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چکیده
مقدمه :بر اساس مدل تابآوری در تنیدگی ،سازگاری و انطباق خانواده چهار حوزهی مهم در زنمدگی ودمود دارنمد
که تنیدگی در آنها وارد میشود و بنابراین حفظ تعادل و هماهنگی در این حوزهها در راستای رسیدن بمه انطبماق بسمیار
مه است .یکی از این حوزهها ،به زیستی میباشد .اگرچه پژوهشهای بسمیاری بمه بررسمی متهیرهمای تگذیرگمرار بمر بمه
زیستی فردی پرداختهاند اما یافتههای پژوهش حاضر نشمان ممیدهمد کمه متهیرهمایی در سمطن خمانواده ممیتواننمد تمگذیر
عمیقی بر به زیستی فردی داشته باشند .الگموی ارتبما ی خمانواده در راسمتای حمم مسمئوه و نسمتوهی خمانواده متهیرهمایی
هستند که در این پژوهش بهعنوان عوامم مؤذر بر به زیستی اعضای خانواده ممورد بررسمی امرار گرفتمهانمد .بمدین ترتیم
هدف پژوهش حاضر بررسی این سؤال اسمت کمه آیما نسمتوهی خمانواده در رابطمهی بمین الگموی ارتبما ی خمانواده در
راستای حم مسئوه و به زیستی خانواده نقش میانجیگری دارد؟
روش :این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است .دامعهی آماری شامم دانشجویان مقطع کارشناسمی دانشمگاههمای
دولتی شهر تهران بود که از میان آنها  389نفمر نمونمه بمه روم نمونمهگیمری تامادفی چندمرحومهای انتخماب و از نرمر
الگوی ارتبا ی خانواده در راستای حم مسئوه ،نستوهی خانواده و به زیستی خمانواده ممورد ارزیمابی امرار گرفتنمد .دادههما
با استفاده از ضری همبستگی و تحویم رگرسیون سوسوه مراتبی مورد بررسی ارار گرفت.
نتایج :نشان داد که نستوهی خانواده در رابطهی بین الگوی ارتبا ی خانواده در راستای حم مسئوه و به زیستی
خانواده نقش میانجیگری دارد.
بحث و نتیجهگیری :بدین ترتیب الگوی ارتباطی حمایتی که الگوی مثبت و مؤثر خانواده در راستتای حت
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خانواده در راستای حل مسئله و به زیستی خانواده
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مقدمه
شاید بتوان گفت که ازدواج و خانواده قدیمیترین و
تابآورترین نهادهای اجتماعی هستند .از آغاز زندگی انسان،
مردم خود را در قالب خانواده گروهبندی کردهاند تا بتوانند
از حمایت هیجانی ،فیزیکی و جمعی برخوردار شوند [.]1
ممکن است که سازماندهی خانواده در نقاط مختلف جهان
متفاوت باشد ،با این وجود ،هیچگاه از اهمیت آن کاسته
نمیشود .خانوادهها ،واحدهای اصلی و اساسی اجتماعی در
تمام جوامع انسانی میباشند و افراد سالم در خانوادههای
سالم ،در مرکز و هستهی یک جامعهی سالم قرار دارند [.]2
یک خانواده فراتر از مجموعهای از افراد است که فضای
روانی و فیزیکی مشخصی را به اشتراک گذاشتهاند .ارتباط
بین اعضای خانواده عمیق و چندالیه است و به شکل
وسیعی وابسته به یک تاریخ مشترک ،ادراکات و تصورات
درونی از جهان میباشد [ .]3نیرومندی خانواده تا اندازهای
است که علیرغم وجود فاصلهی مکانی زیاد بین اعضای آن،
تأثیر خانواده همچنان باقی میماند [ .]3مک کوبین و مک
کوبین [ ]4اینگونه مطرح کردند که در واقع خانوادهها برای
حفظ توازن و هماهنگی درون سیستم تالش میکنند .بر
اساس مدل تابآوری در تنیدگی ،سازگاری و انطباق
خانواده ]4[ 1چهار حوزه از زندگی که تنیدگی در آنها وارد
میشود از اهمیت باالیی برخوردار هستند زیرا حفظ تعادل
و هماهنگی در این بخشها برای رسیدن به انطباق ضروری
