـرد در    . ديگر خانواده دسترسي داشته باشد و با آنها به بيان احساسات بپردازد            هاي  منظومه

  و همدلي و حمايت آنهـا      تواند از كمك    مي  خانواده دسترسي دارد و    ءمواقع الزم به ديگر اعضا    
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هـا   بينـي رويـداد   ، او را در پـيش ظايف خـود  فرد از اختيارات و وتر بيششناخت  . مند شود  بهره

، احـساس  بينـي  ات افـزايش شـناخت و قـدرت پـيش        و به مواز   .)1371 ،احمدي( كند  مي ياري

فـشارهاي   ه با براي مقابل  يابد و فرد را     مي زندگي افزايش هاي    كنترل او بر رويداد    درآميختگي و 

  .كنند  ميزندگي ياري

 دال بـر اهميـت    ) 1994( امريكنر و همكـاران      پژوهش هاي ه نتيج  بخشي از  باها    اين يافته 

دهـي    سـازمان  و فرهنگـي و نظـم       -فكـري   هـاي     ، گرايش انسجام و همبستگي اعضاي خانواده    

كـاران   اسـتيوارت و هم    ي  همچنـين بـا توصـيه      .باشـند   مي سختي هماهنگ خانواده در رشد سر   

  .  همسو است،مبني بر ضرورت با ساختار بودن محيط براي رشد سرسختي) 1997(

 بـه   ء اعـضا  ي كـه اشـاره بـه وسـعت عالقـه         ( فعـال    -هاي تفريحي   مثبت گرايش  ي رابطه

 هـا در   گرايش  اهميت اين  ي كنترل نشان دهنده   ، تعهد و   سرسختي با )هاي تفريحي است   فعاليت

  .تهاي مثبت شخصيتي اس گيرشد ويژ

و به وضع موجود   آرماني دانستن خانواده كه بيانگر مطلوب بودن آن براي فرد و مباهات ا            

 مطلوب بودن وضـعيت كنـوني       ،عالوهه  ب. شود  مي اطمينان ، باعث ايجاد آرامش و    خانواده است 

 كنـد و    مـي  مطلوب جلـوگيري  وضعيت  خانواده از صرف انرژي براي تغيير وضعيت موجود به          

 فشارهاي زندگي مورد استفاده قرار گرفته و فرد را در   بحران و  هنگام توانند در  ها مي  اين انرژي 

عد از عملكـرد     ارتباط مثبت اين ب    ،بنابراين. نمايند مقابله با آنها از توان و كارايي الزم برخوردار        

دهـي در خـانواده از    سـازمان  نظـم و . نمايـد   مـي معقـول  كنتـرل منطقـي و   خانواده بـا تعهـد و     

اختيـارات و نقـش خـود را          خـانواده وظـايف و     ءشـود اعـضا     مي ي است كه باعث   هاي شاخص

ي خـانوادگي را  بشناسند و حدود انتظارات خانواده را درك نمايند و در نتيجه رويدادهاي زندگ     

 امكـان   ،انتظـارات  مـشخص بـودن حـدود اختيـارات و         دهي و  سازمان نظم و (بيني نمايند    پيش

پذيري آنهـا    بيني رويدادها كنترل    از آنجا كه قابليت پيش     .)دهد مي بيني رويدادها را افزايش    پيش

 ، افـرادي كـه در     )1371 ،احمـدي ( شـود   مـي  دهد و باعث ايجاد اعتماد در افـراد        را افزايش مي  

  دنيـا را قابـل اعتمـاد دانـسته و بـا آن آميختـه      ،كننـد   ميمنظم و سازمان يافته رشد    هاي    خانواده

 مثبـت بـين     ي در تبيـين رابطـه    . گيـرد   مـي  در وجود آنهـا شـكل     شوند و نيز احساس كنترل       مي

دال بـر   ) 1997(همكـاران     استيوارت و  ي  گفته ، عالوه بر مطالب ذكر شده     ،دهي با تعهد   سازمان

