
 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Online ISSN: 2476-4477 

Print ISSN: 2538-2071 

www.irijournals.com 

 

تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

1396 پاییز، 3، شماره 3دوره   

22 -33صفحات   

 آموزان دانش والدین برشادکامی ارتباطی الگوهای بخشی اثر
 

 2زهرا واالیی نسب ،*1موسوی فاطمه سیده

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه غرب، تهران واحد انسانی علوم دانشکده مشاوره گروه 1

 یرانا ، تهران،یآزاد اسالم دانشگاه ،یانشگاه علوم پزشک، دیپزشک یدانشجو2

 

 چکیده

ران بود. شهر ته 9از پژوهش حاضر بررسی آموزش الگوهای ارتباطی برشادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه یک منطقه  هدف

ود نمون ه گروه کنترل ب  پس آزمون با دو گروه آزمایش و –طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی به صورت طرح پیش آزمون 

وزش پ س از آم  ری خوش ه ای تا اد ی دن د مرحل ه ای انتش اب ش دند.با استفاده از روش نمونه گی زوج 32بین  پژوهش از

جم ع آوری  نظریه ی ستیر ترجمه بهروز بیرش ک ب رای دقیقه ای بر اساس خانواده درمانی 120جلسه  8الگوهای ارتباطی در 

ن آم وزش یاری ب داده ها از وپرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. نتایج تحلیل ه ای آم اری نش ان داد رابط ه ی معن اد

رم ا  زار ن ستفاده از ا. داده ها از روش محاسبه کواریانس تک متغیره با د، برشادکامی والدین وجود دارالگوهای ارتباطی خانواده

spss  دان ش  ال دینوش ادکامی  مورد تحلیل قرار گر ت یا ته های پژوهش نشان داد: بین الگوهای ارتباطی خانواده و 22ورژن

، اشدبوجود داشته  ی در خانواده هامعناداری وجود دارد. به این معنی که هر ده الگوی ارتباطی مناسب مثبت و رابطه ی آموزان

م ی  که ب ه نظ ر شاد کامی والدین بیشتر ودر نتیجه تأثیر مثبت در  رزندان به جا می گذارد. پس این نتیجه حاکی از آن است

ج ود وهش حاض ر وی هستند که از الگوی ارتباطی مناسبی برخوردار ن د. در پ ژرسد ا راد با نشاط بیشتر متعلق به خانواده های

 شادکامی والدین دانش آموزان تأیید شد. معنادار بین الگوی ارتباطی و رابطه ی مثبت و

 

 والدین. کامی، شاد ارتباطی، الگویهای کلیدی: واژه
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 مقدمه-1

 جتم اعی وبن ابراین ی ک نظ ام ا ،ی مادی وروانی به سر م ی برن د ضا یک خانواده دیزی بیش از مجموعه ا رادی است که در

ابط انسانی ورو نهاد اولیه هر جامعه ای به شمار می رود که کانون ظهور عواطف طبیعی است که ویژگیهای خاص خود را دارد و

 ب ه 1389 ،هری)س   ه داردبسزایی بر عملکرد جامع می توان گفت عملکرد خانواده تأثیر مستقیم و صمیمانه میان ا راد است و

نی ان خ انواده (. پژوهشگران براین عقیده اند در این هزاره کلیه کشورهای جهان ت الش م ی کنن د ت ا ب1392، نقل از شاکریان

ب ه  ز خ انواده رااستحکام خانواده را  راهم آورند، در این زمینه س ازمان بهداش ت جه انی نی  زمینه رشد تعالی و تقویت شود و

ده ی مح یط شادی معر ی کرده است. هنگامی که ک انون خ انواده در برگیرن  اجتماعی اولیه در ا زایش سالمت و عنوان عامل

 (.1389نوابی نژاد، وپیشر ت اعضاء خانواده می شود ) روابط گرم وتکامل صمیمانه بین ا راد باشد موجب رشد سالم و

رتباطات موجود در آن بسیار اهمی ت داردونح وه ی ارتباط ات در ، شناخت هرده بیشتر اطرف دیگر برای  هم پویای خانوادهاز 

 ،ند نه تنها به خودی خود جالب استاحساسات خود را بیان می کن شیوه هایی که اعضای خانواده بدان طریق ا کار و خانواده و

، 1دارد )کوئرنرو یتزپاتری ک عملک رد آنه ا  رزندان و سالمت روان اعضای خانواده و نشاط و بلکه داللتهای مهمی برای سعادت و

2003.) 

