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  چكيده
. دارد فردي بين تعامالت و ارتباطات حفظ و برقراري در مهمي نقش ورزانهتأجر رفتار يا ورزيجرأت مهارت 
 مصمم ها، دشواري بر آمدن فائق و اهداف به دستيابي خود، مواضع از دفاع توانايي معناي به مفهوم در ورزيجرأت
 شناسايي رو همين از. است پرخاشگرايانه هاي تكانه كنترل و ديگران حقوق به رساندن آسيب بدون رفتار در بودن
 رابطه در هيجان تنظيم اي واسطه نقش بررسي پژوهش اين هدف بوده است. محققان توجه مورد آن آيندهاي پيش

 عنوان به استادان و خانواده ارتباطي الگوهاي مدل اين در. استورزي جرأت با استادان و خانواده ارتباطات الگوهاي
در  .شدند گرفته نظر در زاددرون متغير عنوان بهورزي جرأت و اي واسطه متغير عنوان به هيجان تنظيم زاد،برون متغير

 شركت داشتند كه به شيراز دانشگاه 92-91 تحصيلي سال دوره كارشناسي و پسر دختر دانشجوي 317 اين مطالعه
 ارتباطي ابزار الگوهاي چهار از اطالعات گردآوري براي .شدند انتخاب تصادفي اي مرحله چند اي خوشه شيوة

 استفاده هيجان تنظيم يهنامپرسش و پرخاشگرانه و سازگارانه ورزيجرأت مقياس استادان، ارتباطي الگوهاي خانواده،
 عوامل تحليل روش از هامقياس روايي احراز جهت و كرونباخ آلفاي روش از هانامهپرسش پايايي تعيين براي. شد

 استفاده تحليل مسير از پژوهش، مدل بررسي منظور به. بود هامقياس مطلوب روايي و پايايي مؤيد شواهد. شد استفاده
 ارتباطات الگوهاي نوايي به منزله ابعادشنود و هموگيري گفتكه جهت بود آن از حاكي نتايج كلي به طور .شد

  و  خانواده شنودوگيري گفتدارند. همچنين جهت را ورزيجرأت پيش بيني قدرت مستقيم صورت خانواده به
يابي شناختي و سركوب ابرازي تنظيم هيجان زراهبردهاي بازار مستقيم ي نوايي استادان به ترتيب پيش بيني كنندههم

   و وشنود خانوادهگفت گيريجهت ميان يرابطه هيجان عالوه بر اين، راهبرد بازارزيابي شناختي تنظيم .هستند
گيري هر چه افراد فضاي ارتباطي خانواده را بر مبناي جهتبنابراين،  كند.گري ميسازگارانه را واسطه ورزيجرأت
توانند از راهبرد بازارزيابي شناختي تنظيم هيجان استفاده كنند و به شنود بيشتر ادراك كنند به ميزان بيشتري ميوگفت

  يابد.سازگارانه افزايش ميورزي جرأتتناسب آن رفتار 
  .، الگوهاي ارتباطي خانواده، الگوهاي ارتباطي استادان، تنظيم هيجانورزيجرأت كليدي:هاي هواژ
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  مقدمه
 رفتار پايين سطوح هاي مهم در روابط انساني است.لفهؤورزانه از متأيا رفتار جر 1ورزيجرأت

   مشكالت و اضطراب افسردگي، مثل رواني اختالالت انواع و رنجوري روان با ورزانهتأجر
، به نقل 1989 همكاران، و راشتون, 1995 فالستي، و ليدايرد ؛1984 گاتليب،( دارد ارتباط تنيروان

 رواني شناسي آسيب مطالعات در كه نيست آور تعجب بنابراين،). 2011، 2از تامپسون و برنبام
 آن به اغلب روان سالمت درمان در و گرفته قرار سنجش مورد مكرر صورت به ورزانهتأجر رفتار

 برون( منتشر اضطراب اختالل هايدرمان در ورزانهتأجر رفتار مثال عنوان به. است شده پرداخته
سانحه  از پس استرس اختالل ،)1995 فالستي، و ليدايرد( اجتماعي هراس ،)2001 همكاران، و
 و اُپِنشوا( عصبي پرخوري و) 2001 همكاران، و يانگ ؛1995 بك،(  افسردگي ،)2002 كوباني،(

  ).2011تامپسون و برنبام،  ( مورد مطالعه قرار گرفته است) 2004 همكاران،
كند و هايي را اعمال ميكنند كه دنياي حقيقي محدوديت) بيان مي1389( آلبرتي و آمونز     

هايي شوند كه براي ادامه و بقاي خود بايد مهارتكودكان از همان كودكي با اين حقيقت آشنا مي
 يتهيم و تربيت بايد كودكان را شايسها، مدارس و ديگر نهادهاي تعلرا بياموزند. پس خانواده

ورزي آنها بها دهند، به احترام بدانند و به حقوق منطقي و مشروع آنها احترام بگذارند و به جرأت
) پس از مطالعات و 2010(3انچوا هايي را بياموزند كه با رعايت اين حقوق رفتار كند.آنان مهارت

شخصيتي است كه ي ي پيچيدهسازه ورزيجرأتكند كه هاي ارائه شده بيان ميارزيابي تعريف
اجزاء اصلي آن احترام به خود و احترام به ديگران به همراه توانايي دفاع فعاالنه از منافع و مواضع 

واضح و آشكار آن هم بدون برخورد و تخطي بر  خود و بيان اهداف و مقاصد به صورت كامالً
  .منافع و حقوق ديگران است

بايد در كنار مطرح ورزي جرأتكند كه در تعريف و مفهوم سازي ) پيشنهاد مي1979راكوس (
كردن احقاق حق از الزامات و وظايف و تكاليف متقابل نيز نام برده شود چراكه اين تكاليف و 

  هاي پرخاشگرايانه كه در ارتباط مستمر با هم هستند، متمايز را از پاسخورزي جرأتالزامات، 
 يورزي بر پايهجرأتكند كه گونه بيان ميتفاوت اين دو رفتار اين ) در زمينه1373كند. ولپ (مي

است و رفتاري درخور و مطلوب و شايسته است، از آن طرف شده هنجارهاي اجتماعي بنا نهاده 
پرخاشگري رفتاري مورد نكوهش و سرزنش اجتماعي است و به عنوان پاسخي كه محرك مضر و 

به اين نكته . بنابراين در تمايز اين دو بايد دهد، بيان شده استميمهلك به ارگانيزم ديگري انتقال 
شود؛ هم كالمي و هم غيركالمي، توجه كرد كه هر پاسخ رفتاري در تعامالت بين فردي كه ايراد مي

  اگر محركي مهلك و مضر براي فرد مقابل ادراك شود به عنوان پرخاشگري در نظر گرفته
گويد كه در پرخاشگري از ) مي1978، به نقل از هولندزورث، 1974(4شود. همچنين تدسچيمي 
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ورزانه شامل تأشود در حالي كه هيچ بخشي از رفتار جرقدرت تهديد و زور و اجبار استفاده مي
قدرت و نيروي  ورزيجرأتاستفاده از قدرت زور، تهديد و اجبار نيست. قدرت اجتماعي در 

گيرد و شامل حقوق افراد نشأت مي يوني شدههاي دركه از ارزشبرحق و مشروعي است 
جويي نيز ترجيحات و تمايالت اجتماعي افراد است. در مجموع اگر چه در پرخاشگري يا سلطه

هم شود اما فرد پرخاشگر در تالش براي مجبور كردن ديگران به منظور همراهي با خود آنبيان مي
ترجيحات و تمايالت ورز جرأتبا استفاده از ابزار تهديد و تنبيه است و اين در حالي است كه فرد 

كند و از طريق نيروهاي مشروع و برحقي و عواطف خود را بدون زورگويي و جبر بيان مي
ثير بگذارد و هدف أكند تا بر ديگران تهمچون منطق و يا توسل به وجدان اجتماعي تالش مي

است؛ برخالف فرد پرخاشگر كه از قدرت و نيروي جبر و زور و قهر  ي او خود ابرازياصل
سازد (ديجيوواني و  كند تا طرف مقابل خود را به تبعيت و پيروي از خود واداراستفاده مي

  ).1978 ،5اپستين
اند. هي مختلف مورد توجه قرار داد) اين شكل از رفتار را به دو شيوه2011تامپسون و برنبام (

 يورزي سازگارانه نشان دهندهجرأت. 7پرخاشگرانه ورزيجرأت -2و  6سازگارانه ورزيجرأت -1
اي قابل قبول و شود نيازها، افكار، احساسات فرد به شيوهرفتارهاي فعالي است كه موجب مي

 ورزيجرأتاجتماعي بدون تعدي به حقوق ديگران و همراه با احترام و ماليمت دريافت شود و 
اي غيرسازگارانه و ا، افكار، احساسات فرد به شيوهپرخاشگرايانه رفتارهاي فعالي هستند كه نيازه

