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Abstract 

 

Introduction: Identifying the factors related with the affective family climate are among the 

most important family psychological research goals.  

Aim: This study was conducted with the aim of examining the relationship of affective family 

climate with emotional self-regulation and resiliency of students. The statistical population of 
this research consisted of all the students of Azad University of Mashhad who were busy 
studying during the educational year of 2017-2018.  

Method: The method of this research was descriptive of correlational type. The research 
sampling was done using stratified sampling and included 150 students. Research instrument 

consisted of three questionnaires of affective family climate (Hill Berne, 1964), emo tional self-
regulation questionnaire (Hoffman and Kashdan, 2010) and resiliency questionnaire (Cutter and 
Davidson, 2003). The data were analyzed using Pearson correlation test and multivariate 

regression.  

Results: The findings showed that, affective family climate is significantly correlated with 

emotional self- regulation and resiliency (P<0.05).  

Conclusion: According to the findings, it can be stated that, regulation of emotions and 
resiliency are two important variables that are associated with the affective family climate in the 

students. 
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 چکیده

 

 . استخانواده  یشناس رواناهداف پژوهشی  نیتر مهمشناسایی عوامل مرتبط با جو عاطفی خانواده از  :مقدمه

جامعه . دانشجویان انجام گرفت یآور تاباین پژوهش با هدف بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خود تنظیمی هیجانی و : هدف

 .مشغول به تحصیل بودند 11-1313آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد بود که در سال تحصیلی 

 157انجام پذیرفت و شامل  یا طبقه یریگ نمونهنمونه پژوهش با روش . روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود :روش

هافمن و کاشدان، )، پرسشنامه خود تنظیمی هیجانی (1139هیل برن، )بزار پژوهش شامل سه پرسشنامه جو عاطفی خانواده ا. دانشجو بود

رگرسیون چند با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و  ها داده. بوده است (2773کاتر و دیویدسون، ) یآور تابو پرسشنامه  (2717

 .متغیره تحلیل شدند

 (.>75/7P)ارتباط معناداری دارد  یآور تابو  یجانیه یمیخودتنظخانواده با  یجو عاطفنشان داد،  ها افتهی :ها افتهی

دو متغیر مهمی هستند که با جو عاطفی خانواده در  یآور تابگفت، تنظیم هیجانات و  توان یم ها افتهیبه  توجه با :یریگ جهینت

 .دانشجویان مرتبط است

 ، دانشجویانیآور تاب هیجانی، یمیخودتنظجو عاطفی خانواده،  :ه هاکلید واژ

 

 
 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه براي نشر حقوق تمامی
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 مقدمه
انسانی، خانواده  به . استیکی از نهادهای اولیه در نظام 

عبارتی خانواده نشان دهنده یک سیستم است که هر یک 

 بت به دیگری دارای وظایفی هستنداز اعضای آن نس

اعضای خانواده در  (.2713، 1ریتر و بوردامینوچین، )

که الگوهای رفتاری  شوند یم ییها نقشنهایت دارای 

بوده است که در  ییها تحولاز گذشته و  متأثر ها آن

مهم خانواده  یعضوهایکی از . بوده است خانوادهسیستم 

و به تحصیل  شوند یمفرزندانی هستند که وارد دانشگاه 

ر  یراتیتأثبه دانشگاه،  ها آن پس از ورود. پردازند یم را ب

 .رندیپذ یم ریتأثو از طرفی نیز  گذراند یمگروه دوستان 

از  بر رفتار فرزندان، جو  اثرگذار یها مؤلفه نیتر مهمیکی 

 خانواده اصلی وظایف برای اینکه. عاطفی خانواده است

 تعلق حس حال عین در و یابی تیفرد از حمایت یعنی

و بین  همچنین بیرون از خانواده ایجاد اعضاء خانواده 

 خودکفایی و آمد کار ساخت دارای باید خانواده شود،

 بحث در (.2713مینوچین، ریتر و بوردا، )باشد 

 بررسی مورد را نمونه چهار توان می ها خانواده شناسی  تیپ

 :داد قرار

 از توانند نمی ها خانواده این: 2کفایت بی خانواده( الف

 خانوادگی زندگی در که معمولی مسائل با مقابله عهده

رآیند آید، می پیش  و مشکالت برابر در خانواده نوع این. ب

 ییها یژگیو خاطر به و کند می زیادی اشتباهات اتفاقات،

 تواند نمی و گردد می زیادی مشکالت دچار داراست، که

 اینکه یا بدهد، امنیت و سالمت احساس خود کودکان به

 های شایستگی رشد برای کافی راهنمای یک تواند نمی

 سطح هر در: 3آشفته خانواده( ب .باشد ها آن ضروری

                                                 
1
 Minuchin, Reiter, & Borda 

2
 inadequate family 

3
 disturb family 

 به که کرد پیدا را والدینی توان می اقتصادی -اجتماعی

 کنند می رفتار مردم با طریقی به شخصیتی ثباتی بی علت

 خود برای که گونه همان است، مخرب ها آن برای که

 و مخرّب های شخصیت دارای که والدینی. هستند چنین

 اضطراب یک در را خانه است ممکن هستند، غیرعادی

 موجب ها خانواده این. دارند نگه دائمی و ثابت عاطفی

( ج .شوند می خود فرزندان میان در روانی اختالالت بروز

 والدین ها خانواده این در: 9اجتماعی ضد های خانواده

 مغایر که دهند می نشان را رفتاری نهان یا آشکار طور به

 شکل است ممکن و است جامعه عالیق و استانداردها با

 های ارزش چنین. کند پیدا قانون با برخورد در را نادرستی

 مختل را زوجی و خانوادگی روابط معموالً اجتماعی

. کند می فراهم بچه برای را نامعقول های مدل و کند می

 دروغ به است ممکن هایی خانواده چنین در فرزندان

( د .شوند تشویق دیگر نامعقول رفتارهای و تقلب و گفتن

 کامل که ای خانواده یعنی: 5گسیخته هم از های خانواده

نجارپور ) دیگر شرایط یا طالق نتیجه در چه نیست،

 (.1381استادی و خدیوی، 

 توان یممختلف در جو خانواده،  یها پیتبه  توجه باحال 

ر  احتماالً ها آنگفت که هرکدام از  اثرات متفاوتی را ب

رفتاری، هیجانی و شناختی فرزندان و اعضای  یبروندادها

که جو عاطفی  اند دادهنشان  ییها پژوهش. گذراند یمآن 

هیجانات افراد  یریگ شکلخانواده یک عامل مهم در 

و  ها آنخانواده و میزان تحمل  در مقابل فشارهای روانی 

 3ل رایکس و تامسونبه عنوان مثا. است ها یآشفتگ

گزارش کردند که جو مثبت عاطفی درون ( 2773)