میباشد .یکی از این حوزهها ،به زیستی 2میباشد .برای
تعریف به زیستی دو رویکرد اصلی وجود دارد :رویکرد
هدونیس و رویکرد یودایمانیک .رویکرد هدونیس3
)آریستیپوس ،فیلسوف قرن چهارم( ،عقیدهی رایج مربوط
به خوشی و لذت ،بر ساختارهایی مانند شادکامی ،4عاطفهی
مثبت ،میزان پایین عاطفهی منفی 5و رضایت از زندگی
تکیه دارد []5؛ بنابراین با توجه به رویکرد هدونیس ،به
زیستی محصول تجربهی فرد است و به میزان نسبی لذت
در برابر دردی که شخص تجربه میکند ،باز میگردد .یا به
عبارت دیگر ،به میزان نسبی عاطفهی مثبت در برابر
عاطفهی منفی تجربه شده اشاره دارد [ .]6بدین ترتیب
خانوادهای از میزان باالتر به زیستی ذهنی 6برخوردار است
که میزان عاطفهی مثبت آن از میزان عاطفهی منفیاش
بیشتر باشد و خانوادهای از میزان به زیستی کمتر برخوردار
1
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است که عاطفهی منفیاش بر عاطفهی مثبت غالب باشد
[ .]7افراد متعلق به خانوادههایی با میزان باالتر به زیستی،
بهطور عمدهای هیجانات مثبت را تجربه میکنند و از
حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتتری دارند؛ در
حالی که اعضای خانوادههای با میزان به زیستی پایین،
حوادث و موقعیتهای زندگی خود را نامطلوب ارزیابی
میکنند و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب ،افسردگی و
خشم را تجربه میکنند [ .]8مطالعات و پژوهشهای گذشته
پیرامون به زیستی عوامل بسیاری را بهعنوان عوامل
زمینهساز و مرتبط با به زیستی مطرح کردهاند [.]7
از جملهی این عوامل میتوان به تفاوتهای فردی و
شخصیتی ،هیجانات ،سالمت جسمانی ،طبقهی اجتماعی و
بسیاری دیگر از عوامل اشاره کرد .آنچه جای تأمل دارد این
است که اغلب این متغیرها در سطح فردی مورد بررسی قرار
گرفتهاند .در حالی که پژوهشهای پیشین بر اهمیت و تأثیر
خانواده بر فرد تأکید فراوان داشتهاند .به دلیل روابط
پیچیده ،نزدیک ،آشکار و پنهان اعضای یک خانواده،
تجربهی عواطف مثبت و منفی توسط یکی از اعضا ،میتواند
بر روی سایرین نیز تأثیرگذار باشد؛ بنابراین با اتخاذ رویکرد
هدونیس ،به زیستی خانواده را میتوان از طریق سنجش
میزان تجربهی عواطف مثبت و منفی توسط اعضا ،مورد
بررسی قرار داد .بدین ترتیب متغیرهایی در سطح خانواده
وجود دارند که در میزان به زیستی اعضای خانواده در سطح
فردی مؤثر خواهند بود .از جملهی این متغیرها میتوان به
الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و نستوهی
خانواده اشاره کرد.
یکی از متغیرهایی که رابطهی نزدیکی با به زیستی
دارد ،ارتباط است .همانطور که کورنر 7و فیتزپاتریک]9[ 8
اشاره کردهاند ،در ارتباط با تأثیر خانواده بر رفتارهای فردی
هیچ حوزهای به اندازهی حوزهی رفتارهای ارتباطی از یک
چنین نفوذ عمیقی برخوردار نمیباشد .خانواده به نفوذ و
تأثیر خود بر رفتار و به زیستی فرزندان حتی پس از زمانی
که آنها خانواده را ترک میکنند نیز ادامه میدهد [.]10
الگوی ارتباطی خانواده ،روان بنهها و رهنمودهایی را برای
برهمکنش خانواده فراهم میکند [  .]10بر طبق مدل مک
کوبین و همکاران ،دو الگوی اصلی ارتباط در خانوادهها در
هنگام حل مسائل وجود دارد .الگوی حمایتی و الگوی
انتقادی .ارتباط حمایتی میتواند بهعنوان الگویی از ارتباط
خانواده که شامل حمایت ،مراقبت و ایجاد یک تأثیر
آرامبخش است ،توصیف شود [.]11