  شود.بدون ماليمت و همراه با عصبانيت و برخورد تند و شديد دريافت مي
اند كه در اغلب موارد ناسازگاري افراد و روابط هاي تحقيقاتي نشان دادهاز آنجايي كه يافته

مختل عاطفي، اجتماعي و آموزشي آنها تا حدودي متأثر از عملكرد ناقص و معيوب معيوب و 
خانواده و جو ناسالم و نامناسب ساير نهادهاي درگير با تربيت و پرورش است، بنابراين بهتر است 

كه موجب روابط بين فردي و  ورزيجرأتگذار بر روي مهارت أثيركه پيشايندها يا عوامل ت
شناختي و با كيفيت و به دور از تنش و در نهايت احساس سالمت و امنيت رواناجتماعي سالم و 

  ، شناسايي كرد.شود رااجتماعي باالتر در افراد مي
 در كه اول يدسته: است گرفته صورت تحقيقات دسته دو ورزيجرأت يمطالعه يزمينه در 

 بر آن ثيراتأت و ورزيجرأت آموزش بررسي به شوندمي نيز تحقيقات از زيادي حجم يبرگيرنده
؛ 1389؛ روحاني و ابوطالبي، 1390(بيرامي، اندپرداخته اجتماعي و شخصيتي متغيرهاي انواع روي

؛ اعاليي، بابايي زاد خامن و احمدي گاتب، 1385زاده هنرمند، رحيمي، بشليده، حقيقي و مهرابي
؛ هنسن، 2011، 8؛ آمودئو1390؛ محبي، شاه سياه، مشكي، دلشاد و مطلبي، 1388؛ بحري، 2011

مطابق بسيار اندكي هستند كه  تحقيقات دوم ي). دسته2012، 9كسترگارد، نوردنتُفت و هاونسگارد
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با هدف اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين پرسش هستند كه چه عواملي به طور كلي در پرورش و 
؛ عليايي، 2011، 10؛  ابراهيم1391ن، پورياثيرگذار است (أگيري و انجام اين نوع از رفتار تشكل

كوجلين و  ؛ رول،2006، 12كريستنسون دونا و ؛ دكر،2006، 11؛ همر و پيانتا2011 ،بايي و احمديبا
  .)2012 ،13پترمان

و  مدرسه مثل( فرهنگي هايبافت و همساالن خانواده، ) از2004( 14به طور كلي كيسنر و كر
 جوانان و نوجوانان دارمشكل رفتار يهكنندتعيين اصلي عامل سه عنوان به) آموزشگاهي هايمحيط

ورزي كردن هاي فراوان هنوز جامعه و نهادهاي اجتماعي به جرأترغم موفقيتعلي برند.مي نام
دهند. دنياي تعامالت و ارتباطات در خانواده، مدرسه، كار و نهادهاي اجتماعي پاداش چنداني نمي

هاي مختلف نه هاي تمام و به راهاند و يا با پوياييثر را دشوار كردهؤورزي كردن مو مذهبي جرأت
ورزي كردن مورد حمله نيز قرار بلكه جرأت ،كنندتنها كمكي در تربيت و پرورش اين رفتار نمي

 به قادر كه است كاركردهايي از يكي خانواده ارتباطي الگويگيرد. در بين اين عوامل مي
  باشد.  مي فرزندان بر تأثيرگذاري

 ياياز دن يساختار علم ،هخانواد اتارتباط يهاوارهطرح ايخانواده  يارتباط يمفهوم الگو
اعضا  نكهياشود. تعريف مي گريكديخانواده با  ياساس ارتباط اعضا خانواده است كه بر يظاهر
ادراك ارتباطات  نياز ا ييچه معنا نكهيو ا دهنديو چه كار انجام م گوينديكديگر مي به زيچه چ
 - مفهوم الگوهاي ارتباطي خانواده يا نحوه ارتباط والد .)2002، و كوئرنر كيتزپاتريف( كنندمي

  الگوهاي ارتباطات خانواده و استادان شاگرد نيز قابل استفاده است. - فرزند در زمينه ارتباط استاد
) داراي 2002) و توضيح و بسط و الگو برداري سو (2004( 15اساس تقسيم بندي فيتزپاتريك بر

   است. 17نواييگيري همو جهت 16شنودوگيري گفتدو بعد جهت
يعني تا چه حد افراد در محيط آموزشي توسط استادان و در محيط  شنود:وگفت گيريجهت

  گيري ابراز كنند. جهتشوند كه افكار و احساساتشان را آزادانه خانه توسط والدين تشويق مي
هاي فرزندان/ والدين و دانشجويان/ ها، عقايد و ارزشنوايي: يعني تا چه حد در بين نگرشهم

  استادان همساني وجود دارد.
و محيط آموزشي نقش دهند كه نحوه تعامالت و ارتباطات در خانواده ها نشان ميپژوهش

؛ 1996 19ساروهان ،1989 18(بستفردي و اجتماعي افراد دارد گيري رفتار بينبسزايي در شكل
؛ 1386چاري، دالورپور و دهقاني،؛ حسين212010به نقل از گون، 2008 20همكاران و آكر والتان

؛ 2011 ؛ عليايي و بابايي زاد و احمدي1390 ؛ حسيني و خير،1391 حسين چاري، دهقاني زاده،
 25؛ پيانتا، نيمتز و بنت241991؛ پيانتا و نيمتر232007 س،؛ كورنليو2006 22آلن، ويت و ويلس،

؛ دكر، دونا 2011، 26؛ روردا، كومن، اسپيلت، اورت2004ويلس و آلن،  ؛ ويت،1997
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 ورزيأتجرآيندهاي . از آنجايي كه پژوهش حاضر به دنبال بررسي پيش)2006 27وكريستنسون،
و فردي نيز توجه كرده است و با استناد به است، عالوه بر عوامل محيطي به نقش عوامل دروني 

د تنظيم هيجان در ارتباط با ينآ) كه تنظيم هيجان اساس رفتار است نقش فر1998نظر گراس (
  را نيز مورد بررسي و مطالعه قرار داده است. ورزيأتجرگيري شكل
 به قادر را افراد كهي شناخت وي عاطف ،يرفتار ك،يولوژيزيفي هادينآفر عنوان بهي جانيه مظيتن
هم  يجانيه ميتنظ ).2003 وگراس، (جان شود يم فيتعر كند، ها ميجانيه انيب و تجربه ميتنظ

مجدد  يابيمحور است. ارز-پاسخ يمحور و هم شامل راهبردها- نديشايپي مشتمل بر راهبردها
 28يمجدد شناخت يابي. منظور از ارزشود يمحسوب م محور-نديشايپ راهبرد نيتر مهمي شناخت

. در كنند ليرا تعد يجانيه راتيتأث است كه يا به گونه يجانيهي ها محرك ركردنيدوباره تفس
 سركوب ابرازياست.  هيجان 29سركوب ابرازيمحور،  راهبرد پاسخ نيتر مهم  ،)2003(گراس ةينظر
 فيها تعر پاسخ قياز تلف يشكل وانگراس است و با عن يهيدر نظر يجانيه ميتنظ يهبعد ساز گريد
  .كند يم يريجلوگ جانيه ابرازكه از  شود يم

 شيافزا اي دهنده كاهش يجانيعوامل ه ريثأت يخود به بررس يدر رساله )1985(30مندتا
بر  ينقش با ثبات و كاركرد يجانيكه عوامل هرسيد  جهينتپرداخت و به اين  ورزيأتجر يهدهند
كه به ارتباط ) 1972(31سراث يازهاين ينظريهكند كه مطابق با ياشاره م يدارد. و ورزيأتجر
 ،ارتباط دارد يجانيه يهاازيكه با ن يجانيعوامل ه و رفتار اشاره دارد، يجانيه يازهاين نيب يقو
 تأثير از منظور آگاهي به اساس، اين بر بودن دارد. ورزأتجر يفرد برا ييبر توانا يمهم ريثأت

 عنوان عناصر به ،)تنظيم هيجان استادان و - خانواده ارتباطات الگوهاي( دروني و بافتي عوامل
 آن حاضر پژوهش هدف تر،طور مشخص به. شد انجام حاضر پژوهش ،ورزيأتجر بر ثيرگذارأت

   استادان با –خانواده ارتباطات ي الگوهايرابطه در را تنظيم هيجان ايواسطه نقش كه بود
  نمايد. را بررسي ورزيأتجر

  اند: هاي زير آزمون شده با توجه به مطالب بيان شده در اين پژوهش فرضيه
  ورزانه هستند.. ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و استادان پيش بيني كنندة رفتار جرأت1
  راهبردهاي تنظيم هيجان هستند. يهبيني كنندارتباطي خانواده و استادان، پيش . ابعاد الگوهاي2
 ورزيأتجراي بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و استادان و  نقش واسطه . تنظيم هيجان3
 دارد.
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  روش پژوهش
 و استادان متغير خانواده ارتباطي كه در آن الگوهاي. است همبستگي نوع از پژوهش اين طرح

