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Abstract
Introduction: The main purpose of the present study was to investigate the relationship
between the perceptions of dimensions of family communication patterns and social
intelligence with social vitality in high school students.
Materials and Methods: This applied study was a correlation study. 198 high school
students selected from among the population of Yasuj high school students in 2016, and
then Kiel and Link biomedical intelligence questionnaire, family communication
patterns, and joy and joylessness questionnaire were applied to them. Results analyzed
using Spearman Brown and multiple regression tests.
Results: The results showed that there is a direct and significant relationship between
total score of happiness and vitality and dialogue orientation (P <0.01). Also, there was a
direct and significant relationship between the subscales of happiness and vitality,
satisfaction with life, apparel adornment and helping others with the orientation of the
dialogue. In addition, apparel adornment and helping others with direct co-creation
orientation had a direct and significant relationship. The results of multiple regression
analysis showed that the orientation of the tone and hearing could predict happiness and
vitality (57.4%, P <0.01). Family patterns also account for about 10% of the variance of
happiness and vitality.
Conclusion: Regarding the lack of correlation between ethical intelligence and happiness
and its beta rate negativity in this equation, regression can be said that here ethical
intelligence is a deterrent variable, and these variables account for about 18% of happiness
variance.
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چکیده
مقدمه :هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک از ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و هوش اخالقی با نشاط
اجتماعی در دانشآموزان دبیرستانی بود.
مواد و روشها :این مطالعه کاربردی ،از نوع مطالعات همبستگی بود 199 .دانشآموز دبیرستانی از بین جمعیت
دانشآموزان دبیرستانی شهر یاسوج در سال  1391به شیوه در دسترس انتخاب شده و سپس پرسشنامه هوش اخالقی
کیل و لینک ،پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده و پرسشنامه شادی و نشاط بر روی آنها اجرا گردید و نتایج با استفاده
از اسپیرمن براون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد بین نمره کل شادی و نشاط و جهتگیری گفتوشنود رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد
( )P>0/01همچنین از میان زیرمقیاسهای شادی و نشاط ،رضایت از زندگی ،آراستگی ظاهری و کمک به دیگران با
نمره جهتگیری گفتوشنود رابطه مستقیم و معنیداری داشت .بعالوه ،آراستگی ظاهری و کمک به دیگران با
جهتگیری همنوایی رابطه مستقیم و معنیداری داشت .نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد ،جهتگیری
گفتوشنود میتواند میزان شادی و نشاط را بهطور معنیداری پیشبینی کند ( ) P<0 /01, t=4 /17همچنین الگوهای
ارتباطی خانواده حدود  10درصد از واریانس شادی و نشاط را تبیین میکنند.
نتیجهگیری :با توجه به عدم همبستگی بین هوش اخالقی و شادی و منفی شدن میزان بتای آن در این معادله
رگرسیون میتواند گفت که در اینجا هوش اخالقی متغیر بازدارنده است و این متغیرها حدود  19درصد از واریانس
شادی را تبیین میکنند.
کلمات کلیدی :رابطه ادراک ،ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده ،هوش اخالقی ،نشاط اجتماعی
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه

