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 44، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ، ***، سيدجالل يونسي**، ساره اميرجان*آباد علي مجتبي سلطاني
  ****، علي عسگري***منوچهر ازخوش

  
  

.  افـزايش خودمتمايزسـازي نقـش مـؤثري در سـالمت روان نوجوانـان دارد               :طرح مسئله 
ــ   ــوزش مه ــور اثربخــشي آم ــه منظ ــژوهش حاضــر ب ــزايش   ارتپ ــر اف ــاطي ب ــاي ارتب ه

  .خودمتمايزسازي پسران نوجوان دبيرستاني ساكن شهر تهران انجام شد
جامعة آماري مـورد    . طرح مورد استفاده در اين پژوهش، طرح تجربي حقيقي است          :روش

بـا اسـتفاده از پرسـش نامـة         . مطالعه، كلية نوجوانان پسر دبيرستاني ساكن منطقة سه است        
 نفر از دانش آموزان دبيرستاني به طور تـصادفي در دو گـروه              DSI (30(خود متمايزسازي 

 مـاه، تحـت   3گروه آزمايش بـه مـدت    .نفر انتخاب شدند) 15(و آزمايش)  نفر15(كنترل

در نهايت از هـر دو  . هاي ارتباطي به صورت گروهي قرار گرفت جلسه آموزش مهارت  13
  گروه پس آزمون به عمل آمد

هاي ارتباطي به صـورت گروهـي باعـث ايجـاد تفـاوت معنـادار                 آموزش مهارت  :ها  يافته
  .درميانگين پس آزمون گروه آزمايش شده است

هـاي ارتبـاطي بـه افـزايش خودمتمايزسـازي             نتايج نشان داد كـه آمـوزش مهـارت         :نتايج
نوجوانان دبيرستاني منجرشده است و ابـزار مناسـبي بـراي افـزايش خودمتمايزسـازي در                

  .نوجوانان است
   

  .، نوجوانانهاي ارتباطي، خودمتمايزسازي  آموزش مهارتجهاني: ها ليد واژهك
  03/10/90: تاريخ پذيرش      29/03/87 :تاريخ دريافت

                                                           
باشد نامه كارشناسي ارشد نويسنده اول مي  اين مقاله برگرفته از پايان.  

 <soltani8@gmail.com>علوم بهزيستي و توانبخشي  دانشگاه، كارشناس ارشد مشاوره خانواده* 

  علوم بهزيستي و توانبخشيكارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه** 

    باليني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي روانشناسدكتر*** 
   دانشگاه تهران، تربيتي روانشناسدكتر**** 

 هاي ارتباطي بر سطحاثر بخشي آموزش مهارت

 متمايزسازي پسران نوجوانخود
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  مقدمه
 بــه عنــوان يــك ســازة روانــشناختي از مفــاهيم اساســي نظريــة        1خودمتمايزســازي

اين  .اند ده است كه آن را به تفكيك خويشتن يا تفكيك من نيز ترجمه كرBowen.M)(بوئن
مفهوم، بيانگر آن است كه افراد، چقدر قادرند بين فرآيند عقلي و احساسي خـود، تفكيـك                 

بـه عبـارت ديگـر درجـة توانـايي فـرد بـراي اجتنـاب از تبعيـت خودكـار از                      . قائل شوند 
دارد كمال مطلوب آن نيست       مي بوئن اظهار .احساسات، بيانگر ميزان تفكيك خويشتن است     

بلكه قرار است در پي توازن      . احساس باشيم   گرا و بي     عيني روح، شديداً   يكه فردي سرد و ب    
اما نه به بهاي از دست دادن       .  دست يابيم  2و تعادل بوده و به يك تعريف و هويت شخصي         

هدف اصلي خودمتمايزسـازي، تـوازن ميـان        . قابليت ابراز ارتجالي و خود انگيختة عواطف      
تر يك فرآيند است تـا هـدفي          ي بوئني آن بيش   تفكيك در معنا  . احساسات و شناخت است   

برواتي، نقشبندي  ( مسير زندگي است نه يك حالت وجودي يا بودن           ؛تفكيك. دست يافتني 
  ).1385و ارجمند، 
هـا را   تر بزرگـساالن و زوج  هاي صورت گرفته در مورد خود متمايزسازي بيش         پژوهش
 دوران تغييـر و  ترين مهمحالي كه و به نوجوانان توجه زيادي نشده است در  در نظر گرفته

