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  چكيده 
  

مقايـسه  ، هـدف ايـن مطالعـه     باشـند  مـي  مقابله با استرس متفاوت يها  از سبکيفراد در برخوردارا کهنيبا توجه به ا: هدف و  زمينه
اي در دانشجويان دختر و پسر مؤسسه آمـوزش عـالي    هاي مقابله رابطه ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و متغير خود پنداره با سبك   

  . بودارم شيراز
  

در به روش تـصادفي سـاده   ويان مؤسسه آموزش عالي ارم شيراز از دانشج   نفر ۲۳۴تعدادهمبستگي  در اين مطالعه    : روش بررسي 
سه پرسشنامه ابزار تجديـد نظـر شـده الگوهـاي     به سئواالت    ) دختر ۱۱۹ پسر و    ۹۱(نفر۲۲۹ن تعداد يا  از .انتخاب شدند  ۸۹ -۹۰سال  

ا بـا  هـ  داده. پاسخ دادنـد پاركر  و دلرزا، ان هاي استرس  پرسشنامه خود پنداره مقابله با موقعيتكوئرنروفيتزپاتريك،ارتباطي خانواده    
  . شدندتجزيه و تحليل مورد  مستقل يو تپيرسون همبستگي هاي آماري  آزمون

  

ان دختـر و پـسر   يدر دو گـروه دانـشجو  اي  هاي مقابلـه  هاي سبك لفهؤبين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و خود پنداره با م   : ها يافته
ر گفـت و شـنود و   يـ بـا متغ  يو سبک مقابله اجتنـاب  له مدارأ مقابله اي مسيها  سبكوه دختران در گر .شت وجود دا داري  يرابطه معن 

 بـا  يدر گروه پسران سبک مقابله اجتنـاب . )>۰۵/۰p(بود يدار ي رابطه مثبت و معني دارايير همنوايبا متغ اي هيجان مدار   سبك مقابله 
ر يـ متغ ن در ارتبـاط بـا  ي همچنـ .بود يدار يرابطه مثبت و معن   داراي   يينوا ر هم يبا متغ  جان مدار يو سبک مقابله ه    شنود ر گفت و  يمتغ

مثبـت و  رابطـه   ي اجتنـاب سـبک مقابلـه    مـسئله مـدار و  يا  سـبک مقابلـه   بـا در گروه دخترانر ين متغيج نشان داد که ا    ينتاخودپنداره  
. )>۰۵/۰p(بـود دار ي رابطـه مثبـت و معنـ   يدارا ير سـبک اجتنـاب  يـ تنهـا بـا متغ  ر خودپنداره ي متغ، در گروه پسران امابود،   يدار يمعن
ب کـه در گـروه   يـ ن ترتيـ بـه ا ، ن دو گروه دختران و پسران مشاهده شدي بيدار يجان مدار تفاوت معني هين در سبک مقابله ا  يچن هم

  . )>۰۵/۰p(بود )۱۸/۴۸(ن سبک در گروه پسرانيشتر از نمره ايب) ۴۸/۵۱(جان مداريدختران سبک مقابله ه
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  دمهمق

