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 2کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،اداره آموزش و پرورش شاهین شهر

چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده و خودمهارگری بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان در سال
تحصیلی  1400-1401صورت گرفت .پژوهش حاضر ازنظر هدف تحقیق در دستهی پژوهشهای بنیادی و ازنظر روش جمع-
آوری دادهها در دستهی پژوهشهای توصیفی -همبستگی قرار دارد .جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل کلیهی دانش آموزان
شاهین شهر در مقطع متوسطه در سال تحصیلی  1400 – 1401بود که تعداد  350نفر از آنها بهوسیلهی روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای جهت انتخاب نمونهی تحقیق در نظر گرفته شد .جهت جمعآوری داده پژوهش حاضر از  3پرسشنامهی
الگوهای ارتباطی خانواده (فیتز پاتریک و ریچی ،)1990 ،فرم کوتاه خودمهارگری (تانجی و همکاران )2004 ،و سازگاری
تحصیلی (سینها و سینگ )1993 ،استفاده گردید .همچنین برای تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار  spss-22استفاده شد.
یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین الگوهای ارتباطی خانواده و خودمهارگری نقش معنیداری در پیشبینی
سازگاری تحصیلی دارند .در زمینهی الگوهای ارتباطی خانواده ،جهتگیری گفتوشنود بهصورت مثبت و معنادار (r=0/36,
) p<0/01و جهتگیری همنوایی بهصورت منفی و معناداری ) (r= -0/34, p<0/01با سازگاری تحصیلی دانش آموزان رابطه
داشت .همچنین یافتهها حاکی از آن بود که بین خودمهارگری و سازگاری تحصیلی نیز رابطهی مثبت و معناداری (r=0/32,
) p<0/01وجود دارد .نتیجه گیری  :با توجه به مشخص شدن اهمیت نقش خانواده و الگوهای ارتباطی درون آن و
خودمهارگری (در سازگاری تحصیلی دانشجویان) پیشنهاد میشود تا نهادهای آموزشی کالسهایی در زمینهی آموزش مهارت-
های ارتباطی مؤثر و آموزش خودمهارگری برای والدین و دانش آموزان در نظر بگیرند.
واژههای كلیدی :الگوهای ارتباطی خانواده ،خودمهارگری ،سازگاری تحصیلی.
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مقدمه:
امروزه مدارس و موسسات آموزشی در سراسر جهان فقط به بعد شناختی و دروس دانش آموزان توجه ندارند و به سایر
ابعاد وجودی دانش آموزان مانند بهداشت روان  ،بهزیستی وجودی  ،خوشبختی و سازگاری نیز توجه دارند .سازگاری در اصل از
زیست شناسی نشات گرفته است .برای اولین بار  ،داروین سازگاری با تغییرات محیطی را اساس بقای گونه ها دانست .سپس ،
این مفهوم در علوم دیگری مانند روانشناسی و جامعه شناسی نیز مورد استفاده قرار گرفت (یالیم )2007 ،؛ اما در علم رفتاری
مخصوصا روانشناسی ،سازگاری و انطباق؛ به معنی ،شیوه مسالمت آمیز کنار آمدن با محیط بیان شده است (بیکر و سیریاک،
1984؛ به نقل از عبدی و درخشانی.)1395 ،
سازگاری حوزه ها و جایگاه های مختلفی دارد .سازگاری در انتقال به یک محیط یا موقعیت جدید  ،سازگاری در روابط
