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رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با سازگاری و شادکامی
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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با سازگاری و شادکامی در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان
فسا بود .به لحاظ ماهيت و اهداف ،اين پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد .جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل کليه دانش آموزان متوسطه دختر شهرستان فسا می باشند بود که در سال  5961- 69در آنجا مشغول به
تحصيل بودند که تعداد  022نفر به عنوان ح جم نمونه انتخاب شدند .در اين پژوهش از روش نمونهگيری خوشهای چند
مرحلهای استفاده شد .برای گردآوری دادهها از مقياس تجديد نظر شده الگوهای ارتباط خانواده کوئرنرو فيتزپاتريک ،مقياس
سازگاری ،مقياس شادکامی اکسفورد ارگيل ،علی پور و نورباال استفاده شد ،که روايی و پايايی آنها مورد تأييد قرار گرفته است.
تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از پرسشنامه ها در دو سطح آمار توصيفی و استنباطی انجام شد .در سطح آمار توصيفی از
آمارهايی نظير ميانگين و انحراف معيار استفاده شد .در سطح آمار استنباطی از آزمون ضريب همبستگی پيرسون و تحليل
رگرسيون استفاده شد .نتيجه حاصله نشان داد که بين الگوهای ارتباطی خانواده با سازگاری دانش آموزان رابطه معنادار وجود
دارد ،بين الگوهای ارتباطی خانواده با شادکامی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد ،الگوهای ارتباطی خانواده قادر به پيش
بينی معنادار سازگاری دانش آموزان می باشند و الگوهای ارتباطی خانواده قادر به پيش بينی معنادار شادکامی دانش آموزان
می باشند.
واژههای کلیدی :الگوهای ارتباطی خانواده ،سازگاری ،شادکامی
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مقدمه
نظر به اين که خانواده در حکم يک سيستم تلقی می شود و روابط خانوادگی يکی از سيستم های فرعی آن به شمار می رود( ،
برون فن برنر و موريس 5611 ،؛ بوجنتال و گودنو.) 5661 ،
هسته نخستين و اصلی خانواده سيستم کوچک تری است که سيستم زناشويی نام دارد .در اين خرده سيستم دو تن به نام زن
و شوهر به يکديگر پيوند می خورند و شالوده کانون خانواده را پی ريزی می کنند .طبعا چنين کانونی که بر اساس عشق تعهد
و روابط صميمانه پايدار شکل می گيرد ،بر يکايک اعضای خانواده تاثير عميق و شگرفی دارد.
ماهيت سيستمی ،خانواده ايجاب می کند که پدر و مادر خود را درگير دو نوع رفتار يا رابطه کنند ،آنان نه تنها با يکديگر بر
اساس ميثاق زناشويی پيوند متقابل دارند ،بلکه با فرزندان نيز ارتباط دو سويه برقرار می کنند ،منطقا پيوند نوع دوم تابع پيوند
نوع اول است به بيان ديگر ،کيفيت روابط پدر و مادر بر کيفيت روابط آنان با فرزندان عميقا اثر می گذارد.
پژوهش نشان داده است که وقتی پدر و مادر از روابط بهنجار و سالم و حمايت عاطفی يکديگر برخوردار باشند بيشتر خود را
درگير تربيت فرزندان می کنند و در امر فرزند پروری بيشتر از خود مهر و عطوفت ،حساسيت و شايستگی نشان می دهند
(کووان و کووان  5660 ،؛ کتز و گاتمن .) 5661
از عهد باستان به احساسات مثبت انسان از جمله شاد کامی توجه شده است .افالطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود
انسان يعنی قوه عقل يا استدالل ،احساسات و اميال اشاره می کند .وی شادکامی را حالتی از انسان میداند که بين اين سه
عنصر تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد (مصباح .) 5911 ،
تعريف های مخ تلفی از مفهوم شادکامی از سوی روانشناسان ارائه شده است .پژوهشگرانی چون لوبوميرسکی ،شلدون و اسکاد
(  ) 0221مارتين (  )0221به نقل از اوت ( ،) 0229کار (  ) 5911و آرجيل (  ) 0225شادکامی را حالت روانی مثبتی ،سطح باالی
رضايت مندی کلی از زندگی ،عاطفه مثبت و سطح پايين عاطف ه منفی تعريف می کنند.
