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 نتايج بيانگرآن، درمجموع.نشان داد که جهت گيري همنوايي به صورت غيرمستقيم و با افزايش ابرازگري هيجاني منفي سرزندگي تحصيلي را کاهش ميدهد
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T

his study examined the mediating role of emotional expressiveness in the relationship between academic buoyancy and
family communication patterns.Five hundred and four students (261 girls, 243 boys) were selected from high school of

Shiraz, Iran using multi-stage random cluster sampling. The participants completed the Revised Family Communication Patterns
Questionnaire (Fitzpatrick & Ritchie, 1994), the Emotional Expressiveness Questionnaire (King & Emmons, 1990), and the
Academic Buoyancy Questionnaire (Dehqanyzadeh et al, 2014). The results of path analysis indicated that the model had a good fit
to the data. The family communication patterns had a significant direct and indirect effect on students' academic buoyancy. The
conversation orientation had a significant positive direct effect on academic buoyancy. The conversation orientation

increased

academic buoyancy indirectly through increasing positive emotional expressiveness and decreasing negative emotional
expressiveness. The conformity orientation decreased academic buoyancy indirectly through increasing negative emotional
expressiveness. The findings suggested that emotional expressiveness had a mediating role in the relationship between family
communication patterns and academic buoyancy.
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.اين مقاله برگرفته از پايان نامه دکتري روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز است
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مقدمه

ميشود و ابراز صميميت ،بيانگر داشتن رفتار صميمانه با

موفقيت در محيطهاي آموزشي مستلزم احساس انرژي و
سرزندگي است (دوجين ،روسناستايل ،شاتس ،اسمالنبروک و
داهمن1144 ،؛ سولبرگ ،هوپکينز ،اوماندسن و هالواري.)1141 ،
طرح مفهوم سرزندگي به روانشناسي مثبتنگر و اقدامات

در رفتار ظاهر ميشوند و تحت تأثير تعاملهاي اجتماعي و روابط

سليگمن ( )1111بازميگردد .در حيطه تحصيلي ،اولين بار

بينفردي با اعضاي خانواده و ديگران قرار ميگيرند .اگر هيجان به

مارتين و مارش ( )1116مفهوم سرزندگي تحصيلي 4را مطرح و

سبکي غلط ابراز شود يا در بافتي نامناسب رخ دهد يا خيلي شديد

آن را توانايي برخورد موفقيتآميز دانشآموزان در ارائه واکنش

باشد و زياد طول بکشد مشکلآفرين خواهد بود (کينگ.)1112 ،

سازنده و مثبت براي انواع چالشها و موانع زندگي تحصيلي يا

سالووي ،بدال ،دتويلر و ماير ( )1111معتقدند که ابراز کالمي

مدرسه تعريف کردند .از نظر مارتين و مارش سرزندگي تحصيلي

تجارب آسيبزا فرايند مقـابله را آسـان ميکنـد و افشـاي هيجاني،

الزمه زندگي موفق و پيامدهاي مثبت تحصيلي است و

نوعي خانهتکاني شناختي ايجاد ميکند .ابرازگري هيجاني به عنوان

نشناسي مثبت منعکس
تابآوري 1تحصيلي در چهارچوب روا 


يک متغير واسطهاي مهم ،نقش مؤثري در کاهش تنيدگي و

ميشود .سرزندگي تحصيلي يکي از شاخصهاي مهمي است

بيماري دارد (امونز و کلبي4559 ،؛ نيکوليوا.)1141 ،

که بر تربيت و يادگيري ثمربخش و موفقيتآميز فرد اثر

سرزندگي تحصيلي همانند ساير سازههاي روانشناختي،

2

تحت تأثير عوامل محيطي نيز قرار دارد اما به دليل نوبودن،

قرار دارد (مارتين1141 ،؛ مارتين .)1149 ،
مارتين و مارش ( )1112معتقدند سرزندگي تحصيلي تحت
تأثير عوامل فردي و محيطي است .يکي از اين عوامل فردي،
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سالوينسکيني و زاردکيتي -ماتئوليتن.)1141 ،
مطابق مدل ابرازگري هيجاني گراس و جان ( )4551هيجانها

يگذارد و تحت تأثير زمينههاي هيجاني و ابرازگري هيجاني
م
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ديگران است (هاسکت ،استلتر ،پروفيت و نايس1141 ،؛

پيشايندهاي محيطي آن بهطور محدود بررسي شده است .يکي
از پيشايندهاي محيطي که کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده،
الگوهاي ارتباطي خانواده 9است.

ابرازگري هيجاني است که به عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي

