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  چكيده

كند. ميآموزان از جمله مهمترين مسائلي است كه نوجوانان را درگير خود اضطراب امتحان دانش

توان به عملكرد ميت اضطراب امتحان نقش دارند كه از آن جمله گيري و تقويعوامل متعددي در شكل

خانواده و سطح تمايزيافتگي افراد اشاره كرد. هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين عملكرد خانواده و 

پژوهش حاضر با  .آموزان پسر استاي تمايز يافتگي در بين دانشاضطراب امتحان با توجه به نقش واسطه

اي مشتمل يفي و از نوع همبستگي به روش تحليل مسير انجام شد بدين منظور نمونه، توصميروش ك

آموزان پسر دبيرستاني ن دانشميااي از اي چندمرحلهگيري تصادفي خوشهآموز به روش نمونهدانش 140بر

تمايز  )، سطحFAD( هاي عملكرد خانوادهشهرستان مالير انتخاب شدند و به ابزار پژوهش يعني پرسشنامه

هاي هاي پژوهش كه با استفاده از روش) پاسخ دادند. دادهTAQ) و اضطراب امتحان (DSI( يافتگي

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند،  AMOSو  SPSSهاي افزارهمبستگي و تحليل مسير و با استفاده از نرم

يافتگي عني از طريق تمايز) و غير مستقيم ي-298/0نشان دادند كه عملكرد خانواده به صورت مستقيم (

هاي عملكرد خانواده و تمايز يافتگي ) بر اضطراب امتحان تاثيرگذار است و هر كدام از متغير-037/0(

  .رابطه منفي معناداري با اضطراب امتحان دارند
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  مقدمه

كند، اضطراب ميمنفي كه نقش اصلي در زندگي هر كسي بازي  هاي از جمله هيجان

). اضطراب حالتي است كه تقريباً در همه2009؛ رضازاده و توكلي، 1984، 1است(هيل و ويگفيلد

كس در زندگي طوري كه هركند بهميشان به درجات مختلف بروز ها درطول زندگيي انسان

هايي ). از جمله موقعيت2012، 2جربه كرده است(فايل و هايدبار اين احساس را تخود حداقل يك

باشد(موسوي و ميشود، موقعيت امتحان ميكه منجر به بروز هيجانات منفي نظير اضطراب 

يكي از مهمترين جنبه هاي انگيزش منفي است و اثرات  3). اضطراب امتحان1387همكاران، 

). 2009؛ رضازاده و توكلي، 1984ويگفيلد،  آموزان دارد(هيل ونامطلوبي بر عملكرد دانش

دارد  اضطراب امتحان اصطالحي كلي است كه به نوعي اضطراب يا هراس اجتماعي خاص اشاره

كند و پيامد آن كاهش توان مقابله با موقعيت ميهايش دچار ترديد كه فرد را در مورد توانايي

اضطراب امتحان يك واكنش  تي ديگر،به عبار ).2010، 4استم و همكاران-(پاركس امتحان است

       ).1391 ،يو عباس يابوالقاسم ،يرجبخوشايند به موقعيت ارزيابي است (هيجاني نا

آسيب رواني اصوالً يك مشكل درون فردي در يك عضو خانواده نيست، بلكه يك فرآيند 

خانواده و ابتالي دهد بين عملكرد ضعيف ميها نشان تعاملي در بين اعضاي خانواده است. پژوهش

، اضطراب، اختالل خواب، افسردگي و اختالل در كاركرد اجتماعي ميفرزندان به عالئم جس

دار وابسته به ). اكثر افراد ناسازگار و مساله1386(زرگر و همكاران،  رابطه معناداري وجود دارد

باشند به سبب ميكش هاي پركشمهاي آسيب ديده هستند و فرزنداني كه مربوط به خانوادهخانواده

رواني و عدم تمركز و آشفتگي، بيشتر در معرض رفتارهاي  عدم برخورداري از آرامش

                                                                                                                            
1. Hill, &Wigfeld 
2. File & Hyde  
3. test anxiety 
4. Parks-Stamm, Gollwitzer, & Oettingen 
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 1). با توجه به اين توضيحات نقش عملكرد خانواده1387(ساقي و رجايي،  ناسازگارانه قرار دارند

باطي كه كمتر در رنگ باشد، ارتتواند پرميمانند اضطراب امتحان  در رابطه با هيجان هاي منفي

  ها به آن پرداخته شده است.پژوهش

، اجتماعي و هيجاني ميعملكرد خانواده جنبه مهم محيط خانواده است كه سالمت جس

). به عبارت ديگر عملكرد 2006، 2دهد. (سيلبورن و همكارانميكودك را تحت تاثير قرار 

ساسي با حفظ روابط خويشاوندي با خانواده روشي است كه در آن اعضا در ارتباط اجتماعي و اح

كنند ميگيري مميتص ي خود هامشكلاهي است كه افراد براي حل چنين ر يكديگر هستند و هم

) بيشتر مربوط 1983( ).  الگوي عملكرد خانواده از نظر اپشتاين2014، 3(پوجاداس بوتي و كوليگ

هاي ضاي آن است تا مربوط به ويژگيو مراوده بين اع ميهاي سيستهاي خانواده و شيوهبه ويژگي

زش عاطفي، مييك اعضاي خانواده و شامل هفت بعد موسوم به ارتباط، آرواني يك به  درون

( به نقل از  باشدميايفاي نقش، عملكرد كلي، حل مشكل، همراهي عاطفي و كنترل رفتار 

ايي خانواده در هماهنگي يا به بيان ديگر عملكرد خانواده يعني توان ).1389ساعتچي و همكاران، 

ها، همبستگي بين اعضا و موفقيت انطباق با تغييرات ايجاد شده در طول حيات، حل كردن تعارض

ان افراد و اجراي مقررات و اصول حاكم بر اين نهاد با ميمرز  و در الگوهاي انضباطي، رعايت حد

به نقل از مجردكاهاني و  ؛1992، 4(پرتز و همكاران هدف حفاظت از كل نظام خانواده است

  ).1390آبادي، هاشمقنبري

مانند اضطراب امتحان  رابطه عملكرد خانواده با هيجان هاي منفي در ميچه بنظر نقش مه آن