اصطالح شادکامی ،گاهی اوقات به معنای عاطفه مثبت منهای عاطفه منفی به کار برده می شود (مالکی .) 5919 ،احساس
شادی تنها با عدم حضور هيجانات و حاالت منفی به دست نمی آيد ،بلکه الزمه وجود احساس شادکامی ،شرايط و حاالت مثبت
و رضايتمندی از زندگی با خود و ديگران است (آرجيل .) 5666 ،
نکته قابل توجه اين است که شادمانی مهمترين جزء کيفيت زندگی و باالتر از سالمتی ،ثروت يا فعاليت جنسی درجه بندی می
شود .شادی و شادکامی از متغيرهای مهم تاثير گذار در طول زندگی آدمی است .شادی به نوعی معنای زندگی يا از معنا
دهندگ ان آن است (کينگ و ناپا.) 5661 ،
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شادکامی دارای سه جزء اصلی شامل عاطفه مثبت ،فقدان عاطفه منفی (از قبيل افسردگی و اضطراب ) و رضايت از زندگی می
باشد (لياقتدار ،جعفری ،عابدی وسميعی .) 5911 ،به همين دليل در تحليل مفهوم شادک امی نظريه پردازان به دو مولفه شناختی
و عاطفی اشاره می کنند ،مولفه شناختی و رضايت از زندگی و مولفه عاطفی بر تعادل بين عاطفه مثبت و منفی داللت دارد
(شلدون و ليمبو ميرسکی0224 ،؛ به نقل از جوکار .) 5919 ،طبق نظر آرگيل (  ) 0229شادکامی ،متضاد با افسردگی نيست اما
شرط عدم افسردگی برای شادکامی الزم است.
شادی از عوامل چندی از قبي ل رضايت کمی از زندگی ،رضايت از معقوله های خاص زندگی ،وجود عواطف مثبت فراوان (خلق
و عواطف خوشايند) و فقدان نسبی عواطف منفی (خلق و عواطف ناخوشايند) تشکيل می شود (ادينگتون و شومن .) 0224 ،از
مولفه های تشکيل دهنده شادکامی رضايت از زندگی است ،که اندروز و ويتی ( ) 5619آن را شناختند .اين مولفه ،ارزيابی
ق ضاوتی  -شناختی از زندگی شخصی است .در رابطه با ويژگی های شخصيتی نيز ،پژوهش های بسياری نشان داده اند که برون
گرايی به طور مثبت و روان نژندی به طور منفی با رضايت از زندگی و شادکامی رابطه دارد (آمونس و داينر 5611 ،؛به نقل از
هيلز و آرگيل.) 0225 ،
امروزه توجه به مسئله خانواده و عملکرد آن به صورت فزاينده ای مورد توجه قرار گرفته است (ديباج نيا .) 5915 ،خانواده با
نقش مهم و هستی بخشی که در رشد و پرورش اعضای خود دارد ،رابطه برجسته ای با سالمت روانی افراد دارد و در نتيجه ،با
احساس شادکامی و رضايتمندی کلی از زندگی نيز مرتبط است (بيرامی ،هاشمی و عبدالهی.) 5962 ،
از سوی ديگر نظريه پردازان و پژوهشگران حيطه های علوم زيستی و علوم انسانی سعی کرده اند منابع و عوامل موثر بر
شادمانی را معرفی نمايند .اين منابع و عوامل می توانند تحت مجموعه عوامل روانی ،جسمانی ،اقتصادی ،مذهبی و فرهنگی
مورد بحث قرار گيرند .از عوامل روانی می توان به شخصيت و ابعاد آن ،سبک های شناختی ،خوش بينی ،خشنودی و رضايت
مندی و سالمت روانی اشاره داشت (دينر و الرسون .) 5669 ،از منابع و عوامل جسمانی می توان به سالمتی ،خوردن و
آشاميدن ،خواب ،استراحت ،فعاليت های جنسی و تمرين های ورزشی اشاره کرد (مارالکيس و زرواس .) 5669 ،موفقيت،
ارتباطات و تاييد اجتماعی ،خانواده ،عشق و صميميت از جمله منابع و عوامل اجتماعی شادی می باشند (مايرز .) 5666 ،از
منابع و عوامل اقتصادی می توان به کار ،در آمد ،ثروت ،رفاه اجتماعی ،توسعه اقتصادی و رشد درآمد ملی اشاره داشت (مورفی
وآتانوسو .) 5666 ،ايمان قلبی ،باورهای مذهبی استوار ،انجام مناسک مذهبی ،حضور در اماکن مذهبی ،احساس نزديک بودن به
خداوند و داشتن تصويری دوستانه از خداوند از عوامل معنوی – م ذهبی شادی می باشند (پولنر5616 ،؛ اليسون.) 5665 ،
شادکامی هدف مشترک همه انسان هاست آن چنان که همه تالش های انسان در زندگی برای رسيدن به اين هدف صورت می
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گيرد (باس .) 0222 ،بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسی " رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با سازگاری و شادکامی" در دانش
آموزان دوره متوسطه شهرستان فسا می باشد.