اولين مدل در زمينه الگوهاي ارتباطي خانواده از سوي چفي،

هيجانها و به معني نمايش بيروني هيجان بدون توجه به ارزش

مکلئود و آتکين ( )4514ارائه شد و طبق آن محيط ارتباطي

(مثبت يا منفي) يا شيوه ابراز آن (چهرهاي ،کالمي يا رفتاري) در

خانواده بر تحول ادراک ،واقعيت فرزندان و جامعهپذيري آنان تأثير

يشود (کرينک ،اسميت و نيل1111 ،؛ سانتراک،
نظر گرفته م 

ميگذارد (فيتزپاتريک .)1111 ،پس از آن ،فيتزپاتريک و ريچي

 .)1112اين سازه به عنوان يک متغير واسطهاي مهم ،نقش

( )4551با بررسي نظريه چفي و ديگران ( )4514دو نوع

مؤثري در کاهش تنيدگي و بيماري دارد (کينگ و امونز.)4551،

جهـتگيـري ارتبـاطي خانـواده را مطـرح کردند :جهتگيري

کينگ و امونز ( )4551ابرازگري هيجاني را در سه بعد ابراز

گفتوشنود 6و جهتگيري همنوايي .1از نظر آنها جهتگيري

هيجان مثبت ،ابراز هيجان منفي و ابراز صميميت 1مفهومسازي

گفتوشنود درجهاي است که خانوادهها شرايطي را فراهم ميکنند

خوديخود عاملي براي
به 
کردند .به نظر آنها ابرازگري 

تا همه اعضا تشويق به شرکت آزادانه و راحت در تعاملها و بحث

سالمتي نيست بلکه احساس زيربنايي شخص درباره ابرازگري

و تبادل نظر درباره گستره وسيعي از موضوعها بدون محدوديت

خويشتن است که ميتواند سودمندي يا زيانآوري آن را

زماني شوند .جهتگيري همنوايي را نيز به عنوان ميزان تأکيد

مشخص کند .منظور از ابرازگري منفي ،درجهاي است که

خانوادهها بر يکسانسازي بازخوردها ،ارزشها و عقايد در نظر

پاسخهاي هيجاني منفي مثل نفرت ،خشم ،بيزاري و
گرايش به 

گرفتند .در الگوي همنوايي تأکيد تعاملهاي خانواده بر اجتناب از

شرمساري در رفتار ابراز ميشود .ابرازگري مثبت بيانگر

تعارض ،حرفشنوي فرزندان از والدين و بزرگساالن و عمل

پاسخهاي هيجاني مثبت مثل

درجهاي است که گرايش به

کردن مطابق ميل والدين است (فيتزپاتريک1111 ،؛ فاراهاتي،

شادماني ،خشنودي ،عالقهمندي و دوستداشتن در رفتار ابراز

1144؛ ليرلي و هوبر.)1142 ،

7. conformity orientation

5. family communication patterns
6. conversation orientation

3. emotional expressiveness
4. expressive cordiality

1. academic buoyancy
2. resilience

سهيال فرحمند ،محبوبه فوالدچنگ

در مورد نقش خانواده در سرزندگي تحصيلي پژوهشهاي

تحت رفتارهاي پرخاشگرانه کالمي يا جسمي والدين بودند،

اندکي انجام شده است .ولي با توجه به اينکه مارتين و مارش

ابرازگري هيجاني منفي و رفتارهاي پرخاشگرانه بيشتري در

( )1112و مارتين ( )1141نشان دادند که تابآوري يکي از

مدرسه نشان دادند .يافتههاي سبزي و شيخاالسالمي ()4251

شاخصهاي مهم سرزندگي تحصيلي است ،ميتوان در اين

نيز نشان داد که جهتگيري گفتوشنود پيشبينيکننده منفي و

زمينه به پژوهشهاي مربوط به تابآوري تحصيلي اشاره کرد.

معنادار بيثباتي و واپسروي هيجاني و سازشنايافتگي اجتماعي

نتايج برخي پژوهشها حاکي از وجود رابطه الگوهاي ارتباطي

است .برعکس ،جهتگيري همنوايي پيشبينيکننده مثبت و

خانواده با تابآوري تحصيلي است (هسنيزا ،يوسف و هسيم،

معنادار مؤلفههاي بيثباتي هيجاني و سازشنايافتگي اجتماعي

1142؛ چنگا ،ويلدب ،هولمانب و اوترپوهل1141 ،؛ هاشمي و

است .گرانفسکي ،کوپمن ،کاريچ و کات ( )1115نيز دريافتند که

گونهاي که جهتگيري
به 
جوکار4252 ،؛ کشتکاران )4222 ،

ابراز هيجانهاي مثبت بهعنوان متغير واسطهاي بر نشاط

شبينيکننده مثبت و بعد همنوايي پيشبينيکننده
گفتوشنود پي 

روانشناختي ،جسماني ،و بينفردي تأثير ميگذارد و مهمترين

تابآوري تحصيلي است.
منفي 

عامل پيشبينيکننده سازگاري مثبت است.

دهقانيزاده ،حسينچاري ،مرادي و سليمانيخشاب ()4252

در مجموع پژوهشهايي که تاکنون در زمينه سرزندگي انجام

مشاهده کردند که از بين ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده،

شده بيشتر به بررسي نقش عوامل فردي ديگري مثل مقابله

جهتگيري گفتوشنود به صورت مستقيم سرزندگي تحصيلي

سازشيافته (پوتواين ،کونورس ،سيمس و داگالس -اسبورن،


را پيشبيني ميکند .فرخي و سبزي ( )4251نيز نشان دادند

ابآوري (مـارتيـن و مـارش ،)1115 ،مشکالت
 ،)1141تـ 

که جهتگيري گفتوشنود با فراهمکردن زمينههاي تعامل

روانشنـاختـي اضطـراب و افسـردگي (مارتين ،گينز ،براکت،

بيشتر براي اعضا و تحول بسياري از تواناييهاي فردي منجر

مالمبرگ و هال ،)1142 ،نتايج تحصيلي (مارتين )1141 ،و

به شادکامي فرزندان ميشود.

عـوامل انگيـزشـي مثـل اعتمـاد بـه خـود ،همـکاري ،تعهد،

نشان داد والديني که روابط خانوادگي مطلوب دارند و به فرزندان

سرزندگي تحصيلي پرداختهاند .با وجود اهميت اين عوامل

فرصت شرکت در بحث و گفت وگو ميدهند و از سبکهاي گرم

فردي ،نقش ابراز هيجانها مورد غفلت قرار گرفته و بيشتر به

و پذيرنده استفاده ميکنند ،فرزندانشان در ارتباطات اجتماعي

سازههايي مثل مقابله يا مهار هيجاني و سازههاي مشابه اشاره

خود با ديگران ،هيجانهاي مثبت بيشتري را بروز ميدهند.

شده است .از طرفي ابرازگري هيجاني اگرچه مورد توجه

برخي پژوهشگران (چنگا و ديگران1141 ،؛ ماتيجويکا،

صاحبنظران حوزه باليني قرار گرفته اما در حيطه تحصيلي و

تـودروويـکب و جـووانـوويـک1141 ،؛ مـورالس ،ريستينا،

تربيتي به آن توجه نشده است .به ويژه در مورد نقش آن در

جانکوويسکي ،ولمر و راندلر1141 ،؛ فريارا ،نالس ،دورت ،گريلو

سرزندگي تحصيلي اطالعاتي در دست نيست.