 ت از خود در شرايط حساس و هيجان هايدارد توانايي جداسازي نسبي اعضاي خانواده و مراقب

                                                                                                                            
1. Family function 
2. Silborn, Zubrick, DeMaio, Shepherad   & Greeffin  
3. Pujadas Botey & Kulig 
4. Portes, Howell, Brown,  Eichenberger   &  Mas 
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 ميرا در تما 2يافتگي) مفهوم تمايز1978(1ئنكه بوئن مطرح كرد. بو ميمتفاوت است. مفهو

را در كاركرد بهينه  ميخود نفش مههاي همگاني مطرح كرد و استدالل كرد كه تمايزفرهنگ

  ).2012پلگ و رهال، ( كندمينظر از فرهنگ ايفا  افراد صرف

ده وجودآورنگيري شخصيت، اساسي ترين عامل بهعنوان نخستين پايگاه شكلخانواده به

بوئن اعتقاد بر  مي). در تئوري سيست1388(سليمان نژاد،  يافتگي يا استقالل عاطفي فرد استتمايز

سازي اندك  متمايز اجتماعي و حتي خود هايها و مشكلها مانند بيمارينشانه مياين است كه تما

هاي خانواده سالم، ). يكي از ويژگي2008، 3(هراس با كاركرد ناسالم خانوادگي ارتباط مثبتي دارد

خانواده ياد بگيرند  معنا كه افراد يافتگي است، به اين كمك به اعضاي خود در جهت تمايز

خود را از اعضاي خانواده تفكيك  هاي عقالني و احساسي خود را از هم و كاركردكاركرد

ه قابليت انتقال ). از نظر بوئن نوعي نظام عاطفي بر ساختار خانواده حاكم است ك2002، 4دهند(سلم

 هاستبين نسلي دارد و سالمت رواني فرد در گرو سطح تفكيك و جدايي وي از اين نظام

). طبق الگوي بوئن فردي كه به خودتمايزي متعادل از خانواده رسيده 2008(رويتبرد و مايرينا، 

  ).9981، 5(اسكورن و فريدلندر ختي را داردشناروانباشد، كمترين سطح اضطراب و نشانگان 

ثباتي بيشتر خواهد بود و هر چه امتزاج و درگيري خانواده بيشتر باشد، احتمال اضطراب و بي

گيري و اختالل در عملكرد بيشتر تمايل خانواده براي يافتن راه حل از طريق جنگ و نزاع، فاصله

د كه كنمي) نيز مطرح 2006(6ن راستا فيشرميدر ه ).2012(گلدنبرگ و گلدنبرگ،  خواهد شد

گيرند و نشانه ميافراد تمايز يافته براي سهيم شدن در اضطراب به آساني تحت تاثير ديگران قرار ن

افراد خودمتمايز يافته در مورد هويت خويش امنيت دارند و وجود اين  دهند.ميآسيب را نشان ن

                                                                                                                            
1. Bowen 
2. differentiation 
3. Heras 
4. Selm 
5. Skowron & Friedlander 
6. Fischer 
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ان عواطف و امنيت مانع بروز اضطراب بيمارگون خواهد شد. اين افراد در شرايط اضطراب امتح

گيرند. زيرا بار رواني كه به ميم صحيح و منطقي ميكنند و تصمياحساسات خود را مهار 

شود تا تمركز خود را از دست بدهد و نتواند از ميشود سبب ميان در امتحان وارد آموزدانش

  ).1393(آقاجاني و همكاران، زمان خود بيشتر و مفيدتر استفاده كند

). 1392(حسينيان و نجفلوي،  نوده يك شاخص كليدي عملكرد خانواده استتمايز اعضاي خا

) پيامد عمده سطح پايين تمايز يافتگي تجربه اضطراب مزمن توسط اعضاي 2004(1لرميبه اعتقاد 

) بر اين باورند كه هر اندازه اضطراب مزمن افزايش يابد به همان 1988(2 خانواده است. كر و بوئن

) شدت واكنش افراد به 2007(3 يابد. به اعتقاد يونگ و النگمييافتگي كاهش  اندازه سطح تمايز

دهد. بنابراين ميي اصلي فرداضطراب را انتقال اين اضطراب مبتني بر اين است كه چطور خانواده

هاي فرهنگي فرد به طور متفاوتي گرچه اضطراب ممكن است مطابق با ساختار خانواده يا سيستم

 ).1392(حسينيان و نجفلوي،  ند، با اين وصف پديده مشابهي براي همگان استنمود پيدا ك

يافته اند كه افراد خودمتمايزهاي خود به اين نتيجه رسيده ) در پژوهش2006(4 گيبسون و دونيگيان

گيرند. ميها قرار نهاي ديگران براي سهيم شدن يا جذب اضطراب آنبه آساني تحت تاثير فشار

  دهد.مييافتگي و اضطراب را نشان ) نيز ارتباط بين تمايز2004(5 هش اسكورننتايج پژو

ختگي با ديگران بر روي ميدهد كه آمي) نيز نشان 1393( نتايج پژوهش آقاجاني و همكاران

 هاي تحقيقات هافمن، ساوير، ويت و اوهآموزان تاثير دارد. اين نتايج با يافتهاضطراب امتحان دانش
)، مرديت و 2011( )، تريفوني و شاهيني2002(7 )، پاپكو2006( گيبسون و دونيگان)، 2010(6

                                                                                                                            
1. Miller 
2. Kerr  & Bowen 
3. Young,  & long 
4. Gibson, John,  Donigian   &  Jermiah 
5. Skowron 
6. Hofmann,  Sawyer,  Witt & Oh 
7. Popko 
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هايي كه در مورد در پژوهش خواني دارد. ) هم2004(2 ) و گرين و همكاران2006(1 همكاران

ي صورت گرفته، نتايج نشان دادند كه افرادي كه داراي سطوح تمايزسالمت رواني و سطوح خود

  ). 1389و يوسفي،  3،1984(هابر ند، اضطراب و افسردگي كمتري داشتندخودتمايزي باال هست

) بيانگر اين بود 1393( يافتگي پژوهش غفاري و مهينيدر مورد رابطه عملكرد خانواده با تمايز