بین فردی و سازگاری در موقعیت های آموزشی که "سازگاری تحصیلی" نامیده می شود (عبدی و درخشانی  .)1395 ،در واقع
 ،سازگاری تحصیلی به توانایی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات آموزش  ،نقش هایی که مدرسه به عنوان یک نهاد
اجتماعی با آن روبرو است ،اشاره دارد( .پینتریچ ،ترجمه شهرآرای1390 ،؛ به نقل از شبان سروستانی.)1395 ،
سازگاری تحصیلی با ورود نوجوانان به دبیرستان اهمیت بیشتری پیدا می کند  ،که تحت تأثیر عواملی مانند انگیزش ،
وضعیت خانواده  ،مهارتهای فردی و اجتماعی  ،عوامل فرهنگی و روانشناختی است .از بین این عوامل  ،الگوهای ارتباطی
خانواده و والدین می توانند نقش مهمی در حفظ سالمت روانی  ،اجتماعی  ،جسمی و سازگاری در محیط آموزشی داشته
باشند .اولین پایگاه اجتماعی در تمام مراحل رشد  ،به ویژه در دوره نوجوانی  ،که نقش مهمی در تنظیم افکار  ،احساسات و
رفتارهای نوجوانان دارد  ،خانواده است( .یوسفیفهاندری2015 ،؛ به نقل از عبدی و درخشانی .)1395 ،شواهد متعددی در
تائید رابطهی عوامل مرتبط با خانواده و سازگاری فرزندان و یا مؤلفههای آن وجود دارد (فیتز پاتریک و ریچی1994 ،؛ ترز و
سولبرگ2001 ،؛ کوئرنر و فیتزپاتریک2002 ،؛ جونز و پرینز2005 ،؛ فوالدچنگ و لطیفیان1381 ،؛ فوالدچنگ 1387 ،و
 ،)1385ازجمله الگوی ارتباطی خانواده که یکی از کارکردهایی است 2که قادر به تأثیرگذاری بر فرزندان میباشد (کوئرنر و
فیتزپاتریک.)2002 ،
الگوهای روابط خانوادگی به چگونگی تعامل اعضای خانواده برای رسیدن به نقاط مشترک و نحوه تصمیم گیری خانواده
اشاره دارد (فیتزپاتریک  .)2004 ،به منظور تعیین الگوهای ارتباطات خانوادگی  ،فیتزپاتریک و ریچی ( )1994در کاری که
برای اولین بار توسط مک لئود و چفی ( )1972انجام شد تجدید نظر کردند و دو بعد اساسی "جهت گیری مکالمه" و "جهت
گیری همنوایی" در الگوهای ارتباطی را در نظر گرفتند .آنها جهت گیری مکالمه ای را تا آنجا در نظر می گیرند که خانواده ها
محیط و شرایطی را ایجاد کنند که در آن همه اعضای خانواده به مشارکت آزادانه  ،تعامل و بحث در مورد طیف گسترده ای از
موضوعات نامحدود ترغیب شوند" .جهت انطباق" را تا حدی تعریف کرده و در نظر گرفتند که خانواده ها بر شباهت نگرش ها ،
ارزش ها  ،جلوگیری از تعارض و وابستگی متقابل اعضای خانواده تأکید کنند (فیتیزپاتریک .)2004 ،
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نوجوانان در خانوادههایی که به جهتگیری گفتوشنود تأکید میشود ،در معرض خطر کمتری برای سازگاری با
مشکالت هستند (روتر و کوئرنر .)2008 ،در مجموع ،جهتگیری گفتوشنود یک پیشبینی کننده مثبت و جهتگیری
همنوایی یک پیشبینی کننده منفی بر سالمت روان فرزندان میباشد (تجلّی و لطیفیان)2007 ،؛ بنابراین ،تأثیر محیط خانواده
در شکلگیری شخصیت و بروز رفتارهای سازگارانه و ناسازگارانه افراد بر کسی پوشیده نیست ،بهخصوص در سنین نوجوانی و
جوانی که دوران هویتیابی و استقاللطلبی نوجوان است (رجبی ،چهاردولی و عطاری .)2007 ،مطالعات کوستاس ( )2005نیز