و ناو1142 ،؛ صبري ،فوالدچنگ ،محمديدهقاني و گلزار،

با توجه به نقش کارکردي هيجانها که سازگاري با محيط

 )4251نيز مشاهده کردند والديني که از الگوهاي سختگيرانه

يشود که
سازشيافته است ،اين پرسش مطرح م 

و پاسخهاي

استفاده ميکنند و رابطه همنوايي با فرزندان دارند ،فرزندانشان

آيا ابرازگري هيجاني سرزندگي تحصيلي را تحت تأثير قرار

داراي رفتارهاي پرخاشگرانه و مشکالت ارتباطي با همساالن

يدهد؟ به بيان ديگر روشن نيست که آيا در حيطه تحصيلي
م

جانهاي منفي بيشتري ابراز ميکنند .همچنين در
هستند و هي 

نيز ابرازگري هيجاني سرزندگي تحصيلي را تحت تأثير قرار

پژوهش ساماني ،سهرابيشکفتي و منصوري ( )4251سبک

ميدهد و اين تأثير چگونه و تحت تأثير چه متغيرهايي است.

والدگري سختگيرانه منجر به بروز مشکالت هيجاني در فرزندان

موضوعي که پژوهش حاضر به آن پرداخته است.

شد و در پژوهش هاسکت و ديگران ( )1141دانشآموزاني که

اهميت و ضرورت پژوهش حاضر آن است که با نگاهي نو
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در زمينه نقش خانواده در ابرازگري هيجاني ،چويي ()1141

خويشتنداري و مهار (مارتين ،کولمار ،داوي و مارش )1141 ،در
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و با معرفي متغيرهايي از حوزه باليني نظير ابرازگري هيجاني

اولين بار در جايگاه متغير واسطهاي براي پيشبيني سرزندگي

در عرصه آموزش و تحصيل ،مسير جديدي را روي دانش

تحصيلي ميآزمايد و با پرکردن اين خأل ،به بدنه دانش موجود

موجود در اين زمينه ميگشايد و چون در زمينه ابزارگري

يافزايد .اين امر گوياي اهميت نظري اين پژوهش است ،به
م

هيجاني در حيطه تحصيلي پژوهشهاي کمتري انجام شده و

نکه نرخ سرزندگي در مدارس ايران پايين است
ويژه اي 

نقش واسطهاي ابرازگري هيجاني تاکنون بررسي نشده است

(نيازآذري )4251 ،و به همين دليل الزم است پيشايندها و

يتواند سازوکار تأثير خانواده بر سرزندگي
اين پژوهش م 

واسطههاي اين سازه شناخته شود .مدل مفهومي اين پژوهش


تحصيلي را روشن کند .مدل پژوهش حاضر اين سازه را براي

در شکل  4ارائه شده است.

شکل .4مدل پيشنهادي پژوهش حاضر
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با توجه به آنچه پيشتر بيان شد پرسشهاي پژوهش
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بودند که به شيوه نمونهبرداري خوشهاي تصادفي چندمرحلهاي از

عبارت است از:

بين مدارس مختلف چهار ناحيه شيراز انتخاب شدند .بدين صورت

 .4آيا بين الگوهاي ارتباطي خانواده و سرزندگي تحصيلي رابطه

که ابتدا از هر ناحيه  1مدرسه (يک مدرسه دخترانه و يک مدرسه

وجود دارد؟

پسرانه از متوسطه اول و يک مدرسه دخترانه و يک مدرسه پسرانه

 .1آيا بين الگوهاي ارتباطي خانواده و مؤلفههاي ابرازگري هيجاني

از متوسطه دوم) به صورت تصادفي انتخاب شدند و سپس کل

رابطه وجود دارد؟

دانشآموزان حاضر در کالس مورد ارزيابي قرار گرفتند .در

 .2آيا مؤلفههاي ابرازگري هيجاني در رابطه بين الگوهاي ارتباطي

مجموع تعداد  2کالس دخترانه ( 164نفر) و  2کالس پسرانه

خانواده با سرزندگي تحصيلي نقش واسطهاي ايفا ميکند؟

( 112نفر) نمونه پژوهش حاضر را تشکيل داد.
پرسشنامه سرزندگي تحصيلي( 4دهقانيزاده ،حسينچاري،

روش

مرادي و سليمانيخشاب .)4252 ،اين پرسشنامه شامل  5مادّه

اين پژوهش از نوع همبستگي بود که در آن روابط بين

است که  1مادّه آن از نسخه انگليسي پرسشنامه سرزندگي

متغيرهاي مشاهدهشده الگوهاي ارتباطي خانواده (متغير برونزاد)،

تحصيلي مارتين و مارش ( )1116استخراج شده است .پاسخها

ابرازگري هيجاني (متغير واسطهاي) ،و سرزندگي تحصيلي (متغير

برمبناي مقياس  1درجهاي از نوع ليکرت (کامالً مخالف  4تا

درونزاد) در قالب الگوي تحليل مسير بررسي شد.

کامالً موافق  )1محاسبه ميشوند .نمره کل از  5تا  62متغير

جامعه آماري اين پژوهش شامل همه دانشآموزان متوسطه

خواهد بود و نمره بيشتر بيانگر سرزندگي تحصيلي باالتر است.