ماریا .ای آگیالر-وفایی و همکاران

نقش میانجیگری نستوهی خانواده در رابطه با الگوی ارتبا ی خانواده ...............

روش
نوع پژوهش

روش پژوهش حاضر جزء مطالعات همبستگی است.
آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه آماری شامل دانشجویان
کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران می باشد.
ب) نمونه پژوهش :با توجه به ماهیت پژوهش و با
استفاده از جدول مورگان حداقل حجم گروه نمونه  400نفر
میباشد .به دلیل برخی از محدودیتهای مربوط به پژوهش،
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با توجه با اظهارات ووچینیچ ،1ازریچ ،پرت و نیدلر[]12
ارتباط مثبت شامل ایجاد گرمی و مالیمت ،حمایت ،توافق و
صمیمیت است .در مقابل ارتباط انتقادی ،دفاعی یا منفی در
ماهیت خود التهابی است و گرایش به تشدید یک موقعیت
پر تنیدگی دارد .ارتباط دفاعی برخالف ارتباط حمایتی
تهدیدآمیز یا نسبت به دیگران خشن است و منجر به
افزایش ارتباط و رفتار منفی میشود [.]11
دو سؤالی که به هم مرتبط هستند و به شکل مداوم
پرسیده میشوند عبارتاند از :چه تیپ یا قسمی از
خانوادهها بهاحتمال بیشتری خوب 2یا شاد هستند؟ و آیا
خانوادههایی وجود دارند که بتوان آنها را بهعنوان خوشحال
یا خوب مشخص کرد؟ به عبارت دیگر آیا ویژگی خاصی در
خانوادهها وجود دارد که با به زیستی مرتبط باشد؟ تیپ
خانواده رفتار معمول ،قابل پیشبینی و الگوی عادتی خانواده
است که در طول زمان تثبیت شده است [ .]13تحقیقات
انجام شده توسط مک کوبین و همکارانش [ ]11اثبات کرده
است نستوهی یکی از ابعادی است که برای دستهبندی
تیپهای مختلف در خانوادهها به کار میرود .سازهی
نستوهی از سه زیر سازه تشکیل شده است :تعهد ،3کنترل4
و چالش طلبی .5تعهد در نتیجهی یک احساس هدفمندی
حاصل میشود که میتواند موجب عبور فرد از شرایط
سخت و پرتالطم شود .کنترل شامل این باور است که
رویدادهای زندگی بخشی از نتایج اعمال و نگرشهای خود
شخص میباشد ،بنابراین قابل تغییر هستند .چالش طلبی بر
پایهی این باور است که تغییر و نه ثبات ،یک حالت هنجار و
عادی در زندگی میباشد [  .]14مدی [ ]15بیان میکند
که شخصیت نستوه بهصورت ترکیبی از نگرشهای تعهد،
کنترل و چالش طلبی ظاهر میشود که به مدیریت
موقعیتهای تنشزا و تغییر آنها به شرایط رشد دهنده و
نه تضعیفکننده کمک میکند .با توجه به اظهارات مدی،
نستوهی الگویی از نگرشها و استراتژیهاست که شجاعت
وجودی و انگیزه انجام کارهای سخت در راستای تبدیل
شرایط استرسزا و فجایع بالقوه به فرصتهایی برای رشد را
شکل میدهد [ .]16همانطور که چن [ ]17بیان میکند
سازهی نستوهی خانواده درست مانند نستوهی فردی از سه
عامل تعهد ،کنترل و چالش طلبی تشکیل شده است و
بهواسطهی پاسخ اعضای خانواده به مشکالت و عوامل
استرسزا با بهرهگیری از انسجام و حمایت خانواده تعریف