 تعهـد تبيـين كننـده      ضرورت با ساختار بودن محيط و از جمله خانواده براي رشد سرسختي و            
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ارتبـاط مثبـت بـين      . وارت بوده و با آن همـسو اسـت         استي  نظر ي ييد كننده أاين يافته ت  . باشد مي

زهـاي  مر منش كه بيانگر آزادي معقول، احترام متقابـل و وجـود قـوانين و              آزاد ي سبك خانواده 

هـا و   گيـري   در تـصميم   ءدر خانواده، شركت فعال تمـام اعـضا       ) منعطف(ر  پذي انعطاف روشن و 

 باشد، با تعهـد و   ميبراي فرزنداندر عين حال مراقبت سازنده از طرف والدين  وجود محبت و 

ر، نظـ  راين سبك عملكرد خانواده باعث افزايش قدرت اظها       . مورد انتظار است   كنترل منطقي و  

فـرد را در    هـا     اين توانايي  .شود ميء  احساس كنترل در اعضا    احساس مسئوليت و   ،يريگ تصميم

 تر  بيشآميختگي  رضايت و د   احساس ر  ي تعامل مثبت و سازنده با محيط قرارداده و ايجاد كننده         

 ي زمينـه ها    منعطف و با ساختار بودن اين خانواده       وجود مرزهاي روشن و   . فرد با محيط هستند   

همكاران   اين يافته با تبيين استيوارت و.كنند  مي كنترل ايجاد  الزم را براي رشد احساس تعهد و      

  .باشد  ميآنهار  نظي ييد كنندهأهماهنگ بوده و ت )1997(

  ابعـاد  ، تعهـد و كنتـرل     ي جويي نسبت به دو مؤلفـه       مبارزه ي  مؤلفه ي بيني نمره  يشبراي پ 

اند و واريـانس      رگرسيون ظاهر شده   ي معادله دار بوده و در    يبسيار محدودي داراي ضرايب معن    

عد عملكرد خانواده كه در اين پژوهش به عنـوان   پانزده ب،به عبارتي. ا نيز ناچيز بوده  مشترك آنه 

خـوبي بـراي احـساس      هـاي     كننـده  بينـي   پيش ند نتوانست ه،بين وارد معادله گرديد     پيش يرهايمتغ

اين وضعيت با پيشنهاد هال و همكـاران        . زندگي باشند هاي    جويي افراد در مقابله با فشار      مبارزه

بـا  نيـز   ق دارد و    سرسـختي انطبـا   هـاي     جـويي از مقيـاس      مبارزه ي دال بر حذف مؤلفه   ) 1987(

  .باشد  ميهمسو )1382(ريفي  پژوهش شي نتيجه

. اسـت پـسران   دار بين سرسختي دختـران و    يبيانگر وجود تفاوت معن    7جدول  هاي    يافته

 شـد با مـي  ان و زنـان   دسختي مر حاكي از عدم تفاوت بين سر     ها    وهشژ برخي پ  ي هاگر چه نتيج  

 ي تيجه اما ن  ،)1991شاني،   و كا  2درپش؛  1989،  1؛ رودوالت و زون   1382 ،شريفي ؛1380 فيضي،(

اشمايد و   (استدار بين سرسختي مردان و زنان        يمعن ديگر حاكي از وجود تفاوت    هاي    پژوهش

بـا  ر ضـ وهش حاپـژ  ي نتيجه). 1379، يسي و همكاران و؛  1992،  4؛ وايب و ويليامز   1986،  3لوير

  .باشد  ميگروه اخير همسوهاي  وهشپژ ي نتيجه

                                                 
1-  Rhodwalt & Zone 

2-  Shepperd  
3-  Schmied & Lawler 

4-  Wiebe & Williams 
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ي مثل تفـاوت در     هاي ناشي از عامل  تواند     سرسختي دو جنس مي    ي اين تناقض در مقايسه   

ظ سـن،   از لحـا   گونـاگون هاي   ها در پژوهش   ابزارهاي سنجش، متفاوت بودن وضعيت آزمودني     