عاملی جهت پیش بینی دانش هیجانی  تواند یمخانواده 

                                                 
4
 antisocial family 

5
 disrupted family 

6
 Raikes, & Thompson 
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عالوه بر آن هالتبرگ، هنری و . کودکان آن خانواده باشد

گزارش کردند جو خانوادگی با ( 2712) 1موریس

ارتباط نزدیکی دارد یآور تاب . و تحمل افراد خانواده 

ارتباط  پس بر همین اساس متغیرهای مورد بررسی جهت 

خانواده در این پژوهش خودتنظیمی هیجانی  یعاطف جوبا 

 .است یآور تابو 

از آن است که محیط خانواده با  ها پژوهشنتایج  حاکی 

و )خودتنظیمی هیجانی ارتباط دارد  تروسپر، بازال، بنت 

ذکر  های پژوهشبه  توجه با، بنابراین (2771، 2چیهرنرا

شده، دو متغیر مورد بحث در این پژوهش جهت بررسی 

ده، تنظیم هیجان و خانوا عاطفی جوبا  ها آنارتباط 

از مهارت تنظیم هیجان این است  .است آوری تاب منظور 

های خود را در که فرد بیاموزد که چگونه هیجان

تشخیص دهد و آن را ابراز یا های گوناگون موقعیت

به عبارت دیگر دشواری تنظیم هیجانی  ؛کنترل کند

از دشوار بودن یا ناممکن بودن مقابله با  عبارت است 

دشواری تنظیم هیجانی . تجربه هیجان و یا پردازش آن

تواند به صورت تشدید بیش از حد هیجان و یا می

تشدید بیش . غیرفعال شدن بیش از حد هیجان تظاهر کند

از حد هیجان شامل هرگونه افزایش در شدت هیجان 

 مستأصلاست که فرد مربوطه آن را ناخواسته، مزاحم، 

، تانویناپوللی هی و ) انگاردکننده، یا دردسرساز می

از منصوری ر2711  (.1312اد، ، به نقل 

 ،یجانیه ،یتیبر رشد شخص جانیه میتنظ های استراتژی

عوامل تحت  نیا یوقت. داللت دارند یو اجتماع یشناخت

 یجانیاختالالت ه یدر رشد و نگهدار رندیقرار بگ ریتأث

 میمفهوم تنظ قتیدر حق. کنند یم فایا یا نقش برجسته

 فرایندهایاز  یعیگسترده است و حوزه وس اریبس جانیه

                                                 
1
 Houltberg, Henry, & Morris 

2
 T rosper, Buzzella, Bennett & Ehrenreich, 

را در  یو شناخت یرفتار ،یشناخت روان اریهشو نا اریهش

از نظریه . (2772 ،3گروس) گیرد برمی  پردازانیکی 

اعتقاد دارد که ( 1118)مطرح در این زمینه به نام گروس 

است که  یزیچ این تغییرکند و  رییتغ توانند می هیجانات

 .کند می نییرا تع یینها یپاسخ عاطف

ر تنظیم هیجان،  نشان داد تجربیات ( 2715) 9والشعالوه ب

؛ ارتباط دارد یآور تاببا  یخانوادگتجربیات درون 

بنابراین متغیر دوم مورد بررسی جهت ارتباط با جو 

و  .است یآور تابعاطفی خانواده،  ماستن، کوتلی، هربر 

را یک فرآیند، توانایی، یا پیامد  یآور تاب( 2771) 5رید

 دکنندهیتهدشرایط  رغم یعل زیآم تیموفقسازگاری 

سازگاری مثبت در  یآور تابدر واقع  اند نمودهتعریف 

 است عاملی یآور تاب .واکنش به شرایط ناگوار است

 و عوامل با مؤثر و مقابلة پذیری انعطاف باعث که

صرف  یآور تاب .شود یم زا استرس یها تیموقع

 دکنندهیتهدیا شرایط  ها بیآسمقاومت منفعل در برابر 

فعال و سازنده  کننده مشارکتبلکه فرد تاب آور، . نیست

فرد در  قابلیت یآور تاب. محیط پیرامونی خود است

معنوی، در مقابل شرایط  -روانی  -تعادل زیستی  برقراری

ر و دایویدسون) است زیآم مخاطره  افراد(. 2773، 3کان

نظر  از نیستند؛ خودشکنانه رفتارهای دارای آور تاب خود

 را زا استرس شرایط تبدیل توانایی و هستند آرام عاطفی

، به نقل از نریمانی و عباسی، 2775فوندر،  و بالك) دارند

1388.) 