جامعه و متغیرهای موردبررسی
برای انجام این پژوهش ابتدا با روش میدانی جمعآوری گردید.
پس ازآن  ،با کسب مجوز از آموزش وپرورش استان نمونه موردنظر
به صورت نمونه گ یری در دسترس انتخاب و سپس پرسشنامه های
زیر معرفی شده در قسمت ابزارهای تحقیق در اختیار آن ها قرار داده
شد تا آن ها را تكمیل نمایند.
این پژوهش ازنظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و ازنظر روش،
از نوع مطالعات همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی
دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج در سال  1391بودند که با
توجه به نوع مطالعه و تعداد متغیرهای پیش بین در تحلیل
رگرسیون بنا به پوهش تاباچینک و فیدل حجم نمونه باید حداقل
 10برابر تعداد متغیرهای پیش بین باشد .درنهایت ،با توجه به موارد
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شادی و نشاط به عنوان یكی از احساسات ریشه ای مثبت و یكی از
ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان ،نقش
تعیین کننده ای در تأمین سالمت فرد و جامعه داشته و ازآنجایی که
شادی همواره با خرسندی ،خوش بینی و امید و اعتماد همراه است،
می تواند نقش تسریع کننده ای در فرایند توسعه جامعه داشته باشد.
شادی یا نشاط اجتماعی یک وضعیت روانی مثبت که توأم با
خشنودی و رضایت مندی است .به عبارتی ،شادی را می توان
رضایت مندی اجتماعی ،روانی و جسمانی ،یا رضایت مندی از جریان
زندگی تعریف کرد [.]1
افزایش نشاط و سرزندگی و امیدآفرینی فردی و اجتماعی مفهومی
بیش از یک احساس شادی و رضایت و خرسندی سطحی و معمولی
دارد .به تجربه ثابت شده شادی و نشاط ماده اولیه تغییر جامعه و
تحول و تكامل درونی انسان هاست .در جامعه خوشحال و خرسند
تولید بهتر ،اشتغال بیشتر و اقتصاد سالم تر خواهد بود و بدون شک
چنین محیطی امنیت اجتماعی و فردی راحت تر به دست می آید.
در محیط شاد ذهن انسان پویا ،زبانش گویا و استعدادش شكوفا
می شود .شاد بودن جامعه یكی از عوامل مؤثر به توسعه اقتصادی
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است و باعث کاهش نابسامانی های
خانوادگی و افزایش میل و رغبت تحصیلی و دل به کار دادن و
افزایش تولید می شود[.]7
به سخن دیگر ،شادمانی یا نشاط همچون لذت آنی ،لذت
طوالنی مدت و لذت از کل زندگی را شامل می شود .همچنین،
هیجان مثبت ،رضایت از زندگی ،شغل و محیط کار ،نبود
هیجان های منفی ،روابط مثبت با دیگران و طبیعت نیز شروط الزم
برای رسیدن شادی و نشاط است[ .]3ازاین رو ،نشاط اجتماعی یا
شادمانی به ع نوان یک پیامد مهم در احساس خوشبختی انسان ها
مطرح است که نه تنها زندگی شخصی ،بلكه جنبه های اجتماعی
حیات ما؛ یعنی کنش ها و ارتباطاتی را که با دیگران برقرار می کنیم،
تحت تأثیر خود قرار میدهد[.]4
از طرفی ،خانواده به عنوان یكی از زمینه هایی است که در شادی و
نشاط فرزندان نقش مؤثری دارد .هنگامی که فرزندان در زمینههای
خانوادگی متنوع رشد می کنند ،این زمینه ها به عنوان مهم ترین
عامل برای رشد فیزیكی و روانی آن ها مطرح می شود .خانواده
کارکردهای فراوانی دارد و بر اساس همین کارکردها ،بر فرزندان
تأثیر می گذارد و به سهم خود شیوه رفتار آن ها را در محیط تعیین
می کند .الگوی ارتباطی خانواده یكی از کارکردهایی است که قادر
به تأث یرگذاری بر فرزندان می باشد[.]1
کوئرنر و فیتزپاتریک ( )7004درزمینهی چگونگی شكلگیری
ارتباط های خانوادگی به دو گونه جهت گیری« :گفت وشنود» و
« همنوایی» اشاره کرده اند .سوگیری گفت وشنود اشاره به شرایطی
دارد که در آن خانواده ،اعضاء را به شرکت آزادانه و آسان در تعامل
و گفتگو در زمینه های گوناگون تشویق می کند .اعضای خانواده های
با گفت وشنود باال ،آزادانه ،پیوسته و خودانگیخته با ی كدیگ ر تعامل
دارند و امكان طرح طیف گسترده ای از موضوعات بدون محدودیت
زمانی را دارند .در این دیدگاه همنوایی مصداق ارتباطهای