بايـست    يكي از اشكال تغييـر كـه مـي         كه. تحوالت به ويژه در تفكر، دوران نوجواني است       
 خـود را  هدر ايـن دور  نوجـوان . اسـت  بدان توجه خاصي داشت استقالل از سوي خانواده

كودكانـه  بر آن دارد كه بر رفتار  او سعي. سازد  جديدي از زندگي اش آماده ميةبراي مرحل
رفتارش را بر عهده گيرد و حتي آمادگي اين را دارد كه مسئوليت  مسئوليت. اش غلبه نمايد

البته اينها بدان معني نيست كه نوجوان به طور ناگهاني . دديگران را نيز بر عهده گير كارهاي
 نوجوان در اين دوران دچار نوعي كشمكش. از قيد خانواده رها سازد خود را به طور كامل

از يك سو تمايل ندارد از دوران كودكي اش پا فراتر نهـد كـه از هـر سـو در      دروني است؛
تمايل به داشتن آزادي عمـل و بـه عهـده گـرفتن مـسئوليت      است و از سوي ديگر  محبت

                                                           
1- self-differentiation   2- self-definition 
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و تـشويش درونـش    تـرس  دارد پس هر گامي كه نوجوان به سوي اسـتقالل بـر مـي   . است
. خانوادگي را كامالً قطع نمايـد  بنابراين او چندان تمايل ندارد تا پيوندهاي. شود تر مي بيش

نمايـد و همـواره در جـست و جـوي      نياز به حمايت والدين را در هر حـال احـساس مـي          
در واقـع ايـن تـالش       ). 1385،  آذري نياز( دي است كه اين حمايت را كسب نماي       هاي  روش

هـاي مفهـوم      براي كسب استقالل و همچنين حفظ حمايت از جانـب خـانواده از مـصداق              
كه )Thorberg& Lyvers, 2000(و اليورز  هاي تحقيق سربرگ يافته. خودمتمايزسازي است

ودمتمايزسـازي را مـورد بررسـي قـرار          بين سبك دلبستگي، ترس از صـميميت و خ         ةرابط
تـر بـا     د كه بـين سـبك دلبـستگي اجتنـابي و تـرس از صـميميت بـيش                 دناند، نشان دا    داده

گر نـاتواني در برقـراري       تر رابطه وجود دارد، ترس از صميميت بيان        خودمتمايزسازي پايين 
ي در روابط    صميمانه با ديگران و سبك دلبستگي اجتنابي به معناي احساس ناامن           ةيك رابط 

 اشتراك هـر سـه      ةشود نقط   كه مالحظه مي   چنان. و جستجوي پناهگاهي براي آرامش است     
متغير در تعريف نظري آن، توانايي يا ناتواني در برقراري ارتباط سـالم اسـت؛ در حقيقـت                  

دهـد، از طـرف ديگـر         حتي شخص خود متمايز اين ويژگي را در ارتباط با ديگران معنا مي            
تـرين   بـيش  دهـد   يند ارتباطي از ديدگاه روانشناسان رشد، نشان مي       آمل فر  تكا ةبررسي نحو 

دهد، تحوالت ارتباطي ايـن سـن از ايـن جهـت              تحوالت ارتباطي در سن نوجواني رخ مي      
جـويي و    واقـع اسـتقالل    در دهند  اهميت دارند كه گذار از كودكي به بزرگسالي را نشان مي          

تند كـه نوجـواني را از لحـاظ ارتبـاطي از ديگـر              هايي هس   تر با همساالن، نشانه    روابط بيش 
رسد در صورتي كه افزايش رابطـة          به نظر مي   ).1386،  ياسايي(اند    مراحل رشد متمايز كرده   

هـا در      توانـايي آن   صورت گيرد نوجوان با همساالن با استفاده از مهارتهاي ارتباطي مناسب          
 هـدف  ؛ت، افزايش يابـد تفكيك تفكر از احساس و حفظ استقالل شخصي در حين صميمي       

، هاي ارتباطي  رتاآموزش مه با نوجوانان با همساالن،     ةاست كه با توجه به افزايش رابط      اين  
  .افزايش دادرا  نوجوانان خودمتمايزسازي
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  چارچوب نظري
است كه پلي است براي فهم وضعيت    » خود تمايز يافتگي  «هستة اصلي تئوري بوئن، مفهوم      