 یجانیه یمیخودتنظ، خانواده یجو عاطف ارتباطدر زمینه، 

عباسی، . انجام شده است ییها پژوهش یآور تابو 

پژوهشی را با هدف ( 1313)درگاهی، کریمی و درگاهی 

                                                 
3
 Gross 

4
 Walsh 

5
 Masten, Cutuli, Herbers,& Reed 

6
 Conner , & Davidson 
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 یآور تابو  یزندگ تیفیک ،یروابط خانوادگبررسی 

 یفعال شیب/ دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه  نیب

با آن ها نشان دادند . ی انجام دادندو دانش آموزان عاد

و  توان یمبه روابط خانوادگی بهتر  توجه کیفیت زندگی 

. را در اختالل بیش فعالی پیش بینی کرد یآور تاب

ارتباط  پژوهشی را با عنوان،( 1311)حسینی و سامانی 

، انجام ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان

 ینیب شیپعاطفی  یده پاسخنشان دادند که  ها افتهی .دادند

 ینیب شیپقابلیت  ها نقشکننده فراشناخت فرزندان بود و 

کارکرد هیجانی  نیچن همشناخت فرزندان را دارد، 

انگیزش فرزندان است ینیب شیپخانواده  همچنین،  .کننده 

پژوهشی را با عنوان، ( 1317)خداجوادی و همکاران 

در برابر مصرف مواد  یآور تابرابطه کارکرد خانواده و 

انجام  در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پرخطر

عاطفی خانواده با  یده پاسخنشان داد،  ها آننتایج . دادند

ارتباط دارد  .تاب آوری 

( 2771)در مطالعاتی دیگر، تروسپر، بازال، بنت و اهرنریچ 

ارتباط  نشان دادند بین جو خانوادگی و تنظیم هیجانی 

با  توان یمآن ها نتیجه گرفتند که  نیهمچن .وجود دارد

مهارت های  یها آموزشتوجه به جو عاطفی خانواده و 

و  خودتنظیمی هیجانی، عملکرد فرد را افزایش داد 

و  توان یمهمچنین  از اختالالت روانی همچون اضطراب 

و -آماتیا، اسمیت. استرس پیشگیری کرد آدکوك 

پژوهشی را با هدف بررسی نقاط ( 2773) 1ویالرس

در کودکان  یآور تابضعف و قوت خانواده در تبیین 

انجام دادند در پژوهش خود گزارش  ها نآ. خانواده 

را کاهش  یآور تاب تواند یمکردند نقص خانوادگی 

و  ها آندر واقع نتایج . دهد گویای این بود که خانواده 

                                                 
1
 Amatea, Smith-Adcock, & Villares 

جو عاطفی آن مکانی است جهت آماده سازی کودکان 

پولکی،  .ها آنآینده  یها چالشبرای رو به رو شدن با 

وادگی نشان دادند جو خان( 2775) 2ارواست و هاپونن

. در خانواده است یآور تابپیش بینی کننده راهبردهای 

همچنین آن ها استنباط کردند که جو خانوادگی پیش 

بینی کننده راهبردهای مقابله با استرس در آینده برای 

نتیجه گرفت که با  توان یمعالوه بر آن . کودکان است

افراد  یها یماریبمشکالت و  توان یممداخله در خانواده 

 .نواده را به طور معناداری کاهش دادخا

نشان داده بودند که بین  ها پژوهش، مسئلهبه بیان  توجه با

ارتباط یآور تاب و جو عاطفی خانواده  ، تنظیم هیجانی 

ر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی  وجود دارد، ب

و ارتباط جو عاطفی خانواده با خودتنظ یمی هیجانی 

این پژوهش دارای سه فرضیه بود که به . بود یآور تاب

 شرح زیر است؛

و  یها مؤلفهخانواده و  یجو عاطف نیب: فرضیه اول  آن 

 .آن رابطه وجود دارد یو مولفه ها یجانیه یمیخود تنظ

و  یها مؤلفهخانواده و  یجو عاطف نیب: فرضیه دوم آن 

 .رابطه وجود دارد یآور تاب

 یمیخودتنظ تواند یمخانواده  یجو عاطف: فرضیه سوم

 کند ینیب شیپرا  یو تاب آور یجانیه

 

 روش
با توجه به ماهیت موضوع و اهدافی که تحقیق دنبال 

حاضر از نظر روش تحقیق یک تحقیق  پژوهش رد،ک یم

از نوع همبستگی محسوب می و از حیث  توصیفی  شود 

که در آن  بنیادی قرار دارد یها پژوهشهدف در زمره 

                                                 
2
 Pölkki, Ervast, & Huupponen 
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با جو عاطفی  یآور تابرابطه خود تنظیمی هیجانی و 

 .خانواده در دانشجویان بررسی شد

مشغول به  دانشجویان ی آماری این پژوهش شامل جامعه

تعداد  .بود دانشگاه آزاد مشهد 1313-11تحصیل سال 

دامنه سنی . بود هزار نفر 12این دانشجویان حدود 

سال بود و همچنین  37تا  18دانشجویان مورد مطالعه بین 

. کارشناسی و کارشناسی ارشد بود ها آنمقطع تحصیلی 

در این پژوهش با توجه به حجم بزرگ جامعه آماری 

بر اساس  یا طبقهگیری  دانشجویان از روش نمونه

 مهندسی، علوم پایه، علوم ی علوم انسانی،ها دانشکده

نمونه در  حجم .تربیتی و علوم پزشکی استفاده شد علوم

رم  با حاضرپژوهش   G-power ،157 افزاراستفاده از ن

و  ها دادهی برای جلوگیری از ریزش ول .به دست آمد نفر

توزیع  پرسشنامه 117ی دلخواه در نهایت  جامعهرسیدن به 

: شامل ای طبقه گیری نمونهدالیل انتخاب روش  .گردید

هزینه اجرا، باال رفتن سرعت پژوهشگر، کسب 

و برآورد های متنوع از پارامترهای جامعه برای هر طبقه 

دقت باال در شناسایی تغییر پذیری هر طبقه نسبت به 

، دانشجو 37-18ورود شامل، سن  های مالك .جامعه، بود

 های مالكبودن، دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد، بود و 

خروجی شامل، عدم تطابق سنی با دامنه سنی، عدم 

و تکمیل ناقص  آزاد مشهد دانشجو بودن در دانشگاه

 .پرسشنامه ها، بود

ی این پژوهش که حاوی نکات الزم در ها پرسشنامه

بودن اطالعات شخصی  محرمانه خصوص پژوهش،

و مشخصات فردی بود به تعداد مورد نیاز تهیه  ها یآزمودن

ی الزم برای اجرای مجوزهابا اخذ  سپس .و تکثیر گردید

 117 تعداد نمونه،پژوهش به همراه احتساب حجم 

 .پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع گردید

 