يافتگي و يابد و بين تمايزمييافتگي، عملكرد خانواده بصورت مثبت افزايش كه با افزايش تمايز

عملكرد خانواده در دانشجويان متاهل رابطه وجود دارد كه اين موارد با نتايج هاي آن با لفهمؤ

  خوان بود. ) هم2010(5 ) و بجوقرين2008( )، هراس2001(4 تحقيقات جانسون و همكاران

خانواده با استرس،  ) نيز بيانگر اين بود كه عملكرد1392( نتايج پژوهش مومني و عليخاني

هاي ساقي و ها  با نتايج پژوهشنفي و معناداري دارد كه اين يافتهاضطراب و افسردگي رابطه م

 ) و زرگر و همكاران1390(قمري و خوشنام  )،2006()، سيلبورن و همكاران 1387(رجايي، 

يافتگي با استرس و خوان بود. در بخش ديگر اين پژوهش نتايج نشان داد كه بين تمايز ) هم1386(

 6گاوازي ها نيز با نتايج مطالعه هايين يافتهاداري وجود دارد. ااضطراب و افسردگي رابطه معن

خوان  ) هم2012(9) و گابل من2010(8)، سانداگ و جانكوسكي2010(7 )، هوپر و ديپوي1994(

  بوده است.

ي قابل ها و جامعهروان افراد و خانوادهبا توجه به نقش تاثيرگذار اضطراب امتحان در سالمت

كه توجه چنداني در  مستقيم با اين پديده درگير است و اينستقيم و غيرطور متوجهي كه به

                                                                                                                            
1. Meredith,  Strong & Feeney 
2. Greene,  Miller, Crowson  & Akey 
3. Haber 
4. Johnson, Thorgren & Smith 
5. Bjuggren 
6. Gavazi 
7. Hooper & DePuy 
8. Sandage,  & Jankowski 
9. Gabelman 
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هاي گذشته به نقش خانواده و عوامل مرتبط با آن در ايجاد و فراگيري اضطراب امتحان پژوهش

ت است. ميصورت نپذيرفته، شناسايي و پي بردن به عوامل مرتبط با اضطراب امتحان بسيار حائز اه

يافتگي اين ر شده در مورد عملكرد خانواده و اضطراب امتحان و تمايزذك پژوهش هايمجموع  

كند كه در ارتباط بين عملكرد خانواده و اضطراب امتحان، عامل ديگري مانند ميايده را مطرح 

كه  مياي ايفا كند به اين صورت كه عالوه بر تاثير مستقيتواند نقش واسطهمييافتگي تمايز

ها نيز هم )، تمايز يافتگي آن1در شكل  1(مسير  در اضطراب امتحان افراد دارندها عملكرد خانواده

) و هم  باعث تشديد 1در شكل  3(مسير  به صورت مستقيم بر اضطراب امتحان تاثير خواهد داشت

). با 1در شكل  3و 1(مجموع دو مسير  شدتاثيرگذاري عملكرد خانواده بر اضطراب امتحان خواهد

رابطه اي بين عملكرد خانواده با اضطراب امتحان  ساله پژوهش حاضر اين است كه آيااين تفاسير م

  يافتگي برقرار است؟با نقش واسطه اي تمايز

 
  

  
 
 

 الگوي پيشنهادي براي ارتباط بين عملكرد خانواده و اضراب امتحان و تمايز يافتگي .1شكل 

 

  روش

  گي به روش تحليل مسير انجام شد. ، توصيفي و از نوع همبستميپژوهش حاضر با روش ك

آموزان پسر ي آماري اين پژوهش را كليه دانشجامعه گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه

(رياضي فيزيك، علوم تجربي  هاي نظريدوره دبيرستان شهرستان مالير تشكيل دادند كه در رشته

ي حجم نمونه بهينه ند دربارهمشغول به تحصيل بودند. هرچ 93- 94تحصيلي و علوم انساني) در سال

 هعملكرد خانواد

 تمايز يافتگي

اضطراب امتحان 

 ١ امتحان

٢ ٣ 
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) مبني 1998(1 هاي كالينوجود ندارد، اما عالوه بر توصيه ميتوافق عمو پژوهش هاييبراي چنين 

چنين  نفر به ازاي هر پارامتر و در نظر گرفتن ريزش احتمالي و افزايش دقت و هم 20بر انتخاب 

كه  توجه به جدول مورگان و سرانجام اين چنين هاي نمونه به جامعه و همپذيري يافتهمميقابليت تع

ها ضروري است، بود و توجه به تعداد متغيرنظر خواهددر پژوهش حاضر تحليل مسير يك مدل مد

اي اي چندمرحلهنفر در نظر گرفته شد. اين مقدار نمونه به روش تصادفي خوشه 140حجم نمونه 

زش و پرورش شهر مالير يك منطقه و از بين گانه آموانتخاب شد بدين ترتيب كه از بين مناطق سه

هاي موجود در مدارس انتخاب شده دو مدارس موجود در اين منطقه چهار مدرسه و از بين كالس

  هاي به كار رفته در پژوهش عبارتند از:كالس بصورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار

): اين ابزار، FADابزار سنجش عملكرد خانواده ( : FADعملكرد خانواده  يپرسشنامه

هاي سازماني، توسط استين و همكاران با هدف توصيف ويژگي 1983نخستين بار در سال 

ي وظايف ساختاري و تعاملي خانواده تهيه شده است كه توانايي خانواده در سازش با حوزه

سوالي اين  53). در اين پژوهش، فرم 2007(اپشتاين و همكاران،  كندميخانوادگي بررسي 

اي بوده است. اين ابزار شش جنبه از گزينه 5سشنامه استفاده شد و روش درجه بندي آن ليكرت پر

ها، همراهي عاطفي و كنترل كاركرد خانواده را مد نظر دارد كه شامل: حل مساله، ارتباط، نقش

ي آن شامل گيرد كه نمرهميها، يك بعد عملكرد كلي را در بر رفتار است كه عالوه بر اين

هاي باليني و غيرباليني هاي ابعاد مذكر است. روايي اين ابزار در متمايزسازي خانوادهجموع نمرهم

