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 چكيده

هدف بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي          اين پژوهش با    
خانواده و سازگاري دانشجويان با دانشگاه با توجه به نقش           

پژوهش .  واسطه اي راهبردهاي مقابله با استرس، اجرا شد       
از نوع همبستگي و جامعه آماري پژوهش كليه                   
دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد           

 نفر به روش       523 براي انجام پژوهش         .بهبهان بود  
نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند      

الگوهاي ارتباطي  نامه   و ابزارهاي سنجش شامل پرسش      
، شيوه مقابله با موقعيت هاي استرس زا و                 خانواده
نامه سازگاري دانشجويان با دانشگاه را تكميل             پرسش
فت و شنود قدرت     نتايج نشان داد كه الگوي گ          .كردند

پيش بيني سازگاري با دانشگاه را به  طور مستقيم و                
 .معنادار دارد
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Abstract 

This study was aimed to investigate the 
relationship between family communic-
ation patterns and students’ adjustment to 
university with the mediating role of 
coping strategies. Research design was 
correlational and the statistical population 
was all undergraduate students at Islamic 
Azad University, Behbahan Branch. To 
conduct this study, 523 students who were 
selected by random multi-stage cluster 
sampling method, completed the revised 
Family Communication Pattern, the Mult-
idimensional Coping Inventory, and the 
Student Adaptation to College Question-
naire. 
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 مقدمه

اي انتقالي در رشد جواناني است كه در آغاز ورود به دنياي              انتقال از آموزش متوسطه به دانشگاه مرحله       
ها و انتظارات متفاوت از       هاي بيشتر، چالش هاي تحصيلي، مسئوليت      دوره جديد با آزادي   .  بزرگسالي هستند 

هاي متعددي را تجربه مي كنند كه ممكن          چالش طي اين دوره دانشجويان   .  هاي پيشين متمايز مي شود    دوره
هاي هيجاني، مانند احساس تنهايي، غم غربت، حالت سوگ و افزايش احتمال مصرف مواد                 است با آشفتگي  

مورد  همواره كه است  فرايندي 2دانشجويان سازگاري امر اين به توجه با).  2007،  1لوبكر و اتزل  (همراه باشد   
سازگاري دانشجو با دانشگاه را ) 2004( 3بيكر. است  واقع  شدهآنان به كمك ايبر و مشاوران  متخصصان توجه

با محيط آموزشي از زمان ورودش به          6شخصي  ـ   عاطفي  و    5، اجتماعي 4تجربه دانشجو از سازگاري تحصيلي     
 سازگاري تحصيلي با دستيابي به اهداف تحصيلي و             . مي داند 7چنين دلبستگي به مؤسسه     مؤسسه و هم   

در صورت وجود اين نوع سازگاري دانشجو توانايي خود را براي انجام              .  يات اصلي دانشگاه مرتبط است    مقتض
 .تكاليف درسي و ملزومات آموزشي به كار مي گيرد

سازگاري .  توجه به مقتضيات اجتماعي بين فردي در تجارب دانشگاهي براي سازگاري اجتماعي الزم است            
يدادها و فعاليت هايي را شامل مي شود كه باعث ايجاد تداوم روابط با افراد             اجتماعي، اشتياق به درگيري در رو     

رابطه راهبرد مسئله مدار با سازگاري با دانشگاه به  صورت           
ني دار و رابطه راهبرد هيجان مدار با سازگاري        مثبت و مع  

چنين، بين   هم  .با دانشگاه به  صورت منفي و معني دار بود        
الگوهاي ارتباطي خانواده با راهبردهاي مقابله با استرس          

عالوه بر اين، الگوهاي      .  رابطه معني دار به دست آمد       
ارتباطي خانواده توانست از طريق واسطه گري راهبردهاي        

ه با استرس، به نحو غيرمستقيم نيز سازگاري با               مقابل
در مجموع مي توان نتيجه      .  دانشگاه را پيش بيني نمايد     

گرفت كه الگوي گفت و شنود خانواده از طريق راهبرد              
مسئله مدار و الگوي هم نوايي از طريق راهبرد هيجان مدار         
مي توانند به ترتيب به صورت مثبت و منفي بر سازگاري            

 . با دانشگاه اثر بگذارنددانشجويان 
 

 الگوهاي ارتباطي خانواده، راهبردهاي  مقابله      :كليدواژه ها
 .با استرس، سازگاري با دانشگاه

 

The findings showed that the family 
conversation orientation could directly 
and significantly predict adaptation to 
university. The relationship between 
problem-oriented coping and adjustment 
to university was positive and statistically 
significant; while the relationship between 
emotion-oriented copying and adjustment 
to university was negative and statistically 
significant. Also, the relationship between 
family communication patterns and copi-
ng strategies was significant. In addition, 
family communication patterns could indi-
rectly predict the adjustment to university 
through coping strategies as a mediator. 
All in all, it can be concluded that the 
family conversation orientation through 
problem-oriented coping strategy can 
positively affect students’ adjustment to 
university, and the family conformity 
orientation through emotion-orientated 
coping strategy can negatively influence 
it. 
 
Keywords: Family Communication 
Patterns, Coping Strategies, Adaptation to 
University. 
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سطوح باالي اين نوع سازگاري حاكي از رضايت دانشجو از جنبه هاي اجتماعي دانشگاه است و                .  ديگر مي شود 
 سطوح پايين آن با احساس تنهايي و ادراك دانشجو از فرصت هاي اندك تعامل اجتماعي قابل  دسترس در                    

سازگاري شخصي  ـ  عاطفي به سطح اضطراب روان شناختي و تغييرات جسمي وابسته به آن كه                 .  رابطه است 
سازگاري مثبت به  سالمتي رواني و جسمي منجر        .  دانشجو بعد از ورود به دانشگاه تجربه مي كند، اشاره دارد          

يشتري اضطراب و افسردگي را تجربه دانشجوياني كه به  خوبي با محيط سازگار نمي شوند با احتمال ب        .  مي شود
 دانشكده، يا دانشگاه به فرد و تعهد همانندسازي و مندي عالقه مؤسسه اي ميزان  دلبستگي از  منظور .مي كنند

 رها براي ذهني اشتغال دانشگاه، در از بودن  فرد لذت ميزان.  است ها كالسي هم تحصيلي و  رشته اساتيد،

 به ديگر هايدانشگاه ترجيح دانشگاه، از شدن دور زماني براي كردن پيدا براي ذهني اشتغال دانشكده، كردن

 اين به كه هستند حاالتي ديگر آموزشي مكان به دانشكده يا آن دانشگاه  از يافتن انتقال فكر به خود، دانشگاه

 ).2004بيكر، (مربوط مي شوند  سازگاري بعد
به  منزله بخشي از پيشايندهاي       .  ان مي شود گيري سازگاري در دانشجوي     تركيب عواملي، باعث شكل    

، يكي  8مدل الگوهاي ارتباطي خانواده   .  سازگاري با دانشگاه، مي توان از نوع رابطه و تعامالت در خانواده نام برد            
هاي مطرح در مورد خانواده است كه به تعامالت در خانواده و نقش آن در سازگاري مؤثر با محيط                        از مدل 

كه افراد خانواده  الگوهاي ارتباطي خانواده به چگونگي ارتباط اعضاي خانواده با يكديگر و اين        مفهوم  .  مي پردازد
در الگوهاي ارتباطي   ).  2005،  9فيتزپاتريك و كوئنر  (چگونه ارتباطات خانوادگي را معنا مي كنند، اشاره دارد          