 ابزار
برن  هیل توسط مقیاس این :پرسشنامه جو عاطفی خانواده

 تعامالت در مهرورزی میزان سنجش منظور به( 1139)

 8 دارای مقیاس این. است شده ساخته والدین -کودك

 مشترك، یها تجربه کردن، نوازش محبت،) اسیمق خرده

 کل. است ،(امنیت احساس و اعتماد تشویق، دادن، هدیه

 هر که است سؤال 13 شامل خانواده عاطفی جو مقیاس

 یها سؤال. است مقیاس خرده یک دربرگیرندۀ سؤال دو

 و پدر به نسبت آزمودنی احساس رابطه به مربوط فرد

 به نسبت احساس و رابطه همان بیانگر زوج یها سؤال

 از یا نهیگز پنج مقیاس این پاسخنامه همچنین،. است مادر

خیلی  زیاد، متوسط، حد در کم، کم، خیلی یها پاسخ

 احساس حسب بر آزمودنی که است شده لیتشک زیاد،

آلفای کرنباخ این  .زند یم عالمت را ها آن از یکی خود

رشیدی پور، تبریزی، )گزارش شده است  81/7پرسشنامه 

این پرسشنامه در این ضریب پایایی (. 1311شفیع آبادی، 

 .و در حد قابل قبول است 813/7پژوهش 

 یمیخودتنظپرسشنامه  :هیجانی یمیخودتنظپرسشنامه 

 سؤال 27شامل ( 2717) 3و کاشدان 2هافمن 1هیجانی

 5بر اساس طیف لیکرت  ها آنپاسخگویی به  که ؛است

در مورد من درست است تا  تینها یباز طیف  یا درجه

 .شود یمدر مورد من درست نیست را شامل  اصالً

از ترجمه، از نظر روایی محتوایی در  پرسشنامه مزبور پس 

و روایی  اختیار متخصصان روانشناسی مربوطه قرار گرفت 

یا  مؤلفهدارای سه  پرسشنامه .شد دیتائمحتوایی آن 

و تحمل است  یکار سازش، یکار پنهانخورده مقیاس 

                                                 
1
 emotional self-regulation 

2
 Hofmann 

3
 Kashdan 
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نباخ وپایایی آلفای کر. دارند السؤ 5و  1، 8که به ترتیب 

و تحمل به  یکار سازش، یکار پنهان یها اسیمقخرده 

 81/7و پایایی کل برابر  57/7و  15/7، 17/7ترتیب 

ضریب پایایی این پرسشنامه در این . گزارش شده است

 .و در حد قابل قبول است 821/7پژوهش 

 دیویدسون و کانر را پرسشنامه این :یآور تابنامه  پرسش

 و کانر یآور تاب پرسشنامه دادند، قرار تهیه مورد 2773

 بین لیکرتی مقیاس یک در که دارد گویه 25 دیویدسون

 نمره( درست همیشه) پنج و( نادرست کامالً) صفر

 در( 1383) صحراگردسامانی، جوکار و . شود یم گذاری

 در را مقیاس این پایایی و روایی بررسی به پژوهشی

 عوامل، تحلیل روش از استفاده با و بررسی ایرانی فرهنگ

 مقیاس پایایی ضریب همچنین،. بود تأیید را آن روایی

ر کرونباخ آلفای روش از استفاده با مذکور،  13/7 با براب

ضریب پایایی این پرسشنامه در این  .است شده گزارش

 .و در حد قابل قبول است 882/7پژوهش 

 

 ها افتهی
 22نسخه  SPSSمورد استفاده در این پژوهش  نرم افزار

توصیفی مشخصات دموگرافیکی  یها افتهیبه  توجه با .بود

با  31/23 کنندگان شرکتمیانگین سنی ، کنندگان شرکت

درصد از  1/57. بود که 78/3انحراف معیار 

و  کنندگان شرکت درصد از  1/98مذکر بودند 

درصد از  3/81، .بودند مؤنث کنندگان شرکت

 3/11لیسانس بوده و  ركدارای مد کنندگان شرکت

از آن ها دارای مدرك فوق لیسانس بودند از . درصد 

از  1/12لحاظ شغلی،  و  کنندگان شرکتدرصد  شاغل 

درصد  7/13همچنین، . بیکار بودند ها آندرصد  1/23

 دهنده نشان 1جدول  .بودند متأهلدرصد  3/23مجرد و 

 .توصیفی جو عاطفی خانواده است یها شاخص

 توصیفی متغیرهای پژوهش یها شاخص 1جدول 

 انحراف معیار/میانگین متغیر

 13/1/  31/1 محبت

 17/2/  97/3 نوازش

 18/1/  13/3 کردن دیتائ

 39/2/  71/3 مشترک یها تجربه

 37/2/  91/3 هدیه دادن

 13/2/  11/3 تشویق کردن

 18/2/  37/1 اعتماد

 19/1/  19/1 احساس امنیت

 37/1/  19/23 فرزندی-مادر

 55/3/  11/21 فرزندی-پدر

 27/12/  35/55 نمره کل جو عاطفی خانواده

 39/5/  39/22 سازگاری

 18/9/  11/21 یکار پنهان

 37/2/  22/12 تحمل
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 33/11/  38/32 نمره کل خودتنظیمی هیجانی

 33/15/  89/51 یآور تاب

 

 .آن رابطه وجود دارد یها مؤلفهو  یجانیه یمیخودتنظآن و  یها مؤلفهخانواده و  یجو عاطف نیب: فرضیه اول