 اســـترس و تـــأثير روزه دانـــش بـــشر ازامـــ

هـايي   مـاري در بـروز بي اضطراب به عنوان عامل مهـم       

 قلبي و مغزي، سرطان و غيـره يـاد          يها ون سكته چهم

ــي ــد  م ــي وكن ــب    م ــترس را در اغل ــاي اس ــوان رد پ ت

 از آنجـا  ).١(و رواني مشاهده كـرد   ميهاي جس  بيماري

هـاي مقابلـه بـا اسـترس،      مندي افـراد از سـبك   كه بهره 

عامل بسيار مهم در بـر خـورداري آنهـا از زنـدگي بـا        

هـاي   و عدم بهره منـدي از سـبك       باشد   ميكيفيت برتر   

 در افـراد باعـث بـروز اخـتالل كـاركردي در             يا مقابله

هـاي    اسـتفاده از شـيوه  لذا ،شود جسم و روان آنها مي 

هـا و    پيشگيرانه و دانـش و آگـاهي نـسبت بـه مهـارت            

يابـد كـه    مـي هاي مقابله با استرس اهميت زيادي     شيوه

 يب .رد بسزايي بگذا  تأثيرتواند بر سرنوشت انسان      مي

ــا چــون يشــک عــوامل ــاطي، الگوه  خــانواده و ي ارتب

 ييها نقـش بـسزا   ش آن سبک  يدايخودپنداره افراد در پ   

رسد تا بـه     ي به نظر م   ي ضرور نيبنابرا. خواهد داشت 

 مقابله با  يها گونه عوامل  در بروز سبک      ني که ا  ينقش

   .کنند پرداخته شود يفا مياسترس ا

 كــه بــه هــاي مطــرح در خــانواده يكــي از مــدل

ثر بـا  ؤتعامالت در خانواده و نقش آن در سازگاري مـ   

محيط پرداخته اسـت، مـدل الگـوي ارتبـاطي خـانواده             

ــت ــا   . اس ــانواده ب ــاطي خ ــوي ارتب ــوم الگ ــوالً مفه اص

  اعـضاء که  نياهاي ارتباط خانواده بر اساس      واره طرح

دهند و  ميگويند و چه كار انجام  ميچه چيز به يكديگر     

 و منظـوري از ايـن ارتباطـات دارنـد،      كه چـه معنـا     اين

مطالعات خانواده امروز بيشتر در     . )۱(شود ميتعريف  

 افرادي در برخـورد   چگونهجهت اين موضوع است كه   

زا تــوان مقابلــه و مقاومــت را دارا  بــا عوامــل اســترس

هستند و خانواده بـر ايـن توانـايي اساسـي افـراد اثـر            

شامل دو بعـد    الگوي ارتباطات خانوادگي    . )۲(گذارد مي

گيـري   گيـري گفـت و شـنود و جهـت          زير بنـايي جهـت    

همـه  و شـنود    گفـت   گيـري    در جهت . باشد ميهمنوايي  

 خــانواده بــه طــور آزادانــه و راحــت دربــاره ياعــضا

تبــادل نظــر و ل بــه بحــث و گفتگــو يبــسياري از مــسا

كيــد بــر أ ت،نــوايي پردازنــد و در جهــت گيــري هــم مــي

خـانواده   يايد اعـضا  ها و عق   ها، ارزش  ساني نگرش  هم

توانــد در بــروز  مــيســازه ديگــري كــه . )۳(باشــد  مـي 

گـــذار باشـــد، تأثيراي در افـــراد  هـــاي مقابلـــه ســـبك

تـوان درك فـرد از       مـي خودپنداره را   . خودپنداره است 

خودش دانست كه در نتيجه تجربيات فرد بـا محـيط و         

ــران شــكل   ــا ديگ ــرد مــيرابطــه او ب ــين   هــم.)۴(گي چن

كن است از خيلي ضعيف يا منفي تـا     خودپنداره فرد مم  

خيلي قوي يا مثبت تغيير يابد، افرادي كه خـود پنـداره            

ــد ــت دارن ــرده  مثب ــت ك ــساس كفاي ــاق و  واح  در انطب

. )۵(اند بودهتر  سازگاري با دنياي پيرامون خويش توانا     

خودپنـداره بـراي متخصـصان بهداشـت روان اهميـت      

  فــرد از شخـصيت خـود تــا  ، زيـرا پنـدار  خاصـي دارد 

اي زياد تـصور او را راجـع بـه محـيطش تعيـين           اندازه

اگر تصور از خود مثبت و نسبتاً متعادل باشد،      . كند مي

 اسـت و اگـر بـه عكـس،      شخص داراي سالمت روانـي    

شـخص منفـي و نـا متعـادل باشـد، او از             خود پنـداره    

  . )۶(شود ميلحاظ رواني ناسالم شناخته 
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 ادهسازه ديگري كه از الگوهاي ارتبـاطي خـانو     

. هـاي مقابلـه اسـت       سبك پذيرد مي تأثيرو خود پنداره    

يندي است كه به وسيله آن افـراد        آهاي مقابله، فر   سبك

مسائل ناشي از استرس و هيجان منفي ايجاد شـده را           

آورنـد و بـه طـور كلـي، بـه       مـي تحت كنتـرل خـود در    

هاي شناختي و رفتاري براي جلوگيري، مديريت        تالش

براســـاس ). ۷(شــود  مـــيو كــاهش تنيـــدگي اطــالق   

اي نقـش    هـاي مقابلـه    هاي روان شناختي، سـبك     تئوري

ــيمه ــالمت    مـ ــه سـ ــترس و در نتيجـ ــاهش اسـ در كـ

، سه نوع   )۱۹۹۰()۱(اندلر و پاركر  ). ۸(افراد دارند  ميعمو

 و سـبك    )۳(، هيجـان مـدار    )۲(له مـدار  أسبك مقابلـه مـس    

له مـدار  أدر سبك مقابله مس.  را مطرح كردند )۴(اجتنابي

در اين سبك فرد به جمـع       . له است أمركز بر مس  فرد مت 

پـردازد و   ميآوري اطالعات مربوط به حادثه فشار زا       

اي  و برنامـه  با ارزيابي منابع در دسترس خـود، طـرح          

كنترل هيجانـات و    بر  له هيجان مدار    بمقا. كند ميآماده  

كند، افراد در اين سبك، با       ميكيد  أهاي عاطفي ت   واكنش

 گريـه كـردن، عـصباني شـدن و          برخورد هيجاني و با   

در سـبك   . كننـد  مـي فرياد زدن با فشار روانـي مقابلـه         

مقابله اجتنـابي، فـرد سـعي در دور شـدن از موقعيـت         

 اقـدام بـه   ،فشار آور دارد و با فاصله گرفتن از مـشكل  

فرار و اجتناب كرده و بـراي دريافـت حمايـت عـاطفي             

بـه  معتقد اسـت كـه      ) ۱۹۹۸(پور داعي . )۹(كند ميتالش  

كارگيري راهبردهاي نامناسب در رويارويي با عوامل        

  در ،تواند موجـب افـزايش مـشكالت گـردد         ميفشارزا  

تواند  مياي ه به كارگيري راهبرد درست مقابله  حالي ك 

  .)۱۰(پيامدهاي سودمندي در پي داشته باشد

و از آنجـا کـه   با توجـه بـه مطالـب ذكـر شـده          

دختـران و   مقابلـه بـا اسـترس در دو گـروه          يها سبک

 دو جنس احتمـاالً  يتي شخصيها ل تفاوتيپسران به دل 

هدف اين مطالعه  مقايـسه      باشد،   ميگر  يکديمتفاوت از   

رابطه ابعاد الگوهاي ارتبـاطي خـانواده و متغيـر خـود         

اي در دانـشجويان دختـر و         هاي مقابلـه    پنداره با سبك  

  . .پسر مؤسسه آموزش عالي ارم شيراز بود

  