نشان داد که روابط والدین -نوجوان بهخصوص روابط مادر -نوجوان بهطور قطعیتری با سازگاری تحصیلی ارتباط دارد و دانش-
آموزان نیز والدینشان بهخصوص مادران را بهعنوان اولین کسی که توسط آنها حمایت میشوند ،معرفی کردند (به نقل از
عبدی و درخشان.)1395 ،
همچنین متغیر دیگری که پیشبینی میشود با سازگاری تحصیلی در ارتباط باشد ،خودمهارگری میباشد .پژوهشها
نشان دادهاند کنترل خود به عنوان نوعی مهارت اجتماعی  ،می تواند میزان موفقیت در زندگی را تعیین کند (محمدی مسیری
و همکاران  .)2012 ،و با سالمت روان  ،بیان مناسب نیازها و احساسات  ،روابط بین فردی  ،سازگاری روانشناختی  ،پیشرفت
در تکالیف دانشگاهی و رفاه رابطه مثبت و معناداری دارند (خانزاده  ،محمدی  .)1395 ،محققان خود کنترلی را به عنوان
توانایی تغییر پاسخ ها جهت همسان سازی آنها با استانداردها  ،ارزش ها و اخالق برای اهداف بلند مدت تعریف می کنند.
تقریباً همه مشکالت عمده شخصی و اجتماعی و نقص قانون تحت تأثیر نوعی شکست در کنترل خود است .مسئله خودکنترلی
از زمان فیلسوفان یونانی مورد توجه قرار گرفته است (رفیعی هنر  .)2013 ،محور اصلی خود کنترلی توانایی شخص در نادیده
گرفتن تنش های داخلی یا تغییر آنها و همچنین جلوگیری از تمایالت نامطلوب و جلوگیری از اقدام به آنها است( .تانجنی،
بایومیستر و بون.)2004 ،
مطالعات بیشماری در خارج از کشور پیامدهای خودکنترلی را با رویکرد غربی بررسی کرده اند .به عنوان مثال  ،تانجانی
و همکاران )2004( .در مطالعه خود دریافتند که خودکنترلی باال به شدت باعث سازگاری می شود و افراد را قادر می سازد
زندگی شادتر و سالم تری داشته باشند .افرادی که دارای خودکنترلی باال هستند بهتر می توانند زندگی خود را مدیریت کنند ،
روحیه خود را حفظ کنند  ،رژیم خود را ادامه دهند  ،به وعده های خود عمل کنند  ،مصرف الکل را محدود کنند  ،در هزینه
های خود صرفه جویی کنند  ،اسرار خود را حفظ کنند و در کار خود پایدار باشند .این صفات با موفقیت و رفاه بیشتری در
زندگی همراه است .بیشتر افراد که خودکنترلی دارند سازگاری روانشناختی بهتری و خودپنداره و عزت نفس باالتر را تجربه
می کنند( .به نقل از عبدالهیگزافرودی.)1395 ،
با توجه به مطالب ذکر شده و وجود ارتباط بین متغیرهای پژوهش ،پژوهشگر در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به
این سؤال است که آیا الگوهای ارتباطی و خودمهارگری بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان نقش دارند.
روش
پژوهش حاضر را به لحاظ هدف پژوهش میتوان یک پژوهش بنیادی دانست و به لحاظ شیوه جمعآوری اطالعات یک
پژوهش از نوع توصیفی همبستگی میباشد .بهمنظور تکمیل اطالعات و یافتههای پژوهش نیز از مطالعات اسنادی -کتابخانهای
و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است.
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جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شاهین شهر در سال تحصیلی  1401-1400می-
3
تعداد جامعه آماری پژوهش
باشد برای انتخاب نمونه در پژوهش حاضر از جدول کرجسی و مورگان استفاده گردید .با توجه به