خانوادگی دانسته می شود ،که اعضاء را وادار به یكسان نمودن
نگرش ها ،ارزش ها و باورها می کند .یعنی خانواده های با همنوایی
زیاد در تعامالت خود بر همسانی باورها و نگرش ها تأکیددارند و
ارتباط های میان دو نسل در این خانواده ها ،بر حرف شنوی از پدر و
مادر و دیگر بزرگ ساالن استوار است [.]6
از طرف دیگر اگر «هوش» را ظرفیت سازگاری با موقعیت جدید
قلمداد کنیم ،آنگاه «اخالق» ظرفیت سازمان دهی ارزشی به این
موقعیت را پوشش خواهد داد؛ ازاین رو « ،هوش اخالقی » در کنار
هوش عقالنی می تواند ژرفای توانمندی های فكری و عاطفی کودک
را در ابعاد زندگی وی نمایان ساخته و نیک اندیشی و نیک خویی را
در او پدید آورد [ . ]7لنیک و کیل (  )7001هوش اخالقی را به عنوان
« توانایی کاربرد اصول اخالق جهانی در اخالقیات ،اهداف و مراودات
یک فرد از روی قاعده» تعریف می کنند .یک برداشت از این تعریف،
آن است که اخالقیات به عنوان اولویت است ،بدین معنا که افراد
تمایل ذاتی برای فعالیت با درست ی ،مسؤولیت ،دلسوزی و
بخشندگی دارند .هوش اخالقی اعتقاد عمیق فرد و ارزش های او
است که تمامی افكار و فعالیت ها را هدایت می کند و فرایند
تصمیم گیری اخالقی مشروط به عوامل جمعیت شناختی چون
جنسیت ،نژاد ،ملیت یا فعالیت مذهبی نیست[.]9
با توجه به نتایج پژوهش سلیگمن [ ]9تا سال  7011از هر دو نفر
انسان ساکن روی کره زمین ،یک نفر دچار افسردگی باشد ،به همین
دلیل امروزه ،مطالعات مربوط به شادمانی و عوامل مرتبط با آن
ازجمله مهم ترین اولویت های روانشناسی قرارگرفته است.
دانش آموزان نیز به نشاط اجتماعی نیازمند ند و ایجاد نشاط در آنان
به شناخت از عوامل مؤثر بر ایجاد شادی و نشاط ،بستگی دارد.
بنابراین ،با توجه به اهمیت شادی و نشاط اجتماعی در پیشرفت
همه جانبه دانش آموزان ،مسئله اساسی پژوهش حاضر این است که
بین ادراک از ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و هوش اخالقی بانشاط
اجتماعی در دانش آموزان چه رابطه وجود دارد؟
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باال و در نظر گرفتن مسائل اجرایی ،هزینه و آزمودنی ها حجم نمونه
نهایی  199نفر به صورت نمونه گ یری در دسترس تعیین شد.

ابزار اندازه گیری
پرسشنامه هوش اخالقی کیل و لینک

پرسشنامه شادی و نشاط
این پرسشنامه  37گویه دارد که به صورت بله و خیر طراحی شده
است .به پاسخ خیر هر یک از سؤال های  71 ،70 ،19 ،19و 77
دو نمره و به پاسخ بله بقیه سؤال ها دو نمره داده می شود .به
پاسخ هایی که موافق با کلید نمره گذاری نباشند یک نمره داده
می شود .حداقل نمره در این آزمون  37و حداکثر آن  74است .نمره
باال نشان دهنده ویژگی شاد و نشاط بودن باالی فرد پاسخ دهنده
است ( زارع و امین پور .)1390 ،پایایی به دست آمده برای این
پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  0/774بود [ .]13داده ها با
استفاده از نرم افزار  SPSSتحلیل شده اند .در سطح توصیفی از
آماره های توصیفی مثل میانگین ،انحراف معیار و در سطح
استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن براون و ر گرسیون چند
متغیری استفاده شده است.

پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده
این ابزار توسط کوئرنر و فی تزپاتریک ( )7007تدوین شده و یک
پرسشنامه خود سنجی است که میزان موفقیت یا عدم موفقیت
پاسخ دهنده را  76گزاره که درباره وضعیت ارتباطات خانواده
هستند ،در دامنه  1درجهای مورد سؤال قرار می دهند .نمره  1کامالً
موافقم و نمره  1معادل کامالً مخالفم 11 .گزینه اول مربوط به بعد
جهت گ یری گفت وشنود و  11گذاره بعدی مربوط به جهتگیری
همنوایی است .این مقیاس هر دو عامل را بر اساس سازه های نظری
به خوبی می سنجد و به همین دلیل از روایی محتوایی برخوردار
است[.]11
در پژوهشهایی که در ایران به وسیله کورش ن یا ( )1391و
کشتكاران ( ) 1397صورت گرفت روایی این پرسشنامه با استفاده از
تحلیل عاملی مورد تائید قرار گرفت .کورش ن یا ( )1391اندازه
کفایت نمونه را  0/91و ضریب آزمون کرویت باتلت را  7319/49به
دست آورد که در حد  0/00001معنادار بوده است .در مورد پایایی
ابزار نیز کشتكاران ( )1397ضریب الفای کرونباخ  0/74در کل
آزمون و  0/97برای خرده مقیاس گفت وشنود و  0/93برای مقیاس

یافته ها
این پژوهش به بررسی رابطه ادراک از ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده
و هوش اخالقی بانشاط اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر
یاسوج پرداخته است .به همین منظور  199دانش آموز دبیرستانی
به شیوه در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه هوش اخالقی کیل
و لینک ،پرسشنامه الگوها ی ارتباطی خانواده و پرسشنامه شادی و
نشاط بر روی آن ها اجرا گردید.
همان طور که در جدول  1مشاهده می شود ،میانگین و انحراف معیار
سنی گروه نمونه به ترتیب  17/09و  0/91بود .در جدول 7
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش آورده شده است.

جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه
ویژگی
پسر
دختر

%

n
94

47/4

114

17/6

تحصیالت
106

13/1

تجربی

64

37/3

ریاضی

79

14/1

متغیر

M
17/09

SD
0/91

انسانی

سن
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این آزمون از  40سؤال تشكیل شده است و چهار خرده مقیاس
(درستكاری ،بخشش ،مسئولیت پذیری و دلسوزی) دارد و هم چنین،
این پرسشنامه  10شایستگی را اندازه میگیرد  .پاسخ دهندگان به
هر پرسش بر روی طیف پنج درجه ای هرگز تا تمام اوقات پاسخ
می دهند که به ترتیب به این گزینه ها امتیاز  1تا  1تعلق میگیرد.
پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ  0/96به دست آمد.
هم چنین ،روایی صوری و محتوایی و همسانی درونی پرسشنامه
مطلوب بود (لی نک و کیل .) 7009 ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه
ترجمه شده در ایران 0/94 ،به دست آمد [.]10
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همنوایی به دستاورد .عالوه بر این و ی با تكرار آزمون پس از دو
هفته ،پایایی بازازمایی  0/90برای کل آزمون 0/97 ،برای زیر
مقیاس همنوایی و  0/97برای زر مقیاس گفت وشنود به دست آورد.
در پژوهش سمیه کشاورزی و همكاران ( )1390برای تعیین میزان
پایایی از ضریب الفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به آن ،پایایی
کل  0/77و برای عوامل گفت وشنود و همنوایی به ترتیب  0/91و
 0/97به دست آمد [.]17
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جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد نمره کل مقیاسها و ابعاد آنها
هوش اخالقی