بیان مسئله
انسان از ديرباز جستجوگر شيوه های رسيدن به خوشبختی بوده است و انسان همواره با اين سوال رو به رو بوده است که چه
چيز موجب خشنودی و شادکامی او در زندگی می شود .روان شناسی مثبت نگر رشته تازه ای در روان در روان شناسی است
(سليگمن و چيک سنت ،ميهالی ) 0222 ،اين رشته به دنبال انس است که تصويری از زندگی خوب را به روشنی بيان کند
(ريو ، 0226 ،ترجمه سيد محمدی ).
اين جنبش در پی آن است که از نقاط قوت انسان ها به عنوان سپری در برابر بيماری روانی بهره گيرد .در اين نوع روان
شناسی به جای تاکيد بر شناسايی و مطالعه کمبود های روانی و کاستی های رفتاری و ترميم و يا درمان آن ها به شناخت و
ارتقای وجوه مثبت و نقاط قوت انسان توجه و تاکيد می شود .شواهد مو جود گويای آنند که احساس شادکامی ،مولد انرژی،
شور و نشاط و حرکت و پوشايی است و همچون سپری می تواند آ دمی را در برابر استرس ها و مشکالت محافظت و سالمت
روانی را تضمين کند.
آرگيل ،بر اين باور است ک ه خانواده يکی از قوی ترين پيوندهای ارتب اط اجتماعی است و ابعاد گوناگون آن مانند شمار اعضای
خانواده ،تحصيالت ،درآمد  ،ساختار قدرت و هم بستگی اعضای خانواده از تعيين کننده های شادی هستند و با اشاره به بررسی
کالسيک (کمپل  ،5619به نقل از ارگيل ) 0225 ،و ساير پژوهش های انجام شده در اين زمينه شواهد آزما يشی اين ايده را
ارائه می نمايد.
ارتباط ،سراسر زندگی انسان را در بر گرفته است  .زندگی با ارتباط آغاز می شود و با قطع آن به پايان می رسد .هدف از ارتباط،
دستيابی به اقدام هماهنگ ،بين پيام دهنده و گيرنده پيام می باشد .يکی از طوالنی ترين و عميق ترين نوع ارتباط ،ارتباطات
درون خانواده است .يکی از راه های نگريستن به ساختار خانواده اين است که ،به کانال های ارتباطی که از طريق آن اعضای
خانواده با هم ديگر به تعامل می پردازند ،پرداخته شود .به آن دسته از کانال های ارتباطی که به وفور در يک خانواده اتفاق می
افتد ،الگوهای ارتباطی گفته می شود (ترنهلم و يانسن.) 5669 ،
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اهمیت و ضرورت پژوهش
عدم شادی می تواند فرد را در برابر بيماری جسمانی آسيب پذيرتر ساخته و در دراز مدت به سوی مرگ بکشاند  .عدم شادی
می تواند به مثابه يک قاتل باشد زيرا حالت هيجانی غيرشادی که برای مدتی طوالنی دوام می يابد میتواند به شيوه های
مخربی بر نظام فيزيولوژيک بدن تاثير بگذارد و موجب اختالل در سيستم ايمنی بدن شود.
بنا به يافته های روان شناسی وقتی انسان خوشحا ل است دنيا را دلپذير تر می يابد ،آسان تر و بهتر تصميم میگيرد ،روابط با
مردم محبت آميزتر و استوارتر می شود و برای ياری دادن به د يگران آمادگی بيشتری پيدا می کند  .اعتماد به خويشتن و اميد
به آينده و افزون تر می شود (پارسا.) 5919 ،
اهداف پژوهش
-