یا اینک ه م ی توان د در  ویژگی های  ردی است وو ششایت  ،که نشأت گر ته از درون  رد یعوامل دراین راستا می توان گفت،

که نشستین نهادی است که  عوامل محیطی می توان به خانواده در میان .که  رد در آن پرورش می یابد باشدنتیجه ی محیطی 

المت روان اعض ای خ انواده م ی س  سعادت و ،ادیبدیهی است هر خانواده ای خواستار ش از بدو تولد در آن قرار می گیرد، رد 

شادکامی والدین را شناخت و یکی از این  ،کن است عوامل تأثیر گذار برسالمتبه این خواسته باید تا آنجا که مم ،بنابراین ،باشد

مت أثر از عوام ل  ضای آن با یکدیگر است که این همان الگوهای ارتباطی محسوب می گردد ونحوه ارتباطات اع عوامل خانواده و

 (.2004، 2االن) اقتاادی می باشد سیاسی و اجتماعی،  رهنگی

ارتباط و الگوهای ارتباطی در نظریه های مشتلف خانواده درمانی مورد توجه قرار گر ته است که مدل خانواده درم انی  ،بنابراین

اج را ک رده اس ت او معتق د اس ت م دل  (2002، 3بنمن)آن را  هم کوتاه مدت است و یکی از آنهاست که هم تجربه گرا وستیر 

اجع ان امی د را ب ه کوتاه مدت ستیر بر اساس توانایی انسان برای تغییر، رشد وآشکار کردن آنهاست دراین مدل ب رای هم ه مر

ن ها دارای منابع درونی برای تغییر ورشد هستند. همچنین تا ور م ی ش ود  زیرا تاور می شود که همه انسا ،ارمغان می آورد

 به شکل کاملتری از انسا نیّت دست یابند. لقوه را تحقق بششیده ونیروهای با ا راد قادرند استعداد ها و

 روش پژوهش

. ر ت ه اس تگمتغی ره انج ام  دن د و تحلیل کواریانس تک متغیرهاستنباطی با استفاده از  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی و

ط زی ر م ی دارای شرای ؛ کهمی باشند 1395شهر تهران درسال  9جامعه آماری این پژوهش شامل والدین دانش آموزان منطقه 

 باشد.

 .زندگی مشترک سال 9داشتن حداقل  -1

 .مشغول زندگی با همسر -2

 مناسب با همسر. عدم ارتباط گفت وشنود -3

 درمحیط مدرسه می باش د همکالسیان این پژوهش عدم ارتباط مناسب  رزندان آنان با دیگر دوستان وعلت انتشاب والدین در 

، ش ده ودوس تان اس ت. بن ابر ض رورت ی اددگونگی تعامالت نوجوان با وال دین  که متأثر از آموزش الگوهای ارتباطی خانواده و

زوج را  32ش امل  رحله ای تا اد ی ج ایگزین ش دندازروش نمونه گیری خوشه ای دند مشرکت کنندگان دراین پژوهش که 

این صورت که ازب ین من اطق  به نفر را به عنوان گروه گواه استفاده شدند، 16نفر را به عنوان گروه آزمایش و 16انتشاب، س س 
                                                           
1 Koerner& Fitzpatrick 
2 -Elan 
3-Banmen 
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حی ه ی ک پرورش شهر تهران، یک ناحیه به صورت تااد ی انتشاب شده واز ای ن نا آموزش و 9گانه شهر تهران، منطقه ی  22

والدین به صورت تا اد ی انتش اب ش دند. وتوس ط  8 کالس و س س از هر مدرسه یک یک مدرسه دخترانه و مدرسه پسرانه و

تهی ه ودرس ال  آرجیل، مارتین وکروس لند توسط 1989(. این پرسشنامه در سال 2،2001آرگیل) 1پرسشنامه شادکامی آکسفورد

. ای ن آم وزش م ورد ارزی ابی ق رار گر تن د س  س بع د از ( قبل از آموزش و2001)آرگیل  مورد تجدیدنظر قرار گر ت 2001

گزین ه  ب ه ماده دهار گزینه ای است که از صفر تا سه نمره گذاری می شود. به این صورت که در هر ماده، 29پرسشنامه دارای 

یزان شاد کامی است نمره ی ک تعل ق ای که بیانگر بیشترین میزان شادکامی است نمره دهار وبه گزینه ای که بیانگر کمترین م

نیم ه ک ردن آزم ون  دو ( اعتبار این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ،1378در پژوهش علی پورونور باال ) ،در ایران می گیرد.