اي از   بعد هم نوايي مصداق و درجه    .   شناسايي  شده است   11 و گفت  و شنود    10نوايي  دو بعد زيربنايي هم    خانواده،
آورد  الگوهاي ارتباط خانوادگي است كه بر اعضا در جهت يكسان كردن نگرش، ارزش ها و عقايد، فشار مي                    

نوا كردن عقايد و     گيرند بر هم   هايي كه در اين بعد نمرات باالتري را مي         خانواده).  2005فيتزپاتريك و كوئنر،    (
گيري بر هماهنگي، اجتناب از تعارض و كشمكش و وابستگي و                ن نوع جهت   اي.  ها تأكيد مي كنند    نگرش

ها منعكس كننده اطاعت از بزرگساالن و والدين        چسبندگي اعضا به يكديگر تأكيد دارد، ارتباط در اين خانواده         
؛ 1393،  12لطيفيان و فخاري  (فرزندان در اين خانواده ها از سالمت روان         ).  2002كوئنر و فيتزپاتريك،    (است  

حاجي زاده و همكاران،   (و سالمت جسمي و اجتماعي        )  2012،  13حاجي زاده، رفاهي، تابع بردبار و حقيقي      
 . پاييني برخوردارند) 2012

بعد مهم ديگر در اين الگو بعد گفت  و شنود است كه به درجه و ميزاني كه خانواده، فضايي آزاد و راحتي                       
هايي كه در اين     در خانواده .   مختلف ايجاد مي كنند، گفته مي شود     را براي شركت اعضاي خانواده در موضوعات      

ها زمان زيادي را در جهت        اين خانواده .  بعد باال هستند، اعضاي خانواده بدون هيچ محدوديتي ارتباط دارند           
 افراد خانواده، فعاليت هاي انفرادي، افكار و      .  ارتباط متقابل و بحث درباره موضوعات مختلف، صرف مي كنند          

گيرند  شان را با ديگر اعضاي خانواده در ميان مي گذارند و اعضا در كنار يكديگر و با هم تصميم مي                    احساسات
گيري گفت  و شنود، تشويق به مشاركت در              هايي با جهت    در خانواده ).  2002كوئنر و فيتزپاتريك،      (

از ابعاد سازگاري فردي ـ      (گيري استقالل و احساس منحصر به  فرد بودن             ها، منجر به شكل     گيري تصميم
لطيفيان (فرزندان اين خانواده داراي سالمت روان       ).  2007،  14شروت، لدبتر و اهرت   (فرزندان مي شود   )  عاطفي

 . بااليي هستند) 2015، 15خاني، صادقي فرد و برومند(و موفقيت تحصيلي ) 1393و فخاري، 

 /...رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده و سازگاري با دانشگاه                                /	��
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) از ابعاد سازگاري تحصيلي   (فت تحصيلي   در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه پيشر          )  2010  (16ژيا
گانه خانواده همانند باورها و انتظارات والدين، اعمال انضباطي، مداخالت والدين،              هاي چند  فرزندان با مؤلفه  

نشان )  1389  (17تجلي و اردالن  .  محيط عاطفي حاكم بر خانواده و منابع در دسترس خانوادگي ارتباط دارد             
گيري هم نوايي با      شنود خانواده با سازگاري تحصيلي رابطه مثبت و جهت             گيري گفت  و    دادند كه جهت   

 . سازگاري تحصيلي رابطه منفي دارد
در پژوهش خود نشان دادند كه نوجوانان متعلق به خانواده هاي با الگوي                 )  2008  (18رويتر و كوئنر     

  (19يمي، شيرمحمدي و كالنتري   موسوي، تاران، ابراه  .  ارتباطي گفت  و شنود داراي سازگاري بيشتري هستند       
نتايج نشان داد   .  به بررسي رابطه عملكرد خانواده و شايستگي اجتماعي در بين دانشجويان پرداختند            )  2015

كه بين ارتباطات خانواده و مشاركت عاطفي اعضاي آن با شايستگي اجتماعي دانشجويان رابطه مثبت و                      
 .يستگي اجتماعي دانشجويان رابطه منفي و معنادار وجود داردمعنادار و بين كنترل رفتار توسط والدين با شا

نشان داد كه تفاوت معناداري بين دانش آموزان ) 2014 (20نتايج پژوهش روستا، اصفهاني بيات و عياضي نيا
. با موفقيت تحصيلي و دانش آموزان با افت تحصيلي برحسب الگوهاي ارتباطي خانواده وجود دارد                          

فقيت تحصيلي داشتند، داراي خانواده هايي با الگوهاي ارتباطي گفت  و شنود و                     دانش آموزاني كه مو   
 . دانش آموزاني كه افت تحصيلي داشتند، متعلق به خانواده هايي با الگوهاي ارتباطي هم نوايي بودند

نشان داد شيوه فرزندپروري والدين بر رشد مهارت هاي            )  2013  (21نتايج پژوهش منسا و كورانچي      
والديني كه داراي سبك فرزندپروري قاطع بودند فرزنداني با مهارت هاي               .  ي فرزندان مؤثر است     اجتماع

باال داشتند، در حالي  كه والدين داراي سبك فرزندپروري مستبدانه،            )  از ابعاد سازگاري اجتماعي   (اجتماعي  
نيز نشان داد كه از     )  2015(نتايج پژوهش خاني و همكاران      .  فرزنداني با مهارت هاي اجتماعي پايين داشتند     

كننده بهتري براي پيشرفت تحصيلي      بيني بين الگوهاي ارتباطي خانواده، الگوي ارتباطي گفت  و شنود پيش           
 .دانش آموزان است

يكي ديگر از عواملي كه مي تواند بر سازگاري دانشجويان با دانشگاه مؤثر باشد، راهبردهاي مقابله با                       
كه اگرچه اجتناب از منابع استرس زا براي دانشجويان غيرممكن به نظر مي رسد،  نكته مهم اين.  است22استرس

اما توانايي آن ها براي تطابق با نيازها و مقابله با اين عوامل فشارزا در رسيدن به موفقيت در محيط تحصيلي و                    
 در زمينه هاي   مقابله، تالش هاي فرد  ).  2007،  23سيدفاطمي، تفرشي و حقاني   (اجتماعي اهميت زيادي دارد     

هيجاني، شناختي و رفتاري است كه هنگام رويارويي با فشار رواني براي غلبه، تحمل يا به حداقل رساندن                     
به عبارتي مقابله رويكردي هوشيارانه است كه فرد براي غلبه بر             .  عوارض فشار رواني به كار گرفته مي شود       

 به  ).2010،  24عبداله، اليس، يولي و محي الدين    (ندد  وقايع پراسترس از طريق فرايند محدودسازي به كار مي ب        
هاي ناگوار و درمانده كننده و در  تنظيم هيجان: ، مقابله دو كاركرد مهم دارد)1984  (25نظر الزاروس و فولكمن   

جهت )  1992  (26 پاركر و اندلر   .اي كه باعث ناراحتي شده است      پيش گرفتن كنشي براي تغيير و بهبود مسئله       
سبك مقابله اي  :  ند مقابله، افراد را برحسب سه نوع اساسي سبك مقابله اي متمايز مي سازند                 بررسي فراي 
سبك مقابله مسئله مدار شيوه هايي را     .  29 و سبك مقابله اجتنابي    28، سبك مقابله اي هيجان مدار   27مسئله مدار