 
 ضریب همبستگی پیرسون بین خودتنظیمی هیجانی و جو عاطفی خانواده 2جدول 

نمره کل  تحمل یکار پنهان سازگاری متغیر

 خودتنظیمی هیجانی

 -733/7 -721/7 -772/7 798/7 محبت

 -755/7 -113/7 -713/7 711/7 نوازش

 171/7 -722/7 -775/7 **278/7 کردن دیتائ

 -731/7 -751/7 *-278/7 *133/7 مشترک یها تجربه

 -197/7 *-223/7 *-183/7 733/7 هدیه دادن

 -718/7 -129/7 -125/7 131/7 تشویق کردن

 721/7 -178/7 -751/7 *133/7 اعتماد

 -191/7 -193/7 *-185/7 713/7 احساس امنیت

 -715/7 -121/7 -121/7 *139/7 فرزندی-مادر

 -715/7 -122/7 -131/7 718/7 فرزندی-پدر

 -759/7 -192/7 -157/7 191/7 نمره کل جو عاطفی خانواده

                        **P<   71/7 *P<   75/7  

 یها تجربه، بین شود یممشاهده  2که در جدول  طور همان

فرزندی و مقیاس سازگاری -مشترك، اعتماد، مادر

، (>75/7P)ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد 

ارتباط مثبت  دیتائهمچنین، بین  کردن و مقیاس سازگاری 

آزمون همبستگی . (>71/7P)و معناداری وجود دارد 

پیرسون نشان داد، بین تجربه مشترك، هدیه دادن، 

و  یکار پنهاناحساس امنیت و مقیاس  ارتباط منفی 

همچنین یافته ها نشان  .(>75/7P)معناداری وجود دارد 

و  ارتباط منفی  داد، بین هدیه دادن و مقیاس تحمل 

با این حال بین نمره کل  .(>75/7P)معناداری وجود دارد 

دتنظیمی هیجانی و جو عاطفی خانواده و زیرمقیاس خو

 (.<75/7P)های ارتباطی وجود نداشت 

آن و  یها مؤلفهخانواده و  یجو عاطف نیب: فرضیه دوم

 .رابطه وجود دارد یآور تاب

 
 خانوادهو جو عاطفی  یآور تابضریب همبستگی پیرسون بین  3جدول 

 دیتائ نوازش محبت متغیر

 کردن

تجربه های 

 مشترك

هدیه 

 دادن

تشویق 

 کردن

د احساس  اعتما

 امنیت

-مادر

 فرزندی

-پدر

 فرزندی

نمره کل 

عاطفی جو 

 خانواده

133/7 153/7 -792/7 123/7 یآور تاب

* 

195/7 117/7

* 

252/7

** 

783/7 131/7 138/7

* 

181/7

* 
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*P<   75/7  

و  3جدول  نشان دهنده ضریب همبستگی بین تاب آوری 

، شود یمکه مشاهده  طور همان. استجو عاطفی خانواده 

فرزندی، -مشترك، تشویق کردن، پدر یها تجربهبین 

ارتباط مثبت و  یآور تابنمره کل جو عاطفی خانواده و 

و (>75/7P)معناداری وجود دارد  ، همچنین بین اعتماد 

ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد  یآور تاب

(71/7P<). 

 یمیخودتنظ تواند یمخانواده  یجو عاطف: فرضیه سوم

 .کند ینیب شیپرا  یآور تابو  یجانیه

 یآور تابخودتنظیمی هیجانی و  ینیب شیپجهت بررسی 

جو عاطفی خانواده از تحلیل رگرسیون چند  بر اساس

مورد بررسی در تحلیل  یها شاخص. متغیره استفاده شد

، مجموع Fرگرسیون چند متغیره شامل، اندازه 

Rمجذورات، 
و سطح معناداری  2 . استاصالح شده 

 Generalبه مدل  با توجهاین آزمون  یریکارگ بهروش 

Linear Model بود. 

 

 به جو عاطفی خانواده با توجه یآور تابخودتنظیمی هیجانی و  ینیب شیپ 4جدول 

مجموع  شاخص

 مجذورات

درجه 

 آزادی

F معناداری R
2 

خودتنظیمی 

 هیجانی

71/59 1 922/7 511/7 773/7 

 735/7 723/7 238/5 1 38/1217 یآور تاب

 
، جو عاطفی شود یممشاهده  9که در جدول  طور همان

را در  یآور تابدرصد از واریانس  3خانواده توانست 

حال این  این با (.>75/7P)سطح معناداری تبیین کند 

بنابراین ؛ تبیین برای خودتنظیمی هیجانی معنادار نبود

قرار  تیموردحمافرضیه اصلی پژوهش به صورت نسبی 

 .ردیگ یم

 

 بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط جو عاطفی خانواده با 

جهت بررسی . و خودتنظیمی هیجانی بود یآور تاب

هدف پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون 

در این بخش به . رگرسیون چند متغیره استفاده گردید

 .بررسی مجزای هر سه فرضیه پژوهش پرداخته شده است

و آن  یها مؤلفهخانواده و  یعاطف جو نیب :اول هیفرض

 .رابطه وجود داردآن  یها مؤلفهی و جانیه یمیخودتنظ

-مشترك، اعتماد، مادر یها تجربهبین نتایج نشان داد، 

ارتباط مثبت و معناداری  فرزندی و مقیاس سازگاری 

و مقیاس سازگاری  دیتائوجود دارد، همچنین، بین  کردن 

همچنین نشان داد، . ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

مقیاس بین تجربه مشترك، هدیه دادن، احساس امنیت و 

همچنین . ارتباط منفی و معناداری وجود دارد یکار پنهان

نشان داد، بین هدیه دادن و مقیاس تحمل ارتباط  ها افتهی

بین نمره کل جو  حال نیباا .منفی و معناداری وجود دارد

ارتباط  عاطفی خانواده و نمره کل خودتنظیمی هیجانی 

 .معناداری وجود نداشت
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 یو سامان ینیحس، یها پژوهشاین فرضیه با  یها افتهی