میشود .بدین ترتیب نستوهی خانواده عبارت است از
احساس درونی کنترل بر رویدادهای زندگی و سختیها،
احساسی مبنی بر اینکه زندگی پرمعناست ،شرکت کردن در
فعالیتها ،تعهد برای یادگیری و مکاشفه و جستوجوی
چیزهای جدید و در نهایت به چالش کشیدن تجربیات
[ .]13نیری [ ]18در پژوهش خود بیان میکند که نستوهی
مانند یک سپر در برابر موقعیتهای تنیدگیزا قرار میگیرد
که میزان اضطراب و افسردگی را کاهش داده و موجب
افزایش سطح سالمتی ،شادی و عواطف مثبت شده و
هیجانات منفی ناخوشایند را کاهش میدهد .مطالعات انجام
شده توسط کهریزه ،بزازیان و قمری [ ]19نشان میدهد که
برای ارتقای به زیستی ذهنی پرستاران ،میتوان عملکرد
خانواده و نستوهی را از طریق برنامههای آموزشی و
مشاورهای بهبود بخشید .شواهد حاکی از آن هستند که
نستوهی بهعنوان یک متغیر میانجی گر عمل کرده و موجب
میشود تا خانوادهها تنیدگی را به شکل سازندهای ادراک
کنند .همچنین پژوهش نیری [ ]18نشان داد که مدیرانی
که از میزان باالتر نستوهی برخوردار هستند و بهویژه در زیر
مقیاس کنترل نمرهی بیشتری را کسب میکنند ،از میزان
بیشتر به زیستی بهرهمند میباشند .بدین ترتیب
خانوادههای نستوهتر در هنگام رویارویی با مشکالت ،عواطف
منفی کمتری را تجربه میکنند و تمایل بیشتری به عواطف
مثبت دارند ازاینرو میتوان انتظار داشت ،طبق رویکرد
هدونیس خانوادههای نستوهتر از میزان به زیستی بیشتری
برخوردار باشند.
بدین ترتیب هدف مطالعهی حاضر حرکت از سطح
خانوادگی به سطح فردی ،بدین معنا که متغیرهایی که در
سطح خانوادگی قرار دارند تا چه میزان بر به زیستی اعضای
خانواده مؤثر خواهند بود و بررسی نقش میانجیگری
نستوهی در رابطهی الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل
مسئله و به زیستی خانواده ،میباشد.
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ناقص بودن برخی از پرسشنامههای دریافتی از سوی افراد،
حجم نمونهی نهایی شامل  389نفر بود .در این پژوهش از
روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای استفاده شد .بدین
ترتیب که ابتدا  3دانشگاه به شکل تصادفی و از هر دانشگاه
 3دانشکده به تصادف انتخاب گردید .در مرحلهی بعد،
بهصورت در دسترس نمونهی مورد نظر انتخاب و با استفاده
از مقیاسهای ارتباط خانواده در راستای حل مسئله،1
مقیاس بهزیستی افراد خانواده 2و مقیاس نستوهی خانواده3
مورد آزمون قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش
 )1مقیاس ارتباط خانواده در راستای حل مسئله :توسط
مک کوبین ،مک کوبین و تامپسون برای ارزیابی دو الگوی
غالب در ارتباط خانواده که نقش مهمی را در مقابلهی
خانواده با سختیها و مصیبتهای زندگی ایفا میکنند،
ایجاد شد .با توجه به اینکه همه خانوادهها دارای هر دو
الگوی مثبت و منفی ارتباط هستند ،نیاز برای اندازهگیری
در جهت ارزیابی هر دو الگو بهعنوان عاملهای مهم در
فرآیند تابآوری و حل مسئلهی خانواده ،مهم هستند .این
مقیاس یک ابزار  10سؤالی است که هر ماده آن توسط
پاسخدهنده ،بهصورت خود گزارشی ،در یک مقیاس 4
درجهای ،از ( 0نادرست) تا ( 3درست) درجهبندی میشود.
اعضای خانواده باید با توجه به میزانی که عبارت قید شده
در ارتباط با الگوی برقراری ارتباط در خانوادهی آنها،
درست یا نادرست میباشد ،پاسخ بدهند .این مقیاس دارای
دو بخش  5سؤالی است  .بخش اول ارتباط انتقادی 4و
بخش دوم ارتباط حمایتی .5ارتباط انتقادی :الگویی از
ارتباط خانواده که طبیعت آن التهابی است و گرایش آن به
برانگیختن یک موقعیت تنیدگیزاست .این الگوی ارتباطی
توسط  5سؤال معین میشود .ارتباط حمایتی :الگویی از
ارتباط خانواده که نشاندهندهی تائید ،مراقبت و یک تأثیر
آرامشبخش میباشد .این الگوی ارتباطی توسط  5سؤال
معین میشود .همسانی درونی برای کل مقیاس با آلفای
کرونباخ  0/89مشخص شده است .اعتبار درونی مواد
بهصورت انفرادی با آلفای کرونباخ  0/78برای الگوی
انتقادی و  0/86برای الگوی حمایتی ،توسط مک کوبین و
همکاران ،مشخص شده است .در پژوهش حاضر آلفای
کرونباخ برای کل مقیاس  0/85و برای الگوی انتقادی و
1