روای ی ص وری مطل وب  . گزارش شد. همچنین روایی پرسشنامه از طریق تحلی ل ع املی و/79؛ و/92.،/93وبازآزمایی به ترتیب 

روای ی آن را ب ه روش تحلی ل  ؛ و/92( نیز در پژوهش خود ضریب اعتبار این پرسشنامه را 1386رحیمی ) جوکار و ش شد.گزار

 عاملی به دست آوردند.

، زن ایران ی 227مرد و  142نمونه ای متشکل از . (2001) ،3به منظور بررسی اعتبار و روایی  هرست شادکامی اکسفورد، آرجیل

را تکمیل کردن د.  و  هرست ا سردگی بک اکسفورد، پرسشنامه ششایتی آیزنک هرست شادکامی  25ن سال میانگی 53تا  18

گزاره این  هرس ت ب ا نم ره ک ل همبس تگی ب االیی  29بررسی همسانی درونی  هرست شادکامی آکسفورد نشان داد که تمام 

ن ب ین  هرس ت ش ادکامی آکس فورد ب ا  هرس ت بود. همبستگی پیرسو 91/0داشتند. آلفای کرونباخ برای کل  هرست برابر با 

بود ک ه روای ی ه م  -39/0و  45/0، -48/0به ترتیب برابر با  EPQ ا سردگی بک و زیر مقیاس های برون گرایی و نوروزگرایی

عامل رض ایت از زن دگی، ع زت نف س،  5گرا و واگرای  هرست شادکامی آکسفورد را تایید کرد. نتایج تحلیل عاملی با استشراج 

درصد واریانس ک ل را تبی ین  7/49در مجموع  1بهزیستی  اعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت توانستند با ارزش ویژه بزرگتر از 

 (m=6/35) با یا ته های پ ژوهش آرجی ل( 07/42) کنند. میانگین نمرات آزمودنی های ایرانی در  هرست شادکامی اکسفورد

ابزاره ای اس تفاده ش ده در ای ن ه  هرست شادکامی آکسفورد برای اندازه گی ری متفاوت بود. یا ته های پژوهش نشان دادند ک

 از: پژوهش عبارت بودند

و  مل ه علی  ورشادکامی در جامعه ایرانی از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است. روایی ای ن مقی اس درمطالع ات مشتل ف ازج

در مجل ه  1387ای ن تحقی ق در س ال  اند که اشتباه می باشد.معر ی کرده  1385، برخی تحقیقات این سال را 1387نورباال )

نی،  ارنه ایم آزم ود 347 درصد را ب ا 90ضریب آلفای ( 1998اندیشه و ر تار منتشر شده است.( تایید شده است، آرجیل و لو )

را ب ه  درص د 84خ آزمودنی آلفای کرونب ا 180با ( 1381) ونوری یآزمودن 101درصد را با  87ضریب آلفای  (1999وبرونیک )

 .درصد را به دست آورده اند 93آزمودنی آلفای  101با ( 1387ایران علی پور ونور باال ) در دست آورده اند.

 

 یافته ها

 یافته های جمعیت شناختی

 فراوانی مربوط به جنسیت افراد نمونه: 1جدول

 جنسیت مرد زن کل

  راوانی 16 16 32

 درصد 50 50 100
 

                                                           
1 --Oxford Happiness Questionnaire 
2 -Argyle 
3 - Argyle 
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 : درصد فراوانی جنسیت اعضای گروه نمونه1نمودار

بوط به جنسیت ا راد گروه نمونه آورده شده است. همان طور که نش ان داده ش ده اس ت در اطالعات مر 1-در جدول و نمودار 

 باشند.نفر زن می 16نفر مرد و  16زوج شرکت داشته اند که بر این اساس  32پژوهش حاضر 

 

 توزیع فراوانی مدت زمان زندگی مشترک: 2جدول 

 کل سال 30تا  26 سال 25تا  21 سال 20تا  16 سال 15تا  10 سال

 32 2 3 18 9 تعداد

 100 25/6 37/9 25/56 12/28 درصد
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 درصد فراوانی مدت زمان زندگی مشترک اعضای نمونه: 2نمودار 

ساس ان زندگی مشترک اعضای نمونه نشان داده شده است. بر این اطالعات مربوط به  راوانی مدت زما 2-در جدول و نمودار 