   بررسيروش 

ــ ــستگي،  ن در اي ــه همب ــاري  مطالع ــه آم جامع

ــه تحــصيل   ــر و پــسر مــشغول ب  در دانــشجويان دخت

  در ســـال رازي ارم شـــيمـــوزش عـــال آســـسه ؤم

 نفـر بودنـد كـه در مقطـع          ۶۰۰ بـه تعـداد      ۱۳۸۹ـ۱۳۹۰

ــي رشــته  ــارداني و كارشناس ــري  ك ــاي هن ــصه ل يتح

 نفـر بـر اسـاس جـدول         ۲۳۴ از ايـن تعـداد       .نمودند مي

ن يـ از ا  .دشدن انتخاب   به روش تصادفي ساده   مورگان  

بـه  االت ؤبـه سـ  )  پسر۹۱ دختر و ۱۱۹( نفر   ۲۲۹تعداد  

 به منظـور رعايـت حقـوق    .گو بودند  ح پاسخ يطرز صح 

ــشجويان     ــه دان ــژوهش ب ــن پ ــدگان در اي ــركت كنن ش

 نـام و مشخـصات    شد كه از نوشتن هرگونـه  يادآوري

ها  چنين محرمانه بودن پاسخ  هم .فردي خودداري شود  

 گرفت كه اين مطلب خود باعـث جلـب       كيد قرار أمورد ت 

  . اعتماد دانشجويان در پاسخگويي گرديد

                                                
1-Endler & Parker 
2-Task Oriented Coping 
3-Emotion Oriented Coping 
4-Evoidance Oriented Coping 
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اس يـ  اطالعـات از سـه مق      يبه منظور گـردآور   