177

64

197

139/34

77/30

رفتار درجهت اصول

194

7

19

13/43

7/70

راستگویی

196

1

70

14/71

7/99

ایستادگی برای حق

194

7

70

13/11

7/99

وفای به عهد

196

6

70

11/17

7/91

مسئولیتپذیری

194

1

70

13/61

3/73

اقرار اشتباهات

191

6

70

13/67

3/09

قبول مسئولیت برای خدمت

194

7

70

13/69

7/94

اهمیت به دیگران

197

7

70

13/93

3/74

توانایی بخشش اشتباهات خود

196

6

70

13/93

7/97

توانایی بخشش اشتباهات دیگران

197

4

70

13/60

7/99

جهتگیری گفتوشنود

193

3

19

31/74

13/19

جهتگیری همنوایی

193

3

43

73/91

9/61

شادی و نشاط
رضایت از زندگی

191

9

16

14/17

آراستگی ظاهری

197

9

19

16/11

7/04

تعامل اجتماعی

199

1

10

7/76

1/19

کارایی فردی

197

9

16

13/13

1/79

کمک به دیگران

196

9

14

17/97

1/31

جدول  :0همبستگی بین الگوهای ارتباطی خانواده و شادی
جهتگیری گفتوشنود
جهتگیری همنوایی

1

0

4

1

6

1

8

0/10

**0/34

**0/73

**0/79

0/13

0/14

**0/30

1

0/01

0/07

**0/73

-0/17

-0/06

*0/11

1

**0/94

**0/79

**0/33

**0/70

**0/60

1

شادی و نشاط
رضایت از زندگی
آراستگی ظاهری

**0/11

0/17

**0/13

*0/46

1

0/03

**0/11

**0/41

1

-0/01

0/11

1

**0/77

تعامل اجتماعی
کارایی فردی

1

کمک به دیگران
<0/01,*p<0/01**p

جدول  :4خالصه تحلیل رگرسیون برای پیشبینی شادی و نشاط بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده
جهتگیری گفتوشنود

B
0/16

SEB
0/03

Beta

F

R2

**0/33

**10/93

0/11

جهتگیری همنوایی

0/07

0/01

0/03

متغیر مستقل

**p< 0/01

طبق نتایج جدول  ،7بیشترین میانگین از میان زیرمقیاس های
هوش اخالقی ،مربوط به وفای به عهد بود و بیشترین میانگین از
میان ابعاد نشاط و شادی مربوط به آراستگی ظاهری بود.

جهت بررسی فرضیه ،ارتباط بین ادراک از ابعاد الگوهای ارتباطی
خانواده بانشاط اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی از روش
همبستگی پیرسون استفاده گردید .نتایج در جدول  3آورده شده
است.
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193

47

73

64/07

6/06
7/37
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تعداد

کمترین نمره

بیشترین نمره

میانگین

انحراف معیار

جاودان سیرت و ماردپور

6

طبق نتایج جدول  ، 3بین نمره کل شادی و نشاط و جهت گیری
گفت وشنود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .از میان
زیرمقیاس های شادی و نشاط نیز ،رضایت از زندگی ،آراستگی
ظاهری و کمک به دیگران با نمره جهت گیری گفت وشنود رابطه
مستقیم و معنی داری دارد .هم چنین ،آراستگی ظاهری و کمک
به دیگران با جهت گیری هم نوایی نیز رابطه مستقیم و معنی داری
دارد.
جهت بررسی پیش بینی میزان شادی و نشاط بر اساس ابعاد
الگوهای ارتباطی خانواده از روش رگرسیون خطی چندگانه به
شیوه هم زمان استفاده گردید .نتایج در جدول  4گزارش شده است.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد ،جهت گیری
گفت وشنود می تواند میزان شادی و نشاط را به طور معنی داری

مسئولیت پذیری (  p 0/01و  ) t= - 7 /07و اقرار اشتباهات

پیش بینی کند (  p  0 / 01و  .) t= 4/ 17الگوهای ارتباطی خانواده
حدود  10درصد از واریانس شادی و نشاط را تبیین می کنند.
فرمول معادله رگرسیون به شكل زیر است :شادی و نشاط=
جهت گیری گفت وشنود × 17/79 + 0 / 16
جهت بررسی فرضیه بین هوش اخالقی بانشاط اجتماعی در
دانش آموزان دبیرستانی از روش همبستگی پیرسون استفاده
گردید .همان طور که در جدول  1مالحظه می شود ،بین نمره هوش
اخالقی با نمره کل شادی و نشاط رابطه معنی داری وجود ن دارد.
از میان ابعاد هوش اخالقی نیز ،فقط توانایی بخشش اشتباهات
دیگران با نمره کل شادی رابطه مستقیم و معنی داری دارد .جهت
بررسی پیش بینی میزان نشاط و شادی بر اساس ابعاد هوش