تبيين رابطه بين الگوهای ارتباطی خانواده با سازگاری دانش آموزان

-

تبيين رابطه بين الگوهای ارتباطی خانواده با شادکامی دانش آموزان

-

پيش بينی سازگاری دانش آموزان بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده

-

پيش بينی شادکامی دانش آموزان براساس الگوهای ارتباطی خانواده

فرضیه های پژوهش
-

بين الگوهای ارتباطی خانواده با سازگاری دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

-

بين الگوهای ارتباطی خانواده با شادکامی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

-

الگوهای ارتباطی خانواده قادر به پيش بينی معنادار سازگاری دانش آموزان می باشند.

-

الگوهای ارتباطی خانواده قادر به پيش بينی معنادار شادکامی دانش آموزان می باشند.

تعریف مفهومی
الگوهای ارتباطی خانواده
منظور از الگوهای ارتباطی خانواده چگونگی تعامل بين اعضای خانواده برای رسيدن به عقايد مشترک و نحوه اتخاذ تصميمات
توسط خانواده می باشد (کوئرنر و فيتزپاتريک0224 ،؛ به نقل از کوروش نيا.) 5911 ،
جهت گيری گفت و شنود :جهت گيری گفت و شنود عبارتست از «ميزانی که خانواده ها شرايطی را فراهم می آورند که درآن
همه اعضای خانواده تشويق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل ،بحث و تبادل نظر درباره طيف وسيعی از موضوعات شوند»
(کوئرنر و فيتزپاتريک ،5661 ،به نقل از کوروش نيا .) 5911 ،
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جهت گيری همنوايی :جهت گيری همنوايی عبارتست از « ميزانی که خانواده ها شرايط همسان بودن نگرش ها ،ارزش ها و
عقايد را مورد تأکيد قرار می دهند» (کوئرنر و فيتزپاتريک5661 ،؛ به نقل از کوروش نيا.) 5911 ،

سازگاری
احساس کنترل و توانايی فرد در استفاده از پتانسيل ها و مهارت ها در مواجهه با شرايط گوناگون است ( سهرابی و سامانی،
.) 5965
آرجيل و کراسلند (  ) 5611به منظور ارايه يک تعريف عملياتی از شادکامی آن را دارای سه بخش مهم دانسته اند :فراوانی و
درجه عاطفه مثبت يا احساس خوشی ،ميانگين سطح رضايت در طول يک دوره ،و نداشتن احساس منفی ،يکی ازمقياس هايی
که برای اندازه گيری شادکامی ساخته شده ،پرسشنامه شادکامی آکسفورد است (آرجيل ،مارتين و کروسلند.) 5616 ،

تعاریف عملیاتی
الگوهای ارتباط خانواده :منظور نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه  09سوالی تجديد نظر شده الگو های ارتباط خانواده
کوئرنر و فيتز پاتريک (  ) 5662بدست می آورد.
سازگاری :عبارت است از نمره ای که فرد از مقياس سازگاری (سهرابی و سامانی ) 5965 ،کسب می کند که شامل پنج بعد
سازگاری فردی  ،تحصيلی  ،ش غلی  ،اجتماعی و خانواده می باشد.
شادکامی :نمره ای که هر فرد از پرسش نامه شادکامی اکسفورد ارجيل ولو (  ) 5662به دست می آورد.

ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری الگوهای ارتباطی خانواده
خانواده چيزی بيش از مجموعه افرادی است که در يک فضای مادی و روانی خاص به سر می برند .خانواده يک نظام اجتماعی
و طبيعی است که ويژگی های خاص خود را دارد .اين نظام اجتماعی مجموعه ای از قواعد و اصول را ابداع و برای اعضای خود
نقش های متنوعی تعيين می کند .در اين نظام  ،افراد به وسيله عاليق و دلبستگی های عاطفی نيرومند ،ديرپا ،و متقابل به
يکديگر متصل شده اند .ممکن است از شدت و حدت اين عاليق و دلبستگی ها در طی زمان کاسته شود ،ليکن باز هم عاليق
م زبور در سراسر زندگی خانوادگی به بقای خود ادامه خواهند داد (گلدن برگ و گلدن برگ5694 ،؛ ترجمه حسين شاهی
برواتی و نقش بندی.) 5960 ،
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بر هيچ کس پوشيده نيست که خانواده امن آرامش و جايگاه به شکوفا رساندن استعدادهاست .افراد در درون خانواده از هم
تاثير می پذيرند و ب ر هم تاثير می گذارند .مسلما شکوفايی افراد خانواده ،متاثر از عملکرد درونی خانواده است (جهانگير،
.) 5965
به نظر ديکستين (  ،) 0221برای دستيابی به عملکرد مطلوب در سيستم خانواده ،بايد نقش ها ،وظايف و تکاليف در بين همه
اعضای خانواده به طور نظامند و هماهنگ ،سازمان داده شود .هم چنين او معتقد است هماهنگی و توازن ،رهبری و رابطه موثر،
برای عملکرد بهينه ،مهم هستند.
خانواده های برخوردار از کارکرد سالم ،سوای بقای خود در قالب يک نظام ،موجب شکوفايی توان بالقوه يکايک اعضای خود می
گردند؛ يعنی به آنها اجازه می دهند با اعتماد و اطمينان خاطر در پی کاوش گری و خود يابی بر آيند (گلدن برگ و گلدن
برگ5694 ،؛ ترجمه حسين شاهی برواتی و نقش بندی.) 5960 ،

ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده
خ انواده همواره به عنوان مهم ترين سيستم انسانی مورد توجه بوده است .واالتزويک ،بيوين و جکسون (  ،5691به نقل از
کالرک و شيلدز ) 5661 ،خانواده را سيستمی قانون گذار تعريف می کنند که اعضای آن به طور مداوم در حال تعريف مجدد
ماهيت روابط خود بر مبنای الگوی ارتباطاتشان هستند.