 ابزار تجديد نظـر شـده الگوهـاي         شد؛سنجش استفاده   

       تزيكــوئرنروف بــه وســيله   كــه )۱(ارتبــاطي خــانواده 

دو خرده مقيـاس    شامل  طراحي شد كه    ) ۲۰۰۲(پاتريك

 ۲۶ داراي   بوده  و  نوايي   و شنود و هم   گيري گفت    جهت

اي ليكرت، آزمودني را      درجه ۵گويه است كه در دامنه      

نيـا و   دهد كه در ايران كـوروش     ميمورد سنجش قرار    

نـسخه فارسـي مقيـاس و روايـي آن را         ) ۲۰۰۷(انلطفي

گيري گفت   مطلوب و ضريب آلفاي كرونباخ براي جهت      

 ۸۱/۰و ۸۷/۰ا بـ نوايي را به ترتيب برابـر   و شنود و هم 

 يب آلفاي در پژوهش حاضر ضر    .)۱۱(اند گزارش كرده 

 ۹۲/۰ر گفت و شنود ي متغين پرسشنامه برايکرونباخ ا

  . دست آمده  ب۸۹/۰ يينوا ر همي متغيو برا

ــشنامه   ــداره از پرسـ ــنجش خودپنـ ــت سـ جهـ

سـاخته شـد،    ) ۱۹۹۰(بـك   بـه وسـيله      كه   )۲(خودپنداره

چهــار خــرده ي  ايــن پرســشنامه دارا.اســتفاده گرديــد

بعـد روابـط اجتمـاعي، توانـايي      كه چهـار   است مقياس

 مسائل اخالقي را در افراد در        و  جذابيت فيزيكي  ذهني،

دهد كـه   مياي ليكرت مورد سنجش قرار      درجه ۵دامنه  

باشد و اين مقياس در ايران از نظـر   مي گويه   ۲۵شامل  

  و ضـريب  قـرار گرفـت   سـنجش   مورد  اعتبار و روايي    

پژوهش در   .)۱۲(دمدست آ ه   ب ۸۵/۰ آن   اي كرونباخ آلف

 ي خودپنـداره کلـ    ي کرونبـاخ بـرا    يب آلفا يحاضر ضر 

 يي، توانا ۵۸/۰ ي روابط اجتماع  يها لفهؤ م ي و برا  ۸۴/۰

 ي و مـسائل اخالقـ     ۷۷/۰ يکـ يزيت ف يجـذاب  ،۷۶/۰ يذهن

  . دست آمده  ب۶۴/۰

ــنجش   ــور س ــه منظ ــه ســبكب ــاي مقابل اي از  ه

بـه   كـه    )۳(زا سـترس هـاي ا   له با موقعيت  بپرسشنامه مقا 

جهت بررسي سـه شـيوه      ) ۱۹۹۰(پاركر و  اندلر وسيله

 استفاده شد كـه سـه   ،مقابله با استرس طراحي گرديده   

له مدار، هيجان مـدار و اجتنـابي را     أاي مس  سبك مقابله 

گيري  اي ليكرت اندازه  گزينه۵در افراد براساس مقياس 

 ينجـات  ،باشـد و در ايـران   مي گويه ۴۸كند و شامل     مي

له أهـاي مـس     ضريب پايـايي بـراي سـبك       )۲۰۰۸(ارهيب

 ۷۳/۰ ، ۸۸/۰ب يـ ترتهيجان مدار را به اجتنابي و  مدار،  

ــ۷۸/۰و  ــت آورده  ب ــر  )۱۳(دس ــژوهش حاض  و در پ

 سـبک   ين پرسـشنامه بـرا    يـ  کرونبـاخ ا   يب آلفـا  يضر

 و سـبک    ۸۲/۰جـان مـدار     ي، سـبک ه   ۸۶/۰مساله مـدار  

  .. دست آمده  ب۸۲/۰ ياجتناب

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

ــرم ــزار  ن ــون)SPSS)۴اف ــريب    و آزم ــاري ض ــاي آم ه

  . تجزيه و تحليل شدند)۶( و تي مستقل)۵(پيرسون

  
  ها  يافته

كننـدگان    معيار سـن شـركت      ميانگين و انحراف  

  . سال بود۹۸/۲±۷۳/۱۹

بــــر اســــاس نتــــايج حاصــــله ميــــانگين و 

 يا هـا در سـبک مقابلـه    ي نمـرات آزمـودن  معيار  انحراف

                                                
1-Revised Family Communication Pattern (RFCP)  
2-Self Concept Test (SCT) 
3-Coping Inventory for Stressfull Situation 
4- Statistical Package for Social Sciences 
5-Pearson 
6- Independent T-Test 
  

 
 
 

  
  



 الگوهاي ارتباطي خانواده و متغير خود پنداره 
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ــس ــران  أم ــدار در دخت ــبک ، ۱۹/۵۹ ±۱۳/۹له م  در س

ــه ــابيا مقابلــ ــداره  و  ۰۹/۵۲ ±۲۵/۱۰ي اجتنــ           خودپنــ

باشـند و در     مـي ر  ين مقاد يشتري ب ي دارا ۲۸/۸۴ ۹۸/۹±

له مـــــدار أ مـــــسيا پـــــسران در ســـــبک مقابلـــــه

ــم ــه ،  ۳۱/۵۹±۲۲/۸نيانگي ــبک مقابل ــابيا در س  ي اجتن

 ي دارا۷۳/۸۲±۸۵/۱۵ و در خودپنــــداره ۶/۱۰±۳۹/۵۱

   .)۱جدول(باشند مير ين مقاديشتريب

در دو گروه دختران و پسران      نتايج نشان داد،    

 يريـ  بـا جهـت گ  يله مدار و اجتنابأ مسيسبک مقابله ا 

ــه   ــبک مقابل ــنود و س ــت و ش ــا  ي هيا گف ــدار ب ــان م ج

                 و يدار ي رابطــه مثبــت و معنــيينــوا  هــميريــگ جهــت

 ي داراي اجتنــابيا ابلــهر خودپنــداره بــا ســبک مقيــمتغ

  . )۲جدول)(>۰۵/۰p(داري است معنيرابطه مثبت و 

ــمتغ ــت ري ــنود و گف ــروه در ش ــران گ ــا دخت  ب

 در و ياجتنـاب  سـبک  و مـدار  لهأمـس  سـبک  يرهايمتغ

 رابطـه  يدارا ياجتنـاب  سبک ريمتغ با تنها پسران گروه

 ريــمتغچنــين  هــم ).>۰۵/۰p(بــود يدار يمعنــ و مثبــت

 جـان يه سـبک  ريـ متغ بـا  تنها وهگر دو هر در ييهمنوا

ــ و مثبــــــت رابطــــــه يدارا مــــــدار  يدار يمعنــــ

  .)۳جدول )(>۰۵/۰p(بود

 ضـريب همبـستگي     آزمـون  جينتـا  بـه  توجه با

   با دختران گروه در پنداره خود ريمتغپيرسون 

ــايمتغ ــبک يرهـ ــس سـ  r= ۴۱/۰(مـــدار لهأمـ

ــبک و) >۰۰۱/۰pو ــاب س ) >۰۰۱/۰p و r= ۲۷/۰ (ياجتن

 گــروه در امــا بــود، يدار يمعنــ و مثبــت رابطــه يدارا

 ياجتنـاب  سـبک  ريـ متغ با تنها خودپنداره ريمتغ پسران

)۳۰/۰ =r ۰۰۱/۰ وp< (يدار يمعن و مثبت رابطه يدارا 

  .)۴جدول(بود

 در يدار يمعنـ  تفاوتحاصله   جينتا به توجه با

 و دختـران  گـروه  دو در مـدار  جانيه رسبکيمتغ نمره

 ريـ متغ نيا نمره که بيترت نيا به شت،دا وجود پسران

 در ريمتغ نيا ازنمره شتريب)  ۴۸/۵۱ (دختران گروه در

  .)۵جدول)(>۰۵/۰p(بود) ۱۸/۴۸  (پسران گروه

  

  بحث

بر اساس تئورهاي روان شناختي، سبك هـاي         

در كـاهش اسـترس و در نتيجـه          مـي مقابله اي نقش مه   

ن مطالعـه    ـــــ هدف اي  .)١ـ٥(افراد دارند  ميسالمت عمو 

عاد الگوهاي ارتباطي خانواده و متغيـر   مقايسه رابطه اب  

اي در دانشجويان دختر  هاي مقابله   خود پنداره با سبك   

  .و پسر مؤسسه آموزش عالي ارم شيراز بود

  