شهر شيراز بود که در سال تحصيلي  51-59مشغول به تحصيل

مقياس مارتين و مارش ( )1116از نظر همساني دروني 1و

بودند .تعداد افراد نمونه بر اساس ديدگاه کالين ( )1144چهار

بازآزمايي مطلوب بود (آلفاي کرونباخ 1/21 ،و ضريب بازآزمايي،

برابر تعداد مادّهها در نظر گرفته شد .بنابراين با توجه به تعداد

 .)1/61ضرايب آلفاي کرونباخ اين مقياس در فرهنگ ايراني ،از

مادّههاي پرسشنامهها ،شرکتکنندگان در اين پژوهش  911نفر

طريق دهقانيزاده و ديگران ( )4252با حذف مادّه  ،2برابر با

2. internal consistency

)1. Academic Buoyancy Questionnaire (ABQ

سهيال فرحمند ،محبوبه فوالدچنگ

 1/21و ضريب بازآزمايي برابر با  1/12بود .دامنه همبستگي

کردند و به منظور بررسي روايي همگرا ،9بين پرسشنامه ابرازگري

مادّهها با نمره کل بين  1/94تا  1/62بود .همچنين نتايج

هيجاني و پرسشنامه شخصيت چندبعدي( 6تلگين)4521 ،

تبخشي
نشان داد که مادّهها از همساني دروني و ثبات رضاي 

همبستگي مثبت و معنادار  1/99يافتند.

برخوردارند .بررسي ساختار عاملي (روايي سازه) پرسشنامه با

در اين پژوهش از روش تحليل عاملي تاييدي براي تعيين

استفاده از تحليل مؤلفه اصلي با چرخش متعامد واريماکس ،با

روايي ابزار استفاده شد .بررسي ساختار عاملي پرسشنامه با

ميزان کفايت نمونهبرداري کيسر-مير-اولکين 1/22 4و آزمون

استفاده از تحليل مؤلفه اصلي با چرخش متعامد واريماکس،

کرويت بارتلت( 1شاخص معناداري ماتريس همبستگي)

شاخص ( KMOشاخص کفايت نمونهبرداري) را برابر  1/14و

 261/644نشانگر وجود شواهد کافي براي انجام تحليل عامل

مقدار آزمون کرويت بارتلت را برابر با P>1/111 ،4421/45

بود .نمودار سنگريزه 2و مقادير ارزشهاي ويژه باالتر از يک

نشان داد .عالوه بر اين ،اعتبار اين مقياس با استفاده از ضريب

نشان داد که يک عامل قابل استخراج است .در مجموع  5مادّه

آلفاي کرونباخ براي ابرازهيجاني مثبت ،ابراز صميميت و ابراز

مذکور  21درصد واريانس را تبيين کرد.

هيجاني منفي به ترتيب  1/62 ، 1/69و  1/64بود.

در اين پژوهش نيز اعتبار پرسشنامه از طريق آلفاي

پرسشنامه تجديد نظر شده الگوهاي ارتباطي خانواده

1

کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن 1/21به دست آمد .براي

گزارشدهي

(فيتزپاتريک و ريچي .)4551 ،اين پرسشنامه خود

تعيين روايي ،از روش تحليل عاملي با استفاده از تحليل

و داراي  16مادّه است .پاسخ به هر عبارت در دامنهاي از 4

مؤلفههاي اصلي با چرخش واريماکس بر  5مادّه پرسشنامه


(بسيار مخالف) تا ( 9بسيار موافق) قرار دارد .فيتزپاتريک

انجام شد .ميزان کفايت نمونهبرداري (شاخص  )KMOبرابر

( )1111اعتبار اين مقياس را با استفاده از ضريب آلفاي

 1/25و مقدار آزمون کرويت بارتلت برابر با ،4616/122

کرونباخ براي دو بعد گفتوشنود برابر ( 1 /25دامنه  1/51تا

 P>1/111بود.

 )1/21و همنوايي ( 1/15دامنه  1/21تا  )1/12گزارش کردند و

پرسشنامه به منظور بررسي نحوه ابراز هيجان طراحي شده و

سازه مطلوب گزارش کردند .همچنين روايي سازة اين ابزار

داراي سه زيرمقياس ابراز هيجان مثبت ،ابراز صميميت و ابراز

ازسوي کوروشنيا ( )4229با استفاده از روش تحليل عاملي

درجهاي و از
هيجان منفي است .دامنه پاسخ به هر مادّه در اصل  1

بررسي شده است و مقدار شاخص  KMOرا  1/29و مقدار

کامالً موافقم تا کامالً مخالفم متغير است که به منظور تسهيل

آزمون کرويت بارتلت را  P>1/111 ،4245/15گزارش کرده

پاسخدهندگان ،به  9درجه محدود شد .روش
پاسخگويي براي 

است .عالوه بر اين ،اعتبار اين مقياس با استفاده از ضريب

نمرهگذاري به شيوه ليکرت که به پاسخ کامالً موافقم نمره  9و به

آلفاي کرونباخ براي دو بعد گفتوشنود و همنوايي به ترتيب

پاسخ کامالً مخالفم نمره  4تعلق ميگيرد .البته در مورد مادّه 49

برابر  1/21و  1/24گزارش شده است (کوروشنيا.)4229 ،

روش نمرهگذاري معکوس است.

در اين پژوهش نيز اعتبار پرسشنامه از طريق آلفاي کرونباخ

ينيا ،رسولزادهطباطبايي و
اعتبار اين مقياس بهوسيله رفيع 

محاسبه شد که مقدار آن براي جهتگيري گفتوشنود و

آزادفالح ( )4229با استفاده از روش همساني دروني و محاسبه

جهتگيري همنوايي به ترتيب  1/54و  1/21به دست آمد.

ضريب آلفاي کرونباخ بررسي شد و مقدار آن براي ابراز هيجان

روايي نيز از طريق محاسبه ضريب همبستگي بين هر يک از

مثبت ،ابراز صميميت و ابراز هيجان منفي به ترتيب ،1/69 ،1/62

ابعاد با مادّههاي تشکيلدهنده آنها محاسبه شد .دامنه اين

 1/95بهدست آمد .کينگ و امونز ( )4551ضريب آلفاي کرونباخ را

همبستگيها براي جهتگيري گفتوشنود از  1/61تا  1/11و

براي زيرمقياسهاي آن به ترتيب  1/11 ،1/11و  1/62عنوان

براي جهتگيري همنوايي از  1/62تا  1/16بود و ضرايب در

5. convergent validity
)6. Multidimensional Personality Questionnaire (MPQ
)7. Family Communication Patterns Revised Questionnaire (FCPRQ

)1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
2. Bartlett's test of sphericity
3. scree plot
)4. Emotional Expressiveness Questionnaire (EEQ
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سطح  P>1/114معنادار بود.