)Family Problem Solving Communication (FPSC
)Family Member Well-being (FMWB
)3 Family Hardiness Index (FHI
4 Incendiary Communication
5 Affirming Communication
2
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حمایتی به ترتیب  0/66و  0/83به دست آمد.
 )2پرسشنامه بهزیستی خانواده :این پرسشنامه در سال
 1983توسط مک کوبین و پترسون ایجاد شد ،یک
پرسشنامه  8سؤالی است که به اندازهگیری میزان به زیستی
میپردازد.
پاسخ هر سؤال به شکل یک پیوستار  11گزینهای که
امتیاز آن از  0تا  10متغیر است ،میباشد .سؤالها باید با
توجه به تجربیاتی که در طول یک ماه گذشته روی دادهاند،
پاسخ داده شوند .برخی از آیتمها به شکل معکوس
نمرهگذاری شدهاند و نمره کل از جمع نمرهی مربوط به
تکتک سؤاالت حاصل میشوند .مک کوبین و تامپسون
آلفای کرونباخ این آزمون را  0/86گزارش کردهاند .آلفای
کرونباخ این آزمون در پژوهش حاضر  0/71به دست آمد.
مثال :لطفاً دور عددی در طول نوار خط بکشید که به
نظر میرسد نزدیکترین شکل به حال عمومی شما در طول
یک ماه گذشته باشد.
بههیچوجه نگران -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0
بسیار نگران
 )3مقیاس نستوهی خانواده :توسط مک کوبین ،مک
کوبین و تامپسون برای اندازهگیری ویژگیهای نستوهی
بهعنوان یک عامل مقاوم در برابر تنیدگی ،یک منبع انطباق
در خانواده که میتواند بهعنوان عامل بازدارنده یا
تعدیلکننده تأثیرات نیازها و رویدادهای تنیدگیزا،
تسهیلکننده تابآوری ،انطباق و سازگاری خانواده در طول
زمان باشد ،ایجاد شد .نستوهی خانواده بهویژه به قدرت و
توانایی درونی و مقاومت واحد خانواده باز میگردد و توسط
داشتن احساس کنترل در برابر سختیها و نتایج رویدادهای
زندگی ،داشتن رویکردی مبتنی بر سودمند بودن و عاملی
برای رشد و تعالی بودن ،نسبت به تغییرات در زندگی و
برخورداری از جهتگیری فعال در برابر غیرفعال نسبت به
سازگاری و مدیریت رویدادهای تنیدگی زا مشخص میشود.
مقیاس نستوهی خانواده با آلفای کرونباخ  0/82یک ابزار
 20سؤالی است که میتواند سه عامل تشکیلدهنده
نستوهی را اندازهگیری کند .هر ماده آن توسط پاسخدهنده،
بهصورت خودگزارشی ،در یک مقیاس  4درجهای 0
(نادرست) تا ( 3درست) درجهبندی میشود و هر عبارت
موقعیت کنونی خانواده را توصیف میکند .آلفای کرونباخ هر
یک از سه عامل تشکیلدهنده نستوهی یعنی تعهد ،چالش
طلبی و کنترل ،با توجه به گزارش مک کوبین و همکاران،
به ترتیب برابر  0/80 ،0/81و  0/65میباشد .در این پژوهش
آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/82و برای هر یک از
عوامل تعهد ،چالش طلبی و کنترل به ترتیب برابر است با