سال سابقه زندگی  30ا ت 26نفر نیز بین  2سال و  25تا  21نفر  3سال،  20تا  16نفر  18سال،  15تا  10نفر از زوجین بین  9

 مشترک دارند.
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 فراوانی مربوط به مدرک تحصیلی: 3جدول

 مدرک تحایلی  وق دی لم لیسانس  وق لیسانس دکتری کل

  راوانی 7 13 9 3 32

 درصد 87/21 62/40 12/28 37/9 100

 

 

 
 درصد فراوانی مدرک تحصیلی: 3نمودار

نندگان کنفر از شرکت  7طالعات مربوط به  راوانی مدرک تحایلی ا راد گروه نمونه آورده شده است. ا -3در جدول و نمودار 

 ک دکتری هستند.نیز دارای مدر 3نفر دارای مدک  وق لیسانس و  9نفر دارای مدرک لیسانس،  13دارای مدرک  وق دی لم، 
 

میانگین و انحراف استاندارد نمرات شادکامی والدین در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه  :4جدول  

 آزمایش و کنترل

 زمونپس آ پیش آزمون  

انحراف  میانگین متغیر گروه

 استاندارد

 انحراف استاندارد میانگین

 81/10 50/72 42/12 87/64 شادکامی مادران آزمایش

 94/5 75/73 05/7 50/64 شادکامی پدران 

 71/4 75/73 90/5 74 شادکامی مادران کنترل

 54/13 50/66 79/8 75/66 شادکامی پدران 

 

 کنترل در وه آزمایش مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات شادکامی والدین به تفکیک برای گروآمار توصیفی  4در جدول 

دکامی مرات شاگردد میانگین ندو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که مالحظه می

یش، شاهد ه آزماا نشان نمی دهد. درحالیکه در گرووالدین گروه کنترل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت زیادی ر

 ا زایش نمرات شادکامی، هم برای پدران و هم برای مادران، در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.
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 یافته های استنباطی

محقق بتواند آزمون کند که ها پرداخت. این امر کمک میپیش از انجام آزمون  رضیه ها باید به آزمون نرمال بودن توزیع داده

جهت تششیص نوع  1اسمیرنوف -آماری مناسب را جهت آزمون  رضیه ها انتشاب نماید. بدین منظور از آزمون کولموگروف

، مورد 05/0های مربوط به متغیرهای پژوهش در سطح معناداری منظور توزیع دادهها استفاده شده است. بدینتوزیع داده

 آمده است. 5یج آن در جدول اند که نتابررسی قرار گر ته

 سمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمراتا-نتایج آزمون کالموگروف: 5جدول 

 کالموگروف اسمیرنوف Z تعداد متغیر

سطح معنی 

 داری

 488/0 835/0 16 شادکامی مادران پیش آزمون

 825/0 628/0 16 شادکامی پدران پیش آزمون

 781/0 657/0 16 شادکامی مادرانیس آزمون 

 732/0 687/0 16 یس آزمون شادکامی پدران
    

    

ورده شده آاسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پیش آزمون و پس آزمون  –نتایج آزمون کالموگروف  5در جدول 

ی باشد بن ابر م 05/0ر از است. بر اساس نتایج مندرج در جدول، سطح معناداری آماره محاسبه شده برای تمامی متغیرها بزرگت

 این  رض نرمال بودن توزیع نمرات پیش آزمون و پس آزمون پذیر ته می شود

 زم ون تحلی لبه منظور بررسی اثربششی نوشتار درمانی بر آموزش الگوهای ارتباطی ب ر ش ادکامی وال دین دان ش آم وزان، از آ

ت از مفروض ا رسی دند مفروضه آماری الزامی م ی باش د. یک یکواریانس دند متغیره استفاده شد. پیش از انجام این آزمون بر

 ن مفروض ه ازها می باشد که برای بررسی برق راری ای اجرای آزمون تحلیل کواریانس دند متغیری، همسانی ماتریس کواریانس

 نشان داده شده است. 6آزمون باکس استفاده شده است. نتایج مربوط به اجرای این آزمون در جدول

 ها )باکس(تیجه آزمون همسانی ماتریس کواریانسن: 6جدول

Box's F df1 df2 سطح معناداری 

325/7 078/1 6 551/2883 373/0 

 

ای ن مق دار،  می باشد. از آنج ایی ک ه 373/0مشاهده می گردد، سطح معناداری آزمون باکس برابر با  6همانطور که در جدول 

کواریانس ه ا  رای رد  رض صفرمی باشد،  رض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس( مورد نیاز ب01/0بزرگتر از سطح معنا داری )

ن تحلی ل مورد تایید قرار می گیرد. بدین ترتیب مفروضه همسانی ماتریس کواری انس ه ا، ب ه عن وان ی ک از مفروض ات آزم و

 کواریانس دند متغیری برقرار می باشد.