رفتارهاي .   انجام مي دهد  توصيف مي كند كه بر اساس آن فرد اعمالي را براي كاستن يا از بين بردن استرس                 
جوي اطالعات بيشتر درباره مسئله، تغيير ساختار مسئله از نظر شناختي و اولويت                ومسئله مدار شامل جست  
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برعكس، سبك مقابله اي هيجان مدار شيوه هايي را توصيف        .  دادن به گام هايي براي رويارويي با مسئله است         
ه و تمام تالش او متوجه كاهش احساسات ناخوشايند خويش          مي كند كه بر اساس آن فرد بر خود متمركز شد         

واكنش هاي مقابله اي هيجان مدار شامل گريه كردن، عصبي و ناراحت شدن، پرداختن به رفتارهاي                  .  است
سرانجام سبك مقابله اي اجتنابي مستلزم فعاليت و تغييرات        .  عيب جويانه، اشتغال ذهني و خيال پردازي است     

رفتارهاي مقابله اي اجتنابي ممكن است به      .   آن ها اجتناب از موقعيت استرس زا است      شناختي است كه هدف   
شكل روي آوردن و درگير شدن در يك فعاليت تازه و يا به شكل روي آوردن به اجتماع و افراد ديگر ظاهر                         

  ).1992پاركر و اندلر، (شود 
س زا استفاده مي كنند كه اغلب تركيبي از         هاي استر  اي در موقعيت   اكثر افراد از چندين راهبرد مقابله       

الزم به ذكر است كه از راهبردهاي مقابله اي مختلف در مراحل متفاوتي   .  مدار است  اشكال مسئله مدار و هيجان   
زا، اغلب بر     در مراحل ابتدايي يك تجربه استرس        .  زا استفاده مي شود    از مواجهه با موقعيت هاي استرس      

زماني .  ه مي شود كه به افراد كمك مي كند تا از نظر هيجاني از مشكل دوري كنند              مدار تكي  راهبردهاي هيجان 
اي مسئله مدار تكيه مي شود تا راه حل هاي ممكن شناسايي          كه تعادل هيجاني برقرار شد بر راهبردهاي مقابله        

  .)2011، 30راجش كومار (شوند
سيدند كه افراد مسئله مدار داراي       در پژوهش خود به اين نتيجه ر         )  1392  (31كمالي ايگلي و حسني   

چنين نتايج   هم.  مدار هستند  بيشتري نسبت به افراد هيجان    )  از ابعاد سازگاري فردي ـ عاطفي     (سالمت رواني   
مدار به  طور متفاوتي      نشان داد كه راهبردهاي مسئله مدار و هيجان         )1387  (32پژوهش غضنفري و قدم پور    

نتايج تحقيق گونزالز، تين،     .  ن را به  صورت معناداري تبيين مي كنند        هاي آ  واريانس سالمت رواني و مؤلفه     
هاي اجتناب از    نشانگر آن است كه مهارت هاي مسئله مدار، در مقايسه با شيوه           )  2001  (33ساندلر و فريدمن  

) از ابعاد سازگاري تحصيلي        (كنندگي بيشتري براي پيشرفت تحصيلي         بيني رويارويي، از قدرت پيش      
 . برخوردارند

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه بين سبك مقابله هيجان مدار با پيشرفت              )  1392  (34 سپهريان آذر
حاكي از آن   )  2010  (35نتايج پژوهش اسمدما، كاتاالنو و ابينر     .  تحصيلي رابطه معكوس و معنادار وجود دارد       

سالمت (طبعي با بهزيستي  رواني     بود كه متغيرهاي مقابله مثبت شامل اميد، سبك مقابله فعال و حس شوخ              
رابطه مثبت و متغيرهاي مقابله منفي شامل ادراك استرس، نگرش هاي ناكارآمد و فاجعه انگاري با                  )  رواني

نتايج پژوهش ضرغام حاجبي، نعيميان و       .  رابطه منفي و معنادار وجود دارد      )  سالمت رواني (بهزيستي  رواني   
 بين راهبرد مقابله اي مسئله مدار و راهبرد مقابله اي هيجان مدار با            حاكي از آن بود كه     )  2015  (36ارسنجاني

سالمت رواني دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار و بين راهبرد مقابله اي اجتنابي با سالمت رواني دانش آموزان     
 .رابطه منفي و معنادار است

 كه چگونه افراد در برخورد با         محور اصلي مطالعات خانواده، امروزه بيشتر در جهت اين موضوع است              
عوامل استرس زا توان مقابله را دارا هستند و چگونه خانواده بر اين توانايي اساسي افراد اثر مي گذارد                           

نشان داد كه فرزندان      )  2002(هاي پژوهش كوئنر و فيتزپاتريك           يافته ).2005فيتزپاتريك و كوئنر،      (
از راهبردهاي مقابله با    (ياد، مهارت هاي ارتباطي و حل مسئله        گيري گفت  و شنود ز     هاي داراي جهت   خانواده
 37پژوهش اسميت، پرينز، دوماس و لوفلين     .  رشديافته تري دارند و كمتر دچار عواطف منفي مي شوند       )  استرس
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گو  و مشاركت دارند و در         وشان در مورد مسائل مختلف گفت       نشان داد خانواده هايي كه با فرزندان      )  2001(
شان از توانايي حل  قش ها، قوانين و جايگاه افراد در رويارويي با مسائل انعطاف نشان مي دهند، فرزندانتعريف ن

نتايج پژوهش طاهري،   .  مسئله، اعتماد به ديگران، ايمان به قدرت خود و حس استقالل بيشتري برخوردارند              
تباطي خانواده با سبك هاي مقابله اي     نشان داد كه بين ابعاد الگوهاي ار      )  1391  (38زندي قشقايي و هنرپروران  
در گروه دختران سبك هاي مقابله اي مسئله مدار و سبك مقابله اي اجتنابي با               .  رابطه معناداري وجود دارد    

متغير گفت  و شنود و سبك مقابله اي هيجان مدار با متغير هم نوايي داراي رابطه مثبت و معنادار و در گروه                      
ي با متغير گفت  و شنود و سبك مقابله هيجان مدار با متغير هم نوايي داراي رابطه                پسران سبك مقابله  اجتناب   

 .مثبت و معناداري بود
در يك جمع بندي بايد گفت بررسي  متون پژوهشي نشان داد كه پژوهش هاي اندكي به رابطه بين                       

 اثر اين دو متغير بر        آن هاز  الگوهاي ارتباطي خانواده و سبك هاي مقابله  اي پرداخته اند، اما در هيچ يك ا               
از سوي ديگر، پژوهشي يافت نگرديد كه به         .  سازگاري دانشجويان با دانشگاه مورد بررسي قرار نگرفته است          

زمان بين سه متغير الگوهاي ارتباطي خانواده، سبك هاي مقابله  اي و سازگاري با دانشگاه                 بررسي روابط هم  
رت گرفته، سازگاري با دانشگاه و ابعاد چهارگانه آن نيز با توجه به               چنين در مطالعات صو    هم.  پرداخته باشد 
مد نظر قرار نداشته است و به جاي بررسي مستقيم آن، از متغيرهايي استفاده شده                  )  2004(رويكرد بيكر   

مانند پيشرفت تحصيلي و شاخص هاي      (است كه به  طور غيرمستقيم نشانگر سازگاري و ابعاد آن هستند                
ين  رو،  پژوهش حاضر با هدف پر كردن اين شكاف هاي پژوهشي صورت گرفت تا بتواند با                   ا  از).  سالمت روان 

بهره گيري از روش مدل يابي معادالت ساختاري به بررسي نقش سبك هاي مقابله اي به  عنوان فرايندي كه                   
بر اين  .  پيوند بزند، بپردازد  احتماالً مي تواند الگوهاي ارتباطي خانواده را به سازگاري دانشجويان در دانشگاه              