حاضر تعداد مناسب برای این پژوهش  357نفر میباشد.

ابزار پژوهش

پرسشنامه تجدید نظر شدهی الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی)
این ابزار توسط ریچی و فیتزپاتریک ( )1990طراحی شده است و میزان توافق یا مخالفت پاسخ دهنده را با  26ماده در
ال موافق و نمره صفر برابر کامال
مورد وضعیت روابط خانوادگی وی در محدوده  5درجه اندازه گیری می کند .نمره  4برابر کام ً
مخالف است 15 .مورد اول مربوط به بعد جهت گیری مکالمه و  11مورد بعدی مربوط به بعد جهت گیری انطباق است .هر
موضوع از این ابزار دو امتیاز کسب می کند .نمره باالتر در هر مقیاس به این معنی است که آزمودنی به ترتیب در خانواده خود
جهت گیری یا انطباق مکالمه بیشتری را درک می کند .فیتزپاتریک و ریچی ( )1994گزارش کردند که ضریب اطمینان روش
بازآزمایی در سه گروه سنی مختلف پس از یک دوره سه هفته ای برای جهت گیری مکالمه نزدیک به  1و برای جهت گیری
صامت بین  0.73تا  0.93بود .روایی محتوا و معیار پرسشنامه نیز در تحقیقات کوئرنر و فیتزپاتریک ( )2002مشخص شده
است
در مطالعه کشاورزان ( ،)2009آلفای کرونباخ برای جهت گیری مکالمه و جهت گیری انطباق به ترتیب  0.92و 0.89
بود.

مقیاس خودمهارگری تانجی
فرم کوتاه مقیاس خود کنترلی یا خود کنترلی در سال  2004توسط تانجی و همکاران ایجاد شد .برای ارزیابی میزان
خود کنترلی افراد به عنوان یک ویژگی .فرم اصلی آزمون دارای  36عبارت است .پس از مدتی  ،تانجی و همکاران همچنین فرم
کوتاهی از مقیاس خودکنترلی ارائه شده است .فرم کوتاه دارای  13اصطالح است که برای اندازه گیری گرایش خودکنترلی و
بدست آوردن یک امتیاز کلی طراحی شده است .این آزمون ابزاری برای گزارش خود است و آزمودنی باید در مقیاس  5درجه
ای لیکرت تعیین کند که هر یک از عبارات تا چه اندازه خصوصیات وی را نشان می دهد .نمرات آزمون از  13تا  65است.
نمرات باالتر نشانگر کنترل بیشتر خود فرد است .الزم به ذکر است که عبارات  12 ، 10 ، 9 ، 7 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2و  13به صورت
معکوس در فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی امتیاز بندی می شوند .این پرسشنامه دارای دو بعد ثبات عاطفی (سواالت  1تا  )8و
نظم شخصی (سواالت  9تا  )13است.
تانجنی و همکاران ( ) 2004این فرم کوتاه را دارای روایی و پایایی مطلوب دانستند (به نقل از سرافراز و همکاران،
3
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 .)1391تانجنی و همکاران ( )2004بهمنظور هنجاریابی مقیاس خ ودکنترلی ،فرم کوتاه شده آن را بر روی دو نمونه اجرا کردند
که ضریب آلفا برای این دو نمونه  0.83و  0.85بوده است .در پژوهش سرافراز و همکاران ( )1391ضریب آلفای کرونباخ برای
این متغیر  0.80بوده است.