ها و كنترل رفتار و در بعد نقش 72/0به خوبي شناخته شده است و ضريب آلفاي اين ابزار بين 

در عملكرد كلي به دست آمده، كه بيانگر همساني دروني خوب آزمون است (اپشتاين و  92/0

براي  ميهاي عل). در ايران، اولين كوشش2009؛ به نقل از جانسون و همكاران، 2003همكاران، 

). كرامتي و همكاران 1391(جهانگير،  عمل آورد) به1374( هنجاريابي اين ابزار را نجاريان

                                                                                                                            
1. Kline 
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، چنين دست آوردند. همبه 94/0) پايايي اين آزمون را با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 1384(

؛ به نقل از 1378(ثنايي،  زمان استابزار سنجش عملكرد خانواده داراي روايي پيش بين و هم

 ).1391بخشي پور و همكاران، 

 دهي است و به صورت خودگزارشاين پرسشنامه  ):DSIي خودمتمايزسازي(پرسشنامه

اي  ابتدا گويه 45ي ي اين پرسشنامهي اوليه. نسخهرودميكار يافتگي بهزان تمايزميبراي سنجش 

) مورد 2003(1 تمي) ساخته شد و سپس توسط اسكورن و اش1988( توسط اسكورن  و فريدلندر

: به هيچ 1( از  اي ليكرتهاي اين پرسشنامه در طيف شش گزينهتجديد نظر قرار گرفت. گويه

 ند و خردهاي من درست است) مرتب شده:  كامالً درباره6وجه درباره ي من درست نيست تا 

سنجند. ميختگي با ديگران را  ميهاي واكنش هيجاني، موقعيت من، جدايي هيجاني و آمقياس

ي بيشتر به كنند كه نمرهميكسب  45تا  270ي اي در دامنهگويان در اين پرسشنامه، نمرهپاسخ

رن و فريدلندر، يافتگي كمتراست. اسكوتر به معني تمايزي كمتر و نمرهيافتگي بيشمعني تمايز

هاي آن به ترتيب آزمونها را با آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه و خردههمبستگي دروني پرسش

گزارش كردند (كرامتي و  80/0، جدايي هيجاني 83/0، واكنش هيجاني 88/0كل پرسشنامه 

-نجفي ايراني در پژوهش هاي آن در نمونه). پايايي پرسشنامه و خرده آزمون1391همكاران، 

ختگي مي، آ76/0، جدايي هيجاني 81/0 ، واكنش هيجاني72/0لويي به ترتيب براي كل پرسشنامه 

  ). 1391و همكاران،  مي(بيرا گزارش شده است 64/0و موقعيت من  79/0با ديگران 

به سختي احساسات مرا نسبت به افرادي كه «هاي اين پرسشنامه عبارتند از: دو نمونه از پرسش

. بايد »مكنكنم؛ حتي در شرايط استرس هم آرامش خود را حفظ ميهستند، بيان ميبرايم مهم 

ختگي با مي)، آERسوال اول = 11خرده مقياس واكنش عاطفي (  4گفت كه اين پرسشنامه از 

) گسلش IP=36تا  24سوال  11( )، موقعيت مواضع شخصيFO= 24تا  12سوال  12( ديگران

  .تشكيل شده است) EC=46تا  34سوال  12( عاطفي
                                                                                                                            
1. Skowron & Schmitt 
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اين پرسشنامه را كه ساراسون  ):TAQ( اضطراب امتحان ساراسون يپرسشنامه

اي است ماده 37هاي كوتاه ) براي سنجش اضطراب امتحان طراحي كرده است شامل گويه1984(

بدين ترتيب ميتوان براساس يك پاسخ دهد. » درست يا غلط«و آزمودني بايد به هر ماده به صورت 

دهي، به حاالت رواني و تجربيات فيزيولوژيك فرد درجريان امتحان، قبل و بعد دگزارششيوه خو

و  88/0) در پژوهش خود ضريب آلفا كرونباخ اين پرسشنامه را 1391( ازآن دستيافت. يزداني

هاي گزارش كرده است. دو نمونه از پرسش 72/0و روايي معيار آن را  95/0همساني دروني آن را 

 كه كنممي فكر به اين شوم،مي حاضر مهم امتحان وقتي دريك«مه عبارتند از: اين پرسشنا

 نتايج به دهم،مي پاسخ امتحاني سؤاالت به ترند وقتيزرنگ من از چقدر ديگر شاگردان

  ».كنممي فكر در امتحان شكست

 آموزان كه از پيش: روش اجرا به اين شكل بود كه پژوهشگر در وقت آزاد دانشروش اجرا

ها براي همكاري اقدام به ه آنيتوجتوجه و ها حاضر شد و بعد از جلب مشخص شده بود بين آن

آوري شد. در مدت چهار هفته ها نمود و پس از حدود سي دقيقه اطالعات جمعتوزيع پرسشنامه

ي دهي توام با بي دقتپرسشنامه به دليل ناقص بودن و پاسخ 18ها گردآوري شدند. پرسشنامه ميتما

مورد باقي مانده صورت پذيرفت. روش تجزيه و  122كنار گذاشته شدند و تحليل نتايج بر پايه 

انگين و انحراف استاندارد و ميتحليل مورد استفاده در اين پژوهش در بخش آمار توصيفي، 

هاي ي شاخصبود كه براي محاسبههمبستگي و در بخش آمار استنباطي الگوي تحليل مسير 

هاي مورد مطالعه از ي مربوط به متغيرهاانگين، انحراف استاندارد و همبستگيميل توصيفي شام

 AMOS-16متغير مورد نظر از برنامه  ايها و نقش واسطهو براي بررسي فرضيه SPSS22افزار نرم

 . استفاده شد

  نتايج

مطالعه  و  نگين و انحراف معيار هر يك از متغييرهاي موردميااطالعات توصيفي پژوهش شامل 
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، نتايج تحليل مسير كه براي بررسي برازش مدل بكار رفته در 2و 1ماتريس همبستگي در جدول 

 براي مسيرب ضرايو  3 هاي برازش كلي مدل در جدول،  اطالعات مربوط به شاخص2شكل 

    نشان داده شده است. 4 در جدول مدل متغيرهاي ميان شده پيشنهاد روابط
  يافتگينحراف معيار متغيرهاي عملكرد خانواده، اضطراب امتحان و تمايزانگين و امي. 1جدول 

 M  SD  متغيرها

  04/23  45/153  عملكرد خانواده

  96/5  03/17  اضطراب امتحان

  79/18  65/148  يافتگيتمايز
  

  . ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه2جدول 
  يزيافتگي. تما3  . اضطراب امتحان2  . عملكرد خانواده1  متغيرها

      1  . عملكرد خانواده1

    1  **-335/0  . اضطراب امتحان2

  1 **255/0-  *189/0  . تمايزيافتگي3
  

چنين  مثبت و همي عملكرد خانواده با تمايز يافتگي رابطه  بين ،2درجدول مندرج نتايج طبق

نفي معنادار بين عملكرد خانواده با اضطراب امتحان و تمايز يافتگي با اضطراب امتحان رابطه م

  برقرار است.