گفت وشنود (  p  0/01و  ) t= 1 /91و هوش اخالقی ( p 0/ 01و
 ) t= -3 /31می توانند میزان شادی را به طور معنی داری پیش بینی
کنند .با توجه به عدم همبستگی بین هوش اخالقی و شادی و
منفی شدن میزان بتای آن در این معادله رگرسیون می تواند گفت
که در اینجا هوش اخالقی متغیر بازدارنده است .این متغیرها
حدود  19درصد از واریانس شادی را تبیین می کنند .فرمول
معادله رگرسیون به شرح زیر است:
شادی و نشاط= جهت گیری گفت وشنود  ×0/ 71+هوش اخالقی-
64/71 × 0/09

جدول  :1خالصه تحلیل رگرسیون برای پیشبینی نشاط و شادی بر اساس ابعاد هوش اخالقی
متغیر مستقل

B

SEB

Beta

رفتار درجهت اصول

0/10

0/30

0/77

راستگویی

-0/11

0/77

-0/06

ایستادگی برای حق

-0/46

0/73

-0/73

وفای به عهد

0/73

0/79

0/11

مسئولیتپذیری

-0/17

0/71

*-0/77

اقرار اشتباهات

0/16

0/76

*0/79

قبول مسئولیت برای خدمت

0/44

0/71

0/71

اهمیت به دیگران

-0/17

0/71

**-0/79

توانایی بخشش اشتباهات خود

-0/44

0/71

-0/71

توانایی بخشش اشتباهات دیگران

0/37

0/73

0/19

F

R2

**3/44

0/19

**p< 0/01و *p<0/01
جدول :6خالصه تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی شادی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و هوش اخالقی
B

SEB

Beta

F

R2

0/71

0/04

**0/11

**11/11

0/19

جهتگیری همنوایی

0/71

0/01

0/07

هوش اخالقی

-0/09

0/07

**-0/30

متغیر مستقل
جهتگیری گفتوشنود

**p< 0/01
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(  p  0/01و  ) t= 7 / 16و اهمیت به دیگران (  p  0/01و -7/ 73
= ) tمی توانند میزان شادی و نشاط را به طور معنی داری پیش بینی
کنند .ابعاد هوش اخالقی حدود  19درصد از واریانس شادی و
نشاط را تبیین می کنند.
فرمول معادله رگرسیون به شكل زیر است:
شادی و نشاط= اقرار اشتباهات ×0 /16 +مسئولیت پذیری -0/ 17
× اهمیت به دیگران 63/90 × 0/17
جهت بررسی پیش بینی میزان شادی بر اساس الگوهای ارتباطی
خانواد ه و هوش اخالقی از روش رگرسیون خطی چندگانه به شیوه
هم زمان استفاده گردید .نتایج در جدول  6گزارش شده است.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد ،دو متغیر جهت گ یری
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اخالقی از روش رگرسیون خطی چندگانه به شیوه هم زمان
استفاده گردید .نتایج در جدول  1گزارش شده است.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد ،زیر مقیاس های