  

  
  

   نمرات الگوهاي ارتباطي خانواده در دانشجويان دختر و پسر اريمع انحراف و نيانگيممقايسه  : ۱ جدول
  

  ريمتغ 
  گروه

 پنداره خود ياجتناب مدار جانيه مدار لهأمس
 روابط
 ياجتماع

يي توانا
 يذهن

 تيجذاب
 يکيزيف

 مسائل
 ياخالق

 و گفت
 شنود

 ييهمنوا

 ۵۲/۲±۰۹/۱  ۵۲/۳±۹۱/۰ ۲۱/۳±۶۸/۰ ۷۳/۳±۵۴/۰ ۶۶/۳±۶۴/۰ ۵۹/۳±۵۶/۰ ۲۸/۸۴±۹۸/۹ ۰۹/۵۲±۲۵/۱۰ ۴۸/۵۱±۲۵/۱۰ ۱۹/۵۹±۱۳/۹ دختر
 ۸۵/۲±۸۰/۰ ۲۳/۳±۸۸/۰ ۱۵/۳±۵۹/۰ ۷۵/۳±۶۵/۰ ۵۹/۳±۶۹/۰ ۵۰/۳±۶۶/۰ ۷۳/۸۲±۸۵/۱۵ ۳۹/۵۱±۶۰/۱۰ ۱۸/۴۸±۴۴/۹ ۳۱/۵۹±۲۲/۸ پسر

    



 همكاران و رويا طاهري
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   در گروه دختران و پسرانمطالعه موردي رهايمتغي همبستگ سي ماترمقايسه: ۲جدول 
  

  

  متغير
 گروه

  مدار لهأمس
 

  مدار جانيه
 

  ياجتناب
 

  پنداره خود
  

  شنود و گفت
 

  ييهمنوا
 

      ۱  مدار لهأمس ؛دختر
     ۱ -۱۳/۰ مدار جانيه

    ۱ ۲۴/۰* ۲۴/۰* ياجتناب 
   ۱ ۲۷/۰* -۰۷/۰ ۴۱/۰* پنداره خود
   ۱ ۲۳/۰* ۲۴/۰* -۱۳/۰ ۳۰/۰* شنود و گفت

 ۱ -۴۶/۰* ۰۷/۰ ۰۶/۰ ۲۲/۰* ۰۴/۰ ييهمنوا

      ۱ مدار لهأمس ؛پسر
     ۱ ۲۳/۰ مدار جانيه

    ۱ ۱۳/۰ ۴۷/۰* ياجتناب 
   ۱ ۳۰/۰* ۱۰/۰ ۳۷/۰* پنداره خود
   ۱ -۰۳/۰ ۳۲/۰* -۱۰/۰ ۲۱/۰ شنود و گفت

 ۱ -۲۵/۰* -۲۱/۰ ۰۱/۰ ۳۶/۰* -۰۵/۰ ييهمنوا

  داري  سطح معني>۰۵/۰ *
  رساي در دانشجويان دختر و پ مقابله يها سبک با خانواده يارتباط يالگوها نيب يهمبستگ سيماترمقايسه  : ۳ جدول

  

  متغير ييهمنوا شنود و گفت
 يمعنادار سطح يهمبستگ بيضر يمعنادار سطح يهمبستگ بيضر گروه

 ۷۴/۰ ۰۴/۰ ۰۰۰/۰ ۳۰/۰* مدار لهأمس سبک ؛دختر
 ۰۳۷/۰ ۲۲/۰* ۲۰/۰ -۱۴/۰ مدار جانيه سبک

 ۵۸/۰ ۰۶/۰ ۰۲/۰ ۲۴/۰* ياجتناب سبک 

 ۶۹/۰ -۰۵/۰ ۰۸/۰ ۲۱/۰ مدار لهأمس سبک ؛پسر
  ۰۰۵/۰ ۳۶/۰* ۴۲/۰ -۱۰/۰ مدار جانيه سبک

 ۹۶/۰ ۰۱/۰ ۰۰۹/۰ ۳۲/۰* ياجتناب سبک

  داري سطح معني >۰۵/۰ *
   در دانشجويان دختر و پسرمقابله يها سبک با پنداره خود ريمتغ نيب يهمبستگ سيماترمقايسه  : ۴ جدول

  

  متغير ياجتناب سبک مدار جانيه سبک مدار لهأمس سبک
 يدار يمعن سطح يبستگهم بيضر يدار يمعن سطح يهمبستگ بيضر يدار يمعن سطح يهمبستگ بيضر گروه

 ۰۰۷/۰ ۲۷/۰* ۴۸/۰ -۰۷/۰ ۰۰۱/۰ ۴۱/۰* خودپنداره ؛دختر

 ۰۰۸/۰ ۳۰/۰* ۴۰/۰ ۱۰/۰ ۰۰۱/۰ ۳۷/۰ خودپنداره ؛پسر

  داري سطح معني >۰۵/۰ *
  پسران و دختران گروه دو در مقابله يها سبک ميانگين و انحراف معيار نمرات  سهيمقا : ۵ جدول

  

 داري سطح معني درجه آزادي آماره تي نيانگيم±ار يمع انحراف گروه وابسته ريمتغ
 ۱۹/۵۹±۱۳/۹ دختر ؛مدار مساله سبک