 1اساس، هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين اين سه متغير مطابق با الگوي مفهومي ارائه  شده در نمودار                    
 .تعيين گرديد

 
 مسيرهاي الگوي پيشنهادي: 1نمودار 
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 :در اين راستا، فرضيه هاي تحقيق عبارتند از
 .بله با استرس رابطه داردالگوهاي ارتباطي خانواده با راهبردهاي مقا .1
 .الگوهاي ارتباطي خانواده با سازگاري با دانشگاه رابطه دارد .2
 .راهبردهاي مقابله با استرس با سازگاري با دانشگاه رابطه دارد .3
الگوهاي ارتباطي خانواده، با سازگاري با دانشگاه از طريق واسطه گري راهبردهاي مقابله با استرس                .4

 .رابطه دارد
 

 روش 

 ، نمونه و روش نمونه گيريهجامع

مدل يابي (هاي همبستگي    بوده و طرح پژوهش از نوع طرح      )  غيرآزمايشي(پژوهش حاضر از نوع توصيفي      
به  عنوان متغير   )  متغير مشاهده پذير (در اين پژوهش الگوهاي ارتباطي خانواده          .است)  39معادالت ساختاري 

به  عنوان متغير واسطه اي و سازگاري با دانشگاه         )  اهده پذيرمتغير مش (زاد، راهبردهاي مقابله با استرس        برون
جامعه آماري پژوهش، كليه      .  به  عنوان متغير درون زاد مورد بررسي قرار گرفته است              )  متغير مكنون (

.  بود 1394-95نفر در سال تحصيلي        4458دانشجويان كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي بهبهان به تعداد            
  (41 و مطابق با مالك كالين      40اي چندمرحله اي گيري تصادفي خوشه  فاده از روش نمونه   نمونه آماري با است   

 302( نفر   523 برابر تعداد گويه هاي ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش به تعداد             5/3به حجم تقريباً    )  2011
هاي علوم   هاي رشته به اين صورت كه به  شكل تصادفي ابتدا از هر يك از گروه             .  انتخاب شدند )   مرد 221زن و   

از گروه علوم تجربي    .  انتخاب  شد )   رشته 9جمعاً  (تجربي، علوم انساني و رياضي ـ  فني ـ   مهندسي سه رشته             
ياري، پرستاري و صنايع غذايي، از گروه علوم انساني رشته هاي آموزش ابتدايي، حقوق و                   رشته هاي كودك 

سپس از . ه هاي حسابداري، عمران و كامپيوتر انتخاب  شدروان شناسي و از گروه رياضي ـ فني ـ مهندسي رشت     
مالك هاي ورود، تحصيل در    .   نفر انتخاب گرديد   20 كالس، و از هر كالس        27هر رشته، سه كالس، جمعاً       

دوره كارشناسي دانشكده ها و عدم آشنايي قبلي با ابزارهاي سنجش اين پژوهش و مالك هاي خروج انصراف                  
 .   داشتن بيماري جسماني و روان شناختي بارز و مصرف داروهاي روان پزشكي بوددانشجو از پاسخ گويي،

 

 ابزارهاي پژوهش 

 :ها استفاده شد نامه گيري متغيرهاي پژوهش از اين پرسش به  منظور اندازه
) 1990  (43اين ابزار توسط ريچي و فيتزپاتريك     :  42نامه تجديدنظر شده الگوهاي ارتباطي خانواده      پرسش
 گويه كه درباره وضعيت ارتباطات خانواده       26  شده و ميزان موافقت يا عدم موافقت پاسخ دهنده را با             طراحي

 معادل كامالً موافقم و نمره صفر معادل         4نمره  .  دهد اي مورد بررسي قرار مي      درجه 5وي هستند، در دامنه     
 گويه بعدي مربوط به بعد       11  گيري گفت  و شنود و       گويه اول مربوط به بعد جهت       15.  كامالً مخالفم است  

نمره بيشتر در هر مقياس به      .  آورد هر آزمودني دو نمره از اين ابزار به دست مي         .  گيري هم نوايي هستند   جهت
گيري گفت  و شنود يا هم نوايي بيشتري را ادراك           اين معناست كه آزمودني در خانواده خود به ترتيب جهت          

اند كه ضريب پايايي به روش بازآزمايي در سه گروه سني             ارش داده گز)  1994(فيتزپاتريك و ريچي    .  مي كند
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گيري   و در مورد جهت    1گيري گفت  و شنود نزديك به         متفاوت بعد از يك دوره سه هفته اي در مورد جهت          
نامه نيز در پژوهش  كوئنر و فيتز          روايي محتوايي و مالكي پرسش     .   بوده است  93/0 تا   73/0هم نوايي بين   

 .احراز گرديده است) 2002(پاتريك 
 و  45هاي تحليل عاملي اكتشافي     روايي اين ابزار با روش     )  1386  (44در پژوهش كوروش نيا و لطيفيان      
هاي اصلي، استخراج دو عامل        نتيجه تحليل عاملي به شيوه مؤلفه        .  همساني دروني بررسي  شده است      

 همساني دروني نشان داده است كه         بررسي.  گيري هم نوايي بوده است     گيري گفت  و شنود و جهت        جهت
در رابطه با پايايي    .  گويه هاي مربوط به هر عامل با نمره كل آن عامل بيشترين همبستگي معني دار را دارند                

گيري گفت  و شنود و        اين ابزار، ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديده است كه براي مقياس هاي جهت                
در پژوهش  ).  1386كوروش نيا و لطيفيان،    ( بوده است    81/0 و   87/0گيري هم نوايي به ترتيب برابر با         جهت

گيري هم نوايي به ترتيب     گيري گفت  و شنود و جهت       ميزان آلفاي كرونباخ براي جهت    )  1388  (46كشتكاران
چنين به  منظور بررسي روايي سازه و تأييد ساختار عاملي مقياس از روش تحليل عاملي     هم.   بود 89/0 و   92/0

شاخص   (KMO  47مقدار ضريب   ها   مؤلفه هاي اصلي با چرخش قائم استفاده شد كه با توجه به داده           به روش   
 برابر  )شاخص كفايت ماتريس همبستگي     (48ارتلتـرويت ب ـون ك ـو آزم   89/0ر با   ـرابـب)  گيري هـكفايت نمون 

 .  معنادار شدp > 001/0 بود كه در سطح 84/2454
نامه الگوهاي ارتباطي خانواده از تحليل عاملي تأييدي            پرسشدر پژوهش حاضر براي بررسي روايي          

، χ2/df  ،92/0=GFI، 90/0=AGFI، 95/0=  CFI=25/2(شاخص هاي به  دست آمده برازش       .  استفاده شد 
95/0=IFI  ،92/0=NFI  ،05/0=RMSEA  ،61/0=PCLOSE،(        نشان دادند كه مدل تحليل عاملي تأييدي 

چنين براي سنجش پايايي از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد و ضرايب آلفا      هم.  با داده ها برازش مطلوبي دارد    
 . به دست آمد 93/0 و  براي عامل گفت  و شنود 84/0براي عامل هم نوايي 

 48داراي  و    تهيه  شده  )1990  ( توسط اندلر و پاركر     نامه پرسشاين  :  49چندبعدينامه مقابله    پرسش
را مورد  )  گويه  16( و اجتنـابي    )گويه  16(   مداري، هيجان )گويه  16  (له مداريئمسسه سبك    است كه    گويه