 يـا شـايد تحـوالت فرهنگـي در           و باشـد ...  ــ اجتمـاعي و     وضعيت فرهنگي، موقعيت شـغلي    

 بـر   ، حـال  هـر ه  ب.  ناهماهنگ باشند  هاي گزارشها، عامل ايجاد اين       زماني اين پژوهش   ي فاصله

 ميـزان سرسـختي     ها، در اين پژوهش تفاوت بـين دو جـنس در            پژوهش برخي ي خالف نتيجه 

  .دار بوده است معني
  

  هاي پژوهش محدوديت

گيري سرسختي در حدود سن هشت سالگي فرض شده           كه زمان شكل   ـ با توجه به آن    1

 رفتـار والـدين و      ست كه  ا هاي اين پژوهش آن    ، يكي از محدوديت   )1995بينگهام و استريكر،    (

  . عملكرد خانواده در طول رشد فرزندان از هشت تا پانزده سالگي پايا فرض شده است

 ي هـاي فرزنـدان رابطـه    گيري ويژگي ـ بين عملكرد خانواده و رفتارهاي والدين با شكل 2

سويه و سيـستمي مـورد        هاي دو  اين فرض از سوي ديدگاه    . سويه و خطي فرض شده است       يك

  . اشدب انتقاد مي

وهش صـرفاً از  ي، عملكرد خـانواده در ايـن پـژ   يهاي زماني و اجرا ه دليل محدوديت  ـ ب 3

  .  آن مورد سنجش قرار گرفته استءديدگاه يكي از اعضا

بين   هاي انجام شده سرسختي عمدتاً به عنوان متغير پيش         كه در پژوهش   ـ با توجه به آن    4

 آن بـا    ي  بـه آن پرداختـه شـده، امكـان مقايـسه           تر  كمعنوان متغير مالك    ه  مورد مطالعه بوده و ب    

  . هاي ديگر محدود بود پژوهش
  

  پيشنهادات
   از دو تـر  بـيش  عملكرد خانواده از ديدگاه دو يا       ،هاي مشابه  شود در پژوهش     پيشنهاد مي  ـ

  

ـ    ب واده مورد سنجش قرار گرفته و جمع      نفر از اعضاي خان     عملكـرد   ي عنـوان نمـره   ه  ندي آنهـا ب

 . شود  د برآورخانواده

  سويه   رش دو  با نگ  ،هاي فرزندان  ـ در صورت امكان روابط بين عملكرد خانواده با ويژگي         

  . قرار بگيردپژوهشيا سيستمي مورد 
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 شايـسته   ،ييجـو   ي مانند تعهد، احـساس كنتـرل و مبـارزه         يها ـ با توجه به اهميت ويژگي     

 مختلـف   هـاي   بين عامل  ي  رابطه ي معتبر و پايا براي ارزيابي هر كدام تهيه شده و          ياست ابزارها 

ـ  ي گـسترده   ه گونـه  ها ب  خانوادگي و آموزشگاهي با هر يك از اين ويژگي          و  پـژوهش  مـورد    يي

  .ي قرار بگيرديشناسا

 صـدا   آموزش و پرورش، انجمن اولياء و مربيان و        همانندي  يها شود سازمان   ـ پيشنهاد مي  

 اصـالح   ي حوزه شناسان و مشاوراني كه در      و نيز روان   ها در ارتباط هستند     ه با خانواده  سيما ك  و

هـا   هاي خانوادگي مرتبط با سرسختي را به خـانواده    كنند، ويژگي   تعامالت خانوادگي فعاليت مي   

  .آموزش داده و بر اهميت آنها براي پرورش فرزندان مقاوم تأكيد نمايند

خـوبي بـراي    هـاي     بينـي كننـده    اند پيش  عد عملكرد خانواده نتوانسته   زده ب  از آنجا كه پان    ـ

شـود شناسـايي      مـي  ، پيـشنهاد  زنـدگي باشـند   هاي    جويي افراد در مقابله با فشار      احساس مبارزه 

  .پيشايندهاي اين ويژگي مورد اهتمام پژوهشگران قرار بگيرد
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