 ۳۱/۵۹±۲۲/۸ پسر 
۰۹/۰  ۱۷۵  ۹۳/۰ 

 ۴۸/۵۱±۲۵/۱۰ دختر ؛مدار جانيه سبک

 ۱۸/۴۸±۴۳/۹ پسر 
۲۱/۲ ۱۷۶ ۰۲۸/۰ 

  ؛ياجتناب سبک ۰۹/۵۲±۲۵/۱۰ دختر
 ۳۹/۵۱±۶/۱۰ پسر 

۴۴/۰ ۱۷۷ ۶۶/۰ 

  



 الگوهاي ارتباطي خانواده و متغير خود پنداره 
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 ي الگوهـا  ابعادنيب  کهداد حاضر نشان   طالعةم

 يا  مقابلـه  يهـا   سبک  با  خود پنداره   خانواده و  يارتباط

 وجـود  يدار ي معنـ  تفاوت پسر و ان دختر يدر دانشجو 

در   يله مـدار و اجتنـاب     أ مس يا  مقابله يها سبک ودارد  

 در ي اجتنــاب يا ســبک مقابلــه  ان دختــر و يدانــشجو

ــا متغپــسر انيدانــشجو ــ ب ســبک  و شــنود ر گفــت وي

  هـر دو   در يينـوا  ر هـم  يـ جان مـدار بـا متغ     يه يا مقابله

 يدار يپسررابطه مثبت ومعنو ان دختر يگروه دانشجو

 كـه در    گونه گفت  نيتوان ا  ميافته  ين  ين ا ييدر تب  .دارد

 بـه   آنها با فرزنـدان خـود   يها  که خانواده  يانيدانشجو

طور مكرر و آزاد بدون هيچ محـدوديتي بـه ارتبـاط و          

پردازند و افـراد خـانواده در بيـان         ميعامل با يكديگر    ت

هـا آزادي بيـان      گيـري  افكار و احساساتشان و تصميم    

نمايند، در برخورد با  ميداشته و به طور مشترك عمل  

اي  هاي استرس زا در زنـدگي از سـبك مقابلـه          موقعيت

نمايند، بدين معني كه بر مسئله      ميله مدار استفاده    أمس

سـعي در بـر طـرف و حـل نمـودن آن      متمركز شده و    

نـوايي و سـبك      چنين در تبيين رابطه بين هـم       هم. دارند

ــه ــدار،   مقابل ــان م ــياي هيج ــرد، در   م ــار ك ــوان اظه ت

ــانواده ــت  خ ــه جه ــايي ك ــم  ه ــري ه ــا   گي ــوايي در آنه ن

ها و اطاعت    نوايي عقايد و نگرش    فرماست و بر هم    حكم

كننـد،   مـي كيـد   أاز والدين و عدم ارتباط و تعامل بـاز ت         

هـا و   باشند كه در برخورد با تـنش     ميداراي فرزنداني   

فشارهاي زندگي به صورت هيجاني رفتار نموده و بـا         

گريه كردن، فريـاد زدن، عـصباني شـدن و رفتارهـاي          

 و تـالش بـر     پرداختـه  شبيه آن به تخليه هيجاني خـود      

هـاي حاصـل     پريشاني وها رها سازي خود از آشفتگي 

ن بـه آرامـش موقـت و بـه     از وقـوع اسـترس و رسـيد   

   . )۱۴(له دارندأتعويق انداختن حل مس

 يدار يچنين در تبيين يافته وجود رابطه معن   هم

گيـري گفـت و شـنود خـانواده و سـبك             و مثبت جهـت   

له أتوان اظهار كـرد كـه اگـر مـس          مياي اجتنابي،    مقابله

ثر واقع نـشد، افـراد بـه        ؤم) له مدار أمقابله مس (گشايي  

پردازند كه دروني و شخـصي اسـت    مي مقابله اجتنابي 

 و هدف آن كنترل ناراحتي در مـواقعي اسـت كـه كـار             

آيـد و از طريـق اجتنـاب       مـي چنداني از دست فرد بـر ن      

هـاي مختلـف از    زا بـه شـيوه   كردن از موقعيت استرس 

كننـد و    مـي گيري     كناره ،برخورد و پرداختن به مشكل    

گيــري گفــت و شــنود  توانــد جهــت مــيايــن موضــوع ن

ــ ــد خ ــض نماي ــه در   ،انواده را نق ــرادي ك ــه اف ــرا ك  چ

گيـــري گفـــت و شـــنود  هـــاي آنهـــا جهـــت خـــانواده

فرماست، با تكيه بر جو خانوادگي گرم و پـذيرا و            حكم

له و بحران أحمايت گر، در صورتي كه قادر به حل مس   

فعالي عمل به وجود آمده نباشند، تا مدتي به صورت ان       

زا به  عيت استرس كردن از موقكرده و از طريق اجتناب

موكـول   تر طور موقتي، حل مشكل را به زماني مناسب       

رامـش بيـشتر بـه    آنمايند تـا در زمـان مقتـضي بـا       مي

له گشايي بپردازند و اين شايد به آن دليل است كه أمس

در برخـي مواقــع، شـرايط و امكانــات الزم بـراي حــل    

مشكل وجود ندارد و در واقع فرد، هر آنچه كه تـالش             

اي   مـشكل نمايـد، موقعيـت بـه گونـه        كردن  در برطرف 

پاسخ به   در ).۱۴(تواند كاري از پيش ببرد     مياست كه ن  

شنود باال   با گفت وييکه چرا دختران در خانوادها نيا

ــه ــاب له مــدار وأ مــسيا از ســبک مقابل  اســتفاده ياجتن
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 فقط از سبک   ييها ن خانواده يپسران در چن   و ندينما مي