مدل اين  .باشدمي زاددرون متغير ورزانهجرأت رفتار و ايواسطه متغير زاد، تنظيم هيجانبرون
  سازي معادالت ساختاري مورد بررسي قرار گرفته است.پژوهش در قالب تحليل مسير در مدل

  كنندگان پژوهششركت
معماري هاي علوم انساني و هنرودانشجويان دانشكده يآماري پژوهش شامل همهجامعه 

ري، جامعه آمامشغول به تحصيل بودند. از ميان  92- 91دانشگاه شيراز بودند كه در سال تحصيلي 
اي تصادفي انتخاب و به ابزارهاي پژوهش پاسخ دادند. گيري خوشهنمونه ينفر به شيوه 317تعداد 

نامه هم بدون مشخص كردن جنسيت، پرسش 18پسر بودند.  132دختر و  167از اين تعداد 
 64/1 آنمعيار  و انحراف 87/20 ميانگين سني گروه نمونه كنندگان اين پژوهش بودند.مشاركت

  بود.
  پژوهش هايابزار

 كه توسط است خودسنجي مقياس يك ابزار اين :خانواده ارتباطي الگوهاي ينامهپرسش
 دهنده پاسخ عدم موافقت يا موافقت درجه وسيلهبدين و شده طراحي) 1994( ريچي و فيتزپاتريك

 زمينه در كه گويه 26 يهدربار )مخالفم كامال=1 موافقم، كامال= 5( ايدرجه پنج ايدامنه در را
 و وشنودابزار داراي دو بعد گفت اين. دهدمورد سنجش قرار مي او هستند، خانوادگي ارتباطات

 وشنودگفت بعد به مربوط بعد گويه 15 و نواييبعد هم به مربوط اول گويه 11 كه است نواييهم
 به مقياس خرده دو هر در بيشتر نمره. آوردمي دست  به ابزار اين در نمره دو آزمودني است. هر

   يا وشنودگفت گيريجهت او خانواده در كه كندمي ادراك چنين آزمودني كه است آن معناي
 و سازه و مالكي محتوايي، روايي) 2002( فيتزپاتريك و كوئرنر .دارد وجود بيشتري نواييهم

   نيز ايران در. اند كرده گزارش مطلوب را مقياس اين) بازآزمايي كرونباخ و پايايي (آلفاي
 ابزار بررسي كردند. در پژوهش حاضر نيز براي اين پايايي و روايي )1386(  نيا و لطيفيان كوروش
 ييديأت عامل تحليل روش خانواده، ارتباطات الگوي شده تجديدنظر ابزار عاملي ساختار بررسي

) (KMO اوكلين- ماير- كيزر آزمون پژوهش، از گيرينمونه كفايت تعيين براي. شد بكارگرفته
 عاملي تحليل به نمونه اين با توانمي كه داد نشان خوبي به KMO، 90/0 ضريب. شد استفاده
 آزمون از خاص، عاملي ساختار يك استخراج براي پژوهش داده هاي توان بررسي براي .كرد اقدام
  . بود معنادار >P 0001/0 سطح در 65/3626 آن مقدار كه شد استفاده نيز بارتلت دو خي
نتايج تحليل  .شد استفاده اسكري نمودار و ويژه مقادير از مقياس اين عوامل تعداد تعيين براي

  وجود دو عامل  واريماكس چرخش همراه با اصلي هايلفهؤعاملي به روش استخراج م
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 آلفاي از پايايي محاسبه همچنين براي .ييد قرار دادأنوايي را در اين مقياس مورد تشنود و هموگفت
 خرده براي و 86/0 با برابر وشنودگفت مقياس خرده براي كه اين ضريب شد، استفاده كرونباخ
  .بود 88/0 نوايي برابرهم مقياس

 استادان ارتباطات الگوهاي ابعاد گيرياندازه منظور به استادان: ارتباطي الگوهاي يهنامپرسش
 الگوي ابزار« از استادان نواييهم گيريجهت و وشنودگفت گيريجهت ابعاد ديگر، عبارت به يا

 نظر تجديد ابزار« هايگويه از آن هايگويه كه) 2009 سو، ،1390نيا كورش» (استادان ارتباطات
 اين در .شد استفاده است، شده اقتباس) 1990 وفيتزپاتريك، ريچي( خانواده ارتباطات الگوي شده
   در اين از پيش. شد جايگزين »ماستادان اكثر« كلمات »مادرم و پدر« كلمات جاي به هاگويه

 آموزاندانش ادراك گيرياندازه براي هاييگويه تهيه براي چين در) 2009 سو،(اي مطالعه
   براي) 1390 نيا،كورش( ايران در همچنين و آنها معلمان ارتباطات الگوي ابعاد از دبيرستاني

 شده استفاده روش اين از آنها استادان ارتباطات هايالگو ابعاد از دانشجويان ادراك گيرياندازه
  .است

 تحليل روش استاد،- دانشجو ارتباطات الگوي شده تجديدنظر ابزار عاملي ساختار بررسي براي
 اوكلين- ماير-كيزر آزمون پژوهش، از گيرينمونه كفايت تعيين براي. شد گرفته بكار ييديأت عامل

KMO)( عاملي تحليل به نمونه اين با توانمي كه داد نشان خوبي به 86/0 ضريب. شد استفاده 
   .بود معنادار >P 0001/0 سطح در ) نيز 91/3113( بارتلت دو خي آزمون .كرد اقدام

 استفاده اسكري نمودار و ويژه مقادير از مقياس، اين عاملي ساختار عوامل تعداد تعيين براي
يماكس وجود دو لفه هاي اصلي همراه چرخش وارؤاستخراج منتايج تحليل عوامل به روش . شد

 ييد قرار داد.أنوايي را مورد تگيري همشنود و جهتوگيري گفتعامل جهت

 يبرا كرونباخ يالفا بيضر. ديگرد محاسبه كرونباخ يآلفا بيضر ابزار، نيا ييايپا با رابطه در
 بر نيبنابرا. بود 87/0 برابر يينواهم اسيمق خرده يبرا و 84/0 با برابر وشنودگفت اسيمق خرده
 و وشنودگفت سنجش يبرا »استاد-دانشجو ارتباطات يالگو اسيمق« آمده دست به جينتا اساس

  .شد يابيارز ايپا و روا يابزار عنوان به يينواهم
 تنظيم ينامهپرسش از هيجاني، تنظيم متغير بررسي منظور به هيجان: تنظيم ينامهپرسش

 گيرياندازه منظور به) 2003( جان و گراس يوسيله به نامهپرسش اين .شد استفاده هيجاني
 سركوبي و) گويه 6( مجدد ارزيابي زيرمقياس دو بر مشتمل و شده تهيه هيجاني تنظيم راهبردهاي

 با را نامهپرسش اين همگراي روايي ،)2003(  جان و گراس .باشد مي) گويه 4( هيجان ابرازي
 مديريت اي،مقابله سبك شده، ادراك هيجاني تنظيم موفقيت يهساز چهار با آن ارتباط بررسي
 بررسي با را آن واگراي روايي چنينهم. دادند قرار بررسي مورد بودن اعتماد غيرقابل و خلق
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 اجتماعي مطلوبيت و شناختي توانايي تكانه، كنترل شخصيت، بزرگ عامل پنج ابعاد با آن ارتباط
 كه بود 69/0 بازآزمايي پايايي و 73/0 دروني پايايي داراي مقياس اين عالوه به. كردند بررسي
  ).2003 جان، و گراس( است آن قبول قابل پايايي يهدهندنشان
 آلفاي از نيز پايايي تعيين جهت و عامل تحليل شيوه از روايي، تعيين جهت اين پژوهش در 

 روش هيجان از تنظيم نامهپرسش عاملي ساختار بررسي براي .است گرديده استفاده كرونباخ
) KMO( اوكلين-ماير-كيزر آزمون از پژوهش، گيرينمونه كفايت تعيين و براي عامل تحليل
 عاملي تحليل به نمونه اين با توانمي كه داد نشان خوبي به KMO، 76/0 ضريب. شد استفاده
 آزمون از خاص، عاملي ساختار يك استخراج براي پژوهش هايداده توان بررسي براي .كرد اقدام
) استفاده شد. مالك استخراج عوامل،  >P 0001/0؛  46/791( شد استفاده نيز بارتلت دو خي

اي اصلي همراه با ؤلفهنتايج تحليل عوامل به روش م .بود اسكري شيب منحني و ويژه مقادير
ييد قرار أسركوبي ابرازي را مورد ت چرخش واريماكس وجود دو عامل ارزيابي مجدد شناختي و

 يبرا كرونباخ يالفا بيضر. استفاده گرديد كرونباخ يآلفا بيضر ابزار، نيا ييايپا با رابطه در داد.
 .بود 72/0 برابر يسركوب اسيمق خرده يبرا و 77/0 با برابر يشناخت يابيبازارز اسيمق خرده

 يشناخت يابيبازارز  سنجش يبرا »جانيه ميتنظ نامهپرسش« آمده دست به جينتا اساس بر نيبنابرا
 .شد يابيارز ايپا و روا يابزار عنوان به جانيه يابراز يسركوب و

 )2011( برنبام و اين مقياس توسط تامپسون: 32 سازگارانه و پرخاشگرانه ورزيأتجرمقياس 
 شده تشكيل سناريو نوزده از پرخاشگرانه، و سازگارانه ورزي جرأت مقياس ساخته شده است.