يافتهها

براي تحليل دادهها از آزمون همبستگي و تحليل مسير

در جدول  4ميانگين ،انحراف استاندارد و ضرايب
همبستگي متغيرها مورد بررسي آمده است.

استفاده شد.
جدول4
ميانگين ،انحراف استاندارد و همبستگي متغيرهاي پژوهش
M

SD

1

2

متغيرها
جهتگيري گفتوشنود
 .1
جهتگيري همنوايي
 .2
 .3ابرازگري هيجاني مثبت
 .4ابرازگري هيجاني منفي

33/52
25/15
11/15
1/15

11/55
5/11
2/13
2/51

**-1/45
**1/11
**-1/21

 .5ابراز صميميت
 .1سرزندگي تحصيلي

5/11
23/13

2/11
5/23

**-1/12
**1/15

3

5

4

1/13
**1/24

1/11

-

**1/13
*-1/13

-1/14
**1/13

**1/34
**1/31

**-1/15
**

P>1/10

*

P>1/10

همانگونه که جدول  4نشان ميدهد همبستگي بين متغيرهاي

تحصيلي معنادار نيست .بررسي شاخصهاي اصالح مدل در

پژوهش معنادار بود که مجوزي براي انجام تحليل مسير در مرحله

اي ن مرحله نشان داد که مدل مفروض پژوهش داراي برازش

بعدي بود.

نيست .بدين ترتيب ،مدل اولي ه اصالح شد و بعد از حذف

براي بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده با سرزندگي

مسيرهاي داراي ضرايب استاندارد غيرمعنادار که شامل مسير

تحصيلي با واسطهگري ابرازگري هيجاني از روش تحليل

مستقيم همنوايي (به ابرازگري هيجاني مثبت و سرزندگي

مسير استفاده شد .بعد از استخراج مدل اوليه ،مشخص شد

تحصيلي) و گفتوشنود (به ابراز صميميت) و ابراز صميميت

گيري همنوايي به
که ضرايب استاندارد مسيرهاي جهت

(به سرزندگي تحصيلي) بود ،مجدداً شاخصهاي برازش مدل

سرزندگي تحصيلي و نيز مسير ابراز صميميت به سرزندگي

محاسبه شد (جدول .)1
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جدول 1
شاخصهاي برازش مدل ،قبل و بعد از اصالح

717

شاخصها
قبل از اصالح مدل
بعد از اصالح مدل

χ2/df
11/552
1/115

RMSEA
1/151
1/142

CFI
1/542
1/333

TLI
1/541
1/111

IFI
1/541
1/111

RFI
1/132
1/315

NFI
1/535
1/351

AGFI
1/111
1/331

GFI
1/311
1/331

بر اساس جدول  ،1که شاخص برازش مدل در دو مرحله قبل

واسطهگري ابرازگري هيجاني در مسير جهتگيري گفتوشنود

و بعد از اصالح را نشان ميدهد ،ميتوان گفت که شاخصهاي

به سرزندگي تحصيلي برابر ( 1/195حد پايين 1/12و حد باال

برازش بعد از اصالح مدل ،بيانگر برازش مطلوب مدل است .در

 1/15در فاصله اطمينان  59درصدي) معنادار است (.)P>1/111

اين راستا ،جدول  2ضرايب مسير متغيرها را نشان ميدهد .الگوي

همچنين سهم واسطهگري ابرازگري هيجاني در مسير

نهايي پژوهش همراه با ضرايب استاندارد مسيرها بعد از اصالح

جهتگيري همنوايي به سرزندگي تحصيلي برابر ( -1/191حد

مدل در شکل  1نشان داده شده است.

پايين  -1/12و حد باال  -1/12در فاصله اطمينان 59
4

درصدي) معنادار است ( .)P>1/111قرارنگرفتن صفر در اين

با فاصله اطمينان  59درصدي استفاده شد که نتايج آن در جدول 2

فاصله اطمينان حاکي از معناداري اين مسير غيرمستقيم و در

آمده است.

نتيجه تأييد فرضيه مربوط به آن است .در جدول  1اثرات

در بررسي معناداري اثرات غيرمستقيم ،از روش بوتاستراپ

نتايج آزمون بوتاستراپ در جدول  2نشان داد که سهم

مستقيم ،غيرمستقيم و کل نشان داده شده است.
1. bootstrapping method

سهيال فرحمند ،محبوبه فوالدچنگ

شکل .1الگوي نهايي پژوهش
جدول 2
برآورد اثرات غيرمستقيم مربوط به نتايج بوت استراپ و معناداري مسيرهاي غيرمستقيم
مسير

مقدار بوت استراپ

حد پايين

حد باال

سطح معناداري

1/153
-1/152

1/13
-1/15

1/13
-1/13

1/111
1/111

اثر غيرمستقيم جهتگيريگفتوشنود به سرزندگي تحصيلي
اثر غيرمستقيم جهتگيريهمنوايي به سرزندگي تحصيلي

جدول 1
اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرهاي پژوهش
مسير
به سرزندگي تحصيلي
از گفت وشنود
از همنوايي
از ابرازگري هيجاني مثبت
از ابرازگري هيجاني منفي

1/11
1/11
-1/21

1/11
-1/15
-

1/11
-1/15
1/11
-1/21

1/15

-

1/15

– 1/11
1/13

-

– 1/11
1/13

1/13

-

1/13

نتايج جدول  1نشان داد کـه جهـت گيـري گفـت وشـنود

معنادار پيشبيني کند.