جهت گیری گفت و شنود
جهت گيری گفت و شنود اشاره با شرايطی دارد که در آن خانواده ،اعضا را به شرکت آزادانه و آسان در تعامل و گفتگو در
زمينه های گوناگون تشويق می کند .اعضای خانواده های با گفت و شنود باال ،آزادانه و پيوسته و خود انگيخته با يکديگر تعامل
دارند و امکان طرح طيف گسترده ای از موضوعات بدون محدوديت زمانی را دارند؛ اين خانواده ها زمان زيادی را در جهت
ارتباط متقابل و بحث درباره موضوعات مختلف ،صرف می کنند.

جهت گیری همنوایی
وضعيت همنوايی به اين معناست که ارتباطات خانواده تا چه حد شرايط همسان بودن نگرش ها ،ارزش ها و عقايد را مورد
تاکيد قرار می دهد خانواده ها با همنوايی زياد در تعامالت خود بر همسانی باو رها و نگرش ها تاکيد دارند؛ تعامالت آنها بر
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همنوايی ،اجتناب از تعارض و وابستگی متقابل خانواده به هم تکيه دارد؛ و اعضای چنين خانواده هايی تشويق می شوند خود را
با در نظر گرفتن عضويت شان در خانواده تعريف کنند.

انواع الگوهای ارتباطی خانواده
ترکيب دو بعد جهت گيری گفت و شنود و جهت گيری همنوايی ،چهار طـرحواره ارتباطات خانوادگی را شکل میدهد
(فيتزپاتريک و ريچی ) 5664 ،کـه «الگوهای ارتـباطات خـانواده» مـیشوند .عـبارتند از :خـانواده تـوافق کـننده ،خانواده
کـثرتگرا ،خانواده حـمايتگر ،و خانواده بیقيد.

خانواده های توافق کننده
اين خانواده ها گفت شنود و همنوايی بااليی دارند .در چنين خانواده هايی از يک سو عالقه به ارتباط های باز و کشف باورهای
تازه و از سوی ديگر حفظ سلسله مراتب موجود ،اهميت دارد.

خانواده های کثرت گرا
اين خانواده ها که گفت و شنود باال و همنوايی کم دارند .ويژگی آنها تعامل باز و بدون محدوديت است .موضوعات به صورت باز
و سر گشاده مطرح می شوند و همه اعضا خانواده در گفتگوها شرکت دارند.
خانواده های محافظت کننده
اين خانواده ها که گفت و شنود کم و همنوايی بااليی دارند .در اين خانواده ها بر پيروی از مرجع قدرت (پدر و مادر) تاکيد می
شود و به تفکر ،خرد ورزی و ارتباطات باز اهميت چندانی داده نمی شود پدر و مادر بر اين باورند که آنها بايد برای خانواده و
فرزندانشان تصميم بگيرند و دليلی نمی بينند در زمينه تصميمات خود به فرزندانشان توضيح دهند.

خانواده های بی قید
در اي ن خانواده ها که گفت و شنود و همنوايی پايينی دارند .ميزان تعامالت ميان اعضا خانواده کم است و معموال درباره شمار
محدودی از موضوع ها گفتگو می شود .پدر و مادر در اين خانواده ها بر اين باورند که همه اعضای خانواده بايد توانايی تصميم
گيری را داشته باشند ،اما بر خ الف خانواده های کثرت گرا به تصميم های فرزندان خود و برقراری ارتباط با آنها عالقه ای نشان
نمی دهند (کوئرنر و فيتزپاتريک.) 0220 a ،