اي از آميختگـي يـا    توان بـر طبـق دامنـه     ه داشت كه مردم را مي     بوئن عقيد . وابستگي متقابل 
در انتهـاي ايـن دامنـه،     .تمايز نا يافتگي بين عملكرد عاطفي و عقالني شـان مـشخص كـرد             

كساني هستند كه عواطف و عقلشان در هم آميخته اسـت و زنـدگي شـان توسـط سيـستم                    
تـر    تـر، و بـيش      نعطـاف كـم   در نتيجه ايـن افـراد ا      .عاطفي شان تحت نفوذ قرار گرفته است      

ترين تمايز يافتگي     در انتهاي ديگر، كساني هستند كه بيش      .وابستگي عاطفي به ديگران دارند    
ها را حفـظ كنـد و در    تواند خودمختاري آن در اين افراد، عملكرد عقالني شان مي  . را دارند 

گـران  پـذير و مـستقل از واكـنش عـاطفي بـه دي              هاي استرس، انعطـاف پـذير، تطـابق         زمان
  ).Gibson& Donigian, 2006(هستند

 1)با هم بـودن   (همچنين بوئن معتقد بود كه اشخاص ميزاني از انرژي شان را در روابط              
كنند و بخـشي از آن را بـراي هـدايت زنـدگي بـه طـور مـستقل حفـظ                       گذاري مي  سرمايه

 عنـوان  كننـد، ايـن روابـط بـه       وقتي افراد در روابطشان، انرژي زيادي صرف مـي        . نمايند  مي
اين آسيب با تأثيرپذيري عاطفي   . شود  تمايزنايافتگي بسيار با جدايي عاطفي كم مشخص مي       

از ديگران ريشه در نيازمان به مردم ديگر دارد و اساس وضعيت وابستگي متقابل يعني نيـاز       
داشتن به مشاركت يا عكس العمل دقيق ديگران بـه منظـور احـساس امنيـت در درونمـان                   

. يابـد   راد به دنبال آسيب به عملكرد عقالني، عملكرد عـاطفي افـزايش مـي             در اين اف  . است
بنابراين اشخاص با سطوح پاييني از خودتمايزيـافتگي، در يـك دنيـاي احـساسي زنـدگي                 

تر زندگي اين افراد صرف نگهداري        بيش. كنند و اين همان دنياي وابستگي متقابل است         مي
تصميمات اصلي خود را بـر     . كنند  خستگي مي سيستم روابطشان با ديگران است و احساس        

ــي    ــد، م ــان نكن ــار نوس ــشان را دچ ــه زندگي ــارض و آن چ ــاب از تع ــد اســاس اجتن   گيرن
)Gibson& Donigian, 2006.(  

                                                           
1- being together  
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 بيـان شـده،   (Skowron & Dendy, 2004) يك ديدگاه جالب كه توسط اسكورن و دنـدي 
.  بالبي از دلبستگي ايمـن اسـت       بررسي همگرايي بين مفهوم بوئن از خودتمايزيافتگي و عقيدة        

نتايج تأييد كردند كه روابط معناداري بـين ابعـادي از تمـايز يـافتگي و دلبـستگي بزرگـساالن                    
واريـانس در اضـطراب تعلـق و        % 40خرده مقياس تمايز يافتگي، پيش بيني كنندة        . وجود دارد 

پـايين و اضـطراب     همچنين دلبستگي ايمن، با ميزان اجتنـاب        . در دلبستگي اجتنابي است   % 62
سـازد تـا از عهـدة اسـترس           شود و افراد را قادر مي       كم در رابطه با مسائل زندگي مشخص مي       

  .برآيند بدون اين كه وابستگي زياد يا اجتناب از اشخاص نزديك خود داشته باشند
هاي دلبستگي  ساله با هدف بررسي تأثير شيوه18-22 دختر 73اي كه بر روي     در مطالعه 
واني انجام شد، پژوهشگران نتيجه گرفتند كه دختـران بـا دلبـستگي نـا ايمـن،                 بر سالمت ر  

تري با پـدر و مـادر       نمرات باالتري در افسردگي و اضطراب كسب كردند و تضادهاي بيش          
  ). 1381، حقيقي(خود داشتند

دلبـستگي  ( ادعا كردند كه اين دو سـاختار  (Skowron & Dendy, 2004)اسكورن و دندي 
خودتمايزيـافتگي مـستلزم    . توانند به جـاي هـم بـه كـار رونـد             مي) تمايز يافتگي ايمن و خود    