جاودان سیرت و ماردپور
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نشاط را به طور معنی داری پیش بینی کند ( p 0/01و .)t=4/17
الگوهای ارتباطی خانواده حدود  10درصد از واریانس شادی و نشاط
را تبیین می کنند.
نتایج به دست آمده با یافته های جوکارو رحیمی[ ]14؛ مولوی و
همكاران[ ]11؛ برادشو ،کانگ ،ریس و گازوامی[ ]16و آرجیل[]17
همسو می باشد .در تبیین یافته فوق می توان گفت الگوهای ارتباطی
در خانواده الگویی از روابط میان اعضای خانواده است که تعامالت
آن ها را مشخص می کند و ازنظر فیتز پاتریک شامل دو بعد:
همنوایی و گفت وشنود است .وضعیت همنوایی به این معنا است که
ارتباطات خانواده تا چه حد شرایط همسان بودن نگرش ها  ،عقاید و
ارزش ها را مورد تأکید قرار می دهد و منظور از جهت گیری این است
که خانواده ها تا چه حد شرایطی را به وجود آورند که در آن تمام
اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل و بحث
در زمینه طیف گسترده ا ی از موضوعات می شوند[.]19
هدف دوم این پژوهش ،بررسی بین نمره هوش اخالقی با نمره کل
شادی و نشاط نیز از میان ابعاد هوش اخالقی نیز ،فقط توانایی
بخشش اشتباهات دیگران با نمره کل شادی رابطه مستقیم و
معنی داری دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان
داد ،زیر مقیاس های مسئولیتپذیری ( p 0/01و  )t= -7/07و
اقرار اشتباهات ( p 0/01و  )t= 7/16و اهمیت به دیگران (0/01
 pو  )t= -7/73می توانند میزان شادی و نشاط را به طور معنی داری
پیش بینی کنند .ابعاد هوش اخالقی حدود  19درصد از واریانس
شادی و نشاط را تبیین می کنند .نتیجه به دست آمده با نتایج

چندگانه نشان داد ،دو متغیر جهتگ یری ( p 0/01و  )t= 1/91و
هوش اخالقی (  )t=-3/35, p<0/01می توانند میزان شادی را
به طور معنی داری پیش بینی کنند .با توجه به عدم همبستگی بین
هوش اخالقی و شادی و منفی شدن میزان بتای آن در این معادله
رگرسیون می تواند گفت که در اینجا هوش اخالقی متغیر بازدارنده
است .این متغیرها حدود  19درصد از واریانس شادی را تبیین
می کنند .یافته حاضر با تحقیقات ستوده و همكاران []19؛ مولوی
و همكاران[ ]11و برادشو ،کانگ ،ریس و گازوامی[ ]16همسو
می باشد و نتایج متضاد در این موضوع یافت نشد.
با توجه به اینكه در فرضیه باال هر دو متغیر پیش بین که به صورت
جداگانه در فرضیه  1و  7آمده است در اینجا هر دو متغیر به صورت
هم زمان به عنوان متغیر پیش بین آورده شده اند؛ بنابراین در اینجا
به توضیح مختصری از دو مفهوم جهت گیری و همنوایی که به صورت
دو بعد اساسی تع یین کننده چگونگی ارتباط اعضای خانواده است
می پردازیم .بعد همنوایی مصداق و درجه ای از الگوی ارتباط
خانوادگی است که بر اعضاء درجهت یكسان کردن نگرش ،ارزش ها
عقاید ،فشار می آورد .بعد همنوایی دارای می تواند دو گونه باشد.
همنوایی که خانواده ها در آن بر همنوا کردن نگرش ها ،عقاید،
اجتناب از کشمكش و اطاعت از والدین تأکیددارند همنوایی باال
گفته می شود؛ و همنوایی پایین که کمتر به عقاید و رسم و رسومات
اهمیت می دهد و بر فردیت عقاید افراد و استقالل آن ها تأکید دارد
همنوایی پایین گفته می شود .بعد دیگر در این الگو جهت گیری
است که مصداقی از فضای آزاد و راحتی را که اعضای خانواده در
موضوعات مختلف دارند گفته می شود که باز دارای دو گونه است.
یكی خانواده های دارای گفت وشنود باال بدون هیچ محدودیتی باهم
ارتباط برقرار می کنند و افراد خانواده زمان زیادی را صرف بحث
کردن در مور د موضوعات مختلف دارند و اعضا افكار و احساساتشان
را باهم در میان می گذارند و باهم تصمیم می گیرند .نوع دیگر
خانواده هایی است که در گفت وشنود پایین هستند و باهم تعامل
کمتری دارند و همه اعضاء در تصمیم گیری های خانوادگی نقش ایفا
نمی کنند .با توجه به آنچه مط رح گردید واضح است که در افرادی
که جهت گیری باالیی دارند به دلیل اینكه آزادانه و بدون هیچ
محدودیتی در مورد مسائل بحث می کنند از شادی و نشاط بیشتری
برخوردار باشند.
این پژوهش نیز مانندپژوهش های دیگر محدودیت هایی دارد که
ازجمله محدودیت ها می توان به گروه نمونه اشاره کرد که تنها بر
روی دانش آموزان شهر یاسوج انجام شده است ،لذا این امر
تعمیم یافته ها را به دیگر جوامع و زمان ها با مشكل مواجه می سازد
و عدم کنترل متغیرهایی چون وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی افراد نمونه دومین محدودیت این پژوهش بود لذا برای
کاهش این محدودیت ها پیشنهاد ها یی از قبیل انتخاب گروه نمونه
بزرگ تر و از مقاطع مختلف ارائه شد.
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هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک از ابعاد الگوهای
ارتباطی خانواده و هوش اخالقی بانشاط اجتماعی در دانش آموزان
دبیرستانی شهر یاسوج بود .نتایج نشان داد بین نمره کل شادی و
نشاط و جهت گیری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .از میان
زیرمقیاس های شادی و نشاط نیز ،رضایت از زندگی ،آراستگی
ظاهری و کمک به دیگران با نمره جهت گیری رابطه مستقیم و
معنی داری دارد .هم چنین ،آراستگی ظاهری و کمک به دیگران با
جهت گیری نیز رابطه مستقیم و معنی داری دارد .نتایج تحلیل
رگرسیون چندگانه نشان داد ،جهت گیری می تواند میزان شادی و
نشاط را به طور معنی داری پیش بینی کند ( p<0/01و .)t =4/17
الگوهای ارتباطی خانواده حدود  10درصد از واریانس شادی و نشاط
را تبیین می کنند.
به منظور بررسی رابطه بین ادراک از ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده
بانشاط اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی ،از ضریب همبستگی
و رگرسیون استفاده گردید .نتایج نشان داد بین نمره کل شادی و
نشاط و جهت گیری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .از میان
زیرمقیاس های شادی و نشاط نیز ،رضایت از زندگی ،آراستگی
ظاهری و کمک به دیگران با نمره جهت گیری رابطه مستقیم و
معنی داری دارد .هم چنین ،آراستگی ظاهری و کمک به دیگران با
جهت گیری نیز رابطه مستقیم و معنی داری دارد؛ و نتایج تحلیل
رگرسیون چندگانه نشان داد ،جهت گیری می تواند میزان شادی و