قرار )  خيلــي زيــاد (  5تا    )هرگــز(  1 از   درجه اي 5  طيفدر يك   نمره گذاري هر گويه    .  سنجش قرار مي دهد  
 82/0مدار   ، هيجان 92/0له مدار  ئ ضريب آلفاي كرونباخ را براي سبك هاي مقابله مس         )1990  (اندلر و پاركر  .  دارد

آلفاي كرونباخ به  دست آمده براي      ضرايب    )1392(  سپهريان آذردر پژوهش     .كردند گزارش   85/0و اجتنابي   
 سپهريان آذرچنين   هم.  وده است ـ ب 78/0ابله اجتنابي   ـ و مق  86/0دار  ـ، مقابله هيجان م  86/0مقابله مسئله مدار   

ضمن به  عاملي تأييدي استفاده كرد و       نامه از تحليل       در پژوهش خود براي بررسي روايي پرسش         )1392(
 .دادرا نشان با داده ها برازندگي كامل مدل  دست آوردن سه سبك مقابله، 

 82/0، و 87/0، 86/0براي بررسي پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و ضرايب حاضر پژوهش در 
نامه هم   براي بررسي روايي پرسش   .  ت آمد به ترتيب براي راهبردهاي مسئله مدار، هيجان مدار و اجتنابي به دس         

 ،χ2/df  ،93/0=GFI=99/1(رازش  ـده ب ـه دست آم  ـاخص هاي ب ـش.  دـاده ش ـأييدي استف ـاملي ت ـاز تحليل ع  
91/0=AGFI  ،93/0=CFI  ،94/0=IFI  ،90/0=NFI  ،04/0=RMSEA  ،00/1=PCLOSE،(   نشان دادند 

 .  داردكه مدل تحليل عاملي تأييدي با داده ها برازش مطلوبي
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 گويه اي  67نامه كه يك مقياس         اين پرسش :  50نامه سازگاري دانشجويان با دانشگاه       پرسش
مقياس به نام هاي    ساخته  شده و داراي چهار خرده      )  1984  (51خودگزارشي است كه توسط بيكر و سيريك       

و )  گويه20(، سازگاري اجتماعي     ) گويه 15(، سازگاري عاطفي ـ شخصي        ) گويه 24(سازگاري تحصيلي    
كامالً   (1 درجه اي ليكرت از      5هر گويه اين مقياس روي يك طيف          .  است)   گويه 8(دلبستگي به دانشگاه     

آلفاي كرونباخ را براي كل       )  1984(بيكر و سيريك     .  گذاري مي شود  ، نمره )كامالً موافقم   (5تا  )  مخالفم
 تا  77/0 براي سازگاري تحصيلي،     90/0 تا   81/0مقياس ها به ترتيب      و براي خرده   95/0 تا   92/0نامه   پرسش

 براي  91/0 تا    85/0 براي سازگاري اجتماعي و        91/0 تا    83/0 براي سازگاري شخصي ـ عاطفي،          86/0
ضرايب آلفاي كرونباخ براي     )  2013  (52در پژوهش رينيتس و تمپالر       .دلبستگي به دانشگاه گزارش كردند     

 دلبستگي به دانشگاه     و 85/0اري شخصي ـ عاطفي     ، سازگ 84/0، سازگاري اجتماعي    82/0سازگاري تحصيلي   
در پژوهش احياءكننده و .  گزارش  شده است87/0نامه  براي كل پرسش) 2014 (53 و در پژوهش سيانگ85/0

مقياس ها به ترتيب براي      و براي خرده   90/0نـامه   براي كل پرسش     آلفاي كرونباخ  ضريب  )1394  (54يوسفي
 و براي دلبستگي به      82/0، سازگاري اجتماعي  75/0 شخصي  ـ  عاطفي      ، سازگاري 85/0سازگاري تحصيلي   

، از طريق تحليل عاملي      )1984(نامه نيز توسط بيكر و سيريك         روايي پرسش .  دست آمد   به   78/0دانشگاه  
مورد بررسي قرار گرفته و چهار عامل سازگاري تحصيلي، سازگاري شخصي  ـ  عاطفي، سازگاري اجتماعي و                   

نامه با   در بررسي روايي پرسش      )1394(احياءكننده و يوسفي     .  انشگاه به  دست  آمده است     دلبستگي به د  
 85/0تا  75/0مقياس ها با نمره كل دامنه ضرايب همبستگي را از            استفاده از روش همبستگي بين نمره خرده      

 .  معنادار بودندp>001/0به  دست آوردند كه در سطح 

نامه سازگاري با دانشگاه به ترتيب از تحليل عاملي تأييدي و  ي پرسشدر پژوهش حاضر براي روايي و پاياي
=χ2/df  ،97/0=GFI، 93/0=61/2(شاخص هاي به  دست آمده برازش       .  ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد     

AGFI  ،92/0=CFI  ،34/0=IFI  ،91/0=NFI  ،05/0=RMSEA  ،19/0=PCLOSE،(     نشان دادند كه 
رونباخ براي سازگاري تحصيلي    ـمقادير ضرايب آلفاي ك   .  ه ها برازش مطلوبي دارد   مدل تحليل عاملي تأييدي با داد     

و نمره  )  70/0( دلبستگي به دانشگاه     ،)72/0(، سازگاري اجتماعي    )78/0(، سازگاري شخصي  ـ  عاطفي       )71/0(
 .نامه است  پرسشنشانگر پايايي رضايت بخش) 87/0(كل سازگاري با دانشگاه 

و )  مانند ميانگين و انحراف معيار    (هاي آمار توصيفي    ور تحليل داده ها، از شاخص    در اين پژوهش به  منظ    
) 23ويرايش    (SPSSدر نرم افزار   )  مرتبه صفر (براي بررسي روابط بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون          

افزار رمبراي بررسي فرضيه ها و مدل پژوهش نيز از روش مدل يابي معادالت ساختاري در ن                .  استفاده گرديد 
AMOS)  استفاده شد) 23ويرايش. 
 

 يافته ها

به منظور ارائه تصويري آشكار از وضعيت متغيرهاي پژوهش، ميانگين، انحراف معيار و ضرايب همبستگي               
 .  ارائه  شده است1در جدول بين متغيرها ) مرتبه صفر(پيرسون 
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 هاي تحقيقهمبستگي بين متغيرميانگين، انحراف معيار و ماتريس : 1جدول 

 متغيرها 1 2 3 4 5 6

 نوايي  الگوي ارتباطي هم-1 ــــ     

  الگوي ارتباطي گفت  و شنود-2 -26/0** ـــــ    

  راهبرد مسئله مدار مقابله با استرس-3 05/0 29/0** ـــــ   

  راهبرد هيجان مدار مقابله با استرس-4 35/0** -05/0 12/0* ـــــ  

  راهبرد اجتنابي مقابله با استرس-5 17/0** 17/0** 44/0** 32/0** ـــــ 

  سازگاري با دانشگاه-6 -27/0** 33/0** 32/0** -40/0** 01/0 ـــــ

 ميانگين 16/34 88/50 24/59 10/45 20/47 70/215

 انحراف معيار 63/9 62/14 41/10 21/11 45/10 90/27

                                                                                                                        01/0p< ** ، 05/0p< * 
 

الگوي ارتباطي هم نوايي با راهبرد هيجان مدار مقابله با          بين    مالحظه مي شود  1  طور كه در جدول    مانه
مثبت رابطه  )  P  ،17/0=r=0001/0(و راهبرد اجتنابي مقابله با استرس          )  P  ،35/0=r=0001/0(استرس  
و )  P  ،29/0=r=0001/0(الگوي ارتباطي گفت  و شنود با راهبرد مسئله مدار مقابله با استرس              بين   معني دار و 

