بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با خود کارآمدی و عزتنفس در
نوجوانان
هحوَد بْزاهی*1؛ کارؽٌاط ارؽذ هؾاٍرُ خاًَادُ ،داًؾگاُ خَارسهی تْزاى
رضا بابایی؛ کارؽٌاط ارؽذ هؾاٍرُ خاًَادُ ،داًؾگاُ خَارسهی تْزاى
حدت اهلل پیزسادُ؛ کارؽٌاط ارؽذ هؾاٍرُ خاًَادُ ،داًؾگاُ خَارسهی تْزاى
هقذهِ :تحقیقات اًدام ؽذُ بیاًگز آى اعت کِ تأثیز خاًَادُ بز رفتارّا ٍ ٍیضگیْای ؽخقیتی فزد در ّیچ یک اس
حَسُّای خاًَادُ بِ اًذاسُ رفتارّای ارتباعی خاًَادُ ًیغت .پضٍّؼّای دیگز ًیش حاکی اس تأثیز الگَّای ارتباعی
خاًَادُ بز خٌبِّای هْن ٍیضگیّای ؽخقیتی ّغتٌذ .بِ ًظز هیرعذ احغاط خَدکارآهذی ٍ ػشتًفظ بِ هثابِ یکی
اس ٍیضگیْای ؽخقیتی اس آى هغتثٌی ًباؽذ .خَدکارآهذی ،بزآٍردی احتوالی اس هیشاى اعویٌاى فزد در اًدام ؽایغتة
سًدیزُ ای اس رفتارّای خاؿ در خْت کٌتزل ٍ اداراُ هَقؼیتّای هتقَر اعت ٍ با ظزفیت ادراک ؽذُ فزد بزای تَلیذ
ًتایح ٍ دعتاٍردّای اسپیؼ تؼییي ؽذُ ارتباط ًشدیک دارد .بِ ػبارت دیگز خَدکارآهذی ّواى باٍرّای ؽخـ در هَرد
تَاًایی خَد بزای کٌار آهذى با هَقؼیتّای هتفاٍت اعت ٍ .ػشتًفظ ػبارت اعت اس احغاط کفایت ؽخقی بزای
هَاخِ با چالؼّای بٌیادی سًذگی ٍ عشاٍار بَدى بزای ؽادکاهی ٍ .بِ ػبارتی ػشتًفظ ػبارت اعت اس هیشاى ارسؽی کِ
افزاد بزای خَیؾتي قایل اًذ .بٌابزایي خَ ارتباعی خاًَادُ هیتَاًذ ًقؼ ػوذُ ای در رؽذ ٍ پزٍرػ ٍیضگیّای
ؽخقیتی کَدکاى ٍ ًَخَاًاى ایفا کٌذ اس ایي رٍ ّذف تحقیق حاظز بزرعی رابغِ الگَّای ارتباعی خاًَادُ با
خَدکارآهذی ٍ ػشتًفظ در ًَخَاًاى هیباؽذ.
رٍػ :خاهؼِ آهاری ایي پضٍّؼ ؽاهل کلیِ داًؼ آهَساى پغز دبیزعتاًی ًاحیِ  4آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْزعتاى کزج
هیباؽذ کِ با اعتفادُ اس ًوًَِ گیزی خَؽِ ای چٌذ هزحلِ ای  360داًؼ آهَس بِفَرت تقادفی اًتخاب ٍ حدن ًوًَِ
ها را تؾکیل دادًذ .بزای گزدآٍری دادُّا اس هقیاط تدذیذ ًظز ؽذُ الگَّای ارتباعی خاًَادُ ،پزعؾٌاهِ خَدکارآهذی
ػوَهی ؽزر ٍ هقیاط ػشتًفظ رٍسًبزگ اعتفادُ ؽذ .بِ هٌظَر تدشیِ ٍ تحلیل دادُّا اس آسهَى ّوبغتگی پیزعَى ٍ
تحلیل رگزعیَى اعتفادُ ؽذ.
یافتِّاً :تایح ًؾاى داد کِ الگَّای ارتباعی خاًَادُ با خَد کارآهذی ٍ ػشتًفظ دارای رابغِ هؼٌاداری ّغتٌذ ٍ
بِخَبی تَاًغتِ اعت هتغیزّای هالک را پیؼبیٌی کٌذ .بِعَریکِ خْتگیزی گفت ؽٌَد رابغِ هثبت ٍ هؼٌاداری با
خَدکاراهذی ( ٍ ) p> 0/01 ٍ R = 0/23ػشتًفظ ( ) p> 0/01 ٍ R = 0/26داؽتِ ٍ تَاًغتِ آىّا را بِعَر هثبت ٍ
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هؼٌاداری پیؼبیٌی کٌذّ .وچٌیي خْتگیزی ّوٌَایی خاًَادُ رابغِ هٌفی ٍ هؼٌاداری با خَدکارآهذی (ٍ R = -0/22
 ٍ ) p> 0/01ػشتًفظ ( ) p> 0/01 ٍ R = -0/34داًؼ آهَساى داؽتِ ٍ آىّا را بِفَرت هٌفی پیؼبیٌی هیکٌذ.
بحث ٍ ًتیدِگیزی :خاًَادُ ٍ ارتباعات هیاى اػضای آى اس ػَاهل تأثیزگذار بز ػولکزد ٍ عالهت رٍاًی ًَخَاًاى اعت.
درٍاقغ ،ؽٌاخت اًَاع هختلف الگَّا ٍ عبکّای ارتباعی خاًَادگی ػالٍُ بز تَفیف ،بِ پیؼبیٌی ٍ تَضیح ػولکزد
ًَخَاًاى ٍ تأثیز هْوی بز ٍیضگیّای ؽخقیتی آًاى دارد .خاًَادُّای با خْتگیزی گفتٍؽٌَد ،فزسًذاى خَد را بِ
ؽزکت آساداًِ ٍ راحت در تؼاهل ٍ تبادلًظز دربارُ عیف ٍعیؼی اس هَضَػات تؾَیق هیؽًَذ ٍ .فزسًذاى هیتَاًٌذ
فؼالیتّا ،افکار ٍ احغاعات خَد را با ٍالذیٌؾاى در هیاى بگذارًذ ٍ تقوینگیزیّای خاًَادُ با ّوفکزی ّوِ اػضا
اًدام هیؽَد ٍ ایي هٌدز بِ خَدکارآهذی ٍ ػشتًفظ باال در فزسًذاى هیؽَد .اها در خْتگیزی ّوٌَایی بز یکزًگی
اػتقاداتً ،گزػّا ٍ ارسػّا تأکیذ هیؽَد ٍ تؼاهالت خاًَادُ بز حفظ رٍابظ ّوزًگی تأکیذ دارد کِ هٌؼکظکٌٌذُ
اعاػت اس ٍالذیي اعت ٍ ّوِ تقویوات را ٍالذیي هیگیزًذ ٍ اس فزسًذاى اًتظار هیرٍد کِ فقظ اعاػت کٌٌذ .درٍاقغ
ٍالذیي احغاط هیکٌٌذ آىّا بایذ بزای بچِّا تقوین بگیزًذ ٍ بچِّا یاد هیگیزًذ در تقوینگیزیّا هتکی بز ٍالذیي
باؽٌذ ٍ هْارتّای تقوینگیزی را ًویآهَسًذ ٍ درًتیدِ هٌدز بِ ؽکلگیزی خَدکارآهذی ٍ ػشتًفظ پاییي در آًاى
هیگزدد.
ٍاصُ ّای کلیذی :الگَّای ارتباعی ،خَدکارآهذی ،ػشت ًفظ.