وهه ا م ی ند متغیری، همگنی واریانس متغیره ای وابس ته در ب ین گریکی دیگراز مفروضات اجرای آزمون تحلیل کواریانس د

 7 ون در ج دولمربوط به اج رای ای ن آزم  یجنتا باشد که برای بررسی برقراری این مفروضه از آزمون لوین استفاده شده است.

 نشان داده شده است.

 

 

                                                           
1- Kolmogorov- Smirnov Test 
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 نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها :7جدول

 متغیر F 1درجه آزادی 2رجه آزادی د سطح معنی داری

 شادکامی مادران 302/1 1 14 273/0

 شادکامی پدران 369/3 1 14 088/0

     

 

و  رض راشد. از این نتایج آزمون لوین در هیچ یک از متغیرها معنا دار نمی ب نشان داده شده است، 7همانطور که در جدول 

 یگر آزموندفروضه ورد تایید قرار می گیرد. بدین ترتیب نتیجه می شود که مصفر ما مبنی برای همگنی واریانس متغیرها م

 تحلیل کواریانس دند متغیری، همگنی واریانس ها، برقرار می باشد.

 تحلیل کواریانس چند متغیری برای مقایسه نمرات شادکامی گروه آزمایش و کنترل یجنتا :8جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری آزادی خطا درجه درجه آزادی اثر F مقادیر آزمونها اثر

 گروه

 473/0 01/0 9 3 170/11 473/0 اثر پیالیی

 473/0 01/0 9 3 170/11 127/0 المبدای ویلکز

 473/0 01/0 9 3 170/11 874/6 اثر هتلینگ

 473/0 01/0 9 3 170/11 874/6 بزرگترین ریشه روی

 

لکز، اثر بدای ویر دهار آمارۀ دند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی، المگردد سطح معنی داری ههمانطور که مشاهده می

گردد که بین ی(. بدین ترتیب  رض صفر آماری رد و مششص م>01/0pاست ) 01/0هتلینگ و بزرگترین ریشه روی، برابر با 

ر بود دارد. داری وجدر نمرات مربوط به شادکامی والدین دانش آموزان، در پس آزمون تفاوت معنادو گروه آزمایش و کنترل، 

 ت.توان گفت آموزش الگوهای ارتباطی بر ا زایش شادکامی والدین دانش آموزان موثر بوده اساین اساس می

ار ستفاده قرامورد  اثرات بین آزمودنی به منظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هر یک از این متغیرها، آزمون

 گر ت که نتایج حاصل در ادامه ارائه شده است.

 اثرات بین آزمودنی برای مقایسه شادکامی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون آزمون :9جدول 

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح معنا

 دار ی

 اندازه اثر

 251/0 017/0 716/6 789/24 1 789/24 بین گروهی رانشادکامی ماد

درون  

 گروهی

601/40 11 691/3 
  

 

 261/0 015/0 080/7 419/25 1 419/25 بین گروهی شادکامی پدران

درون  

 گروهی

490/39 11 590/3 
  

 

 

نترل در مرحله پس آزمون نشان ، در گروه های آزمایش و کبین آزمودنی برای مقایسه شادکامیآزمون اثرات نتایج  9در جدول 

معنی  05/0بدست آمده برای تمامی متغیرها در سطح آلفای  Fمقدار  9با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  داده شده است.
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بنابراین  رض صفر رد و  رض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه ؛ دار می باشد

آموزش الگوهای ارتباطی موثر بوده و موجب ا زایش شادکامی والدین ش در مرحله پس آزمون دنین نتیجه می شود که آزمای

 می شود.دانش آموزان 

 .مؤثر است والدین بر شادکامی ارتباطی الگوهای آموزش

 اههیانس یک رآزمون تحلیل کواراز  به منظور بررسی اثر بششی آموزش الگوهای ارتباطی بر شادکامی والدین،

 هر ادامداستفاده شد. نتایج مربوط به اجرای این آزمون و بررسی مفروضات آن به تفکیک برای پدران و مادران، 

 ارائه شده است.