و اهرنر، (1311) ، ناردیاسپ ،(2771) چیتروسپر، بازال، بنت 

 و 2ایسنبرگو  (2779) 1مکال و ترنر-استیفتر، دونالند

و . استهمسو  (2773)همکاران  تروسپر، بازال، بنت 

نشان دادند بین جو خانوادگی و تنظیم ( 2771)اهرنریچ 

آن ها نتیجه کردند  نیهمچن .هیجانی ارتباط وجود دارد

 یها آموزشبا توجه به جو عاطفی خانواده و  توان یمکه 

خودتنظیمی هیجانی، عملکرد فرد را افزایش  یها مهارت

از اختالالت روانی همچون  توان یمداد و همچنین 

و استرس پیشگیری کرد و  ایسنبرگهمچنین، . اضطراب 

پژوهشی را با هدف بررسی روابط ( 2773)همکاران 

هیجانی خانواده، تنظیم هیجان کودك و عملکرد 

نمونه مورد بررسی آن ها . اجتماعی آن ها انجام دادند

 یها جانیهیافته ها نشان داد . نفر کودك بود 278شامل 

 .درون خانوادگی با خودتنظیمی هیجانی مرتبط است

پیشین و پژوهش حاضر  یها پژوهشتفاوت اصلی که بین 

ر متغیرهای پژوهش  تفاوت در تمرکز ب . استوجود دارد، 

پیشین با اینکه جو  یها پژوهشکه ذکر شد،  طور همان

و کارکردهای خانوادگی را بررسی  ، اند کردهخانوادگی 

ارتباط بین  جو عاطفی خانواده  یها مؤلفهاما به طور دقیق 

. ر نداندو خودتنظیمی هیجانی را مورد بررسی قرا

پیشین  یها پژوهشهمچنین، ابزارهای مورد استفاده در 

با این حال، از حیث هدف . با پژوهش حاضر متفاوت بود

و  یها پژوهشپژوهش حاضر با  پیشین دارای همگنی 

 .همسویی است

اعتماد بین  کهپژوهش گویای آن است  یها افتهی با کسب 

 توان یم ها آنفرزند و والدین و ایجاد اشتراکات بین 

اعتماد. باعث افزایش سازگاری شد  در واقع، زمانی که 

                                                 
1
 Spinrad, Stifter, Donelan‐McCall, & Turner 

2
 Eisenberg 

بین والدین و فرزندان وجود داشته باشد نه تنها باعث 

افزایش اعتماد به نفس در فرزند می شود بلکه باعث 

در این  ها پژوهش. افزایش سازگاری باالتر می شود

فرزند باعث -که روابط بین والد اند دادهراستا نشان 

 و 3مک کابی) شود یمازگاری بین فردی افزایش س

پژوهشگران اعتقاد دارند، جو (. 2775همکاران، 

در خانواده باعث افزایش  بخش آرامشو  زیآم مسالمت

و در نتیجه هیجانات مثبت باعث  شود یمهیجانات مثبت 

بر همین اساس . شود یمروابط بهتر بین افراد خانواده 

وچینیچ، هترینگتون، )سازگاری باالتر خواهد رفت 

 (.1111، 9وچینیچ و کلینگمپل

همچنین، وقتی پاداش دهی و هدیه دادن در خانواده بیشتر 

بین اعضای خانواده  یکار پنهانشود، باعث کاهش 

تحقیقات نشان دهنده ارتباط بین پاداش در . شود یم

به عنوان . خانواده و کاهش مشکالت بین فردی است

 عنوان به خانواده، قاد دارد، سیستماعت( 2777) 5مثال، هرو

 میانجی محیط یک دارند، وجود افراد آن در که ای زمینه

 خانواده، ارزیابی. است و پاداش دهی مثبت مراقبت برای

 مهمی بخش خانواده، حمایت میزان یریگ اندازه جمله از

. زندگی یک فرد به ویژه کودکان و نوجوانان است از

 یریگ اندازه زمان، طول در انطباق برای خانواده توانایی

در نتیجه، سیستم  .مشکالت است حل در آن توانایی

 .با مشکالت کمتر مرتبط است دهنده پاداشخانواده 

های مختلف، زندگی نیز فاقد بدون وجود هیجاندر واقع، 

معنی و زیبایی، حس، غنا، شادی و ارتباط با دیگران 

ها و درباره نیازها، ناکامیها مطالبی را هیجان. خواهد بود

و موجبات انگیزه  دهنددر اختیار افراد قرار می حقوق

                                                 
3
 McCabe 

4
 Vuchinich, Hetherington, Vuchinich, & Clingempeel 

5
 Heru 
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های دشوار را فراهم الزم برای تغییر و گریز از موقعیت

در چه مواقعی  یابند درمیکه افراد  ای گونه بهکنند می

که  ای خانواده، جو درنتیجه. مندی کننداحساس رضایت

را دارا باشد، افراد عضو به صورت عاطفی از نوع مثبت 

آن نیز هیجانات مثبت خواهند داشت و در نتیجه باعث 

 .سازگاری باالتر و تنظیم هیجانات بهتر خواهد شد

 وآن  یها مؤلفهخانواده و  یعاطف جو :دوم هیفرض

 .رابطه وجود دارد یآور تاب

مشترك، تشویق کردن،  یها تجربه نیب نشان داد، ها افتهی

 یآور تابفرزندی، نمره کل جو عاطفی خانواده و -پدر

اعتماد  ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین 

 .ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد یآور تابو 

برکرتس و -پژوهش با مطالعات، فاچ نیا یها افتهی

 2و فلدمن بارت کسونیریدی، توگاده، فر(2777) 1ردسلهیب

، (2773) الرسیآدکوك و و-تیاسم ا،ی، آمات(2779)