در حالي  كه بين    .  مثبت معني دار وجود دارد   رابطه  )  P  ،17/0=r=0001/0(راهبرد اجتنابي مقابله با استرس       
و بين الگوي ارتباطي    )  r  ،109/0=P=05/0(ئله مدار مقابله با استرس      الگوي ارتباطي هم نوايي با راهبرد مس      

. رابطه معني داري مشاهده نشد   )  r  ،112/0=P=-05/0(گفت  و شنود  با راهبرد هيجان مدار مقابله با استرس            
رس ـه با است  ـدار مقابل ـرد هيجان م ـو راهب )  P  ،27/0-=  r=0001/0(ي  ـوي ارتباطي هم نواي  ـالگن  ـبيچنين   هم
)0001/0=P  ،40/0-=r  ( ود ـالگوي ارتباطي گفت  و شن    بين  ي معني دار و      ـمنفه  ـرابطاري با دانشگاه    ـبا سازگ
)0001/0=P  ،33/0=r  (        و راهبرد مسئله مدار مقابله با استرس)0001/0=P  ،32/0=r  (    با سازگاري با دانشگاه

و سازگاري ) P ،01/0=r=417/0(بله با استرس وجود دارد، اما بين راهبرد اجتنابي مقا   داري   معنيمثبت  رابطه  
 .با دانشگاه رابطه معني داري مشاهده نشد

براي ارزيابي الگوي پيشنهادي پژوهش از روش مدل يابي معادالت ساختاري با به كارگيري نرم افزار                    
AMOS  نود  به    گفت  و ش   يالگونتايج تحليل ها در اين مرحله نشان داد كه مسيرهاي مستقيم           .   استفاده شد
 )p  ،07/0-  =  ß=103/0( با دانشگاه    ي هم نوايي به سازگار   ي، مسير الگو  )p  ،04/0=ß=270/0  (مدار جانيراهبرد ه 

شاخص هاي برازش  .  معني دار نيستند ،  )p  ،02/0  =  ß=563/0  ( با دانشگاه  ي به سازگار  ي مسير راهبرد اجتناب   و
در نتيجه، پس از حذف مسيرهاي غيرمعني دار،        .  مطلوبي نيز براي الگوي پيشنهادي پژوهش به دست نيامد         

در .  نتايج در اين مرحله حكايت از برازش مطلوب مدل داشت           .  الگوي پيرايش شده مورد تحليل قرار گرفت       
 .آمده است) بعد از اصالح(و الگوي نهايي پژوهش ) اوليه( شاخص هاي برازش الگوي پيشنهادي 2جدول 

 
 هادي بر اساس شاخص هاي برازندگيشاخص هاي برازش الگوي پيشن: 2جدول

RMSEA NFI CFI TLI IFI AGFI GFI 
2 
/dfχ 

شاخص 

 برازندگي

207/0  703/0  709/0  477/0  712/0  644/0  842/0  37/23  الگوي اوليه 
063/0  971/0  980/0  952/0  980/0  944/0  981/0  07/3  الگوي نهايي 
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 .گوي پيشنهادي و الگوي نهايي را نشان مي دهد مسيرها و ضرايب استاندارد ال3در اين راستا، جدول 
 

  پژوهش نهاييالگوهاي پيشنهادي و پژوهش در مستقيم بين متغيرهاي پارامترهاي اثرات :3جدول 

 مدل پيشنهادي مدل نهايي

     سطح

 معني داري
t 

برآورد 

 ßßßß استاندارد

  سطح

 معني داري
T 

برآورد 

 استاندارد
ßßßß 

 

 

 هامسير

 الگوي هم نوايي به راهبرد مسئله مداراز  14/0 26/3 0001/0 14/0 23/3 0001/0

 الگوي هم نوايي به راهبرد هيجان مداراز  37/0 72/8 0001/0 35/0 77/8 0001/0

 الگوي هم نوايي به راهبرد اجتنابياز  23/0 34/5 0001/0 21/0 99/4 0001/0

   به راهبرد مسئله مدارالگوي گفت  و شنوداز  32/0 58/7 0001/0 32/0 51/7 0001/0

 به راهبرد هيجان مدار الگوي گفت  و شنود از  04/0 10/1 270/0 ــــ ــــ ــــ

 به راهبرد اجتنابي الگوي گفت  و شنود از  23/0 47/5 0001/0 21/0 24/5 0001/0

 الگوي هم نوايي به سازگاري با دانشگاهاز  -07/0 -63/1 103/0 ــــ ــــ ــــ

 الگوي گفت  و شنود  به سازگاري با دانشگاهاز  22/0 83/4 0001/0 25/0 76/5 0001/0

 راهبرد مسئله مدار به سازگاري با دانشگاهاز  33/0 33/7 0001/0 33/0 27/7 0001/0

 راهبرد هيجان مدار به سازگاري با دانشگاهاز  -30/0 -59/6 0001/0 -25/0 98/5 0001/0

 راهبرد اجتنابي به سازگاري با دانشگاهاز  02/0 579/0 563/0 ــــ ــــ ــــ

 
 2نمودار  .   هستند معني دارموجود در الگوي نهايي     مسيرهاي مستقيم     تمام ،  3اطالعات جدول   بر اساس   

 .الگوي نهايي را به همراه ضرايب مسير آن نشان مي دهد

 
 ضرايب استاندارد مسيرهاي الگوي نهايي: 2نمودار 
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از طريق ماكروي اين آزمون      )  2008(  55داري اثر غيرمستقيم، از آزمون پريچر و هيز          براي تعيين معني  
 . نشان دهنده مقادير مربوط به اين مسيرها است4جدول .  استفاده شدSPSSروي نرم افزار 

 
 بوت استراپ براي معني داري اثر متغير واسطه اي نتايج آزمون :4 جدول

 حد پايين حد باال
خطاي 

 استاندارد
گيريسو  مسير داده بوت 

1509/0  0398/0-  0479/0  0012/0-  0522/0  0534/0  
الگوي ارتباطي هم نوايي به راهبرد مسئله مدار به 

 سازگاري با دانشگاه

2521/0-  5145/0-  0656/0  0012/0-  3655/0-  3643/0-  
الگوي ارتباطي هم نوايي به راهبرد هيجان مدار به 

 سازگاري با دانشگاه

2083/0  0931/0  0283/0  0011/0-  1376/0  1388/0  
الگوي ارتباطي گفت  و شنود به راهبرد مسئله مدار 

 به سازگاري با دانشگاه
 

 نشان داده  شده است براي مسير الگوي ارتباطي هم نوايي به راهبرد هيجان مدار       4همان طور كه در جدول     
سطح اطمينان  .   است -2521/0د باالي آن     تا ح  -5145/0به سازگاري با دانشگاه، حد پايين فاصله اطمينان         

قرار نگرفتن صفر در    .   است 1000  56 و تعداد نمونه گيري هاي مجدد بوت استراپ     95براي اين فاصله اطمينان     
هم چنين براي مسير الگوي ارتباطي      .  اين فاصله اطمينان حاكي از معني داري اين مسير غيرمستقيم است            

 تا حد باالي آن 0931/0 به سازگاري با دانشگاه، حد پايين فاصله اطمينان گفت  و شنود به راهبرد مسئله مدار
 1000 و تعداد نمونه گيري هاي مجدد بوت استراپ 95سطح اطمينان براي اين فاصله اطمينان  .   است 2083/0
ار در ضمن قر  .  قرار نگرفتن صفر در اين فاصله اطمينان حاكي از معني داري اين مسير غيرمستقيم است             .  است