پرسشنامه سازگاری تحصیلی سینها و سینگ
این پرسشنامه ابزاری برای گزارش خودکار است که توسط سینها و سینگ در سال  1993ساخته شده و توسط کرمی
در سال  2001ترجمه و تألیف شده است .سازگاری در سه عامل ،از جمله سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی (هر یک شامل
 20مورد) .همچنین آنها را از نظر سازگاری کلی یا کلی اندازه گیری می کند .پرسشنامه نهایی دارای  60سوال است که از
 100سوال اولیه با روش تحلیل عاملی بدست می آید.
امتیازدهی :سواالت بله و خیر است .مقدار هر سوال صفر و یک است .مجموع کل نمرات نشان دهنده سازگاری عمومی
فرد و مجموع نمرات فردی در هر زمینه سازگاری (عاطفی ،آموزشی و اجتماعی) نشان دهنده سازگاری فردی در آن منطقه
است .نمره پایین نشان دهنده سازگاری باالتر و نمره باال نشان دهنده سازگاری پایین است .حداکثر نمره برای هر مقیاس
فردی  20و حداکثر نمره سازگاری کلی  60خواهد بود .برای افراد در زمینه سازگاری عاطفی و اجتماعی ،با توجه به نمرات خام
به دست آمده از پرسشنامه 5 ،دسته با دامنه نمرات مربوط به آن توصیف شده است.به این طریق که برای سازگاری عاطفی،
الف-خیلی خوب ،0 -1:ب-خوب ،2 -5:پ-متوسط ،6 -7:ت-ضعیف ،8 -10:ث-خیلی ضعیف 11:به باال.

شیوهی اجرای پژوهش

پسازآنکه آزمودنیها انتخاب شدند آزمونگر توضیح میدهد که در حال انجام پژوهشی میباشد و به آزمودنی اطمینان
میدهد که پاسخهای او محرمانه خواهند ماند .آزمونگر پرسشنامهها را در اختیار شرکتکنندگان قرار میدهد و از آنها می-
خواهد که سؤاالت را بهدقت بخواند و جوابی را برگزیند که منطبق بر احساس واقعی او است .نه جوابی که موردقبول دیگران
است .در ضمن پاسخدهندگان محدودیتی ازنظر زمان نخواهند داشت.
نتایج:
جدول  :1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
خودکنترلی

الگوی ارتباطی
همنوایی

الگوی ارتباطی
گفتوشنود

سازگاری
تحصیلی

سازگاری
عاطفی

سازگاری
آموزشی

سازگاری
اجتماعی

میانگین

18.9474

49.9789

38.6579

9.1158

3.1105

4.8421

1.1632

میانه

19.0000

50.0000

40.0000

7.0000

2.0000

3.0000

1.0000
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مد

16.00

51.00

41.00

3.00

.00

.00

.00

انحراف
استاندارد

5.73925

13.32736

10.02820

7.61489

3.16786

5.66305

1.54636

کمینه

8.00

19.00

11.00

.00

.00

.00

.00

بیشینه

49.00

123.00

67.00

42.00

15.00

33.00

9.00

جدول  :2توزیع گروه آزمودنی بر اساس جنسیت
متغیر

فراوانی

درصد

دختـر

222

63.4

پسر

128

36.6

مجموع

350

100

جدول :3نتایج آزمون کالموگروف -اسمیرنوف جهت نرمال بودن میانگینها
متغیر

کالموگروف -اسمیرنوف
آمار

Df

Sig

سازگاری تحصیلی

0.410

347

0.562

الگوی ارتباطی گفت و شنود

0.052

347

0.912

الگوی ارتباطی همنوایی

0.232

347

0.721

خودکنترلی

0.077

347

0.460

نتایج جدول 3نشان داد که پیشفرض نرمال بودن میانگینها در متغیرهای سازگاری تحصیلی ،الگوهای ارتباطی و
خودمهارگری تأییدشده است ،زیرا سطح معناداری دادهها در آزمون کولموگروف– اسمیرنوف باالتر از  0/05به دست آمده
است؛ بهعبارتدیگر نتایج نشان داد که میانگین نمرات آزمودنیها نرمال بوده و نتایج قابلتعمیم به جامعه است (.)P>0/05
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جدول  :4ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1