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.4.1.1

بحث

تحقیقات ستوده و همكاران[ ]19و الولر و همكاران[ ]70همسو
می باشد.
به منظور بررسی فرضیه ،ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و هوش
اخالقی ،میزان شادی را پیشبینی می کنند از تحلیل رگرسیون

جاودان سیرت و ماردپور
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 خصوصیات جمعیت1 توصیفی پژوهش میپردازیم و در جدول
.شناختی گروه نمونه قابل مشاهده است

سپاسگزاری
.این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول می باشد
نویسندگان مقاله وظیفه خود می دانند از تمامی شرکت کنندگان
.کمال سپاسگزاری را داشته باشند

تضاد منافع
نویسندگان مقاله اعالم می کنند که هیچ گونه تضاد منافعی برا ی این
.مقاله وجود ندارد

نتیجه گیری
نتایج نشان داد بین نمره کل شادی و نشاط و جهت گیری
 از میان.گفت وشنود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد
 آراستگی، رضایت از زندگی،زیرمقیاس های شادی و نشاط نیز
ظا هری و کمک به دیگران با نمره جهت گیری گفت وشنود رابطه
 آراستگی ظاهری و کمک به، هم چنین.مستقیم و معنی داری دارد
.دیگران با جهت گیری هم نوایی نیز رابطه مستقیم و معنی داری دارد
 جهت گیری گفت وشنود،نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد
می تواند میزان شادی و نشاط را به طور معنی داری پیش بینی کند
 درصد10  الگوهای ارتباطی خانواده حدود.) t=4/57, p<0/01 (
 در ابتدا به یافته های.از واریانس شادی و نشاط را تبیین می کنند
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