ماریا .ای آگیالر-وفایی و همکاران

نقش میانجیگری نستوهی خانواده در رابطه با الگوی ارتبا ی خانواده ...............

 0/64 ،0/73و  0/63به دست آمد.
شیوه تحلیل دادهها

دادهها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل
رگرسیون سلسله مراتبی بهمنظور بررسی نقش واسطهای
نستوهی مورد بررسی قرار گرفت .اگر سه شرط رابطهی
معنادار بین [ ]1متغیر پیشبین با متغیر واسطهای مفروض،
[ ]2رابطهی معنادار بین متغیر پیشبین با متغیر مالک و
[ ]3رابطهی معنادار بین متغیر واسطهای مفروض با متغیر
مالک مورد تائید قرار بگیرند میتوان اقدام به آزمون نقش
واسطهای در معادلهی چهارم کرد که در آن ،نقش متغیر
واسطهای در رابطهی بین تغیر پیشبین با مالک ،کنترل
میشود و معناداری مورد بررسی قرار میگیرد .برای این
منظور ،اگر با وارد کردن متغیر واسطهای مفروض و سپس
متغیر پیشبین به معادلهی رگرسیون ،معناداری رابطهی
بین متغیر پیشبین با مالک از بین برود ولی رابطهی بین
متغیر واسطهای مفروض با مالک همچنان معنادار باشد،
نقش واسطهای مورد تائید قرار میگیرد [ .]20در این
پژوهش برای محاسبهی ضریب همبستگی و تحلیل
رگرسیون از نرمافزار آماری «اس .پی .اس .اس 1».ویرایش
 16استفاده شد.

جدول  .2ضرایب همبستگی پیرسون بین نمرات آزمودنیها در مورد
الگوی ارتباطی خانوداه در راستای حل مسئله ،نستوهی خانواده و به
زیستی خانواده
متغیرها
الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله
نستوهی خانواده
بهزیستی خانواده

p >0/0001

جدول  .3جدول مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصههای آماری
اثر واسطهای نستوهی خانواده بر الگوی ارتباطی و به زیستی خانواده
متغیرها
گام اول:
نستوهی
خانواده
گام دوم:
الگوی
ارتباطی
خانواده در
راستای حل
مسئله

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیر های مورد مطالعه در
پژوهش
متغیرها
الگوی ارتباطی در راستای حل مسئله
ارتباط حمایتی
ارتباط انتقادی
به زیستی
نستوهی
تعهد
چالش طلبی
کنترل