 و (1313) یو درگاه یمیکر ،یدرگاه ،یعباس

به عنوان . استهمسو  (1317)و همکاران  یخداجواد

( 2773) الرسیآدکوك و و-تیاسم ا،یآمات مثال،

نقاط ضعف و قوت خانواده  یرا با هدف بررس یپژوهش

آن . در کودکان خانواده انجام دادند یآور تاب نییدر تب

 یها در پژوهش خود گزارش کردند نقص خانوادگ

آن ها  جیدر واقع نتا. را کاهش دهد یآور تاب تواند یم

است  یآن مکان یو جو عاطف دهبود که خانوا نیا یایگو

رو به رو شدن با  یکودکان برا یجهت آماده ساز

 .ها آن ندهیآ یها چالش

پیشین  یها پژوهشتفاوتی که بین پژوهش حاضر و 

که  ییها پژوهش. استوجود دارد از حیث ابزار و هدف 

. بر روی کودکان صورت گرفته است عمدتاًاشاره شد 

                                                 
1
 Focht-Birkerts, & Beardslee 

2
 Tugade, Fredrickson, & Feldman Barrett 

اثر آن را  یها پژوهشهمچنین،  قبلی کارکرد خانواده و 

، درحالی که قراردادند یبررس مورد مدت  کوتاهدر 

و به  یسال بزرگرا در پژوهش حاضر جو خانوادگی 

همچنین، . صورت اثر بلند مدت مورد بررسی قرار داد

ابزارهایی که در پژوهش های پیشین مورد استفاده قرار 

متفاوت بوده، در حالی  کامالًگرفت در متغیر جو عاطفی 

از پرسشنامه جو عاطفی خانواده استفاده  که این پژوهش 

و بنابراین تفاوت کلی بین یافت؛ کرده است ه این پژوهش 

پیشین نشان دهنده نوآوری این پژوهش  یها پژوهش

 .است

نقش  دهندهنشان  نیشیپ یها پژوهششواهد،  اساس بر

 یریخانواده در شکل گ یخانواده و جو عاطف یاساس

 نیب تواند یخانواده م. استدر جوانان  یآور تاببهتر 

و  یبستگ دل. کند جادیا یناگسستن یوندهایافراد پ به پدر 

 نیالعمر است و ا مادام صورت بهغالباً  رهایمادر و همش

 یتر بزرگ یایروابط در دن یروابط، به عنوان الگو برا

در واقع جو . کنند یچون محله، مدرسه و اجتماع عمل م

 یرکن ها نیتر مهماز  یکیخانواده به عنوان  یعاطف

ر جنبه ها یتحول کودکان م به  یتحول-یرشد یتواند ب

استرس زا نقش  یها تیموقعدر  یآور تاب شیافزا ژهیو

مقاومت  یبرا یتیفرد ظرف نکه،یا یعنی ؛داشته باشد ییبسزا

 یم تیکند و در نها یم افتیدر برابر استرس و فاجعه در

مقابله  یزندگ یبا مشکالت استرس زا ییتواند به تنها

 .کند

و انسجام  یوستگیپ رندهیدر برگ یعوامل خانوادگ

و صرف وقت اعضا با  یکیاحساس نزد زانیم  ،یخانوادگ

و همچن  گر،یکدی کمک به  نیداشتن توقعات باال 

ر .است یمنف یاجتناب از بروندادها ینوجوانان برا  ورن

به  یخانوادگ قیعم یها یوستگیپکه  کند یم انیب   (1189)
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تا باور کنند که  کند یمدر معرض خطر کمک  فرزندان

خودشان کنترل  یاست و آن ها بر زندگ یبا معن یزندگ

 یبرا یقو زهیانگ کی یدار یاحساس معن نیا. دارند

به نقل از )شود  یتاب آور م کودکان و نوجوانان

 (.1317آگنج،

 مشکالت از یآور تاب، کند یمبیان ( 2778) پینکوارت

 و کند یم پیشگیری و نوجوانان جوانان در یشناخت روان

 زا مشکل حوادث یشناخت روان تأثیرات برابر در ها آن از

به نقل از حمید، کیخسروانی، بابامیری ) کند یم محافظت

در واقع، روابط خانوادگی که از (. 1311و دهقانی، 

ل بزرگابتدای تولد تا دوران  با  تواند یموجود دارد،  یسا

مختلف مرتبط  یها تیموقعدر  یآور تابسازگاری و 

از تشویق استفاده . باشد به  کند یمزمانی که خانواده 

و  شود یمفرزندان و اعضای خانواده حس مثبت القا 

به اعضای خانواده حس  شود یمزمانی که از تنبیه استفاده 

لقا  بنابراین، وقتی در یک خانواده از  ؛گردد یممنفی ا

اده یاد خانو آنتشویق بجای تنبیه استفاده شود، اعضای 

و دشوار خود را  یها تیموقعکه در  رندیگ یم سخت 

در نتیجه، توجه مثبت به . سرزنش نکنند و تاب آور باشند

مرتبط  یآور تاببا  تواند یممثبت در خانواده  یها یژگیو

 .باشد

همچنین، تجربیات مشترکی که بین اعضای خانواده 

وجود دارد، مانند باهم غذا خوردن، باهم بیرون رفتن و 

است که جو عاطفی  یا مؤلفهباهم صحبت کردن، دیگر 

و  شود یمو باعث  سازد یممثبتی را در خانواده  افراد 

 یآور تاباعضای آن خانواده به دلیل تجربه مشترك، 

ارتباطی که بین  ؛دباالتری را کسب کنن بنابراین، با 

 توان یمو جو عاطفی خانواده برقرار است  یآور تاب

 یآور تابنتیجه گرفت که این ارتباط هرچه بیشتر باشد و 

باالتر بشود باعث خواهد شد که جوانان کمتر دچار 

 .شوند یشناخت روانمشکالت 

 یمیخودتنظ تواند یمخانواده  یجو عاطف :سوم هیفرض

 .کند ینیب شیپرا  یآور تابو  یجانیه

درصد از  3 تواند یمنشان داد، جو عاطفی خانواده  ها افتهی

را در سطح معناداری تبیین کند، با  یآور تابواریانس 

 .این حال این تبیین برای خودتنظیمی هیجانی معنادار نبود

 تواند یمفرضیه اصلی در بخش اینکه جو عاطفی  یها افتهی

-فاچ، یها پژوهشباشد با  یآور تابکننده  ینیب شیپ

توگاده،  ،(2772) ایساکسون ،(2777) ردسلهیبرکرتس و ب

-تیاسم ا،ی، آمات(2779)و فلدمن بارت  کسونیریدیفر

وار و کومانداس  ک،یلی، ک(2773) الرسیآدکوك و و

 و (1313) یو درگاه یمیکر ،یدرگاه ،یعباس، (2715)