توانايي كسب يك حس خودمختاري است در حالي كه صميميت و روابط عـاطفي خـود را از    
اين تعريف شبيه به تعريف دلبستگي ايمن است كه عبارت از توانـايي دسـتيابي               . دست ندهيم 

و در  . آميـزي هـستيم      زماني كه تحت شرايط استرس     ،)والدين(به حمايت اشخاص مهم زندگي    
ظاهراً اين دو مفهوم، مكمل     . توانيم خودمختاري و استقالل عملمان را حفظ كنيم         عين حال مي  

. شـود   و به عنوان دو كرانـه از تعـامالت عـاطفي انـسان تعبيـر مـي                . هم هستند ) تكميل كننده (
 .»اري بالغانهها و دستيابي به خود مخت ارتباط با مراقبت كننده«
  

  »يافتگي تمايز ياجزا«
  :  عامل مؤثر بر سطوح تمايز يافتگي شخص وجود دارد4بر طبق تئوري بوئن، حداقل 

 توانـايي بـه دسـت       -4 آميختگي بـا ديگـران،       -3 گسلش عاطفي،    -2واكنش عاطفي،    -1
 ).Whaby, Halaby, Einaya 2006(» موقعيت من«آوردن 



 44 شماره ،دوازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
74 

  1واكنش عاطفي
اش را بـه سـمت    تر انـرژي  باشد و بيش تر عاطفي، واكنشي مي افته، يا بيشتر تمايز ي فرد كم 

براي چنين فردي، احتماالً مشكل است كه       . تجربه و شدت احساساتش متوجه ساخته است      
: (در پاسخ به عاطفة ديگران آرام باقي بماند او در يك دنياي عاطفي، بـه دام افتـاده اسـت                     

192002popko,.(  

  2 گسلش عاطفي-2
تر تمايز يافتـه ممكـن اسـت بـا گـسلش       افراد كم تي تعامالت ميان فردي، شديد هستند،  وق

  ).(Whaby,et al,2006. العمل نشان دهند عاطفي عكس
در حالي كه افراد با . كنند ها خودشان را همانند احساساتشان از ديگران مجزا مي آن
). peleg&popko, 2004. (رندنياز به جدايي از نظر عاطفي ندا احساسيافتگي باال،  تمايز

يابند و  شوند، به طور عميقي صميميت را تهديدآميز مي افرادي كه از نظر عاطفي جدا مي
ها اهميت  آن. بنابراين، اغلب تمايل دارند تا خودشان را از ديگران و از عواطف جدا كنند

 ).popko, 2002(ددهن كنند و يك نماي افراطي از استقالل را نشان مي خانواده را انكار مي

  )جوشي هم( آميختگي با ديگران -3
ها، آميختگـي     ، مشكل اصلي در خانواده    1971،  1974،  1975هاي    بر طبق نظر بوئن در سال     

شود  گفته مي). Thompson, 2003(حل اساسي آن نيز تمايزيافتگي است   است و راهعاطفي
 از انـدازه درگيـر يـا آميختـه بـا          افراد با خودمتمايز سازي پايين، در روابط نزديكشان، بيش        

  ).Johnson, 2005 ( ديگران هستند
. ها از يكديگر دارد     بوئن، توجه خاصي به وقوف بر احساسات و افكار و جدا كردن آن            

  .دهد شوند، هم جوشي روي مي وقتي افكار و احساسات از هم متمايز نمي

                                                           
1- emotional Reactivity   2- emotional cutoff 
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 دارنـد و احـساس خوديـت        افراد با خودمتمايزسازي باال، به خـوبي از عقايدشـان آگـاهي           
شوند،   كساني كه در اختالفات خانوادگي بين هيجانات و عقل خويش تفكيك قائل مي            . كنند  مي
توانند حق خودشان را بگيرند و اسير احساسات خويش نگردند؛ در حالي كـه هـم جوشـي                    مي

د خـو «ها و عقايد حقيقي خويش،    شود به جاي مطرح كردن ارزش       احساسات و افكار باعث مي    
يعنـي فـرد، ميزانـي از هويـت خـود را از      ). 1386فيروزبخـت،  (  خويش را بروز دهند   1»كاذب