اضطراب امتحان  رويتمايز يافتگي وعملكرد خانواده  وغيرمستقيم مستقيم اثر بررسي منظور به

نرم از استفاده با پژوهش هايداده باي پيشنهاد مدل آماري برازش. گرديد استفاده مسير ازتحليل

شاخص به باتوجه. گرفت قرار بررسي مورد برازشهاي شاخص از گيري هربه باو  Amos افزار

 .بود برخوردارنسبتاً مناسبي  برازش از پيشنهادي مدل 3جدول طبق آمده بدست هاي

  هاي برازش كلي مدل. شاخص3جدول 
  GFI AGFI  RMSEA هاشاخص
  106/0  805/0  901/0  مدل
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، از شاخص نيكويي وجوددارد كه متنوعي برازشهاي شاخص ازميان تحقيق دراين طوركلي به

 تقريب خطاي مربعات ميانگين ريشهو  (AGFI)، تعديل نيكويي برازش (GFI)زش برا

(RMSEA) تر باشند نشان از برازش استفاده شد. كه دو شاخص ابتدايي هر چه به يك نزديك

باشد كه در اين  08/0بهتر مدل پيشنهادي دارد و شاخص سوم نيز در بهترين حالت بايد كمتر از 

دهند مدل از برازش ميها نزديك هستند و نشان شده به استاندارد هاي محاسبهپژوهش شاخص

  نسبتاً مناسبي برخوردار است.
 

  04/0  

15/0      

  

اي تمايز . مدل برازش يافته رابطه بين عملكرد خانواده با اضطراب امتحان با توجه به نقش واسطه2شكل 

  يافتگي

 مدل در غيرمستقيم و مستقيم كل، اثرات. 4جدول 

  اثر كل  اثر غير مستقيم  اثر مستقيم  متغيير مالك  متغيير پيش بيني كننده

  - 335/0  - 037/0  - 298/0  اضطراب امتحان  عملكرد خانواده

  - 198/0  ـــــ  - 198/0  اضطراب امتحان  تمايز يافتگي

  189/0  ـــــ  189/0  تمايز يافتگي  عملكرد خانواده
  

رابطه عملكرد خانواده  با  شده،بينيپيش سيرهايم به باتوجه، 4 درجدول مندرج نتايج طبق

  اي تمايز يافتگي مورد بررسي قرار گرفت. اضطراب امتحان به وسيله نقش واسطه

جدول ها و شكل ها ارائه  ميبراي جلوگيري از پراكنده گويي و توضيحات مجزا ابتدا تما

  شود:ميشده پرداخته  موارد به بررسي فرضيه هاي مطرح مينگرديد، اكنون با توجه به ه

fad 

dsi 

taq 

٢٠/٠ ١٩/٠- 

٣٠/٠-
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شاخص نيكويي برازش   3ها برازش دارد: با توجه به جدول فرضيه اول : مدل ارائه شده با داده

(GFI) تعديل نيكويي برازش ،(AGFI)  تقريب خطاي مربعات ميانگين ريشهو (RMSEA)  كه

چرا كه دو شاخص  در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند كه بيانگر برازش كلي مدل هستند.

ابتدايي بايد هرچه بيشتر به يك نزديك باشند و شاخص سوم نيز در بهترين حالت بايد كمتر از 

 ميها نزديك هستند و نشان هاي محاسبه شده به استانداردباشد كه در اين پژوهش شاخص 08/0

  دهند مدل از برازش نسبتاً مناسبي برخوردار است.

نشان  2هاي جدول آموزان رابطه دارد: دادهبا اضطراب امتحان دانش: عملكرد خانواده 2فرضيه 

عملكرد خانواده و اضطراب امتحان رابطه منفي معناداري با هم دارند.ضريب  دهند كه نمره هايمي

، بنابراين با  -335/0برابر است با  01/0همبستگي به دست آمده براي اين رابطه در سطح آلفاي 

آموزان توان گفت بين عملكرد خانواده و اضطراب امتحان دانشمين مينادرصد اط 99نان مياط

(به تفكيك روابط مستقيم و غير  4و جدول  2رابطه منفي معناداري برقرار است. اين نتايج از شكل 

  مستقيم عملكرد خانواده با اضطراب امتحان) نيز قابل استنباط است.

مينشان  2هاي جدول آموزان رابطه دارد: دادهي دانشيافتگ : عملكرد خانواده با تمايز3فرضيه 

عملكرد خانواده و تمايزيافتگي رابطه مثبت معناداري با هم دارند.ضريب  دهند كه نمره هاي

، بنابراين با 189/0برابر است با  05/0همبستگي به دست آمده براي اين رابطه در سطح آلفاي 

آموزان رابطه بين عملكرد خانواده و تمايز يافتگي دانشتوان گفت ميان ميندرصد اط 95ن مينااط

(به تفكيك روابط مستقيم و غير  4و جدول  2مثبت معناداري برقرار است. اين نتايج از شكل 

  مستقيم عملكرد خانواده با اضطراب امتحان) نيز قابل استنباط است.