510

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،42خرداد 9311

ارتباط خانوادگی
برای سازگاری با تغييرات ناشی از بلوغ و نوجوانی تغيير الگوهای شکل گرفته در روابط فرزند  -والدين نه برای فرزندان و نه
برای والدين کار چندان ساده ای نيست .ولی ايجاد ارتباط موثر و جوی پذيرا در خانواده مشکالت و تضادهای مرحله انتقال از
کودکی به نوجوانی را کاهش می دهد (بارنز و اولسون5611 ،؛ گروت وانت و کوپر5619 ،؛ يونيس5619 ،؛ به نقل از ماسن و
همکاران؛ ترجمه ياسايی.) 5911 ،
در حقيقت ارتباط موثر سبب می شود که اعضای خانواده بتوانند بين جدايی از يکديگر و همبستگی با يکديگر تعادلی برقرار
کنند (بارنزو اولسون5611 ،؛ گروت وانت و کوپر5619 ،؛ يونيس5619 ،؛ به نقل از ماسن و همکاران؛ ترجمه ياسايی) 5911 ،

سازگاری
امروزه در دنيايی زندگی می کنيم که بيش از هر زمان ديگری نيازمند انعطاف پذيری و سازگاری فردی و اجتماعی هستيم .اين
امر به علت تغييرات بسيار زياد و چالش هايی است که در اثر پيشرفت تکنولوژی و گسترش زندگی مدرن ايجاد شده است .در
چنين شرايطی بدون شک داشتن سازگاری و انعطاف پذيری می تواند نقش به سزايی در بهبود و سالمت زندگی افراد داشته
باشد .سازگاری کمک زيادی به برآورده شدن نيازهای محيطی میکند.
افراد سازگار ،عالوه بر کنار آمدن با شرايط محيطی و تغييرات ،به نفع خود بهره برداری میکنند .البته در نظريه تکامل ،اين
موضوع به اين شکل شرح داده میشود که محيط به افراد سازگار اجازه تکامل و گسترش نسل میدهد .در جامعه بين  1تا 02
درصد افراد دچار کم توانی های مربوط با سازگاری هستند ،اين امر از اختالالت شخصيتی و ذهنی و يا رفتارهای آموخته شده
نامتناسب با محيط ناشی میشود (سمپرينی ،آندرتافاوا و سونينو.) 0252 ،

مفهوم ناسازگاری
ناسازگاری تغيير يا برگشتی در رفتار يا هيجانات را گويند که در پاسخ به تغيير زيست  -محيطی خاص در زندگی فرد به وجود
میآيد .يک نوجوان به مسأله تغيير با تالش و کوشش واکنش نشان خواهد داد ،زيرا با آن چه او به صورت نرمال در نظر می -
گيرد متفاوت است.
يک کودک يا نوجوان ناسازگار میتواند يک يا همگی اين ويژگیها را از خود بروز دهد:


آرام ،تحريک پذير ،مضطرب و يا گوشهگير به نظر میرسد.



در برابر به خواب رفتن مقاومت میکند.
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اوقات تلخیهای مکرر در رفتار او ديده میشود.



سير قهقرايی در توانايی رفتن به توالت به صورت مستقل دارد.



افزايش اضطراب جدايی در او مشاهده میشود.



اقدام به ارتکاب رفتارهای غيرمعمول در ميان جمع می کند؛ مانند ضربه زدن يا گاز گرفتن کودکان و همساالن ديگر
(هولمن ،وولف  -کريستنسن ،مولينز و ويزنيوسکی.) 0255 ،

دیدگاههای مختلف در مورد سازگاری
دیدگاه الزاروس
الزاروس (  ،5614به نقل از سيمونت ،) 0252 ،سازگاری را به صورت راهبردهای شناختی  -رفتاری برای کنار آمدن و هماهنگ
شدن با موقعيتهای زندگی ،به منظور مديريت استرس و شناخت عوامل ناتوانکننده در آن موقعيتها میداند.

دیدگاه آلپورت
آلپورت شخصيت را سازمانی پويا از ويژگیهای جسمی و روانی افراد در نظر میگيرد که تعيينکننده نحوه سازگاری اختصاصی
آنها با محيط می باشد (اسندروف و دنيسن.) 0229 ،

دیدگاه نظریهپردازان شخصیت
اهميت سازگاری در شخصيت تاحدی است که در بعضی از تعريفهای شخصيت ،برای پاسخ به ويژگیهای متناقض شخصيت،
نظير ثبات و پايداری و در عين حال تغييرپذيری و غير قابل پيش بينی بودن رفتار انسان ،از مفهوم سازگاری استفاده میشود
(پورشهريار ،رسولزاده ،طباطبايی ،خداپناهی و کاظمنژاد.) 5911 ،

دیدگاه پیاژه
پياژه چنين فرض میکند که همه ارگانيسمها تمايلی ذاتی برای ايجاد رابطه هماهنگ بين خود و محيطشان دارند .به سخن
ديگر ،همه جنبههای ارگانيسم در جهت سازگاری به صورت بهينه عمل میکنند.
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دیدگاه نظریهپردازان هوش
نظريه پردازان هوش ،هوش را به عنوان مهمترين مشخصه سازگاری فرد در اجتماع در نظر می گيرند .به اين ترتيب افرادی که
هوش باالتری دارند توانايی بيشتری برای برخورد با محيط دارند.