 الف: مادران

 نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس: 10جدول

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات یدرجه آزاد مجموع مجذورات منبع تغییرات

 802/0 066/0 079/1 1 079/1 گروه * پیش آزمون

 

آورده شده  یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش  رض اصلی انجام تحلیل کواریانس نتایج تحلیل 10 در جدول

؛ می باشد 05/0بزرگتر از  (=802/0pون )است. بر اساس نتایج مندرج، سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیش آزم

 بنابراین  رضیه همگنی رگرسیونی پذیر ته می شود.

 نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها: 11جدول

 
 

تایج آزمون لوین معنا دار نمی باشد. از این رو  رض صفر ما مبنی بر همگنی نشان داده شده است، ن 11همانطور که در جدول 

 .مگنی واریانس ها، برقرار می باشدواریانس متغیرها مورد تایید قرار می گیرد. بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه ه

 

 کنترلنتایج تحلیل کواریانس جهت مقابسه شادکامی مادران در گروه های آزمایش و : 12جدول

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 01/0 854/50 305/775 1 305/775 پیش آزمون

 021/0 885/6 964/104 1 964/104 گروه

   246/15 13 195/198 خطا

    15 75/979 کل

 

های آزمایش و کنترل، در پس ت شادکامی مادران در گروهنتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرا 12در جدول 

می باشد.  05/0است و سطح معنی داری آن نیز کودکتر از  885/6بدست آمده برابر با  Fآزمون، نشان داده شده است. مقدار 

میانگین نمرات گروه از این رو  رض صفر رد و  رض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به باالتر بودن 

 متغیر F 1درجه آزادی 2درجه آزادی  سطح معنی داری

 بلوغ شغلی 793/0 1 14 388/0
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آزمایش در پس آزمون، می توان نتیجه گر ت که آموزش الگوهای ارتباطی موثر بوده و موجب ا زایش شادکامی مادران دانش 

 آموزان می شود.

 ب: پدران

نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس :13جدول  

 

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی تمجموع مجذورا منبع تغییرات

 224/0 645/1 869/63 1 869/63 گروه * پیش آزمون

 

ورده شده آیکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش  رض اصلی انجام تحلیل کواریانس  نتایج تحلیل 13در جدول

؛ می باشد 05/0بزرگتر از  (=224/0pوه و پیش آزمون )است. بر اساس نتایج مندرج، سطح معناداری سطر اثر متقابل گر

 بنابراین  رضیه همگنی رگرسیونی پذیر ته می شود.

 

 نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها :14جدول

 متغیر F 1درجه آزادی 2درجه آزادی  سطح معنی داری

 بلوغ شغلی 262/2 1 14 155/0
 

ر همگنی بفر ما مبنی ه شده است، نتایج آزمون لوین معنا دار نمی باشد. از این رو  رض صنشان داد 14همانطور که در جدول 

 .شدابرقرار می ب واریانس متغیرها مورد تایید قرار می گیرد. بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه همگنی واریانس ها،
 

 ی آزمایش و کنترلنتایج تحلیل کواریانس جهت مقابسه شادکامی پدران در گروه ها: 15جدول

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 01/0 589/24 839/1001 1 839/1001 پیش آزمون

 011/0 916/8 283/363 1 283/363 گروه

   743/40 13 661/529 خطا

    15 75/1741 کل

 

س آزمون، پنترل، در های آزمایش و کای مقایسه نمرات شادکامی پدران در گروهنتایج آزمون تحلیل کواریانس بر 15در جدول 

ز این می باشد. ا 05/0است و سطح معنی داری آن نیز کودکتر از  916/8بدست آمده برابر با  Fنشان داده شده است. مقدار 

زمایش آرات گروه گین نمباالتر بودن میان رو  رض صفر رد و  رض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به

ش آموزان ان داندر پس آزمون، می توان نتیجه گر ت که آموزش الگوهای ارتباطی موثر بوده و موجب ا زایش شادکامی پدر

 می شود.
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 ه گیریجبحث ونتی

 ، یا ت ه ه ااستای ای ن ه دفش آموزان بود. در رهدف پژوهش حاضر بررسی اثر بششی الگوهای ارتباطی برشادکامی والدین دان

د از یج نش ان دادن معناداری وج ود دارد. نت ا شادکامی والدین رابطه ی مثبت و نشان دادند که بین الگوهای ارتباطی خانواده و