گرفتن صفر در حد پايين فاصله اطمينان تا حد باالي فاصله اطمينان در مسير غيرمستقيم، الگوي ارتباطي                   
 .داري اين مسير است هم نوايي به راهبرد مسئله مدار به سازگاري با دانشگاه حاكي از عدم معني

 

 گيري بحث و نتيجه

واده و سازگاري دانشجويان با دانشگاه با         هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين الگوهاي ارتباطي خان            
نتايج حاكي از آن بود كه الگوي هم نوايي به  صورت مستقيم             .  واسطه گري راهبردهاي مقابله با استرس بود      

در تبيين اين يافته مي توان گفت با توجه به اين كه در خانواده هاي              .  راهبرد مسئله مدار را پيش بيني مي كند    
وايي والدين براي خانواده تصميم مي گيرند و از فرزندان انتظار مي رود كه مطابق با                  داراي جهت گيري هم ن  

، اين گونه فرزندان با پي بردن به اين كه در            )2002كوئنر و فيتزپاتريك،     (خواسته هاي والدين رفتار كنند      
، )دانشگاه(از خانه  محيط خانه و خانواده هيچ گونه قدرت تصميم گيري ندارند، تالش مي كنند در محيط خارج              

، حداقل حس   )استفاده از راهبرد مسئله مدار    (با باال بردن توانايي خود در برخورد با مسائل و حل آن ها                  
الگوي هم نوايي پيش بيني كننده راهبرد    .  استقالل و مديريت براي زندگي شخصي را در خود به وجود آورند             

همسو )  1391(ش با نتايج پژوهش طاهري و همكاران          اين يافته پژوه  .  هيجان مدار به  صورت مستقيم بود     
با توجه به اين كه در خانواده هاي داراي الگوي هم نوايي، اعضاي خانواده كمتر افكار و احساسات و                      .  است

فعاليت هاي خصوصي و محرمانه خود را با يكديگر در ميان مي گذارند و ارزش كمي براي رشد مهارت هاي                     
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، مي توان انتظار داشت فرزندان اين خانواده ها در برخورد با      )2002ئنر و فيتزپاتريك،    كو(ارتباطي قائل هستند    
تنش ها و فشارهاي زندگي به  صورت هيجاني رفتار نموده و تالش بر رهاسازي خود از آشفتگي ها و                            

 باشندپريشاني هاي حاصل از وقوع استرس و رسيدن به آرامش موقت و به تعويق انداختن حل مسئله داشته                   
 هم چنين الگوي هم نوايي توانسته بود راهبرد مقابله اي اجتنابي را به  صورت              ).2005فيتز پاتريك و كوئنر،      (

در تبيين اين يافته مي توان گفت، فرزندان خانواده هايي كه داراي الگوي ارتباطي               .  مستقيم پيش بيني كند  
ا در خانواده تجربه كرده اند و دستورات فراواني به         هم نوا هستند، انضباط و قوانين خشك و غيرقابل تغييري ر          

آن ها ديكته شده است، به همين دليل از طرف خانواده به آن ها فشار و استرس وارد مي شود، بنابراين از                         
، چون در صورت     )استفاده از راهبرد اجتنابي    (شكست مي هراسند و خود را درگير حل مسائل نمي كنند              

 .ي گيرندشكست مورد سرزنش قرار م

. ديگر نتايج نشان داد كه الگوي گفت  و شنود پيش بيني كننده راهبرد مسئله مدار به  صورت مستقيم بود                 
اران ـ، طاهري و همك   )2001(اي اسميت و همكاران     ـافته هـا نتايج ي  ـژوهش ب ـنتايج حاصل از اين قسمت از پ      

، در مواجهه با مسائل فرزندان      )باطي گفت  و شنود   الگوي ارت (خانواده هاي با ارتباط مؤثر     .  همسو بود )  1391(
خود به  صورت آزادانه گفت وگو و ارتباط برقرار مي كنند و تمام اعضا در حل مسائل مشاركت مي كنند، بنابراين 

كوئنر و فيتز پاتريك،     (در اين گونه خانواده ها به فرزندان آموخته مي شود          )  راهبرد مسئله مدار (حل مسئله   
ابراين دور از انتظار نيست كه فرزندان خانواده هاي داراي الگوي ارتباطي گفت  و شنود در برخورد با        بن).  2002

هم چنين الگوي گفت  و شنود      .  موقعيت هاي استرس زا، از راهبردهاي مقابله اي مسئله مدار استفاده نمايند          
اين يافته پژوهش با نتايج پژوهش      .  كندتوانسته بود راهبرد مقابله اي اجتنابي را به  صورت مستقيم پيش بيني           

در تبيين اين يافته مي توان اظهار كرد كه اگر مقابله مسئله مدار مؤثر . همسو است)  1391(طاهري و همكاران    
واقع نشد، افراد به مقابله اجتنابي مي پردازند كه هدف آن كنترل ناراحتي در مواقعي است كه كار چنداني از                     

از طريق اجتناب كردن از موقعيت استرس زا به شيوه هاي مختلف از برخورد و پرداختن              دست فرد برنمي آيد و     
به مشكل، كناره گيري مي كنند و اين موضوع نمي تواند جهت گيري گفت  و شنود خانواده را نقض نمايد،                      

نوادگي گرم و چراكه افرادي كه در خانواده هاي آن ها جهت گيري گفت  و شنود حكمفرماست، با تكيه  بر جو خا
پذيرا و حمايت گر، در صورتي كه قادر به حل مسئله و بحران به وجود آمده نباشند، تا مدتي به  صورت انفعالي                    
عمل كرده و از طريق اجتناب كردن از موقعيت استرس زا به  طور موقتي، حل مشكل را به زماني مناسب تر                      

به مسئله گشايي بپردازند و اين شايد به آن دليل است           موكول مي نمايند تا در زمان مقتضي با آرامش بيشتر           
كه در برخي مواقع، شرايط و امكانات الزم براي حل مشكل وجود ندارد و در واقع فرد، هر آن چه تالش در                         

 . برطرف كردن مشكل نمايد، موقعيت به گونه اي است كه نمي تواند كاري از پيش ببرد
.  گفت  و شنود پيش بيني كننده سازگاري دانشجويان با دانشگاه بود         ديگر نتايج حاكي از آن بود كه الگوي       

اران ـ؛ شروت و همك   )2015(؛ خاني و همكاران     )1393(يافته ها در اين قسمت با يافته هاي لطيفيان و فخاري          
ورانچي ـو منسا و ك   )  2015(اران  ـوسوي و همك  ـ؛ م )1389(؛ تجلي و اردالن     )2008(؛ رويتر و كوئنر     )2007(
در خانواده هايي با الگوي ارتباطي گفت  و شنود، هر يك از اعضاي خانواده فعاليت ها،                 .  همسو است )  2013(

تفكرات و احساسات خود را با يكديگر در ميان مي گذارند و با هم فكري هم، تصميمات مربوط به خانواده را                      
 كه در اين خانواده ها زندگي مي كنند، پس مي توان گفت افرادي). 2002كوئنر و فيتز پاتريك، (اتخاذ مي كنند 
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و توسط والدين پذيرفته مي شوند، به  صورت بهتري مي توانند محيط بيرون را بپذيرند و با شرايط به  طور                       
 .سازگارانه اي تعامل داشته باشند

ورت منفي  در ادامه يافته ها نشان دادند كه راهبرد مسئله مدار به  صورت مثبت و راهبرد هيجان مدار به  ص                
اين نتايج با نتايج پژوهش هاي كمالي ايگلي و . توانسته بودند سازگاري دانشجويان با دانشگاه را پيش بيني كنند