شادکامی
شادکامی هدف مشترک تمام افرادی است که به سمت نيل به آن در تکاپو هستند ،اما برای بسياری از مردم اين هدف به طور
ناکام کننده ای دور از دسترس باقی مانده است.

شادکامی و مفهوم آن
واژه شادی مفهومی روانشناختی است که دارای تعاريف و ابعاد مختلفی می باشد .در واژه نامه ها ،شادی با واژههايی هم چون
خوشحالی ،شادکامی ،خوشی و نشاط هم معنا دانسته شده است (معين.) 5915 ،
الزاروس ،نظريه پرداز شناختی هيجان ،شادکامی را به عنوان هيجانی تعريف کرده است که نتايج هايی است از به وجود آوردن
پردازشی قابل استدالل در جهت فهم يک هدف (داناولد.) 5661 ،
برخی محققان پيشنهاد کرده اند که شادکامی را در صورتی می توان به عنوان صفت در نظر گرفت که سه مالک پايداری
زمانی ،همسانی بين موقعيتی ،و عليت درونی را دارا باشد (فرانسيس و همکاران.) 5661 ،
افراد شاد دارای عزت نفس باال ،روابط دوستانه محکم و اعتقادات مذهبی معنادار هستند (مايرز.) 5669،

تعاریف شادکامی
شادکامی عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که يک فرد برای خود قائل است.
در واقع شادکامی اشاره دارد به اين که مردم زندگی خود را چگونه ارزيابی می کنند؟ و شامل متغيرهايی از قبيل رضايت از
زندگی ،رضايت از وضعيت زناشويی ،رضايت از کار ،فقدان افسردگی و اضطراب و وجود عواطف و خلقيات مثبت می شود (پاشا
شريفی.) 5914 ،
شادکامی بر حسب تجربه درونی هر شخص تعريف شده است و موقعی که صحبت از ارزيابی شادکامی است چارچوب داوری
خارجی تحميل نمی شود به عبارتی ،برای توصيف ميزان شادکامی هر کس بايد درون پوست وی رفت (ميرز و دينر.) 5661 ،
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شادکامی ،ساختار و مؤلفه ها:
شادکامی پديده ای است که شامل مقوله های گسترده ای از قبيل پاسخ های هيجانی ،حوزه های رضايت و قضاوتهای کلی از
زندگی می شود .شادکامی سه مؤلفه اوليه دارد :رضايت از زندگی ،عاطفه خوشايند و عاطفه ناخوشايند.

پیشینه پژوهش
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
دينر (  ) 0222پژوهشی تحت عنوان بررسی شادکامی و حمايت های اجتماعی انجام داده است  .نمونه آماری شامل افراد سنين
 51تا  91سال که از طريق جدول مورگان تعداد  951نفر به صورت نمونه گيری خوشه ای انتخاب شدند .نتايج نشان داد که
تفاوت های سنی نيز در درجه بندی متغير شادکامی وجود دارند و زنان و افراد جوان شادکامی و حمايت اجتماعی بيشتری را
در مقايسه با آن انجام دادند .نوسانهای ضعيفی در ميزان شادکامی در طول زندگی بوجود می آيد ،ولی با وجود اين نوسان ها با
افزايش سن رضايت از زندگی بيشتر می شود.
هينونين ،ريکا کونين و کلتيگان گاس  -جارونين (  ) 0221در پژوهش خود به بررسی اينکه آيا عزت نفس دوران نوجوانی می
تواند خوش بينی و بدبينی دوران بزرگسالی را پيش بينی کند پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان داد که عزت نفس دوران
نوجوانی به طور قابل توجهی  1تا  2 /56واريانس خوش بينی و بدبينی دوران بزرگسالی را پيش بينی می کن د .و نوجوانانی که
عزت نفس باالتری داشتند بدبينی پايين تری را در بزرگسالی نشان دادند.
ليوبوميرسکی ،شلدون و شيد (  ،) 0221اعتقاد دارند که هر فرد الگويی برای شادکامی دارد که باعث می شود اتفاقات را به
گونه ای تفسير کنند که به حفظ و افزايش شادی کمک کرده و به زند گی معنا می بخشد و احساس ارزشمند بودن می نمايد.