پ یش بین ی  ی راشنود هم به طور مستقیم وهم غیر مستقیم ش ادکام میان ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، جهت گیری گفت و

( 1391پ ور ج م ) ، اص النی و(1390خس روی ) ،(1386رحیم ی ) جوک ار و، همسو با نتایج پ ژوهش ه ای ن یا تهمی کند. ای

، (2004)تن واندرس ون ، کوس(2006(، مندل وهمکاران )2008گ )( همسواست ونیز با نتایج پژوهش های بون2009واسکرات )

، ارتب اط س تکه براین تبی ین اس توار ا ( همسواست1388)(، وکشتکاران 2007، لوتاز )(2012گوهل ) (2004ا وگاستاوا )دبور

ی خ انواده م  موجود بین اعضای خانواده به عنوان یکی از مهمترین جنبه های بین  ردی برای  هم سازگاری وشادکامی اعضای

اره س ترده در ب گب ه بح ه ه ایی  باشد. در خانواده هایی با گفت وشنود باال که درآن ارتباطات باز وخود انگیشته وج ود دارد و

رش وال دین احس اس م ی کنن د م ورد پ ذی ، توانایی ابراز عواطف را به دست آورده وهای مشتلف می پردازند،  رزندان موضوع

ه  ض ای رای آنها ب بهستند. خانواده نیز با بهره گیری از  رزندان در تامیم گیری ها و راهم کردن  رصت ابراز وجود واستقالل 

ت ایج ای ن ن در نتیجه باعه کاهش اضطراب وا سردگی وبه تبع آن ا زایش شادکامی م ی ش ود. ی بششد وعاطفی خانواده غنا م

( وسوری وپ ور 1391حسین داری ) پژوهش در راستای نقش آموز الگوهای ارتباطی بر شادکامی والدین با نتایج دهقانی زاده و

یشتر را برای بب در خانواده، زمینه های گفت وگو وتعامل مناس می توان گفت ارتباط مطلوب و ( همسو می باشد.1392سردار )

ی گرضایت از زند توانایی های  ردی را گسترش می دهد که منجر به ارتباطات مناسب، بسیاری از مهارتها و اعضا  راهم کرده و

 نهایتاً شادکامی می گردد. و

 ب ود، نت ایج ارتباطی بر شادکامی والدین و رزنداندر راستای بررسی هدف اصلی پژوهش که بررسی اثر بششی آموزش الگوهای 

 ین وحاکی از آن بود که ضریب پیش بینی کنندگی آموزش الگ وی ارتب اطی وگف ت وش نود ت أثیر مس تقیم برش ادکامی وال د

  رزندان دارد.

وّ ج راهم ک ردن یق  ند از طردراین راستا خانواده ها می توان .ی پژوهش حاضر نیز حائز اهمیت استتوجه به جنبه های کاربرد

ی ا ایی ه ای شش،  رزندان خود را در دستیابی به توان امل های باز وگسترده در بین اعضا، عاطفی وحمایتگر وایجاد تعصمیمی

 ی جدی د در، ح وزه اموزش الگوهای ارتباطی در کش ور م ا، با درنظر گر تن این مطلب که آورسیدن به شادکامی یاری رسانند

زان لی پژوهش حاضر بررسی اثر بششی آموزش الگوهای ارتب اطی ب ر ش ادکامی وال دین دان ش آم وپژوهش ها است، هدف اص

 نق ش ی آت ی،وهش ه ابنابراین پیشنهاد می شود در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط صورت گیرد ونیز در پز؛ متوسطه اول بود

موزش ی در آنیز ص ورت گی رد ونی ز کارگ اه ه ای  متغیرهای آموزشی را بر روی والدین دانش آموزان ابتدایی ومتوسطه ی دوم

 سطح شهر برای والدین به اجراء درآید.

 سپاسگزاری

میمانه صموده اند کاری نبدین وسیله از اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران غرب وکلیه ی ا رادی که دراین مطالعه هم

 قدردانی می گردد. تشکر و
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 .74-63 النامه مشاوره کاربردی، دو  ردی در دانش آموزان دختر.