خــانواده توانســته اســت ســرزندگي تحصــيلي ( )β=1/41و

بحث

ابرازگري هيجاني مثبت ( )β=1/42را بهطور مثبت و معنـا دار

پژوهش حاضر با هدف بررسي روابط بين متغيرهاي

و ابرازگري هيجـاني منفـي ( )β=-1/44را بـهطـور منفـي و

الگوهاي ارتباطي خانواده ،ابرازگري هيجاني و سرزندگي

معنا دار پيش بيني کند .اين در حالي اسـت کـه جهـت گيـري

تحصيلي دانشآموزان در قالب الگوي تحليل مسير انجام شد.

همنوايي خـانواده توانسـته اسـت ابرازگـري هيجـاني منفـي

يافتهها نشان داد که از بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده

( )β=1/45و ابــراز صــميميت ( )β=1/45را بــهطــور مثبــت و

يکننده مثبت و معنادار
جهتگيري گفتوشنود خانواده پيشبين 
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به ابرازگري هيجاني مثبت
از گفت وشنود
به ابرازگري هيجاني منفي
از گفت وشنود
از همنوايي
به ابرازصميميت
از همنوايي

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر کل
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سرزندگي تحصيلي دانشآموزان است .مطابق مباني نظري

و ابراز صميميت را پيشبيني ميکند .مطابق نظريههاي

الگوهاي ارتباطي خانواده ،در خانوادههاي داراي جهتگيري

شناختي- اجتماعي ،ابرازگري هيجاني بر نقش بافت خانوادگي

گفتوشنود ،فرزندان در بحثهاي خانوادگي شرکت کرده و ياد

بر ابراز هيجان تأکيد دارند و اين يافته قابل توجيه است .براي

ميگيرند که چگونه با مسائل مختلف روبهرو شوند و در مواقع

مثال ،گروس و جان ( )4551معتقدند که هيجانها در رفتار

بروز مشکل دستخوش احساسات منفي نشوند و اين وضعيت

يشوند و افراد در شرايط رواني مناسب و آرام،
ظاهر م 

در نهايت منجر به حل مسئله شده و از بروز احساسات

هيجانهاي مثبت لذت ،عشق ،عاطفه ،گرمي و احساس

ناخوشايند ،غم و اندوه ،افسردگي ،اضطراب يا تنيدگي در

تندرستي و در شرايط ناآرام ،هيجانهاي منفي آشفتگي ،غم،

فرزندان جلوگيري ميکند .در نتيجه فرزندان تابآوري باالتري

بپذيري ،ترس ،کمرويي و مالمت را بيشتر
تنفر ،احساس آسي 

را نشان ميدهند (فاراهاتي .)1144 ،همچنان که گفته شد

گزارش ميکنند .فيتزپاتريک ( )1111نيز معتقد است که در

صاحبنظران معتقدند تابآوري يکي از شاخصهاي مهم

خانوادههاي داراي جهتگيري گفتوشنود چون به فرزندان

سرزندگي تحصيلي است (مارتين و مارش1112 ،؛ مارتين،

فرصت شرکت در بحث و گفتوگو داده ميشود ،آنها در

 .)1141مرادي و چراغي ( )4252با بررسي يک الگوي علّي

روابط خود از سبک پذيرش استفاده ميکنند و ميآموزند که

تجربي از روابط بين ادراک از ارتباط خانواده ،ساختار کالس،

جانهاي خود را مديريت و به شيوه صحيح ابراز کنند .به
هي 

انگيزش و خودگرداني تحصيلي و سرزندگي تحصيلي نشان

عالوه ،در چنين خانوادههايي ارتباطات بين اعضاي خانواده باز

دادند که جهتگيري گفتوشنود به صورت مستقيم و مثبت

بوده و بين آنها بحثهايي گسترده در رابطه با موضوعهاي

يتوان
پيشبيني سرزندگي تحصيلي را دارد .بنابراين م 
قدرت 

مختلف صورت ميگيرد .آرزوها ،افکار ،احساسات ،عواطف و

گفت وشنود باال فرزندان از

گفت در خانوادههاي داراي

هيجانهاي فرزندان مورد توجه قرار ميگيرد و در نتيجه افراد

چالشبرانگيز نميهراسند و قدرت انطباق،

رويارويي با مسائل

براي ابراز هيجانهاي مثبت در زندگي تمايل بيشتري دارند و

سازگاري ،تابآوري و عملکرد مؤثرتري خواهند داشت .اين

در برقراري ارتباطات اجتماعي با ديگران ،هيجانهاي مثبت

شرايط ،احساس توانايي مهار عوامل بيروني و دروني را در

بيشتري را ابراز ميکنند (هسنيزا و ديگران .)1142 ،برعکس،

نوجوان ايجاد ميکند و اين احساس سبب افزايش سرزندگي

والديني که داراي جهتگيري همنوايي هستند معتقدند که

تحصيلي در آنان ميشود.

تبادل مکرر ،باز و راحت عقايد و ارزشها به طور کلي براي

اين يافته با پژوهشهاي ديگر (چنگا و ديگران 1141؛

خانواده و بهويژه براي تربيت و اجتماعيکردن فرزندان

صبري و ديگران4251 ،؛ هاشمي و جوکار4252 ،؛ دهقانيزاده و

ضرورتي ندارد (فيتزپاتريک .)1111 ،بدين ترتيب از فرزندان

ديگران4252 ،؛ کشتکاران )4222 ،که نشان دادند جهتگيري

انتظار ميرود تا حرفشنوي داشته باشند ،مطابق ميل والدين

گفتوشنود پيشبينيکننده مثبت تابآوري تحصيلي و سرزندگي

عمل کنند و عاليق خود را در درجه دوم اهميت قرار دهند

تحصيلي است همسويي دارد و بر نقش گفتوشنود و امکان

(ليرلي و هوبر .)1142 ،وجود الگوهاي سختگيرانه (چويي،

اظهارنظر فرزندان در خانواده در سرزندگي تحصيلي تأکيد ميکند.