  .تر آرزوهاي ديگران را برآورده سازد را به شكلي درآورد تا بيش» خود«دست بدهد يا
دهد فرد، خودش را از خانواده متمايز كنـد و بـه              اي است كه اجازه نمي      هم جوشي، پديده  
اوالً نوعي هم جوشي احساس و تفكر وجـود دارد كـه طـي آن،               . ه دارد دو جنبة ناپختگي اشار   

حاصل اين هم جوشـي، دليـل تراشـي و          . گيرد  بينانه تحت تأثير تكانشگري قرار مي       تفكر واقع 
ثانياً هم جوشي، به نبود مرزها و فقدان فرديت بين دو يـا چنـد               . توجيه ناپختگي عاطفي است   

تودة نامتمـايز  «ها، به  هم جوشي در خانواده .  همزيستي است  نفر اشاره دارد كه نمونة آن روابط      
  ) 1385سيد محمدي، . (انجامد كه ويژگي آن همبستگي تنگاتنگ است مي» من خانواده

 مفهوم تودة نامتمايز من خانواده را كه از روانكاوي اقتباس شـده             1966در سال   » بوئن«
وضعيتي كـه در آن     . اده ابداع كرد  عاطفي خانو » چسبندگي  به هم «است، براي توضيح مفهوم     

گاه نزديكي عاطفي بـه قـدري       . نوعي وحدت عاطفي مشترك در تمامي سطوح وجود دارد        
كنند از احساسات، افكار، تخيالت و رؤياهـاي          شديد است كه اعضاي خانواده احساس مي      

 و  »نزديكـي مفـرط   «تواند به حالت ناخوشايند       به نظر بوئن، اين صميميت مي     . هم با خبرند  
تـودة  «بوئن چيزي را كه ابتدا به زبان روانكـاوي          . نهايتاً طرد متقابل بين دو عضو ختم شود       

هـا، تحـت    توصيف كرده بود، بعدها با استفاده از زبان نظريـة سيـستم  » نامتمايز من خانواده  
انـد    هر دو اصطالح، مؤيد تأكيد بوئن بر اين قـضيه         . ، بازگويي كرد  » تفكيك -امتزاج«عنوان  
هاي عـاطفي ناگـشوده بـه         تگي و خودشكوفايي مستلزم آن است كه فرد از دلبستگي         كه پخ 

  ).1386برواتي، نقشبندي و ارجمند، . (خانوادة اصلي رهايي يابد
                                                           
1- pseudo self 
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تر به هم جوشي      تر احساس تهديد و ناامني كند، بيش        اعضاي يك خانواده، هر چه بيش     
تـري كننـد،          سترس يا اندوه بـيش    احساس ا   به عبارت ديگر، هر چه افراد،       . شوند  متمايل مي 

. شـود   آيندكه از هم جوشي با خانواده حاصـل مـي           تر به جستجوي امنيت يكتايي برمي       بيش
به عنوان مثال، يك خانوادة تمايز يافته، بهتر قادرند تا به همديگر در ) 1385سيد محمدي،  (

تـر     خـانوادة كـم    ترين فرد خانواده كمك كنند؛ در حالي كه اعـضاي           كنار آمدن با مرگ مهم    
هـاي عـاطفي يـا انـواعي از سـوء رفتارهـاي               تمايزيافته ممكن است بعد از مدتي با نـشانه        

تواند افرادي را به وجود  اندوه مزمن مي). Worden& Parkes, 1987(دهند  اجتماعي پاسخ 
هـا   آن. توانند خود را از خانواده متمـايز كننـد          آورد كه از لحاظ عاطفي، بيمار هستند و نمي        

  .)1385سيدمحمدي، . (چسبد ها مي چسبند و خانواده نيز به آن براي هميشه به خانواده مي
، افراد فزون آميخته، در حالت مخمصة عاطفي موقعيتي    1988بر طبق نظر بوئن در سال       

مانند و باورها و اعتقادات كمي را قاطعانـه   اند، باقي مي هاي اصلي شان داشته كه در خانواده  
. گردند  ند، متعصب و يا مطيع هستند و براي هر چيز به دنبال پذرش و تأييد مي               كن  حفظ مي 

peleg-popko, 2004).(  
كنند و احساس عدم توانـايي بـراي تفكـر،            ها همچنين احساس نگراني را تجربه مي        آن

  ).Tuason, 2000(احساس و عمل كردن براي خودشان را دارند 
، مرزهـاي خـانوادگي روشـن و قابليـت عملكـرد            در مقابل، افراد با تمايز يافتگي بـاال       
تري دارنـد، سـطوح پـاييني از اضـطراب را تجربـه              خودمختارانه و سازگاري شخصي بيش    