تحقیقات انجام شده در داخل کشور
جوکار و رحيمی ( ) 5919در پژوهشی تحت عنوان « بررسی رابطه بين الگوهای ارتباطی و شادکامی» نشان دادند که بين ميزان
الگوهای ارتباطی از نظر ميزان شادی تفاوت معنادار وجود دارد .و الگوهای توافق کننده و کثرت گرا ميانگين نمره شادی باالتر
و در الگوهای محافظت کننده و بی قيد ميزان آن پايين تر است.
رحيمی و خير ( ) 5919در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند که جهت گيری گفت و شنود به عنوان پيش بينی کننده
مثبت کيفيت زندگی و جهت گيری همنوايی به عنوان پ يش بينی کننده منفی کيفيت زندگی هستند.
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شهرکی ثانوی ،نويديان ،انصاری مقدم ،فرجی شوی (  ) 5962در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند که جهت گيری گفت
و شنود به عنوان پيش بينی کننده مثبت کيفيت زندگی و جهت گيری همنوايی به عنوان پيش بينی کننده منفی کيفيت
زندگی هستند.

روش پژوهش
روش تحقيق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است .از سوی ديگر چون پژوهش حاضر بر روابط بين متغير ها تمرکز دارد و
توصيفی به روش همبستگی است.

جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل کليه دانش آموزان متوسطه دختر شهرستان فسا می باشند که در سال تح صيلی  61- 69مشغول
به تحصيل بودند.

ابزار های پژوهش
به منظور گرداوری ا طالعات در اين پژوهش از سه مقياس :الف  :مقياس تجديد نظر شده الگو های ارتباط خانواده کوئرنرو فيتز
پاتريک ب  6مقياس سازگاری ج ) مقياس شادکامی اکسفورد ارگيل ولو ،علی پور ونور باال ،استفاده می شود.

بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان داد که بين گفت و شنود و شادکامی دانش آموزان رابطه مستقيم معنادار و بين هم نوايی با شادکامی دانش آموزان
رابطه معکوس وجود دارد .همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد گفت و شنود به صورت مستقيم ،شادکامی دانش آموزان
را پيش بينی می نماي د و همنوايی قادر به پيش بينی معنادار شادکامی نمی باشد .اين نتايج با پژوهشهای خرمائی و همکاران
( ) 5964؛ روزبهی و همکاران ( ) 5965؛ جوکار و همکاران ( ) 5919و پژوهش ليوبوميرسکی و همکاران (  ) 0221همسو و
همخوان می باشد.
در تبيين اين نتايج می توان بيان نمود کرد که خ انواده با بهره گيری از نوجوانان در تصميم گيری ها ،افزون بر فراهم نمودن
فرصت ابراز وجود و استقالل برای نوجوانان ،به فضای عاطفی خانواده نيز غنا می بخشند و نوجوانان حمايت اجتماعی خانواده را
احساس می کنند ،که پيامد هر دو وضعيت ،افزايش رضايت خاطر افراد خانواده است .از سوی ديگر جهت گيری گفت و شنود
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موجب رشد اعتماد به نفس نوجوانان می گردد مطرح نمايند .وقتی افراد شادمان هستند ،احساس عالقه و معاشرتی بودن می
کنند .خانواده با همنوايی پايين بر اين باورند که برنامه های فردی ن بايد هماهنگ با اعضای خانواده باشد و آنها از اعضای
خانواده انتظار ن دارند منافع شخصی خود را تابع خانواده کنند .والدين برای خانواده تصميم نمی گيرند و از فرزندان انتظار
ن دارند تا به خواسته های والدين عمل کنند.
نتايج نشان داد که بين گفت و شنود و سازگاری دانش آم وزان رابطه مستقيم معنادار و بين همنوايی با سازگاری دانش آموزان
رابطه معکوس وجود دارد .همچنين نتايج تحليل واريانس گفت و شنود به صورت مستقيم ،شادکامی دانش آموزان را پيش
بي نی نمود و همنوايی قادر به پيش بينی معنادار شادکامی نبود .در تبيين اين نتايج می توان بي ان نمود که سازگاری توانايی در
استفاده از پتانسيل ها و مهارت ها را در شرايط گوناگون ،کارآيی شخصی و زمينه بافت يا شرايط موجود در رويارويی با
مشکال ت ناشی از روابط بين فردی ،را عامل ارتباطات موثر و مطلوب و در نهايت سازگاری کارآمد می دانند به عقيده آنها زمانی
که شخص در شرايط گوناگون و در مشکال ت ناشی از روابط بين فردی قرار می گيرد ،اگر توانايی الزم در استفاده از پتانسيل ها
و مهارت هايش را داشته باشد (سهرابی و سامانی.) 5965 ،
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