 )1141مغاير با ويژگي استقاللطلبي دوران نوجواني است که

يافته ديگر پژوهش حاضر مربوط به نقش الگوهاي

منجر به مخالفتجويي ،افزايش تعارض والد-فرزندي ،ناسازگاري

ارتباطي خانواده در ابرازگري هيجاني است .همانطور که

روانشناختي ،مشکالت ارتباطي با همساالن و رفتارهاي

مشاهده شد جهتگيري گفتوشنود خانواده ،ابرازگري هيجاني

پرخاشگرانه در نوجواني ميشود (مورالس و ديگران 1141 ،؛

مثبت را بهطور مثبت و معنادار و ابرازگري هيجاني منفي را

فريارا و ديگران .)1142 ،همچنين در خانوادههاي همنوا،

بهطور منفي و معنادار پيشبيني ميکند .افزون بر اين،


والدين تصميمگيرنده مسائل مهم فرزندان هستند ،در نتيجه

بهطور مثبت و معنادار ابراز هيجان منفي
جهتگيري همنوايي 


فرزندان در انجام مسائل زندگي به والدين وابستگي پيدا

سهيال فرحمند ،محبوبه فوالدچنگ

ميکنند و اين عامل منجر به کاهش اعتماد به خود و

گزارش نشده است تا مقايسه نتايج موجود با نتايج پژوهشهـاي

رفتارهاي پرخاشگرانه و مشکالت ارتباطي با همساالن در

گذشته صورت گيرد ،اما نتايج اين يافته با نتايج پژوهشهايي بـا

نوجواني ميشود .همچنين ابراز هيجانهاي منفي بيشتر

سازه مشابه (دهقانيزاده و ديگران4252 ،؛ سـاماني و ديگـران ،

ميشود (فيتزپاتريک .)1111 ،از طرف ديگر ،تفاوتهاي

 )4251که نقش واسطهاي خودکارآمدي را در رابطه بين ادراک

فردي ،ماهيت زمينه اجتماعي و فرهنگي خانواده بر ابرازگري

از الگـوي ارتبـاطي خـانواده بـا سـرزندگي تحصـيلي و ديگـر

هيجاني تأثير ميگذارد (کينگ و امونز و وودلي .)4551 ،در

واسطهاي مشابه را بررسي کرده اند ،همسو است .ايـن

متغيرهاي

نتيجه در مواردي که سازگاري نوجوان با شرايط خانواده،

يافته تاييدي بر نظريه کينگ و امونز ( )4551است کـه معتقدنـد

حرفشنوي يا اطاعت بيچون و چراي او تشويق به همراه

ابرازگري هيجاني به عنوان يـک متغيـر واسـطهاي مهـم نقـش

داشته باشد ،جهتگيري همنوايي از طرف خانوادهها مثبت

مؤثري در کاهش تنيدگي و بيماري دارد (امونز و کلبـي.)4559 ،

ميتواند
تلقي ميشود (دهقانيزاده و ديگران )4252 ،و اين امر 

يرسد جهتگيري گفتوشنود از طريق ايجاد محيطـي
به نظر م 

رفتار نوجوان را به سمتي سوق دهد که والدين انتظار دارند.

امن و جوّي سرشار از گفتوشنود و تعامل باز و آزاد بين اعضـاي

هرچند در اين شرايط نوجوان از شخصيتي رشديافته برخوردار

خانواده ،موجب تجهيز فرزندان به استفاده از ابرازگـري هيجـاني

نخواهد شد و رفتار متناسب با محيط از خود نشان نميدهد

مثبت در شرايط ناگوار و رويارويي با رويدادهاي منفي ميشـود و

ولي به دليل دريافت بازخورد مثبت باعث بروز ابراز صميميت

آنهـا را در
از اين طريق بهنحو غيرمستقيم سرزندگي تحصـيلي 

خواهـد شد کـه توجيـهي بـراي ابـرازگري هيجـاني از نوع

دوره نوجواني تامين ميکند اما جهتگيـري همنـوايي از طريـق

صميـميت در خانـوادههاي همنـواست .اين يافته را برخي

ايجاد جوّي حاکي از سلطه و نابرابري منجر بـه بـروز ابرازگـري

پژوهـشهـا (يارنـل و نـف1142 ،؛ چويي1141،؛ هاسکت و

هيجاني منفي شده ،فرزندان را در انجام مسائل زندگي به والدين

ديگـران1141 ،؛ چانـگ و ديگـران1141 ،؛ دهقـانيزاده و

يسازد بهگونهاي که به مـرور زمـان کمتـر مـيتواننـد
وابسته م 

ديگران )4252 ،تأييد ميکند.

احساسات و هيجانهاي مثبت خود را ابـراز کننـد کـه درنتيجـه

يافته ديگـر پـژوهش در زمينـه بررسـي اثـر متغيـر واسـطهاي

کاهش سرزندگي تحصيلي را به دنبال دارد .اين مسئله ،به نوعي

ابرازگــري هيجــاني در رابطــه ب ـين الگوهــاي ارتبــاطي خــانواده و

اهميت جهتگيري گفـتوشـنود در تحـول ابرازگـري هيجـاني

سرزندگي تحصيلي بود که نشان داد جهتگيري گفتوشنود عـالوه

مثبت را نشان ميدهد.

واسطه ابرازگري هيجـاني مثبـت و منفـي در سـرزندگي تحصـيلي

و الگوهاي ارتباطي حاکم بر آن در سرزندگي تحصـيلي نقـش

نقش دارد .يعني جهتگيـري گفـتوشـنود بـا افـزايش ابرازگـري

دارند .تعاملهاي خانوادگي (گفتوشنود) باعث افزايش توانـايي

هيجاني مثبت و با کاهش ابرازگـري هيجـاني منفـي بـه افـزايش

نوجـوان در تشـخيص و درک هيجــانهـاي خـود و اطرافيـان

ســرزندگي تحصـيلي منجــر مـيشــود .ايـن در حــالي اســت کــه

يشود و اين مسئله ،ابرازگري هيجاني مثبت را به دنبال دارد.
م

جهتگيري همنـوايي خـانواده تنهـا بـه صـورت غيرمسـتقيم و از

نوجوان در تعامـل بـا والـدين يـاد مـيگيـرد کـه چگونـه بـه

يکننـده سـرزندگي تحصـيلي
طريق ابرازگري هيجاني پـيشبينـ 

هيجانهـاي ديگـران بـهطـور صـحيح واکـنش نشـان دهـد.