 نشان را شرايطي ها، موقعيت اين. كشد مي تصوير به را روزمره فردي بين هاي موقعيت كه است
 به مقياس اين هاي پاسخ از نيمي. بگذارد نمايش به ورزي جرأت خود از بايد هرفرد كه دهند مي

. كنند مي اشاره پرخاشگرانه راهبردهاي به ديگر نيم و ورزي جرأت يهسازگاران راهبردهاي
   اي درجه پنج ليكرتي طيف در موقعيت، هر به را خود واكنش ميزان پژوهش كنندگان مشاركت

 مقياس اين كه دادند نشان) 2011( برنبام و تامپسون. كنند مي مشخص) هميشه=  5 و هرگز= 1(
   اند.است. همچنين پايايي مناسبي را براي آن گزارش كرده مطلوبي روايي داراي

سازگارانه و پرخاشگرايانه  ورزيأتجردر اين مطالعه براي بررسي ساختار عاملي مقياس 
)AAA-S،( ماير-گيري پژوهش، از آزمون كيزرل عامل و براي تعيين كفايت نمونهتحلي از -

؛ 31/1630استفاده شد، آزمون خي دو بارتلت ( KMO ،74/0) با مقدار ضريب (KMOاوكلين 
0001/0 P<  سازگارانه و  ورزيأتجر) نيز معنادار بود. نتايج تحليل عامل وجود دو عامل
 يآلفا بيضروسيله هنيز ب ابزار، نيا ييايپا ييد قرار داد.أپرخاشگرانه را مورد ت ورزيأتجر

 با برابر سازگارانه يورزتأجر اسيمق خرده يبرا كرونباخ يالفا بيضر. ديگرد محاسبه كرونباخ
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 دستبه جينتا اساس بر نيبنابرا. بود 72/0 انهيپرخاشگرا يورزتأجر اسيمق خرده يبرا و 71/0
 و سازگارانه يورزتأجر سنجش يبرا» انهيپرخاشگرا و سازگارانه يورزتأجر اسيمق« آمده
  .شد يابيارز ايپا و روا يابزار عنوان به انهيپرخاشگرا يورزتأجر

  هايافته
 زاد،برون متغيرهاي بستگي صفر مرتبه بينضرايب هم همچنين و متغيرها توصيفي هاييافته
   .است آورده شده 1شماره  جدول مدل در زاددرون و ايواسطه

  پژوهش متغيرهاي معيار انحراف و ميانگين بستگي،هم ماتريس - 1شماره  جدول
 M SD  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(  متغير

  84/11  29/52                1  شنود در خانوادهوگفت - 1

  50/8  11/28              1  - 32/0**  نوايي در خانوادههم - 2
  01/10  00/39            1  04/0  20/0**  شنود استادانوگفت - 3

  77/8  42/31          1  - 23/0**  30/0**  03/0  نوايي استادانهم - 4
  28/4  13/21        1  03/0  07/0  - 04/0  15/0**  بازارزيابي شناختي - 5

  40/3  01/12      1  03/0 19/0** - 05/0 10/0* - 02/0  سركوبي ابرازي-6
  94/5  45/37    1  - 05/0  22/0**  03/0  10/0*  - 09/0  27/0**  سازگارانه ورزيجرأت - 7

  51/6  45/30  1  02/0  - 03/0  - 04/0  09/0  03/0  22/0**  - 10/0*  پرخاشگرايانهورزي جرأت - 8
01/0     **p<05/0 * p<  

استادان  - ي ارتباطات خانوادهابعاد الگو« كهنيا بر يمبن پژوهش اول يهفرضي آزمون براي
 ندگانهچ ونيرگرس ، از روش»و پرخاشگرايانه استورزي سازگارانه تأجر يهبيني كنندپيش
 استادان استفاده- الگوي ارتباطات خانواده ابعاد روي بر و پرخاشگرايانه سازگارانه ورزيتأجر
  آمده است.  2شماره  جدولدر  نتايج. شد

  خانواده و استادان ارتباطي الگوهاي روي بر ورزيجرأت سيونگرر  - 2 شماره جدول
  متغيرهاي وابسته

  يرهاي مستقلمتغ
  ورزيأتجر

  ورزي پرخاشگرايانهتأجر  ورزي سازگارانهأتجر

دان
ستا

 و ا
اده

خانو
ت 

اطا
رتب

ي ا
وها

الگ
  

شنود وگفت
  خانواده

R  R2 B β  t P<  R  R2  B β  t  P<  

27/0  07/0  

12/0  25/0  70/4  001/0  

22/0  05/0  

03/0-  05/0-  84/0  N.S  
نوايي هم

  خانواده
02/0-  03/0-  47/0  N.S 14/0  18/0  90/2  004/0 

  شنودوگفت
  استادان

04/0  06/0  09/1  N.S  03/0  05/0  75/0  N.S  

نوايي هم
  استادان

03/0  05/0  75/0  N.S 03/0  04/0  72/0  N.S  

سازگارانه و  ورزيتأجردهد ضرايب استاندارد رگرسيون نشان مي 2چه نتايج جدول چنان
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هاي الگوهاي لفهؤنوايي در خانواده از مشنود و هموپرخاشگرايانه  به ترتيب بر گفت ورزيتأجر
  گيري هاي الگوي ارتباطات خانواده، جهتلفهؤباشد. از بين مارتباطات خانواده معنادار مي

)  001/0P< ،25/0=βسازگارانه را به طور معنادار و مثبت ( ورزيتأجرشنود توانست وگفت
سازگارانه بوده است.  در  ورزيتأجردرصد از واريانس  7عوامل تبيين كننده  بيني كند. اينپيش

الگوي ارتباطات  هايلفهؤدهد كه از بين مپرخاشگرايانه نتايج نشان مي ورزيتأجررابطه با 
پرخاشگرايانه  ورزيتأجر) 004/0P< ،18/0=βنوايي به طور معناداري (گيري همخانواده، جهت

 ورزيتأجر) = 05/0R2درصد از واريانس ( 5كند. اين عوامل تبيين كننده بيني ميرا پيش
استادان از قدرت وي ارتباطات هاي الگلفهؤيك از مرايانه بوده است. ضمن اينكه، هيچپرخاشگ

  سازگارانه و پرخاشگرايانه برخوردار نيستند.  ورزيتأجربيني معناداري براي پيش
استادان  -ي ارتباطات خانوادهابعاد الگو« نكهيبرا يمبن پژوهش دوم يهفرضي يبررس براي

راهبرد  يهدگانچن ونيرگرس ، نيز از روش»راهبردهاي تنظيم هيجان است يهكنندبينيپيش
استادان - الگوي ارتباطات خانواده ابعاد روي بر بازارزيابي شناختي و راهبرد سركوب ابرازي

  آمده است.  3شماره  جدولنتايج در . شد استفاده
  خانواده و استادان ارتباطي الگوهاي روي تنظيم هيجان بر رگرسيون -3 شماره جدول

  متغيرهاي وابسته
  

  متغيرهاي مستقل

  تنظيم هيجان

  سركوب ابرازي هيجان  بازارزيابي شناختي

دان
ستا

 و ا
اده

انو
ت خ

اطا
رتب

ي ا
وها

الگ
  

شنود وگفت
  خانواده

R  R2 B β  t P<  R  R2  B β  t  P<  

15/0  02/0  

05/0  13/0  13/2  03/0  

19/0  04/0  

001/0 -  004/0 -  07/0  N.S  
نوايي هم

 N.S 02/0  05/0  87/0  N.S  09/0  - /006  - 00/0  خانواده

  شنودوگفت
  N.S 001/0 -  009/0 -  15/0  N.S  78/0  05/0  02/0  استادان

نوايي هم
  N.S 07/0  17/0  71/2  007/0  53/0  03/0  01/0  استادان

 شنودوگفت گيريجهت خانواده، ارتباطات الگوهاي هايلفهؤم بين نتايج حاكي از آن بود كه از
) =03/0P<، 13/0  β(مثبت  و معنادار طور به را هيجان تنظيم شناختي ارزيابيباز توانست راهبرد