طبق مدل فولكمن و    .  همسو است )  2015(؛ ضرغام حاجبي و همكاران      )1392(؛ سپهريان آذر   )1392(حسني  
 فرد با .   حل مسئله مورد استفاده قرار مي گيرند      در فرآيند مقابله، مهارت هاي شناختي براي     )  1988(الزاروس  

بر اين  .  به كار بستن سبك مقابله كارآمد مسئله مدار از مهارت هاي شناختي براي حل مسئله استفاده مي كند               
اساس راه هاي مقابله با مشكل، مستقيماً بررسي مي شود و معموالً با يافتن راه حل هاي مناسب براي مشكل                   

از سوي ديگر اين وضعيت باعث نظم و انسجام فكري مي شود و آشفتگي . ي حاصل مي شودرضايت روان شناخت
در سايه انسجام فكري و آرامش هيجاني به  دست  آمده منبع استرس نيز بهتر                 .  هيجاني را كاهش مي دهد   

ترل شناخت منبع كنترل از يك سو و قابل  كن         .  شناسايي مي گردد و ممكن است قابل  كنترل ارزيابي شود           
. كمك مي كند )  از ابعاد سازگاري عاطفي ـ شخصي     (ارزيابي كردن آن از سوي ديگر به افزايش سالمت رواني            

معتقد هستند راهبرد مقابله اي مسئله مدار داراي ابعادي است كه برخي از            )  2010  (57كارور و كانر ـ اسميت    
عاليت هاي مزاحم، جلوگيري از مقابله عجوالنه      فعال بودن، داشتن برنامه ريزي، پيشگيري از ف      :  آن ها عبارتند از  

استفاده )  مسئله مدار(پس مي توان گفت فردي كه از اين راهبرد          .  با مشكل و جست وجوي حمايت اجتماعي      
) تحصيلي، اجتماعي و عاطفي   (در عملكردهاي مختلف    ...  مي كند، با توجه به فعال بودن، داشتن برنامه ريزي و        

 . موفق خواهد بودو  به  طوركلي سازگاري، 
از طرفي، فردي كه از راهبردهاي مقابله اي هيجان مدار استفاده مي كند، راهبرد مؤثر و فعاالنه با مسئله را                  
در پيش نمي گيرد، بلكه با اتكاي به هيجانات و راهبردهاي تسكيني و موقتي تالش دارد، اهميت مسئله و                      

ه در بيشتر امور و كسب موفقيت با مشكالت عديده اي            موضوع را به حداقل برساند و اين باعث مي شود ك            
). 2010كارور و كانر ـ اسميت،       (مواجه شود و كاهش عملكرد از پيامدهاي ناگوار چنين حالتي خواهد بود               

پس مي توان نتيجه گرفت افرادي كه از راهبرد مقابله اي هيجان مدار استفاده مي كنند، در عملكردهاي مختلف             
 . يط ناموفق هستندو سازگاري با مح

ديگر يافته هاي پژوهش نشان دهنده نقش واسطه اي راهبرد هيجان مدار در رابطه بين الگوي هم نوايي و                 
جهت گيري ارتباطي هم نوايي به اين معناست كه ارتباطات خانواده بر همسان بودن         .  سازگاري با دانشگاه است   

 خانواده با يكديگر تأكيد دارد و عدم پذيرش               نگرش ها، عقايد، اجتناب از تعارض و وابستگي اعضاي            
در مواردي كه دانشجو بايد خود را با         ).  2005فيتزپاتريك و كوئنر،    (استقالل طلبي نوجوانان را در پي دارد        

شرايط خانواده وفق دهد و اطاعت بي چون  و چرا از والدين داشته باشد، او از شخصيتي پخته برخوردار نخواهد  
پس با مواجه  شدن با مسائل و فشارهاي روزمره از راهبردهاي هيجاني                 )  2013نچي،  منسا و كورا   (شد  

بر اين اساس در خانواده هايي     .  استفاده كرده و رفتاري متناسب با محيط از خود نشان نمي دهد           )  هيجان مدار(
دارد، فرد از   با ارتباط بسته يا الگوي ارتباطي هم نوايي كه امكان آزادانديشي و آزادزيستي شخص وجود ن                   

و نمي تواند در حوزه تحصيل و دانشگاه نيز        )  2013منسا و كورانچي،    (سازگاري مناسبي برخوردار نخواهد شد      
هم چنين يافته ها نشان دهنده نقش واسطه اي راهبرد مسئله مدار در        ).  2010ژيا،  (فردي موفق و سازگار باشد      
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ويژگي بارز خانواده هايي با گفت  و شنود باال، داشتن . ه بودرابطه بين الگوي گفت  و شنود و سازگاري با دانشگا      
بر اين اساس،   .  روابط گرم، صميمي و آزادي در بيان احساسات و صحبت با محوريت مشورت مستمر است                 

هاي  اند و نظر و ايده آن ها از ركن             فرزندان در اين خانواده ها احساس مي كنند مورد پذيرش خانواده              
پس، از مواجهه با      )  2007؛ شروت و همكاران،      2005فيتزپاتريك و كوئنر،    (واده است   تصميم گيري در خان  

در نتيجه شاهد   ).  راهبرد مسئله مدار (هاي مختلف، واهمه نداشته و سعي بر حل آن دارند               مسائل و چالش  
 .توانايي انطباق، سازگاري و عملكرد مناسب تري از آن ها خواهيم بود

ي نهايي مي توان گفت كه اثر الگوهاي ارتباطي خانواده بر سازگاري دانشجويان             بدين ترتيب در جمع بند   
بدين صورت كه جهت گيري گفت و شنود در خانواده از طريق اثرگذاري بر راهبرد                .  با دانشگاه متفاوت است   

رد مسئله مدار موجب سازگاري مثبت و سازنده و جهت گيري هم نوايي خانواده از طريق اثرگذاري بر راهب                    
اين يافته ها بيانگر آن است كه هرچه محيط   .  هيجان مدار موجب سازگاري منفي و غيرسازنده فرزندان مي شود       

خانواده بيشتر شرايط گفت وگوي راحت را درباره طيف وسيعي از موضوعات فراهم آورد و براي در ميان                       
ل اين كه فرزندان آن ها در       گذاشتن افكار و احساسات اعضاي خانواده وقت بيشتري گذاشته شود، احتما               

برخورد با مسائل و مشكالت از راهبردهاي مناسب استفاده كرده و بتوانند با محيط خود سازگار باشند، بيشتر             
با توجه به اين امر، برگزاري جلسات آموزشي براي والدين و به كارگيري الگوي ارتباطي مؤثر در                  .  خواهد بود 

 آموزش سبك هاي مقابله اي كارآمد، براي سازگاري و بهبود شرايط زندگي هم چنين،. خانواده پيشنهاد مي شود
دانش آموزان و دانشجويان و كاربردي ساختن اين آموزش ها در زندگي به سازمان ملي جوانان، وزارت                        

 .  آموزش وپرورش و آموزش عالي از ديگر پيشنهادهاي اين پژوهش است
نمونه اي متشكل از دانشجويان كارشناسي دانشگاه آزاد          از محدوديت هاي اين پژوهش، انجام آن در            

بهبهان است كه تعميم يافته هاي به  دست آمده را به دانشجويان ديگر دانشگاه ها و نيز دوره هاي تحصيلي                     
محدوديت ديگر، استفاده از پرسش نامه به عنوان ابزار خودگزارشي براي              .  ديگر با احتياط همراه مي كند      

 .ت است كه مي تواند احتمال سوگيري داده ها را به همراه داشته باشدجمع آوري اطالعا
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