2

4

3

جهتگیری گفتوشنود

1

جهتگیری همنوایی

**-0/929

1

خودمهارگری

**0/542

**-0/518

1

سازگاری تحصیلی

**0/361

**-0/343

*0/324

عاطفی

**0/336

**0/814** 0/330** -0/367

اجتماعی

**0/372

**0/356* -0/323

آموزشی

**0/284

**-0/292

*0/248

5

7

6

1
1

**0/751** 0/862

1

**0/834** 0/712** 0/911

1

در جدول باال ( ) 4با استفاده از آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون ،رابطهی بین همهی متغیرهایی پژوهش حاضر
بررسی شده است .همانطور که در جدول میبینید بین ابعاد الگوی ارتباطی یعنی جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری
همنوایی همبستگی باالیی ( )0/929وجود دارد .همچنین بین سازگاری تحصیلی و زیرمقیاسهای آن (عاطفی ،اجتماعی و
آموزشی) نیز همبستگی باالیی وجود دارد.
با توجه به جدول باال میتوان گفت در یک رتبهبندی متغیرهای جهتگیری گفتوشنود ،همنوایی و خودمهارگری به-
ترتیب بیشترین همبستگی را با سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارد .نکتهی دیگر آنکه جهتگیری همنوایی برخالف
متغیرهای گفتوشنود و خودمهارگری رابطهای منفی با سازگاری تحصیلی و زیرمقیاسهای آن دارد .نهایتا نیز میتوان گفت
که بررسی رابطهی بین متغیرها نشان می دهد که کمترین همبستگی در این جدول بین متغیرهای جهتگیری گفتوشنود،
همنوایی و خودمهارگری با زیرمقیاس سازگاری آموزشی دانش آموزان میباشد.

آماره
مدل
عوامل مؤثر بر سازگاری
تحصیلی

R2

R
(ضریب همبستگی چندگانه)
.445

(ضریب تعیین)
.198

جدول  :5خالصه مدل عوامل مؤثر بر سازگاری تحصیلی
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R2
تنظیمشده

خطای
استاندارد

.179

6.82
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نتایج جدول  5نشان می دهد که بین الگوهای ارتباطی خانواده و خودمهارگری (متغیرهای مستقل) با سازگاری
تحصیلی (متغیر وابسته)  %44همبستگی مثبت وجود دارد .همچنین با توجه به میزان ( R2ضریب تعیین) میتوان بیان کرد
که الگوهای ارتباطی خانواده و خودمهارگری قادرند  %19از سازگاری تحصیلی دانش آموزان را پیشبینی میکنند.
جدول :6ضریب همبستگی الگوی ارتباطی گفت و شنود و سازگاری تحصیلی
متغیر

حجم نمونه

ضریب همبستگی

Sig

الگوی ارتباطی گفتوشنود و سازگاری تحصیلی

350

0/361

0/001

مطابق با جدول زیر بین الگوهای ارتباطی گفتوشنود و سازگاری تحصیلی رابطهی مثبت و معناداری ( 0/01,
 )p>r=0/361وجود دارد ،یعنی با افزایش الگوی ارتباطی گفتوشنود ،سازگاری تحصیلی نیز افزایش مییابد و بالعکس.