ل يـ ن دليـ د بـه ا  ي شـا  ،نـد ينما مي ستفاده ا يمقابله اجتناب 

 يهـا  بحـران  ه با مشکالت و   هباشد که پسران در مواج    

رامش آ به خاطر بر هم نخوردن        گام نخست   در يزندگ

اجتنـاب از برخـورد       و يريـ گ   بر کناره  ي خود سع  يآن

ل ي دختران به دل   يول،  ندينما ميبامشکل به وجود آمده     

ن  کــه در امــور از خــود نــشاييجــو  و چــارهيريــگيپ

ه  بحـران بـ    كـردن   در برطـرف   ي در ابتدا سـع    ،دهند مي

 از حـل مـشکل      ،يدر صـورت   نـد و  ينما مـي وجود آمده   

فـراهم  آن  حـل    يط بـرا  يند که شـرا   ينما مي يريگ کناره

  .)۱۴(نباشد

كـه بـين متغيـر خودپنـداره و      در رابطه با ايـن    

 وجـود   يدار ين مع هاي رابط  هاي مقابله  هاي سبك  لفهؤم

دهــد كــه متغيــر  مــينــه نــشان گو ايــن نتــايج شــت،دا

داراي رابطــه مثبــت و در گــروه دختــران خودپنــداره 

له مـدار و اجتنـابي      أاي مـس   داري با سبك مقابلـه     يمعن

بيـان  گونـه    نياتوان   مي افتهي اينن  ييتبباشد كه در     مي

ــشجو،كــرد ــري دان ــت  کــهيان دخت ــداره مثب  از خودپن

 احـساس    و برخوردارند، داراي سالمت رواني بيـشتر     

باشـند و در انطبـاق و سـازگاري بــا     مـي ايـت برتـر   كف

دنياي پيرامون خـويش توانـاتر بـوده و در كـل داراي          

احساساتي مثبت و ارزشمند نسبت به خود هستند كـه         

 ،همين احساسات مثبت نسبت به خـود      از  برخورداري  

هـاي   عملكرد آنها را در برخـورد بـا مـشكالت و تـنش          

 را افــزايش بخــشد و كــارآيي آنهــا مــيزنــدگي بهبــود 

 آنهـا در  شـود،  ميدهد كه اين موضوع خود موجب     مي

هاي زنـدگي در مواقـع مقتـضي از          برخورد با استرس  

ر كه سبك له مدار و در مواقعي ديگأاي مس سبك مقابله 

اي اجتنـابي    د از سـبك مقابلـه     له مدار كارساز نيفت   أمس

براي رسيدن به آرامش موقـت و موكـول كـردن حـل              

   .)۱۴(اسب، استفاده نمايندله به زماني منأمس

 مثبـت  داري  يافته وجود رابطـه معنـ     ين  ييدر تب 

ان يـ  در مير خودپنداره و سبک مقابله اجتنـاب      ين متغ يب

ان کـرد کـه     يـ گونـه ب   نيـ تـوان ا   مـي ان پـسر    يدانشجو

ــشجو ــسر، يدان ــان پ ــوردار  يحت ــود برخ ــا وج  از يب

ــو  ــداره مثبــت و ق ــا مــسا يخودپن ل و ي در برخــورد ب

 ي اغلــب از ســبک مقابلــه اجتنــابي زنــدگيهــا اســترس

ن معنـا کـه بـه منظـور بـرهم           ي بـد  ،نـد ينما مـي استفاده  

گر ي ديله را به زمانأ خود حل مسينخوردن آرامش آن  

 از خـود  يشتريـ کننـد و صـبر و حوصـله ب    ميموکول  

له بـه  أدهند و از برخـورد و مواجهـه بـا مـس        مينشان  

د ينـد و شـا  ينما مـي  يوجود آمده تا حد امکان خوددار    

 پسران نسبت بـه   يريگيت و پ  يل عدم حساس  ين به دل  يا

ل ي مساي از رويدختران باشد، چرا که پسران به راحت

 در ي حتـ  نگرفتن امور ي جد با سهل گرفتن و    گذشته و 

  و  منفعالنـه  ي زنـدگ  يهـا  ن بحران يتر برخورد با سخت  

 بـا   ن کـه دختـرا    يند، در صـورت   ينما مي عمل   تفاوت يب

  وشتريـ  بيبا سـماجت   و سرسختانه ، گرفتن امور  يجد

له و أ مــسيســاز  تــالش در برطــرف تــرمــو شــکافانه

ــد و   ــده دارن ــه وجــود آم ــت از مــيبحــران ب  تــوان گف

ــاره ــو چــ ــب ييجــ ــسبت بــــه يشتريــ ــسران  نــ  پــ

   ).۱۴(برخوردارند
ــايج مطالعــه حاضــر،   ــر اســاس نت در ســبك ب

اي هيجان مدار در دو گـروه دختـران و پـسران             مقابله
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 به اين ترتيـب كـه نمـره    ،ارد وجود د  داري  يتفاوت معن 