 , Whaby , Halaby 128. (شوند ها كنترل نمي كنند، عواطف قوي دارند؛ ولي توسط آن مي

Einaya 2006.( 

شان، بيش از اندازه درگير هـستند؛        در روابط نزديك   1از نظر بوئن نيز، افراد فزون آميخته      
  ).Popko, 2004. (در حالي كه افراد تمايز يافته، قادرند تعادلي را در روابطشان حفظ كنند

  
                                                           
1- over involved 
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مـثالً  (را بـين افكـار و احساساتـشان دارنـد           ) امتـزاج (ترين هم جوشي      افرادي كه بيش  
ها احتماالً تحت      آن .ترين كاركرد را دارند     ، ضعيف )ها  اشخاص اسكيزوفرنيايي و خانوادة آن    

هاي عاطفي خودكار يا غيرارادي هستند و معموالً حتي در برابر سطوح پـايين    سلطة واكنش 
  . شوند اضطراب هم دچار بدكاركردي مي

از آن جايي كه آنان قادر به تفكيك افكار خود از احساساتشان نيستند، در تفكيك خود                
عواطـف حـاكم يـا جـاري خـانواه حـل            از سايرين نيز مشكل داشته و لذا بـه سـادگي در             

هاي عاطفي خودكار در برابر خانواده دست نخورده باقي           وقتي اين قبيل دلبستگي   . شوند  مي
مانند، فرد در تفكيك خويش از خانواده و تبديل شدن به موجودي برخوردار از كاركرد                 مي

  ).1386برواتي، نقشبندي و ارجمند، . (ماند مؤثر باز مي
هـا حمايـت      نفر مانند زن و شوهر، با درگيري نفر سـومي كـه از آن              هم جوشي بين دو   

. شـود   سـازي مـي    بنـابراين، هـم جوشـي موجـب مثلـث         . هـد د  كند، تنش را كاهش مـي       مي
 ).1385سيدمحمدي، (
  

  كارگيري مواضع شخصي به
شود كه به     كارگيري مواضع شخصي، منعكس مي      همچنين تمايز يافتگي، در توانايي براي به      

ظ يك حس تعريف شده و روشن از خود، در زمـاني اسـت كـه فـرد از طـرف                     معناي حف 
تر تمايز يافته از نظـر عـاطفي،          افراد كم . ديگران تحت فشار است تا طور ديگري عمل كند        

كننـد و احـساس    كننـد، عمـل مـي    تر براي خودشان فكـر مـي       وابسته به ديگران هستند، كم    
، توانـايي دارندكـه مواضـع شخـصي خـود را در             كنند؛ در حالي كه افراد تمايز يافته باال         مي

روابط به كار گيرند و قادرند تا به افكار و احساساتشان، خـارج از نيازشـان بـه پيـروي از                     
از طـرف ديگـر نظريـه پـردازان رشـد دورة            ).popko,2002(انتظارات ديگران توجه كننـد      

د كه فرد به صورت     ان  گيري خود جديد يا هويت ناميده       نوجواني را از مراحل حساس شكل     
تواند روابـط نوجـوان بـا         كند اين احساس مي     مستمر احساس جديدي از خود پردازش مي      

  . خانواده را مختل يا متفاوت كند
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  ارتباط
رسد؛ زيرا مـا      نياز از توضيح به نظر مي       اي تعريف شده و بي      در نگاه اول، كلمة ارتباط كلمه     

تعاريف متعددي از ارتباط به عمـل  . ط هستيمدر هر لحظه و همه جا در حال برقراري ارتبا       
ارتبـاط ميـان فـردي، فرآينـدي        «: ترين اين تعاريف چنين است       يكي از معروف   .آمده است 

هـاي كالمـي و غيركالمـي بـا           است كه طي آن اطالعات، معاني و احساسات از طريق پيـام           
ريف مختلـف  يكـي از اشـتراكات تعـا   . (Berger, 1985): شـود  ديگران در ميان گذاشته مي

  .دانند ارتباط اين است كه همگي ارتباط را فرآيند ارسال و دريافت پيام مي
  

  ارتباط كالمي و غيركالمي
هاي رايج ارتباط، تقسيم آن به كالمي و غيركالمي است، اگرچه اغلـب،               بندي  يكي از تقسيم  

شود كه فقط    در يك ارتباط روياروي دو نفره تخمين زده مي        . اين دو نوع مالزم و همراهند     
شـوند    هاي غيركالمـي منتقـل مـي         بقيه از طريق راه    2/2 معاني از طريق عامل كالمي و        3/1
)Bennett, 1993 .(شوند هاي غيركالمي رد و بدل مي پس بخش اعظم اطالعات از راه.  