اي است بين رد و عامل واسطهآموزان رابطه دا: تمايز يافتگي با اضطراب امتحان دانش4فرضيه 

نشان  2عملكرد خانواده و اضطراب امتحان: براي قسمت اول اين فرضيه مراجعه به جدول شماره 

تمايز يافتگي و اضطراب امتحان رابطه منفي معناداري باهم دارند. ضريب  دهد نمره هايمي

، بنابراين با - 225/0با  برابر است 01/0همبستگي به دست آمده براي اين رابطه در سطح آلفاي 
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آموزان رابطه توان گفت بين تمايز يافتگي و اضطراب امتحان دانشمينان ميدرصد اط 99نان مياط

دهد مينشان  4منفي معناداري برقرار است. براي قسمت دوم اين فرضيه مراجعه به جدول 

ب امتحان را كه برابر با تمايزيافتگي با حضور خود رابطه مستقيم بين عملكرد خانواده با اضطرا

رسانده است و اين بيانگر اين است كه حضور اين متغيير باعث  -335/0بوده است را به  - 298/0

افزايش رابطه بين متغيير عملكرد خانواده با اضطراب امتحان شده است.الزم به ذكر است كه رابطه 

ضرب رابطه بين عملكرد  كل بين متغيير عملكرد خانواده با اضطراب امتحان از طريق حاصل

   شود. ميخانواده با تمايزيافتگي و رابطه بين تمايزيافتگي با اضطراب امتحان حاصل 

   گيرينتيجهبحث و 

اي هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط بين اضطراب امتحان و عملكرد خانواده با نقش واسطه

و تمايز يافتگي ارتباط مثبت برقرار است يافتگي بود. نتايج نشان داد كه بين عملكرد خانواده تمايز

بلياد و همكاران  )،2011( 3)، تائو2010( 2)، يانگ2012( 1كيمهاي مطالعات كه اين نتيجه با يافته

)، سيمون و 2005(4)، آماتو و همكاران2000(  )، بهرنز و همكاران1393( )، غفاري و مهيني1393(

  خواني دارد. ) هم2010( 6بلك و همكاران ) و2008)، ويتهون و همكاران (2010(5فورمان

هاي عاطفي افراد اشاره زان تمايزيافتگي به تاريخچه خانوادگي و پوياييمي مطابق نظريه بوئن،

دارد و چارچوبي براي درك چگونگي كاركرد سيستم عاطفي خانواده ونقش مهم آن در 

ابق نظريه بوئن، كاركردخانواده چنين مط ). هم2009، 7(چانگ و جاله كندميسازگاري فرد فراهم 

                                                                                                                            
1. Kim  
2. Yung  
3. Tao  
4. Amato, Loomis, & Booth 
5. Simon & Furman  
6. Blac, Gaffney, Schlosser & Gabe  
7. Chung & Gale  
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ن استقالل مياهاي كارآمد يا تمايزيافته، قادرند شود، سيستمميبا سطح تمايزيافتگي آن مشخص 

گذارند ومراقب ميها، اعضا به يكديگر احترام نمايند درون اين خانواده ت تعادل برقرارميميوص

ردي الزم فبين هايرام قائل باشند، مهارتشوند تابراي خودشان احتميهم هستند. كودكان ترغيب 

انه خود با ميمآموزند كه در دوران بزرگسالي در روابط صميي را يهامشكلبراي مديريت موثر 

رو، فرديت و استقالل با روابط توام با احترام گرم و مثبتي كه اين ها مواجه خواهند شد. ازآن

هاي تمايز شود. در عوض، سيستمميدهند، ترغيب ميوالدين نسبت به يكديگر و فرزندانشان نشان 

ت ميميان نياز به استقالل وصميختگي هيجاني و شكست درايجاد تعادل كارآمد مينايافته با آ

شوند. بوئن معتقد بود تمايزيافتگي توسط فرآيند انتقال چند نسلي از والدين به فرزندان ميشناخته 

همان سطح از  ح تمايزيافتگي باال يا پايين، معموال فرزنداني باشود و والدين داراي سطميمنتقل 

 كنند. به عبارت ديگر، وقتي كه اعضاي دو خانواده كه كمترين سطح تمايزمييافتگي تربيت  تمايز

كم يكي از كرد دستميبيني گونه كه بوئن پيش كنند، همانمياند، با هم ازدواج يافتگي را داشته

در اثر فرآيند فرافكني داراي سطحي ازتمايز يافتگي خواهند بود كه حتي از ها فرزندان آن

  ).2012والدينشان كمتراست (گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

داخل  ان اعضا و تعامل هايميهايي كه ارتباط نشان داده است كه در خانواده پژوهش ها

ي اعضا نسبتاً عليه همهست، ت و تفاهم بين افراد استوار اميميخانواده بر اساس نزديكي و ص

گيري يا تداوم اده درشكلنقش خانو ).2000، 1مي(اسال هاي زندگي مقاوم و مصون هستندفشار

هاي پژوهشي نيز از اين موضوع از يافته ميرواني بسيار شناخته شده است و حجم عظي اختال ل هاي

  ). 3،1990؛كيتنروميلر2006 ،2(ترانگكاسومبات كنندميحمايت 

ج نشان داد كه بين عملكرد خانواده و اضطراب امتحان ارتباط منفي معنادار برقرار است. نتاي
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اضطرابي پرداخته اند و نتايجي  اط بين عملكرد خانواده و اختالل هايهاي متعددي نيز به ارتبپژوهش

 1كاشاني و اورواشلهايتوان به پژوهشميها بدست آمده است كه همسو با پژوهش حاضر در آن

)، 2003( )، بوير و همكاران1992، 1990(3 كمپ ميلا  )1987(2 سولومون و همكاران )،1990(

و  مي)، بيرا1392( فروزنده و همكاران)، 2005)، ريان و همكاران (2006( باالش و همكاران

ساقي و  )،1392( )، مومني و عليخاني1998( ) و بلك2007( )، هر و همكاران2010( همكاران

) 1386زرگر و همكاران () و 1390( )، قمري و خوشنام2006( )، سيلبورن و همكاران1387( رجايي

  اشاره كرد.