  . كندمي تبيين را شناختي بازارزيابي واريانس راهبرد از درصد 2 كند. اين عوامل بينيپيش
   قدرت خانواده ارتباطات الگوي هايلفهؤم از كدامهيچ دهد،مي نشان نتايج كه طورهمان اما
را نداشت. همچنين، ضرايب استاندارد رگرسيون  هيجان ابرازي سركوب راهبرد معنادار بينيشيپ

هاي الگوهاي ارتباطات استادان، معنادار لفهؤنوايي استادان از بين مسركوب ابرازي هيجان بر هم
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ي بازارزيابي شناختي كنندهبينيهاي الگوي ارتباطات استادان پشلفهؤيك از ما هيچباشد. اممي
هاي لفهؤاز بين م نوايي استادانگيري همدهد كه جهتنتايج نشان ميباشد. بنابراين هيجان نمي

) راهبرد سركوب ابرازي هيجان 007/0P< ،17/0=βالگوهاي ارتباطات استادان، به طور معناداري (
  كند. درصد از واريانس راهبرد سركوبي ابرازي را تبيين مي 4كند و بيني ميرا پيش
 استادان و خانواده يارتباط يالگوها ابعاد« نكهيا بر يمبن پژوهشفرضيه سوم  يبررس منظور به

 چندگانه ونيرگرس روش از ،»كند يم ينبيشيپ را ورزانهتأجر رفتار جانيه ميتنظ گريواسطه با
 عنوان به جانيه ميتنظ يراهبردها و استادان -  خانواده يارتباط يالگوها ليتحل نيا در. شد استفاده

 وارد مالك ريمتغ نقش در و جداگانه صورت به ورزانهتأجر رفتار هايوهيش و نبيشيپ يرهايمتغ
   .استشده داده نشان 4شماره  جدول در مرحله نيا جينتا شدند، ونيرگرس معادله
  

  و استادان خانواده ارتباطي الگوهاي تنظيم هيجان، روي ورزيأتجر رگرسيون -4 شماره جدول
يرهاي متغ

  وابسته
 

يرهاي متغ
  مستقل

  ورزيجرأت

  ورزي پرخاشگرايانهتأجر  ورزي سازگارانهأتجر

دان
ستا

 و ا
اده

خانو
ت 

اطا
رتب

ي ا
وها

الگ
 

شنود وگفت
  خانواده

R  R2 B β  t P<  R  R2  B β  t  P<  

33/0  11/0  

11/0  22/0  70/3  0001/0 

23/0  05/0  

03/0 -  05/0 -  78/0  N.S  
 N.S 14/0  19/0  94/2  003/0  41/0  - 03/0  - 02/0  نوايي خانوادههم

شنود وگفت
 N.S 03/0  05/0  76/0  N.S  96/0  06/0  03/0  استادان

  N.S 04/0  06/0  87/0  N.S  80/0  05/0  03/0  نوايي استادانهم

جان
 هي

يم
نظ

ت
  

بازارزيابي 
  N.S  50/0  - 03/0  - 03/0 001/0  34/3  18/0  25/0  شناختي

  N.S  11/0  06/0-  00/1  N.S  99/0  05/0  - 09/0  سركوبي ابرازي
  
هاي الگوهاي ارتباطات خانواده و لفهؤاز ميان م 4با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره 

 ورزيتأجر) 0001/0P< ،22/0 βبه طور مثبت و معناداري ( شنود خانوادهواستادان، تنها گفت
نوايي خانواده و هر دو دهد هممي طور كه نتايج نشانكند، اما همانبيني ميسازگارانه را پيش

  ي كنندهبينينوايي استادان) پيششنود و همواي الگوي ارتباطات استادان، (گفتهلفهؤم
باشند. همچنين از ميان راهبردهاي تنظيم هيجان تنها راهبرد بازارزيابي ورزي سازگارانه  نميتأجر

  بيني سازگارانه را پيش ورزيتأجر )001/0P< ،18/0 βشناختي به طور مثبت و معناداري (
بيني معناداري برخوردار كند، اما متغير ديگر (راهبرد سركوب ابرازي هيجان) از قدرت پيشمي
  كنند.سازگارانه را تبيين مي ورزيتأجردرصد از واريانس  11لفه،ؤباشد. در مجموع اين منمي



 79...    خانواده / استادان ارتباطات الگوهاي بين ابعاد رابطه بررسي
 

دهد كه از ميان ابعاد نشان مي 4شماره پرخاشگرايانه نتايج جدول  ورزيتأجردر رابطه با 
  نوايي در خانواده از قدرت هيجان، تنها متغير هماستادان و تنظيم - خانواده الگوهاي ارتباطات

   پرخاشگرانه برخوردار است و ورزيتأجر) 003/0P< ،19/0 βكنندگي معنادار (بينيپيش
  طور كه نتايج نشان كند. اما همانپرخاشگرايانه را تبيين مي ورزيتأجردرصد از واريانس  5

پرخاشگرايانه برخوردار  ورزيتأجربيني معناداري براي دهند ديگر متغيرها از قدرت پيشمي
  .مي باشد نهايي، نتايج ينشان دهنده 1 باشند. شكلنمي

  

   
 تواند در هيجان ميبازارزيابي شناختي تنظيم  راهبرد دهد،مي نشان 1 شكل كه گونههمان

 سوي از دانشجويان ورزي سازگارانهأتجر و سويك از خانواده ارتباطي بين الگوهاي يهرابط
  .نمايد ايفا اي   واسطه ديگر، نقش

در نرم افزار  Bootstrap دستور از جانيه ميتنظ گري واسطه نقش قيدق يبررس منظور به
  ). 5ايموس استفاده شد (جدول شماره 

  
  
  
  

**17/0  

*13/0  
شنود خانوادهوگفت  

خانواده ييهمنوا  

استادانهمنوايي   

ارزيابي شناختيباز  

 سركوب ابرازي  استادان شنودوگفت

ورزي سازگارانهجرأت  

پرخاشگرايانه ورزيجرأت  

**22/0  

**19/0  

روابط كلي بين متغيرهاي پژوهش -1شكل  

**18/0  
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  مستقيم متغيرهاي پژوهشمقدار و معناداري اثرات غير -5شماره جدول 

 بينمتغير پيش

  متغير مالك متغير واسطه

 بازارزيابي شناختي

  ورزي سازگارانهأتجر
 مستقيممعناداري اثر غير  مستقيممقدار اثر غير

 02/0 024/0 خانواده وشنودگفت

 94/0  -001/0 خانواده يينواهم

 42/0 006/0 استادان وشنودگفت

 14/0 008/0 استادان يينواهم

  
  گيري  مستقيم جهتا اثر غير، تنهبين، از بين متغيرهاي پيش5ه به جدول شماره با توج

، >02/0Pارزيابي شناختي معنادار (ورزي سازگارانه از طريق باز تأجروشنود خانواده بر گفت
02/0 β .بود (  

هش از برازش مناسبي برخوردار نشان داد كه مدل نهايي پژوهاي برازش مدل نيز شاخص
  ).6(جدول شماره است 

  هاي برازش مدلشاخص - 6شماره جدول 
 GFI AGFI NFI IFI CFI RMSEA شاخص

 03/0 97/0 97/0 94/0  92/0 97/0 مدل نهايي پژوهش

   
  گيرينتيجه و بحث

 الگوهاي از هاادراك آن به توجه دانشجويان با ورزيأتجر بينيپيش حاضر، پژوهش هدف
گري تنظيم  واسطه امكان حال عين در. بود راهبردهاي تنظيم هيجان استادان و-خانواده ارتباطي
  .شد بررسي نيز مذكور متغيرهاي بين روابط در دانشجويان هيجان

 ورزيأتجر يكنندهبيني استادان پيش- خانواده ارتباطي الگوهاي ابعاد«يه ن اين فرضدبا آزمو
   و معنادار مثبت يكنندهبينيپيش خانواده وشنودگفت گيريكه جهت داد نشان نتايج» هستند

 و معنادار مثبت يكنندهبينينوايي خانواده پيشهم گيريجهت است و ورزي سازگارانهأتجر
ورزي أتجربيني هاي ارتباطي استادان قادر به پيشاست. ابعاد الگو پرخاشگرايانهورزي أتجر

  گيري ي خود جهتنبودند. به تعبيري ديگر هر چه افراد از ارتباطات و تعامالت خانواده
ي سازگارانه بيشتر است و به شيوهورزي أتجرشنود بيشتري ادراك كنند، فراواني و بروز وگفت
گيري و بروز نوايي بيشتر در خانواده و ارتباطات و تعامالت اعضاي خانواده منجر به شكلهم
 ،(بستهاي بسياري ي پرخاشگرايانه بيشتر خواهد بود. اين يافته با پژوهشبه شيوه ورزيأتجر

؛ 1391، انيپور؛ 2010 ،گون به نقل از 2008، و همكاران آكر والتان؛ 1996، ساروهان؛ 1989
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 –ويگنولي،كرويتي ؛ 2008 33؛ سريف، كاوه، كوك و آداميسوگلو2011عليايي، بابايي و احمدي 
بل،  ،199135، لمبرن، استنبرگ و درنبش1991، بامريند2005، 34بلز، دفيليپس، چيپلند و گارسيا