 بيشتر از نمره اين متغيـر       ر گروه دختران    اين متغير د  

 در صـورتي كـه در سـبك         ،باشـد  ميدر گروه پسران    

له مدار و اجتنابي در دو گروه دختران و        أاي مس  مقابله

ن پـژوهش بـا     يـ او  يافت نشد  داري  يپسران تفاوت معن  

  )۲۰۰۸(ارهيـ  ب ينجـات  بـه وسـيله   پژوهش انجـام شـده      
ايـن  دسـت آمـده از      ه  ج بـ  ينتـا  شايد   ).۱۳(سو بود   ناهم

يافته مبين آن باشد كه دختران در مقايسه بـا پـسران،           

به دليل داشتن عواطف و احـساساتي سرشـار و عـدم     

زا  هاي استرس  در موقعيت،بازداري خود در بروز آنها 

دهنـد و بـا انجـام     مـي به طور هيجـاني واكـنش نـشان        

 بــه تخليــه هيجــاني خــود اعمــال و رفتارهــاي مختلــف
پردازند تا شـايد بـه طـور موقـت از فـشار روانـي                 مي

ه يتخل البته بعد از   و استرس در آن موقعيت رها گردند     

 بـه کنـار   يشتريـ  خود با تـوان ب     ينفجانات م ينمودن ه 

 ولـي در   ،پردازنـد  مـي  مـشکل    يسـاز  مدن و برطـرف   آ

و  گروه پسران شايد به خاطر اين باشد كه آنها از ابتدا  

 در ابــراز احــساسات و هيجانــات خــود، ياوان کــودک
متحمــل بــازداري هــايي از طــرف والــدين و اطرافيــان 

زا بـه   هـاي اسـترس   اند و در برخورد بـا موقعيـت        هشد

  .ميزان كمتري قادر به بروز واكنش هيجاني هستند
  

   يريگ جهينت
هــا  تــوان نتيجــه گرفــت كــه اگــر خــانواده  مــي

ــبك   ــروز س ــتار ب ــه  خواس ــاي مقابل اي كارآمــد در  ه

 در ارتباطـات و تعـامالت       دباشـند، بايـ    ميفرزندانشان  

پذير بوده و شرايط گفـت و گـوي       خود با آنها، انعطاف   

ــا   راحــت را در ــف وســيعي از موضــوعات ب ــاره طي ب

ل عقايـد   يفرزندان خود فراهم نمايند و از هر گونه تحم        

هاي خود به فرزندان و مجبور ساختن آنها به     و نگرش 

چـون و چـراي قواعـد خـانواده         پذيرش بـي  پيروي در   

رسـان آن بيـشتر از        چرا كـه تبعـات آسـيب       ،بپرهيزند

تواننـد بـا    مـي هـا   چنـين خـانواده    هم.باشد ميمنافع آن  
تقويت خودپنداره مثبت و عزت نفس در فرزندان خود،    

اي  هـاي مقابلـه    آنها را در جهت برخـورداري از سـبك        

هاي   بروز آسيب  كارآمد ياري رسانده و با اين عمل از       

ــس ــا    ميج ــت ب ــورد نادرس ــر برخ ــه در اث ــي ك و روان

شـود، جلـوگيري     مـي زا حاصـل     هاي اسـترس   موقعيت

  . نمايند

  

  تقدير و تشكر

نامه كارشناسي ارشـد   اين مطالعه حاصل پايان 

ــد  مـــشاوره   مـــصوب دانـــشگاه آزاد اســـالمي واحـ

  .بود مرودشت
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Abstract 
 
Background & Aim: Since people have different coping styles, the purpose of the present 
research was to compare the relationship between family communication patterns and self-concept 
with coping styles among male and female students of Eram Higher Education Institution in Shiraz. 
 
Methods:  In the present correlation study conducted in 2011 at Eram Higher Education Institution 
in Shiraz, 229 participants (91 males &119 females) were selected by simple random sampling 
method. Data was collected by using the revised version of family communication patterns 
questionnaire (RFCP), Koerner & Fitz patrik (2002), Beck's Self-concept Test (CST) (1990) and 
Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) Endler & Parker (1990). Data was analyzed using 
correlation matrix & independent t-test analysis.  
 
Results: According to the result, there was significant correlation between family communication 
patterns and self-concept with coping styles among male and female students. In the female group, 
task oriented coping and avoidance oriented coping with conversation orientation and emotion 
oriented coping with conforming orientation showed positive significant correlation. In male group 
avoidance orientation coping with conversation orientation and emotion oriented coping with 
conforming orientation showed positive significant correlation. Also, related to self concept variable, 
results showed female students task oriented coping and avoidance oriented coping had significant 
correlation with the self concept variable, but the male students avoidance oriented coping had 
significant correlation with the self concept variable(P<0/05). Also, the result showed significant 
difference between two male and female students, in emotion oriented coping, so the female 
group, emotion oriented coping with (51/48) was more than the orientation within the male group 
with (48/18), (p<0.05). 
 
Conclusion: Family communication patterns and the concept are effective on coping styles. 
Therefore, strategies to improve teaching and learning factors in the family, especially for young 
people is essential. 
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