تگي وجدايي عاطفي اعضاي سهايي كه ازعملكرد ضعيف برخوردارند باعث گسخانواده

پذيري اعضاي خانواده و سطح پايين رضايت و خشنودي ت، عدم انطباقميميخانواده و فقدان ص

- آيد. عملكردميرواني در افراد پديد  يهامشكلوند و درنتيجه ناسازگاري و شميخانوادگي 

سالمت رواني اعضا ارتباط دارد و هرگونه نارسايي درعملكرد خانواده تأثير نامطلوبي به خانواده با

ابتالي فرزندان به  دهد بين عملكرد ضعيف خانواده وميها نشان گذاشت. پژوهش جا خواهد

اختالل دركاركرد اجتماعي رابطه معناداري  افسردگي و. خواب ، اضطراب، اختاللميعاليم جس

  وجود دارد.

نتايج نشان داد كه بين تمايز يافتگي و اضطراب امتحان ارتباط منفي معنادار برقرار است كه اين 

يعني ) همسو است. 1392( هاي پژوهش هايي از جمله پژوهش مومني و عليخانينتيجه با يافته

زان آن استرس، اضطراب و افسردگي پايين ميزان تمايزيافتگي درافراد بيشتر باشد به ميرچه ه

توانند جهت مي هاعقايد شان دارند، آن يافته تعريف مشخصي از خود و بود. افراد تمايز خواهد

هاي شديداً عاطفي كه در بسياري از افراد منجر خويش را در زندگي انتخاب كنند و در موقعيت
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 و با شود،كنترل خودرا ازدست ندهندميمات نافرجام ميرفتارهاي غيرارادي وگرفتن تص بروزه ب

 ايشده نايافته كه هويت تعريف افراد تمايز گيري كنند. درمقابل،مميگرفتن عقل ومنطق تص درنظر

 مي شخصي موجود همراه با موج عاطفي خانواده حركتها ومسائل بين خود ندارند و در نقش از

هاي بروز نشانه ختي  وشناروان يهامشكلكنند و مستعد ميتجربه  كنند، اضطراب مزمن بااليي را

 هوپر و ديپوي )،1994( گاوازي ها با نتايج مطالعه هاياين يافته ).1385(شكيبايي،  بيماري هستند

شان دادند خوان بوده است كه ن ) هم2012( )، گابل من2010( )، سانداگ و جانكوسكي2010(

چنين درتاييد اين  دار وجود دارد. هماضطراب وسالمت روابط معني يافتگي، استرس و بين تمايز

دادند كه  هايي كه درمورد سالمت رواني وسطح خودتمايزي صورت گرفته، نشاننتايج، پژوهش

ختي شناروان يهامشكلد، نشانگان بيماري رواني وتمايزي باال هستن افرادي كه داراي سطح خود

 )، بارتل و گرگوري2006( فيشر ، كه مي توان به پژوهش هايدهندميكمتر از خود نشان 

 )، اسكورن و همكاران2002پاپكو(-)، پلگ1984)، هابر، 2000)، تاسون و فريدلندر (2003(

ختگي با ميآدهد ميچنين نتايج اين پژوهش كه نشان  . هماشاره كرد )1385( ) و شكيبايي2003(

 هاي پژوهش آقاجاني و همكارانآموزان تاثير دارد با يافتهان بر روي اضطراب امتحان دانشديگر

)، تريفوني 2002)، پاپكو(2006( )، گيبسون و دونيگان2010( )، هافمن، ساوير، ويت و اوه1393(

  خواني دارد. ) هم2004( ) و گرين و همكاران2006( )، مرديت و همكاران2011( و شاهيني

ر مستحكم كردن رابطه بين عملكرد خانواده با اضطراب امتحان و يافتن عوامل احتمالي به منظو

موثر در ارتباط بين اين دو متغير اقدام به انتخاب متغيري كه با متغير مستقل همبستگي داشته باشد به 

اش ابطههاي پيشين ريافتگي كه در پژوهشاي شد. در اين پژوهش از متغير تمايزعنوان متغير واسطه

در ارتباط بين  ميتواند عامل مهميبارها با متغير عملكرد خانواده اثبات شده و از لحاظ تئوري نيز 

استفاده گرديد كه  عنوان متغير واسطهه عملكرد خانواده با اضطراب بويژه اضطراب امتحان باشد، ب

  در اين رابطه تاييد گرديد. ها نقش آنبا توجه به نتايج بدست آمده ناشي از تجزيه و تحليل داده

ر ا برازش نسبتا مطلوبي دارد. متغيهدهند كه مدل ارائه شده با دادهميها نشان بطور كلي يافته
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گي) با تياف (از طريق متغير تمايز عملكرد خانواده هم بصورت مستقيم و هم بصورت غيرمستقيم

 لذا بود، دبيرستانسوم  آموزاندانش هب محدود حاضر ي مطالعهمتغير اضطراب امتحان رابطه دارد. 

دست ه زان روابط بميچنين  هاي ديگر بايد با احتياط صورت پذيرد. همر نمونهساي به هايافته تعميم

مند به اين حيطه عالوه هاي آتي، پژوهشگران عالقهتواند بيانگر اين باشد كه در پژوهشميآمده 

اي در اين رابطه هاي ديگر را نيز به عنوان عامل واسطهيري حاضر در اين پژوهش، متغميانجبر متغير 

بين عملكرد خانواده با اضطراب امتحان و  رابطه بر مبني حاضر پژوهشبا توجه به نتايج   وارد كنند.

ها در وضعيت تحصيلي شود براي بهبود نقش خانوادهمياي تمايز يافتگي پيشنهاد نقش واسطه

ها خواهد گرفت، ها كه انرژي فراواني را از آنطراب امتحان آنآموزان و كاستن از اضدانش

وليا و مربيان هاي اراهنمايي و حتي مشاوره گروهي و فردي در انجمن ها و جلسه هايكارگاه

ها آموزان تشكيل گردد و در آنت روابط خانوادگي اعضا برآينده دانشمدارس در خصوص اهمي

اعضاي خانواده براي بهبود روابط و باال بردن سطح تمايز  هاي الزم به والدين و كليهآموزش

هاي مختلف افراد در بزرگسالي، در يافتگي افراد خانواده ارائه شود چرا كه سنگ بناي عملكرد

چنين  يافتگي شكل خواهد گرفت و همسنين كودكي و با توجه به عوامل متعددي از جمله تمايز

توانند در كارهاي باليني خود از ميمور مدرسه و خانواده درمانگران عرصه تعليم و تربيت در ا

  نتايج اين پژوهش استفاده كنند.