شده مشاهده كردند، باشد. محققان ياد سو مي) هم1985، 36آوري، جنكينز، فلد و اسكوئنراك
و جسارت بيشتري ت أافرادي كه با اعضاي خانواده خود رابطه و تعامالت باز و خوبي داشتند جر

هاي والدگري ي ارتباطات و تعامالت اعضاي خانواده و عملكرد و شيوهدارند و همچنين نحوه
  بيني كنند.هاي اجتماعي را پيشتوانند مهارتمي

شود كه دانش اجتماعي محصول ) استنباط مي1992اي بالدوين (وارهرويكرد طرح اساس بر
انداز ارتباطات  تجربه شده است و اين در حالي است كه چشمهاي ارتباطاتي در روابط قبالًتجربه

هاي ارتباطي وارههاي افراد يك منبع اوليه براي طرحخانواده بر اين فرض استوار است كه خانواده
كننده آن اي اين نكات بيانهاي سوال اول پژوهش حاضر بر مبندهد. بنابراين يافتهها ارائه ميآن

كه در آن اعضاي خانواده به طور مرتب در ارتباط با هم و در تعامل با يكديگر هايي است كه روش
ي خود بر چگونگي گذارد و اين نيز به نوبههاي ارتباطي افراد اثر ميوارههستند بر محتويات طرح

گذارد. پس فضاي ثير ميأگران اجتماعي بر افراد تي رفتار كردن به عنوان كنشآموختن نحوه
گيري و بروز اين شيوه از رفتار را از طريق تعامالت و الگوهاي ي شكلخانواده زمينهارتباطات 

  كند. نوايي كمتر مهيا ميگيري همشنود بيشتر و جهتوگيري گفتي جهتارتباطي خود بر پايه
نوايي و همورزي أتجري ي سازگارانهشنود خانواده با شيوهوي گفتلفهؤدر تبيين ارتباط م

  ورزي پرخاشگرايانه بايد به تفاوت در محتوا و ساختار هر كدام از جرأتخانواده با 
تا چه ها است كه خانوادهشنود به معناي اين وگيري گفتجهتهاي خانواده اشاره كرد. گيريجهت

بحث و  در تعامل، كنند كه در آن افراد خانواده ترغيب به شركت آزادانهميزان شرايطي را ايجاد مي
هايي با گفت و خانواده اي از موضوعات شوند. ويژگي بارزي گستردهتبادل نظر در مورد حيطه

صميمي و آزادي در بيان احساسات و مشورت با همديگر است  ،شنود باال، داشتن روابط گرم
و ها شنود افراد به خواستهوگيري گفت. در خانواده داراي جهت)1997(كوئرنر و فيتزپاتريك، 

  ها احساساساس، فرزندان در اين خانوادهبراينكنند. كيد و توجه ميأنيازهاي يكديگر ت
توانايي  هاو به دليل فراهم بودن فضاي تعامل و گفتمان آناند مورد پذيرش خانواده، كنندمي 

 )1997(كوئرنر و فيتزپاتريك، دارا هستندتري را مناسب آوري و عملكردانطباق، سازگاري، تاب
آموزند كه بدور از هرگونه تنش در روابط بين فردي به احقاق حق پرداخته و بيان بنابراين مي

هاي خود ال برآورده كردن نيازها و خواستهاي به دنبس و فكر كنند و به طور سازگارانهاحسا
  ند.بيني كي سازگارانه را پيشورزأتشنود خانواده جروتوان انتظار داشت كه گفتپس مي باشند.

ورزي أتجري ي پرخاشگرايانهنوايي خانواده و شيوهارتباط معنادار و مثبت بين هم يهدربار
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  گيري جهتبر مباني نظري مدل الگوهاي ارتباطي خانواده گونه استدالل كرد كه بناتوان اينمي
و  عقايد ها،بر همسان بودن نگرش هاخانوادهگونه در ايننوايي بدين معناست كه ارتباطات هم

پذيرش استقالل طلبي  كيد دارد و عدمأاجتناب از تعارض و وابستگي اعضاي خانواده با يكديگر ت
گونه ادراك از خانواده منجر به اجتناب در نتيجه اين ).2004پي دارد (فيتزپاتريك، را در افراد

رنگي با و هم و حفظ سلسله مراتب قدرت در خانوادهاز ارتباطات باز فرزندان و اعضاي خانواده 
ي خود باعث مي شود كه اين له نيز به نوبهأكه اين مس )1997(كوئرنر و فيتزپاتريك، شود ها ميآن

افراد در ارتباط و تعامالت خود با ديگران يا به صورت محتاطانه و ناسازگارانه و يا كامالً منفعالنه 
نوايي عقايد و نگرش بسته و هم تعاملهايي كه بر اطاعت از والدين، خانوادهدر واقع  رفتار كنند.

و افكارشان را به  عواطف و احساسات توانايي ابراز كمتر شوند كه فرزندانتأكيد دارند، باعث مي
 داشته باشند. احتراميگونه ايجاد تنش و تهديد و بيتر بدون هيچتر و سازگارانهاي منطقيشيوه

  پذير و منطقي خواهد بود.يهر اين دو متغير توجي معنادارابطه بنابراين،
لگوهاي ارتباطي استادان هاي الفهؤكدام از مهاي پيش بيان شد، هيچگونه كه در بخشهمان

بستگي مشاهده كه در ماتريس همرغم اينرا نداشتند، علي ورزيأتجركنندگي بينيقدرت پيش
رابطه دارد، اما در كنار سازگارانه ورزي أتجرشنود استادان با وگيري گفتشد كه متغير جهت

گذار خانواده واريانس قدرت رابطه خود را از دست داده است و اين با ادبيات أثيرعامل قوي و ت
، 39 پيانتا و نيمتر ؛2007 ،38 ؛ كورنليوس2006 ،37 ويت و ويلس سو بود (آلن،همپژوهش نا

، 41 رودا، كومن، اسپيلت، اورت ؛2004 ويلس و آلن، ؛ ويت،1997 ،40 ، نيمتز بنتپيانتا؛ 1991
گونه بيان كرد كه توان اينمي . در توجيه اين يافته)1378، پورعطا، 2006همر وپيانتا،  2011

با دانشجويان به ميزان ارتباطات خانواده تنگاتنگ نيست كه منجر به  استادانارتباطات و تعامالت 
در افراد بيانجامد و چون بخش عظيمي از ورزي أتجرايجاد يكي از الگوهاي ارتباطي شود كه به 

گيرد، الگوهاي هاي نخستين رشد فرد شكل ميها و باورها و دانش اجتماعي افراد در سالنگرش
ي رفتاري ارتباطي با استادان در محيط كالس نقش چنداني در بينش افراد به منظور انتخاب شيوه

اين مهم بايد همچنان اذعان شود كه خانواده و تواند داشته باشد. بنابراين، به در تعامالت نمي
ها در كنندهترين تعيينترين و اصليهاي اوليه رشد افراد از مهمالگوهاي ارتباطي اين نهاد و سال

  هاي اجتماعي همراه با سالمت جسماني و رواني هستند.ورش افراد با باالترين سطح مهارتپر
راهبردهاي تنظيم هيجان نيز نشان داد كه از ابعاد  بر اداناست- خانواده ارتباطي الگوهاي اثر نتايج

ي مثبت شنود خانواده با بازارزيابي شناختي رابطهوگيري گفتالگوهاي ارتباطي خانواده تنها جهت
)، امين آبادي، 1390ني و خير ()، حسي2007و معنادار دارد كه اين يافته با نتايج تحقيقات گراس (

 )، ونجليستي2010( 42 )، جف و گلون و هاگز2009جو( –)، جين 1389پناهي و دهقاني (خدا
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  سو است. از ابعاد الگوهاي ارتباطي استادان نيز ) هم1387( )، تجلي و لطيفيان2004( 43
سو با نتايج ي مثبت و معنادار دارد. اين يافته نيز همنوايي با سركوب ابرازي رابطهگيري همجهت

 46 )؛ موراي و گرينبرگ1999)؛ پيانتا، (2006( 45 )؛ همر و پيانتا1998( 44تحقيقات لد و بريچ 
  ) است.2011 ( 49 ) فرايد2003( 48 ) ريان و پاتريك1975( 47 )، كلينفلد2001 ،2000(

شنود در خانواده با استفاده از بازارزيابي شناختي بدين شكل وگيري گفتي معنادار جهترابطه
شنود بيشتري وجود دارد، وگيري گفتهايي كه جهتكلي در محيط قابل تبيين است كه به طور