R2

Δ𝑅 2

𝐵

𝐵𝐸𝑆

β

𝑡

0/18

0

*0/66

*0/088

*0/416

*7/3

0/18

0

0/035

0/124

0/016

0/3

p >0/0001

انحراف استاندارد
5/27
3/11
2/62
11/46
7/4
3/45
2/87
3/87

*

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاکی از آن هستند که علت تأثیرگذاری الگوی
ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله بر به زیستی اعضای
خانواده ،بهواسطهی ویژگی نستوهی خانواده میباشد و
نستوهی خانواده نقش متغیر میانجی گر را بر عهده دارد .در
تعریف متغیر میانجی اینگونه ذکر شده است که به شکل
کلی این متغیر علت رابطهی بین متغیر پیشبین و متغیر
مالک است .در واقع این متغیر توضیح میدهد که چگونه و
چرا این ارتباط وجود دارد [ .]20با توجه به اظهارات مدی

نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول  2نشان داده
SPSS

*

سپس با توجه به تحقق سه شرط الزم ،برای سنجش
میزان تأثیر واسطهای نستوهی خانواده بر الگوی ارتباطی
خانواده در راستای حل مسئله و به زیستی خانواده ،تحلیل
رگرسیون دو گامی انجام شد .نتایج این تحلیل در جدول 3
ارائه شدهاند .این نتایج نشان دادند که با وارد شدن متغیر
واسطهای نستوهی خانواده ،،ضریب )P< 0/78 ،0/016( β
برای الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و به
زیستی خانواده دیگر معنادار نیست.

نتایج
این پژوهش بر روی  389دانشجوی مقطع کارشناسی
با دامنهی سنی  18-27سال و میانگین سنی  21/2و
انحراف معیار  1/49سال که  64/8درصد آنها دختر بودند،
انجام شد .تعداد اعضای خانواده از بین  3تا  9و رتبهی تولد
دانشجویان بین  1تا  7متغیر بود.
جدول  ،1شاخصهای توصیفی آزمودنیها را در
متغیرهای مورد مطالعه نشان میدهد.

میانگین
18/5
9/4
5/9
43/28
39/8
16/55
11/1
12/18

ضرایب همبستگی
*0/6
*- 0/43* 0/26

1
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شده است .بر اساس دادههای این جدول همبستگی الگوی
ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله با به زیستی خانواده
 ،0/26الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله با به
زیستی خانواده  0/6و نستوهی خانواده با به زیستی خانواده
 0/43همه در سطح  p >0/0001معنادار هستند.

دوفاونامه عومی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،15شماره  ،1پیاپی  ،28بهار و تابستان  ،1396صص.137-143 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 1, Serial 28, Spring & Summer 2017 , pp.: 137-143.