در همچنین،  .استهمسو  (1317)و همکاران  یخداجواد

کننده  ینیب شیپ تواند یماینکه جو عاطفی  بخش

خودتنظیمی هیجانی باشد، یافته پژوهش حاضر با 

تروسپر، بازال، ، (1311) یو سامان ینیحس یها پژوهش

مکال -، استیفتر، دونالندناردیاسپ، (2771) چیبنت و اهرنر

نا همسو  (2773)و همکاران  ایسنبرگو ( 2779)و ترنر 

 .است

و  با این حال تفاوت عمده ای بین پژوهش حاضر 

پیشین از حیث روش و هدف وجود داشته  یها پژوهش

اولین تفاوت از حیث هدف است؛ پژوهش حاضر . است

با و خودتنظیمی هیجانی  یآور تاببا هدف پیش بینی 

. به متغیر جو عاطفی خانواده صورت گرفت توجه

ی همبستگی پیشین با هدف بررس یها پژوهشدرحالی که 

همچنین از حیث . بین این دو متغیر انجام شده بود

و پژوهش یشناس روش ، تفاوتی که بین پژوهش حاضر 

های یاد شده وجود دارد بر این قرار است که؛ 
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پیشین از روش همبستگی و توصیفی استفاده  یها پژوهش

تفاوت زیادی بین پژوهش  از نظر ابزاری  کرده بودند و 

در پژوهش حاضر جهت . داشت حاضر و آن ها وجود

بررسی جو عاطفی خانواده از پرسشنامه هیل برن استفاده 

ر  شد درحالی که پژوهش های قبلی بیشتر تمرکز ب

 .پرسشنامه های کارکردی در خانواده داشتند

 یها حوزهدیگر با  خانوادهشواهد پژوهشی،  بر اساس

بافت اجتماعی،  دانشگاه، درسه،م بومی همچون،-زیست

نیز تحت تأثیر  جوانرفتار . است در تعامل ،همساالن

ارتباط . ردیگ یمو سیستم خانواده قرار  ها حوزهتعامل این 

کاهش برای  یشناخت بیآسیک مسیر  ها حوزهاین 

کارآیی الزم را  اگر خانواده. کند یمایجاد  یآور تاب

د پیش و جو عاطفی مثبتی ایجاد کند، می توان داشته باشد

 .جوان بشود یآور تاببینی کننده افزایش 

که کارکرد ایفای نقش به  یا در خانواده، رسد یمبه نظر 

، اعضاء از مشارکت خوبی گردد یم خوبی اعمال

 برخوردارند، وقتی به اعضاء مسئولیت ایفای نقش داده

 ها آناین است که  شود یم، پیامی که داده شود یم

خانواده در امور  ارزشمندند و قادرند به عنوان یک عضو

مشارکت باعث می شود که اعتماد به . مشارکت نمایند

افزایش یابد و در نتیجه باعث رشد  نفس و عزت نفس

در نتیجه زمانی که کارکرد  .فرزندان شود یآور تاب

به درستی و به صورت مثبت  ها نقشو ایفای  خانواده

اع  .رود یمضای خانواده باال باشد، تاب آوری 

در واقع، سالمت سیستم خانواده از دیدگاه مینوچن و 

با ایجاد اشتراکات در خانواده مرتبط ( 2771) 1فیشمن

زمانی که اعضای خانواده اشتراکات زیاد تری . است

و سازگاری  به . رود یمباالتر  ها آنداشته باشند، سالمت 

                                                 
1
 Fishman 

ردن غذا، باعث زمان خو نشستنعنوان مثال، سر یک میز 

بین اعضای خانواده به  ها نگرشتا عقاید و  شود یم

اعتقاد ( 2715)در این زمینه والش . اشتراك گذاشته شود

و  یا خانوادهدارد، سیستم  که بیشتر با یکدیگر عقاید 

 ییها خانواده، گذارند یمخود را به اشتراك  یها نگرش

 .سالم تر هستند

اعتقاد دارند همچنین، از لحاظ رشدی،  پژوهشگران 

ر بلند مدتی بر سالمت  خانواده و جو عاطفی خانواده اث

روانی و ویژگی های روان شناختی اعضای آن می 

( 2715)همکاران  و 2به عنوان مثال، شوارتز. گذارد

دریافتند، نه تنها خانواده اثر کوتاه مدت بر فرزندان آن 

ر دارد بلکه اثر بلند مدتی در دوران های بعد ی تحول ب

که  رسد یمبه نظر . اعضای آن و فرزندان خواهد داشت

داشته باشد یعنی،  یتر مثبتکه جو عاطفی  یا خانواده

هدیه دادن، محبت کردن، اعتماد کردن در آن خانواده 

در مقابل  یآور تاببیشتر باشد، باعث افزایش تحمل و 

مشکالت پیش رو همچون مشکالت اجتماعی، دانشگاهی 

 .ی برای جوان خواهد شدو تحصیل

 

 یریگ جهینت

دارای  ها پژوهشپژوهش حاضر همچون دیگر 

عدم شامل،  ها تیمحدوداین . بود ییها تیمحدود

از طر یآور جمعی و تصادف یریگ نمونه ابزار  قیداده ها 

را  جیاعتماد به نتا تیقابل مسئله نیکه ا بود یخود گزارش

که در  شود یمدر این راستا، پیشنهاد  .دهد یمکاهش 

 یبه صورت تصادف یرینمونه گپژوهش های آتی، 

همچنین، . شود تیتا استقالل هر فرد رعا ردیصورت بگ

اثرات  یبررس یدر راستاپیشنهاد می شود که پژوهشی 

                                                 
2
 Schwartz 
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و خودتنظیمی  یآور تابخانواده بر  یبلند مدت جو عاطف

به طور کلی . ی انجام شوددر قالب روش طول هیجانی

نشان داد، جو عاطفی خانواده می تواند تاب نتایج پژوهش 

آوری را پیش بینی کند، با این حال این تبیین برای 

 .خودتنظیمی هیجانی معنادار نبود

 

 اریزسپاسگ
از  کارشناسی ارشد  نامه انیپاپژوهش حاضر مستخرج 

رشته مشاوره دانشگاه آزاد واحد نیشابور بود همچنین، 

 .تضاد منافع بین نویسندگان وجود نداشت گونه چیه
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