بحث
هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوهای ارتباطی خانواده و خودمهارگری نقش معناداری در سازگاری تحصیلی دانش
آموزان بود .نتایج یافتههای آماری پژوهش حاضر حاکی از تائید این فرضیه بود .یافتههای آماری (جدول  )5-4نشان دادند که
الگوهای ارتباطی خانواده (جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی) و خودمهارگری نقش معناداری در سازگاری
تحصیلی دانشجویان دارند؛ بدین صورت که که الگوهای ارتباطی خانواده و خودمهارگری  19درصد از واریانس سازگاری
تحصیلی دانش آموزان را تبیین کنند .که از میان الگوی ارتباطی گفت و شنود بیشترین سهم را در پیشبینی سازگاری
تحصیلی داشت (جدول  .)9-4نتایج پژوهش حاضر را میتوان با یافتههای اسماعیلپور و فرزانه ( ،)1397احیاءکننده و یوسفی
( ،)1396عبدی و درخشانی ( )1395و تجلی و اردالن ( )1389در داخل کشور و پژوهشهای الیوت مک کریگور (،)2011
ادموندسون ( ،)2010ماری کولمن ( ،)2008رویتر و کوئنر ( )2008در خارج از کشور همسو دانست.
در تبیین نظری این فرضیه میتوان این گونه بیان کرد که الگوهای ارتباطی خانواد و خودمهارگری به دو شکل متفاوت
بر سازگاری تحصیلی دانشجویان نقش دارند .ابتدا الگوهای ارتباطی خانواده با تاثیری که بر مهارتهای ارتباطی افراد دارند
پیشبینی کننده سازگاری تحصیل دانشجویان میباشند .سپس خودمهارگری از طریق نقشی که در ادراک و تنطیم کردن
هیجان ها دارد در سازگاری تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد .در حقیقت الگوهای ارتباطی خانواده بهعنوان عنصر شناختی (از
طریق یادگیری مهارتهای ارتباطی) و خودمهارگری بهعنوان عنصر هیجانی (ادراک و تنطیم هیجانهای آنی و به تعویق
انداختن آنها) در سازگاری تحصیلی دانشجویان نقش دارند.
الگوهای ارتباطی که درون خانواده وجود دارد (گفت و شنود و همنوایی) میتواند موجب ضعف یا توانمندی فرد در
مهارتهای ارتباطی و حس استقالل فرد شوند .در خانوادههایی با الگوی ارتباطی گفتوشنود فرزندان احساس میکنند مورد
پذیرش خانوادهاند و نظرات و ایدههایشان در تصمیمگیری خانواده اهمیت دارد شاهد شکلگیری حس استقالل و منحصربهفرد
بودن در آنها هستیم (فیتزپاتریک و کوئنر2005 ،؛ شروت و همکاران )2007 ،که موجب سازگاری عاطفی باالتر آنها می-
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گردد؛ اما در الگوی ارتباطی همنوایی خانواده (که ارتباطات بر همسان بودن نگرشها ،عقاید ،اجتناب از تعارض و وابستگی
اعضای خانواده با یکدیگر تأکید دارد) شاهد عدم پذیرش استقاللطلبی نوجوانان هستیم (فیتزپاتریک و کوئنر .)2005 ،از
همین رو در مواردی که دانشجو باید خود را با مسائل و فشارهای تحصیلی و اجتماعی وفق دهد و اطاعت بیچون و چرا را کنار
بگذارد چون از شخصیتی پخته برخوردار نیست و نمیتواند از راهبردهای هیجانی مناسبی استفاده کرده و رفتاری متناسب با
محیط از خود نشان نمیدهد .بر این اساس در خانوادههایی که الگوی ارتباطی همنوایی حاکم است بدلیل اینکه فرد امکان
آزاداندیشی و آزادزیستی در گذشته را نداشته است از سازگاری مناسبی برخوردار نخواهد شد (منسا و کورانچی.)2013 ،
همانطور ک ه قبال نیز بیان کردیم خودمهارگری باعث درک بهتر از هیجانهای خود و قدرت بیشتر در تنظیم این
هیجانها می شود که این امر موجب افزایش ظرفیت شخصی برای تسکین دادن خود ،درک کردن اضطرابها ،افسردگیها یا
بیحوصلگیهای متداول میشود .همین دو عامل یعنی درک بهتر هیجانها و توانایی تنظیم آنها موجب میشود تا افراد در
برخورد با چالشها و مسائل استرسزا ی تحصیلی و ارتباطی عملکرد بهتری داشته باشند و سازگاری اجتماعی و عاطفی
بیشتری نشان دهند (صفری .)1389 ،همچنین نسبت دادن پیشرفتها و شکستهای تحصیلی به خود (در خودمهارگری)
باعث میشود تا دانش آموزان ادراک بهتری از تالش ها و آگاهی های خود داشته و درنتیجه سازگاری تحصیلی آنان افزایش
مییابد .در حقیقت افرادی که خودمهارگری باالتری دارند خودشان را مسئول فرآیند یادگیری خود میدانند.

منابع:
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