[ ]21نستوهی الگویی از نگرشها و استراتژیهاست که از
شجاعت وجودی و انگیزه برای سخت کار کردن در جهت
تبدیل شرایط استرسزا و فجایع بالقوه به فرصتهای رشدی
تشکیل شده است .همانطور که پیشتر اشاره شد ،یک
خانوادهی نستوه بهصورت ترکیبی از نگرشهای تعهد،
چالش طلبی و کنترل تعریف میشود که میتواند به ادراک
مثبت و خوشبینانه از وقایع دست یابد .طبق تحقیقات
روشن و شاکری [ ]23این سه عامل از هم تفکیکناپذیر
هستند و باید بهعنوان یک واحد در نظر گرفته شوند.
یافتهها حاکی از آن هستند که خانوادههای با عملکرد بهتر،
رویکرد مثبتتری به زندگی دارند [ .]22همچنین شریفی
و همکاران []24در پژوهش خود نشان دادند ،فرزندان
متعلق به خانوادههای نستوه با زندگی در میآمیزند ،از آن
لذت میبرند ،بر روند زندگی خویش احساس کنترل دارند،
از تغییر نمیهراسند و در برابر فشارهای زندگی مقاومتر
هستند .این خانوادهها به سبب برخورداری از یک دیدگاه
خوشبینانه بر این باورند که مشکالت به وجود آمده بخشی
از روند زندگی در جریان میباشد ،این مشکالت آنان را
آشفته و منزوی نمیکند بلکه سبب میشود تا از این
موقعیت برای رشد استفاده کنند و با درگیری کامل در
مسائل بهطور هدفمند برای حل آنها تالش کنند []25؛
بنابراین با بهرهگیری از یک رویکرد مثبت در ارتباط بین
اعضا با حفظ آرامش در جهت رسیدن به راهحل تالش
میکنند .ازاینرو نقش میانجیگری نستوهی خانواده به این
صورت تائید میشود که نشان میدهد الگوی ارتباطی
خانواده در راستای حل مسئله بهواسطهی ویژگی نستوهی
خانواده یعنی درگیر شدن در فرآیند حل مسئله (تعهد) ،در
کنترل داشتن مسائل و برنامهریزی برای حل آنها
(کنترل) و عبور از چالشها برای رسیدن به رشد (چالش
طلبی) تأثیر خود را بر به زیستی اعضای خانواده میگذارد.
این یافتهها با پژوهش کهریزه ،بزازیان و قمری [ ]19همسو
است .به این صورت که آنها در تحقیقات خود نشان دادند
برای ارتقای به زیستی ذهنی پرستاران ،میتوان عملکرد
خانواده و نستوهی را از طریق برنامههای آموزشی و
مشاورهای بهبود بخشید به عبارت دیگر دلیل تأثیر الگوی
ارتباطی مثبت بر به زیستی خانواده نگرش نستوهی است
که سبب میشود افراد خانواده در هنگام رویارویی با
مشکالت بهجای اینکه آشفته شوند و عواطف منفی را تجربه
کنند ،در یک جو آرام به حل مسائل بپردازند و گفتوگویی
سازنده داشته باشند .بدین ترتیب رویکرد گفتوشنود یک
رویکرد مثبت در الگوی ارتباطی خانواده است .با توجه با
اظهارات ووچینیچ و همکاران [ ]26 ،12ارتباط مثبت شامل
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ایجاد گرمی و مالیمت ،حمایت ،توافق و صمیمیت است.
این نوع ارتباط سبب میشود که اعضا در هنگام مواجهه با
مشکل در یک فضای حمایتگرانه و سرشار از همدلی به
حل تعارض بپردازند .این خانوادهها در هنگام مواجهه با
مشکل سرهم دادوفریاد نمیزنند ،به افکار و احساسات
یکدیگر احترام گذاشته و دربارهی مشکل صحبت میکنند تا
به یک راهحل برسند .گفتگو در رابطه با راهحلها شامل،
پذیرفتن تفاوتها ،برقراری ارتباط در بین تمام اعضای
خانواده همراه با فهم و درک متقابل است .خانوادههایی که
از عملکرد خوبی برخوردار هستند از انتقاد و سرزنش
یکدیگر اجتناب میکنند [ .]27بدیهی است که در چنین
فضایی افراد کمترین میزان عاطفهی منفی را تجربه میکنند
و سطح عاطفهی مثبت همراه با همدلی بسیار بیشتر
خواهد بود .همانطور که اولسون و بارنس نشان دادهاند،
وقتی که روابط درون نظام خانواده خوب باشد ،اعضای
خانواده احساس نزدیکی بیشتری میکنند ،یکدیگر را
بیشتر دوست خواهند داشت و برای حل مشکالت،
انعطافپذیری بیشتری از خود نشان میدهند [ .]28بدین
ترتیب برخورداری از الگوی ارتباطی حمایتی در هنگام حل
مسئله ،یکی از ویژگیهای خانوادهی نستوه میباشد که در
نهایت بر میزان به زیستی تجربه شده توسط اعضای خانواده
تأثیرگذار خواهد بود.
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