 منابع

 انتشارات نيك آموز. ،. اردبيلاضطراب امتحان). 1382، عباس (ميابوالقاس

). تحليل روابط ساختاري بين آموزش 1393( ، ساراميطهمورث؛ شوقي، بهزاد و نعيآقاجاني، 

سي شنارواندانش و پژوهش در  هاي خودكارآمدي.ا اضطراب امتحان و باورخودمتمايزسازي ب
 .34-43، 1)15، (كاربردي

انتشارات  ) تهران:1382( ) خانواده درماني پايه. ترجمه محسن دهقاني و زهره دهقاني1986( باركر، فيليپ

 .رشد
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ها، تشخيص و درمان. تهران: يهمفاهيم و نظرضطراب امتحان: ). ا1388فر، راضيه (باعزت، فرشته و ايزدي

 نشر نياك.

). نقش خانواده اصلي در 1393( پور، فرزانه؛ آزادي، شهدخت و يادگاري، هاجربلياد، محمدرضا؛ ناهيد

 . 81-91، 2)2، (روان پرستاريتمايز خود و تعارضات زناشويي، 

مقايسه ). 1391( ده، جابرزاده، حسين؛ ايماني، مهدي و پيرزارضا؛ قلي، منصور؛ فرنام، عليميبيرا

، پژوهشي دانشگاه علوم ميمجله عل، اجباري با افراد سالم -كاركردهاي خانوادگي بيماران وسواسي 
 .354-360، 4)21( ه،ميپزشكي ارو

زنان متاهل شاغل و غير  ). مقايسه عملكرد خانواده و رضايت مندي زناشويي در1391(آ جهانگير، پانته

 .177-191)، 12( 4،پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشيميفصلنامه علشهر تهران.  شاغل

فصلنامه  فرزندان، مي). ارتباط ابعاد عملكرد خانواده و خودتنظي1391( ترا و ساماني، سيامكميحسيني، 
 .305-317)، 31(8 ،ژوهيپخانواده

در زنان  ميختي و جسشناروانگان  ). رابطه تمايز خود با نشان1390( ن و نجفلوي، فاطمهميحسينيان، سي

 .29-44)، 11(3، زن و مطالعات خانوادهمراجعه كننده به مركز مشاوره، 

متحان در پيش ). نقش عزت نفس و اضطراب ا1391مسلم ( ،يعباس  و عباس ،يابوالقاسم د؛يسع ،يرجب

)، 3(1 ،يريادگي يها يناتوان يان پسر داراي اختالل رياضي. مجله آموزدانشبيني رضايت از زندگي 

46-62.  

). مقايسه عملكرد خانواده بيماران 1386پور، نگار و عاقبتي، اسماء (زرگر، فاطمه؛ عاشوري، احمد؛ اصغري

شكي در شهر اصفهان. مجله پز روان ل هايگي عمده با بيماران بدون اختالمبتال به اختالل افسرد

 .99-106، 2)5تحقيقات علوم رفتاري. (

ختي. تهران: شناروانهاي ). آزمون1389عسكريان، مهناز. ( ساعتچي، محمود؛ كامكاري، كامبيز و

 ويرايش.

اري سي رابطه ادراك نوجوانان از عملكرد خانواده با سازگر). بر1387رجايي، عليرضا. ( ساقي، حسين و

 .71-77، 10)3، (مجله انديشه و رفتارها. آن
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يافتگي فرد از خانواده در دانشجويان گري بر افزايش تمايزنمايش). تاثير روان1388نژاد، اكبر. (سليمان

 .42-52)، 1(21 ه،ميمجله پزشكي ارو پرستاري.

مايزيافتگي با عملكرد ي رضامندي از روابط و ت). بررسي رابطه1393غفاري، مظفر و مهيني، شهرام(

 .39-57)، 4(3 ،هاي فرديفصلنامه شخصيت و تفاوتخانواده در دانشجويان متاهل، 

ي شكوه ن درمان كارآمد. ترجمهميتض :). خانواده درماني1378كارلسون، ج. اسپري، ال. و لويس ، جي (

 تهران: انتشارات سازمان انجمن اوليا و مربيان.  نوايي نژاد.

آموزشي  ). ارزيابي اثربخشي مداخله هاي1390( آبادي، بهرامعليرحسين و قنبري هاشمميا مجرد كاهاني،

درماني مشاوره و روان ي فصلنامهخلقي.  انواده بيماران مبتال به اختالل هايرواني گروهي بر عملكرد خ
 .399-412، 2، خانواده

). اضطراب امتحان و 1387الدين (، بدرميشناس، حسن؛ عليشاهي، محمدجواد و نجموسوي، معصومه؛ حق

تحقيقات علوم آموزان دبيرستاني شهر شيراز. اجتماعي مرتبط با آن در دانش -برخي از عوامل فردي
 .17-25، 1)6، (رفتاري

آوري با ). رابطه عملكرد خانواده، تمايز يافتگي خود و تاب1392مومني، خدامراد و عليخاني، مصطفي(
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A study of the relationship between family function and test 
anxiety and the mediating role of differentiation among 

students 

N. Yosefi1, A. Amani2 & S. Hosseini3 
 

Abstract 
Students test anxiety is one of the most important issues that influences 

young people. Several factors are involved in formation and strengthening 
of test anxiety which can be noted as family function and differentiation of 
people. This study examined the relationship between family functioning 
and anxiety with an eye on the mediating role of differentiation between the 
male students. This quantitative study using a descriptive and correlational 
approach was performed through path analysis. Using the multi-stage 
cluster sampling, we selected 140 students from among high school students 
in Malayer city as our sample. They filled Family Assessment Device 
(FAD), the Differentiation of Self Inventory (DSI), and Test Anxiety 
Questionnaire (TAQ). The data were analyzed through correlation and path 
analysis using the SPSS and AMOS showing that the family function 
directly (-0.298) and indirectly (through differentiation) (-0.037) has effects 
on test anxiety. Furthermore, each variable of family function and 
differentiation has significant negative relationship with test anxiety.  

Keywords: Differentiation, family function, students, test anxiety 
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