ری ار ت-نی شناختی(. اثربششی زوج درما1385اعتمادی، عذرا؛ نوابی نژاد، شکوه و احمدی، سید احمد و  رزاد، ولی اهلل. ) .2

 ل:، ش ماره اوبر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. مجله مطالعات روانش ناختی. دوره دوم

 .87-69 صص
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(. ت أثیر خ وش 1392. )س هراب اکبر. وعبدی زرین، یعل ،یسنگر ،عباس ،پناهنده اله، یض  ،پورسردار ،نوراله پور سردار، .3
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 ا لنامه  الگوهای ارتباطی خانواده ومتغیرهای ششا یتی در دانش جویان،(. 1388) یمحمدعل ومظاهری، صفورا س هری، .4
 .141-150روان شناسی تحولی: روان شناسی ایرانی،

بررسی تأثیر الگوهای ارتباطی خ انواده ب ر ش ادی در گروه ی از دان ش آم وزان  (.1386) .یمهد ،یمیورح ،بهرام جوکار، .5

-384روان پزشکی وروان شناسی بالینی ایران ) النامه اندیشه ور ت ار س ابق(،  مجله دختر وپسر دبیرستانی شهر شیراز،

376. 

گ وی بشش ی آم وزش ال اث ر (.1390) ، حسین، وکالنت ری، مه رداد.یمولو ، نشاط دوست، حمید طاهر،صدراله خسروی، .6

 .40-48ارتباطی خانواده کثرت گرا بررضایت از زندگی زوجین. مجله پزشکی هرمزگان،

گ وی بشش ی آم وزش ال اث ر (.1390) ، حسین، وکالنت ری، مه رداد.یمولو ، نشاط دوست، حمید طاهر،صدراله خسروی، .7

 .40-48زگان،ارتباطی خانواده کثرت گرا بررضایت از زندگی زوجین. مجله پزشکی هرم

 
8. Alan, C. (2004).positive psychology. USA:Burner-Rutledge. 

9. Alegre, A. (2011).parenting Styles and Children,s Emotional intelligence:What Do we 

Know? Family journal: Counseling and Therapy for Couples and Families,V. 19, N. 

1,56-62 

10. Argyle M, Martin MR, Crossland J, Happeness as a function of personallity and social 
Encounters in: Forgas JP, Innes RJM (editors). Recent advances in social Psychology. 
2nd ed. London: Penguim 1989; 189-203. 

11. Fitzpatrick, M. A. (2004). The family Communication patterns theory: observations on 

its development and application. Journal of Family Communication, 4, 179-167. 

12. Fitzpatrick, M. A., & Koerner, A. F. (2004 b). family Communication schema on 

childrena resiliency running head: family Communication schemata, The evolution of 

key mass Communication concepts: Honoring Jack M. Mcleod, 115-139. 

13. Fitzpatrick, M. A., & Rithchie, L, D. (1994). Communication schemata, Within the 

family: Multiple preapective on Family Interaction. Human Communication Research, 

V. 20, 275-301. 

14. Noorbakhsh, S. N., Besharat, M. A., & Zarei, J. (2010). Emotional intelligence and 
Coping styles with stress. Procedia Social and Behavioral Sciences.5 818-22 

15. Shutte, N. S., Mallouf, J., Hall, L., Haggerty, D., Cooper, J., Golden, C., & Dorheim, 

L. (1998). Development and validation of emotional intelligence. Personality and 

individual difference, 25, 167-177. 
 



تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

22 -33، صفحات 1396 پاییز، 3، شماره 3دوره   

33 

 

 

Effectiveness of Communication Patterns on Students Parents' 

Happiness Level 
 

Seyede Fatemeh Mousavi1 *, Zahra Valaei Nasab2 

 
1. Department of Counseling, Faculty of Humanities, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

2. Medical Student, Medical Sciences University, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 

 

Abstract 

 
This study aims to investigate the effectiveness of communication patterns on high school students' parents' 

happiness in District 9 of Tehran. A semi-experimental pretest-posttest design with two experimental and control 

groups has been used in this study. The research sample members were selected from among 32 couples using 

the multi-stage randomized cluster sampling method. After training the communication patterns during eight 

120-minute sessions based on the Family Therapy Theory of Satir, translated by Behrouz Birshak, we used the 

Oxford Happiness Questionnaire to collect the required data. The results of statistical analyses showed that there 

is a significant relationship between the training of family communication patterns on the parents' happiness 

level. The data were analyzed using one-variable covariance and SPSS version 22. Results showed that there is a 

significant positive relationship between family communication patterns and the happiness rate of students' 

parents, meaning that a proper communication pattern in families leads to the parents' further happiness level and 

consequently positively affects their children. We thus come to the conclusion that happy people most often 

belong to families who have a good communication pattern. The present study showed a significant positive 

relationship between the communication pattern and the students' parents' happiness level. 
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