به عنوان يك نظام ارتباطي در مقايسه با زبـان، خـصوصيات بـسيار              » ارتباط غيركالمي «
هـاي    هاي غيركالمي در مقايسه با واكنش به پيـام          مزگشايي و واكنش به پيام    ر. متفاوتي دارد 

زنـد يـا خيـره        مـان لبخنـد مـي       وقتي طرف مقابـل   . تر و خودكارتر است     كالمي بسيار سريع  
كنيم؛ در واقع ما نيازي به تحليـل          در تفسير و واكنش به اين عاليم درنگ نمي        ... شود، يا   مي

هاي كالمي معموالً در جريـان   برعكس، پيام. ها نداريم ين پيامو رمزگشايي هشيارانه معاني ا   
گيرند و براي فهم، تفـسير و آمـاده كـردن             تري قرار مي    رمزگرداني و رمزگشايي بسيار كامل    

هاي غيركالمي در مقايسه با       عالوه پيام   به. شود  تري صرف مي    ها زمان بسيار بيش     پاسخ به آن  
هاي غيركالمـي     در نتيجه، نشانه  . گيرند  ر هشيارانه قرار مي   تر مورد بازبيني و تفسي      كالمي، كم 
هايي را هويدا سازند كـه        توانند ما را افشا كنند و بازخوردها، احساسات و هيجان           اغلب مي 

  .ها نداريم ميلي به آشكار شدن آن
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هـاي غيركالمـي در انتقـال         پيـام : ارتباط غيركالمي، تفاوت ديگـري نيـز بـا زبـان دارد           
  .هاي كالمي و هيجاني بسيار كارآمدترند تا پيام» زخورديبا«اطالعات 

شـودكه    اين نكته ممكن است عجيب به نظـر رسـد؛ زيـرا معمـوالً چنـين تـصوير مـي                   
هـاي   كنند؛ در حالي كه وقتي پيـام  هاي غيركالمي صرفاً زبان را همراهي و حمايت مي       نشانه

هـاي غيركالمـي در ابـالغ        شـوند، تـأثير پيـام       هاي غيركالمـي نقـض مـي        كالمي توسط پيام  
  .(Worden,1996) تر از كلمات است بازخوردها و احساسات بسيار قوي

بنابراين ارتباط كالمي عمدتاً براي انتقال اطالعات مربوط به دنياي خارج، وظـايفي كـه       
بايد انجام پذيرد و از اين قبيل مناسب است؛ در حـالي كـه ارتبـاط غيركالمـي در زنـدگي                     

هاي شخـصي و بـه     ها، واكنش   ها و دشمني    ها، بازخوردها، دوستي    غ ارزش اجتماعي، در ابال  
  .هاي هيجاني ما به ديگران، نقش مهمي به عهده دارد خصوص در ابالغ حالت

  
  هاي انجام شده مروري كوتاه بر پژوهش

) 1384(گرفته توسط پژوهشگر، به جز پژوهش اسكيان          هر چند بر اساس مطالعات صورت     
ر ارتباط با موضوع پژوهش در داخل كشور يافـت نـشد، امـا پـژوهش                تحقيقات ديگري د  
سـازي صـورت گرفتـه        هايي كه در خارج از كشور در زمينه خود متمـايز            مذكور و پژوهش  

سـازي در زنـدگي اشـخاص         است، نشان دهندة اهميت و مؤثر بودن آموزش خـود متمـايز           
  : شود هايي از آن آورده مي است، در زير نمونه

بر افزايش  ) روان نمايشگري (كه با هدف بررسي تأثير گروهي سايكودرام        در پژوهشي   
آموز دختر دبيرسـتاني انجـام شـد،           نفر دانش  20تمايز يافتگي فرد از خانواده اصلي در بين         

ـ هـاي سـايكو درام توا   نتايج نشان داد كه گـروه      آمـوزان دختـر    ستند تمـايز يـافتگي دانـش   ن
: 68اسـكيان،   . (رده مقياس پرسش نامه افزايش دهند     دبيرستاني را در مقياس كلي وچهار خ      