 مبناي بر ي بيشتري بين والدين و فرزندان است. اين تعامالتارتباطات خود انگيخته و آزادانه
   درك و تشخيص همچون شناختي هايچارچوب گيريشكل به منجر خانواده در گفتمان
 كنترل و بيروني منابع بررسي و هاهيجان عواقب و علل تشخيص ديگران، و خود هايهيجان
در نتيجه  .است شناختي بازارزيابي راهبرد هايكه از ويژگي شودو دروني مي بيروني هايمحرك

موقعيت كه منجر به تعديل و  مجدد از هايارزيابي فرد توانايي تشخيص مناسب و بررسي و
  آورد.مي دستشود را بهيم گرانيخود و د يهاجانيهمديريت 

نوايي استادان با راهبرد تنظيم هيجان سركوب گيري همي معنادار جهتدر ارتباط با رابطه
هاي داراي گونه استدالل كرد كه چون در كالستوان اينرازي بر اساس محتواي اين سازه مياب

 تفكر، به و شودمي تأكيد استادان اختياري صاحب و از مرجعيت نوايي، بر اطاعتگيري همجهت
براي دانشجويان تعيين تكليف و  استادانشود و داده نمي چنداني اهميت باز ارتباطات و تعقل

   نشان ايعالقه هاآن با محاوره و ارتباط برقراري اعضا و تصميمات كنند و بهگيري ميتصميم
خواهند تا در طول كالس درسي ساكت باشند و ابراز مخالفت با عقايد ها مياز آن دهند ونمي

  نان آاستاد نكنند و از نظرات و اعتقادات وي تبعيت كنند و احساسات خود را فرو نشانند و با 
در چنين فضايي به هيجانات  ، قاعدتاً)1996فيتزپاتريك،  ؛ ريچي2009 سو،(نوايي كنندهم

گيرد و و ابراز و بيان هيجانات در واقع مورد استقبال قرار نميشود اي نميدانشجويان توجه
ها در برخورد و واكنش شود در نتيجه آندانشجو به منظور تنظيم و تعديل هيجاناتش حمايت نمي

اي جز فرونشاندن و چنين فضاي تحصيلي و آموزشي فرصت و چارهشان در اينبا هيجانات
هيجانات منفي خود و به طور كلي پنهان كردن و جلوگيري شان باالخص بازداري كردن هيجانات

  هاي رفتاري هيجانات خود را ندارند.از جلوه
هاي الگوهاي لفهؤسوم پژوهش حاضر اين بود كه تنظيم هيجان، نقش واسطه بين م يهفرضي

بازارزيابي ها نشان داد كه راهبرد  ورزانه دارند. يافتهتأارتباطات خانواده و استادان و رفتار جر
ي سازگارانه به صورت مثبت و معنادار ورزانه را به شيوه تأشناختي تنظيم هيجان، رفتار جر

كنند و راهبرد سركوبي ابرازي تنظيم هيجان نتوانست نقش واسطه را در ارتباط بين  بيني مي پيش
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راين با بررسي مدل ورزي را ايفا كند. بنابجرأتهاي الگوهاي ارتباطات خانواده و استادان و لفهؤم
  شود، ورزانه ميتأمستقيم منجر به رفتار جرود كه تنها متغيري كه به طور غيرشمشاهده مي

شنود خانواده از طريق وگيري گفتشنود خانواده است. بنابراين مسير جهتوگيري گفتجهت
ي ورزانه به شيوهتأراهبرد بازارزيابي شناختي تنظيم هيجان با رفتار جر گري سهمينقش واسطه

شنود خانواده باعث افزايش استفاده ومعنادار دارد. بدين ترتيب كه گفتمثبت و  يهسازگارانه رابط
ورزانه تأاز راهبرد بازارزيابي شناختي تنظيم هيجان شده و از آن طريق منجر به افزايش رفتار جر

  سازگارانه شده است. يهبه شيو
   و يتيتربعلوم ،يشناسروانو تحقيقات ها هينظر از ياريبه مدد بس اين يافته نييتب

تواند  بدين صورت كه نحوه برخورد فرد با هيجان بروز يافته مي است. ريپذامكان يدرمانخانواده
ها نسبت به خانواده باشد. والديني كه در محيط خانواده  ثر از نحوه برخورد خانواده و نگرش آنأمت

شان اي بر تعامالت اجتماعي كودكان كنند، اثر تسهيل كننده راز ميخود هيجانات مثبت بيشتري اب
تنبيهي عمل كند، كه خانواده پذيرا، همدل و غير صورتي ) و در1993، 50دارند (دنهام و گروت
ي خود منجر به  پذيرد كه اين به نوبه را مي  بيند و آن صورت مثبت ميهفرد نيز هيجانات را ب
 ،تيو اسم جانسون ل،يگ نز،يكالكها (ود. همچنين از نتايج ديگر پژوهششرفتارهاي سازگارانه مي

 نيكوجل رول، ؛512012 فتري؛ به نقل از دوالر و است1999، بنكرافت و تارپ بلكبرن، ؛ راور،1999
گراس ؛ 1389، و نريماني يزاهد، اله قليلو، ابوالقاسم؛ 2000، 53 نزيبل و كالك ؛2012 ،52 وپترمان
توان استنباط كرد كه استفاده از راهبرد بازارزيابي هيجاني با عملكرد بهتر در مي) 2003 و جان

  روابط بين فردي ارتباط دارد.
شنود باال موضوعات به صورت باز و وگيري گفتهايي با جهتجا كه در خانوادهاز آن 

اعضاي خانواده در گفتگوها شركت دارند و افراد خانواده،  يهشوند و همسرگشاده مطرح مي
گذارند، طي اين تعامالت قدرت سات خود را با يكديگر درميان ميها، افكار و احسافعاليت

طور كلي مهارت هاي شناختي افراد تقويت هاي شناختي و بهپردازش اطالعات و درك پيچيدگي
پرورش يافته  هاي شناختييجه با اتكا به توانمندي)، در نت2008شود (اشرودت و همكاران، مي

هاي هيجاني خود ها در درك و مديريت هيجاني و ارزيابي از موقعيتاعضاي اين نوع خانواده
ها به همراه الوه، اين گفتگوها و پاسخگو بودن). به ع1387توانمندترخواهند شد (تجلي و لطيفيان، 

تفسيرهاي مختلف از  ها وطف زمينه را براي برداشتار و عواشفافيت و راحتي در بيان افك
ي كمتر هيجانات منفي را فراهم بي مناسب از موقعيت در جهت تجربهكلي ارزياطور هيجانات و به

چون خشم كه از ي اين تنظيمات هيجاني و كاهش يافتن هيجانات منفي همكند و در نتيجهمي
سازگارانه تر و بدون تنش و  ، رفتار بين فرديسترديفي تعامالت و روابط بينكنندهعوامل مختل
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رواني و اضطراب و به همراه همدلي بيشتر در جهت تحقق و توجه به نيازها و حقوق هر دو فشار 
  طرف برقرار خواهد شد.

ورزي جرأترفت به طور منفي با كه چرا بازارزيابي شناختي كه انتظار ميدر توضيح اين
توان به نقش مهم راهبرد كنندگي نداشت. ميبينياشته باشد، قدرت پيشرابطه د پرخاشگرايانه
هايي كه فرد بازارزيابي شناختي از هيجاناتش ناختي هيجان توجه كرد. در موقعيتبازارزيابي ش

هاي پرخاشگري و خشم شود كه در فرد تكانهدهد به قدري هيجانات تعديل و تنظيم ميانجام مي
ورزي جرأتشود و شخص در رفتارش به طور سازگارانه و با ماليمت و عصبانيت تعديل مي

رفت كه سركوب ابرازي هيجان به طور منفي كه انتظار ميرغم اينچنين عليدهد. همنشان مي
اين راهبرد  اما ،بيني كندپرخاشگرايانه را پيشورزي جرأتسازگارانه و به طور مثبت ورزي جرأت
يجان ثير منفي و نامطلوب راهبرد سركوب هأداري نداشت. اين يافته به تمعنا يهكدام رابطبا هيچ

دهد كه رفتار فردي كه سركوب هيجان دارد از طور ضمني نشان ميكند. اين يافته بهاشاره مي
شود و در نتيجه فرد گرايش به سمت رفتار كامالً منفعالنه كامالً خارج ميورزي جرأت يهحيط

  كند.نظر و حق خودش را با پرخاشگري كامل ابراز مي ،فكر ،استهيا خو كند وپيدا مي
  در پژوهش حاضر تالش بر آن بود تا با اتكا بر ادبيات پژوهشي، گامي در جهت تبيين 

اي تنظيم هيجان استادان به همراه نقش واسطه-وهاي ارتباطي خانوادهو ابعاد الگ ورزيجرأت
 توجهي قابل اهميت از نيز حاضر پژوهش كاربردي و هاي نظريجنبه به برداشته شود. توجه

 براي هم و والدين براي هم مهمي اطالعات پژوهش اين راستا، يافته هاي اين در. است برخوردار
 شرايط خانواده، محيط چه هر كه است اين بيانگر هايافته اين .دارد بر در (دانشگاه) آموزشي محيط