است .اين يافته از يافتههاي مهم پژوهش حاضر است زيرا نقش

خانوادهها با مجهزکردن فرزندان به ابرازگـري هيجـاني مثبـت


واسطهاي ابرازگري هيجاني را در رابطه بـين الگوهـاي ارتبـاطي

قادر خواهند بود سرزندگي تحصيلي آنان را تقويـت کننـد .بـه

خانواده و سرزندگي تحصيلي مورد تاييد قرار ميدهـد .هـر چنـد

فراهمآوردن

همين دليل پيشنهاد ميشود آموزش و پرورش با

پژوهشي در رابطه با بررسي نقش واسطهاي ابرازگـري هيجـاني

شرايط مناسب و ارائه برنامههاي آموزشي از طريـق مسـئوالن

در رابطه بين الگوهاي ارتبـاطي خـانواده و سـرزندگي تحصـيلي

مدارس و مشاوران ،يا از طريق برگزاري کالسهاي آموزشي و

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /05بهار 5931

بر تأثير مستقم بر سرزندگي تحصيلي بـه صـورت غيرمسـتقيم و بـا

در مجموع ،نتايج اين پژوهش نشان داد که محيط خانواده
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تبيين علّي سرزندگي تحصيلي بر اساس الگوهاي ارتباطي خانواده :نقش واسطهاي ابرازگري هيجاني

کارگاههاي ويژه والدين براي بهبـود روابـط والـد -فرزنـدي و

واسـطهگـري تنظـيم شــناختي هيجـان بـراي سـبک والــدگري و

تغيير الگوهاي ارتباطي خانوادهها از جهتگيـري همنـوايي بـه

مشکالت هيجاني .مجله روش ها و مدلهاي روانشناختي،)2( 4 ،

سمت گفتوشنود ،به سرزندگي تحصيلي فرزندان کمک کند و

.445-422

از اين طريق زمينه سالمتي و بهزيستي رواني سازندگان آينـده

سبزي ،ن .و شيخاالسالمي ،ر .)4251( .نقش واسطهاي نمويافتگي

کشور بيشـتر فـراهم شـود .توجـه بـه تـأثير عوامـل مـؤثر در

عاطفي در رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده و همدلي .فصلنامه

ســرزندگي تحصـيلي بــراي برنامــهريـزي آموزشـي دورههــاي

روانشناسان ايراني.414-492 ،)16(41 ،
نشناسي تحولي :
روا 


مختلف تحصيلي ضروري به نظر مـي رسـد (نيـازآذري4251 ،؛

صبري ،م ،.فوالدچنـگ ،م ،.محمـديدهقـاني ،م .و گلـزار ،ح .ر.)4251( .

فرخي و سبزي .)4251 ،ارزش کاربردي نتـايج ايـن پـژوهش

رابطــه بــين ابعــاد الگوهــاي ارتبــاطي خــانواده و تــابآوري در

مداخلههاي اثربخش مبتنـي بـر

اطالعاتي است که در راستاي

يگري هوش هيجاني .مجلـه روش هـا و
دانشآموزان :نقش ميانج 


ابرازگري هيجاني در اختيار سياستگـذاران تعلـيم و تربيـت و

مدلهاي روانشناختي.415 -412 ،)42( 9 ،

يدهد.
مشاوران مدارس و درمانگران قرار م 
يها بـه
از محدوديتهاي اين پژوهش محدود بودن آزمودن 
گروه دانش آموزان متوسطه اول و دوم اسـت .از ايـنرو تعمـيم
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فرخي ،ا .و سبزي ،ن .)4251( .شادکامي و ادراک الگوهاي ارتباطي

خانواده :نقش واسطهاي سرمايه روانشناختي .فصلنامه روانشناسي
تحولي :روان شناسان ايراني.242-211 ،)12( 44 ،
کشتکاران ،ط .)4222( .رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده با تابآوري در

همراه باشد و بهتر است در جامعـههـاي آمـاري بـزرگتـر و

دانشجويان دانشگاه شيراز .مجله دانش و پژوهش در روانشناسي

متفاوت از جمله دانشجويان نيز مورد بررسي قـرار گيـرد .بـه

کاربردي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان.12-99 ،)25(44 ،

دليل اهميتي که سرزندگي تحصيلي در زندگي تحصيلي افراد

کوروشنيا ،م .)4229( .تأثير ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده بر سازگاري.

دارد ،پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آينده به مطالعه بيشـتر

پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

عوامل پيشايند اثرگذار از قبيل حمايـت اجتمـاعي يـا فرهنـگ

دانشگاه شيراز.

دانـشآمـوزان و

مدرسه و نيز پيامدهاي اين سـازه در زنـدگي

مرادي ،م .و چراغي ،ا .)4252( .الگوي علّي تجربي از روابط بين ادراک از

ديگر گروههاي جامعـه پرداختـه شـود .کمبـود پـژوهشهـاي

الگوهاي ارتباط خانواده ،ادراک از ساختار کالس ،انگيزش و

گزارششده بـاالخص در مـورد سـرزندگي

انجامشده يا حداقل

خودگرداني تحصيلي و سرزندگي تحصيلي در نوجوانان دبيرستاني.

تحصيلي تا نتايج به دست آمده با اطمينان بيشتر مورد استفاده

مجله مطالعات آموزش و يادگيري.211 -224 ،)66(1 ،

قرار گيرد ،از ديگر محدوديتهاي پژوهش بود.
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