را فراهم  عقايد توجه و پذيرش عقايد، و احساسات ابراز به ترغيب گسترده، و باز ايجاد ارتباطات
ورزانه در افراد كمك خواهد كرد. عالوه تأتنظيم و تعديل هيجاني و همچنين به ارتباط جر به كند

تعامل و گفتگو مانع از فرونشاندن عواطف و هيجانات اعضاي  جو ايجاد نيز با استادانبر اين 
ي در زندگي روزمره افراد دارد، ورزتأجراهميتي كه  به توجه با شوند. در نهايتكالس مي

 اين پيامدهاي نيز و آن بر اثرگذار عوامل ي بيشترمطالعه به آينده هايپژوهش در شودمي پيشنهاد
 شده انجام هايپژوهش كمبود. شود پرداخته جامعه هايگروه و ديگر آموزاندانش زندگي در سازه

 . بود پژوهشاين  هايمحدوديت از يورزتأجر مورد در خصوص شده به گزارش حداقل يا
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  ،11فصلنامه اعتياد پژوهي،  ،كنندگان موادمصرفان و رفتار بين فردي در سوءتنظيم هيج
99-113.  
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آموزان سال دانشپنداري از رفتار معلم و رابطه آن با خودبررسي ادراك  ).1378( عطاپور، شهال.
  .دانشگاه شيراز، نامه كارشناسي ارشدپايان، جنسيت آنانسوم راهنمايي با توجه به 

  دانشگاهي و-وادگي). بررسي رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خان1390مريم. ( نيا،كورش
خانواده   فصلنامه ،شناختي پايههاي تفكرانتقادي دانشجويان و ارضاي نيازهاي روانگرايش
  .519-493 ،)28( 7 ،پژوهي

 ريتأث). 1390( .محمد ي،مطلبي و عل ،دلشاد ،يمهد ي،مشك ،مرضيه ،سياه شاه ،سيامك ي،محب
مجله  ،گنابادي رستانينوجوانان دب تيقاطع زانيبر م دياساس مدل پرس مندي برآموزش جرأت

 ،)1(1،و ارتقاي سالمت گناباد يتوسعه اجتماع قاتيپژوهش و سالمت مركز تحق يتخصص
45-53. 
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Introduction 

The concept of assertiveness as a very important personal quality means to be able to 
advocate for yourself, your own positions, to achieve your objectives, to overcome the 
difficulties and to control the aggressive impulses without harming the rights of others. It 
has an important role in the effective social communication and healthy interpersonal 
relationships. Thus, it should not be surprising that measures of assertiveness are frequently 
included in studies of psychopathology and it is often addressed in mental health 
treatments. For example, low levels of assertiveness are targeted in treatments of 
generalized anxiety disorder (e.g., Brown et al. 2001), social phobia, (Lydiard and Falsetti 
1995), posttraumatic stress disorder (e.g ,.Kubany 2002), depression (e.g., Beck 1995; 
Young et al. 2001) and bulimia nervosa (e.g., Openshaw et al. 2004). According to the 
literature search, the environmental (e.g. family and academic environmental variables) 
variables as well as the process of emotion regulation in the field of social behaviors and 
skills are significant parameters related to students’ assertiveness. Scholars have devoted 
nearly 40 years of research examining these working models of parent-child 
communication (or schemata), which are regarded in the theoretical construct of Family 
Communication Patterns (FCP). Family communication patterns can be classified into 
conversation and conformity orientations. In the conversation-oriented families, children 
are encouraged to show feelings and express ideas, even if they disagree with others. In 
contrast, in the conformity-oriented families, children are encouraged to avoid controversy 
and obey parents' ideas without question (Ritchie and Fitzpatrick ,1990). Family 
communication patterns have been found to be associated with communication 
apprehension (Elwood   & Schrader, 1998; Hsu, 1998), unwillingness to communicate 
(Avtgis, 1999), shyness (Huang, 1999), and reticence (Kelly et al, 2000). These studies 
indicated that individuals who perceive their home environment as low in conversation and 
high in conformity are more likely to suffer the problem of communication anxiety than 
those who come from high conversation- and low conformity-oriented families. According 
to Hsu (2009), communication patterns between teacher and student have also been shown 
to be important for the development of some behaviors (Ayres, 1988; Daly   & Friedrich, 
1981). It is seemed that the concepts of conversation and conformity orientations could also 
be applied to teacher-student communications. Conversation-oriented teachers encourage 
their students to talk more in class, ask questions, and express ideas, whereas conformity-
oriented teachers like their students to be quiet in class, avoid disagreements, and obey 
teachers' ideas without question .As well, one mechanism that might explain outcomes of 
FCP and TCP on social behaviors is the process of effective emotion regulation. There is no 
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doubt that emotions serve numerous functions, such as evolutionary functions  ) Tooby   &
Cosmides, 1990 ,(social and communicative functions  ) e.g., Ekman, 1993 ,(and decision 
making functions  ) Oatley  & Johnson-Laird, 1987), among others .There is a growing 
appreciation that individuals exert considerable control over their emotions, using a wide 
range of strategies to influence which emotions they have and when they have those (Gross, 
1998). In this study, two common emotion regulation strategies   _ cognitive reappraisal and 
expressive suppression _were focused . Cognitive reappraisal is a form of cognitive change 
that involves construing a potentially emotion-eliciting situation in a way that changes its 
emotional impact (Lazarus   & Alfert, 1964). For example, during an admissions interview, 
one might view the give and take as an opportunity to find out how much one likes the 
school, rather than as a test of one’s worth .Expressive suppression is a form of response 
modulation that involves inhibiting ongoing emotion-expressive behavior (Gross, 1998). 
For example, one might keep a poker face while holding a great hand during a card game. 
Consequently, the aim of this study was to evaluate the relationship between 
family/teachers communication patterns with students ’assertiveness through the mediating 
role of emotion regulation. 

Research Questions or Hypothesis 

This study, in framework of a causal model ,investigated of the assertiveness based on 
family/teacher communication Patterns .In this model family/teacher communication 
patterns was considered as an exogenous variable, emotion regulation as a mediator 
variable and students ’assertiveness as an endogenous variable. So ,the research questions 
were; 
1- Do family/teacher communication pattern predict students ’assertiveness? 
2- Do family/teacher communication pattern predict emotion regulation? 
3- Has emotion regulation any mediating role in relation to family/teacher communication 

patterns and students ’assertiveness? 

Method 

The Participants were ١٦٧  female  and ١٣٢ male undergraduate students of Shiraz 
University selected via random cluster sampling method. Adaptive and Aggressive 
Assertiveness (Thompson and Berenbaum), Revised Family Communication Patterns 
Inventory (Ritchie and Fitzpatrick), Teacher Communication Patterns (Hsu) and Emotion 
Regulation Questionnaire (Gross and John (were used to measure the research variables. 
The factor analysis was used to determine the validity of the measures and their reliability 
was examined by Choronbach alpha coefficient .The evidence confirmed the validity and 
reliability of the scales. A series of simultaneous sequential regression was conducted to 
examine the model .Moreover ,Barown and Kenny steps and bootstrapping method in 
AMOS was used to examine the mediational effects of intervening variables. 

Results 

The aim of this study was to evaluate the relationships between family/teachers 
communication patterns with students ’assertiveness by the mediating role of emotion 
regulation .It was found that conversation orientation of FCP can directly or indirectly 
predict two forms of assertiveness. Results showed that family conversation had positive ,
significant and indirect effect by mediating effect of cognitive reappraisal strategy. Indeed, 
family conversation by mediating effect of cognitive reappraisal strategy had positive ,
significant and indirect effect on assertiveness. Moreover ,the conformity orientation of 
FCP is just able to predict aggressive assertiveness. Also, findings revealed that teacher 
communication patterns do not have any effect in assertiveness. Only the conformity 
orientation predicts the expressive suppression strategy of emotion regulation. 
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Discussion and Conclusion 

This research showed that family conversation had positive, significant and indirect 
effect by mediating effect of cognitive reappraisal strategy  .Indeed, the families with 
conversation orientation lead to the better use of the strategy of cognitive reappraisal and 
subsequently it enhances adaptive assertiveness. So ,Family communication patterns have 
important consequences in social life. Families with a free, comfortable, and rich 
conversation orientation have a joyful family life compared with families with a conformity 
orientation, resulting in an adaptive assertive behavior in children. If the family has an 
acceptable ,compassion and non-punitive atmospheres, one also sees positive emotions and 
learns to express her /his emotions (positive and negative ones) and how appraise the event 
and difficulties  .As a result ,this ability leads to adaptive behaviors .In this study ,these 
different patterns and their implications have been discussed. 

Keywords: Assertiveness, Family/Teacher Communication Patterns, Emotion 
Regulation. 
 