1384.(  
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، روابط بين تمايز يافتگي و عملكـرد روانـشناختي در بـين افـراد     (Gren, 1986) گرين
پزشكي را مورد بررسـي قـرار داد و           سالم، بيماران بستري و بيماران سرپايي مربوط به روان        

اران بـستري، داراي سـطوح پـاييني از         به اين نتيجه دست يافت كه بيماران سـرپايي و بيمـ           
ــدر      ــد لن ــتا، تاســون و فري ــن راس ــد، در اي ــالم بودن ــراد س ــه اف ــسبت ب ــافتگي ن ــايز ي تم

(Tuason&Friedlander, 2000)       نيز در بررسـي ارتبـاط بـين تمـايز يـافتگي، اضـطراب و 
تگي بـه   هاي روانشناختي در يك نمونة فيليپيني، به اين نتيجه دست يافتندكه تمايز ياف              نشانه

  . باشد طور معكوس در ارتباط با آشفتگي روانشناختي مي
هاي اسكورن نيز، ارتباط بين تمايز يافتگي و اضطراب و الگوي ارتبـاطي               نتايج پژوهش 

هاي در هم آميخته كه با وابستگي عاطفي،  هاي خانواده ها يافتند كه پويايي آن. را نشان دادند 
شود، ممكن اسـت حـسي     مشخص مي ) ايت زياد حم(كمبود خودمختاري و نزديكي شديد      

ها و اضطراب در اعضاي خانواده ايجاد كند و اعـضا قـادر بـه برقـراري                   از گيجي، استرس  
. اي منفـي و نـا امـن دريافـت كننـد             هـا را بـه گونـه        ارتباط هدفمند و مثبت نباشند و پيـام       

)Skowron & Dendy, 2004.(  
ـ دهد يك جنبه از تمايز يافتگي همچنين محقّقان، شواهدي يافتندكه نشان مي  واكـنش   

 & Rosen, Bartele-Harning. (ها و پريشاني روانشناختي بود در ارتباط با استرس ـ عاطفي

Stith, 2001.(  
ها نشان داده است كه بين تمايز يافتگي و سطوح شديدي از مشكالت نوجوانـان،                 يافته

سـطوح اضـطراب و    اري شخـصي،  ارتباط وجود دارد همچنين بين تمايز يـافتگي و سـازگ   
ايـن نتـايج، از     . اي از مشكالت ارائه شده ارتباط معناداري وجود دارد          افسردگي و مجموعه  

اين رويكرد بوئن كه تمايز يافتگي، يك جنبة مهم از سالمت روانشناختي است و كمبود آن             
  ).peleg, 2004(كند  به طور نزديكي در اتباط با اضطراب مزمن است حمايت مي

ها نشان داده است كه بين تمايز يافتگي و سطوح شـديدي از مـشكالت                 همچنين، يافته 
همچنـين بـين تمـايز يـافتگي و سـازگاي      ). peleg, 2001(نوجوانان، ارتبـاط وجـود دارد   
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اي از مـشكالت ارائـه شـده ارتبـاط            ، سـطوح اضـطراب و افـسردگي و مجموعـه            شخصي
ويكرد بوئن كه تمايز يافتگي، يـك جنبـة مهـم از            اين نتايج، از اين ر    . معناداري وجود دارد  

سالمت روانشناختي است وكمبود آن به طور نزديكي در ارتباط با اضـطراب مـزمن اسـت                 
  ).Skowron, 2000. (كند حمايت مي

هـاي مختلـف از كـاركرد         طور خالصه، خود متمايز سازي به طور آشكاري با نـشانه            به
  .باشد تي و پريشاني در ارتباط ميهاي روانشناخ روانشناختي، شامل نشانه

  
  روش تحقيق

پس آزمون همراه با گروه كنترل نا       -طرح تحقيق در اين مطالعه از طرح تجربي پيش آزمون         
  .معادل استفاده شده است

  
  جامعه

شـهر  ) 3(هاي پـسرانة منطقـة        جامعة آماري در پژوهش حاضر كلية دانش آموزان دبيرستان        
  .ودندب1386-87تهران در سال تحصيلي

  
   و روش اجرا ،گيري نمونه، نمونه
 در مرحلـة اول از : اي و سـاده اسـت    گيري خوشه   گيري مطالعه تركيبي از نمونه      روش نمونه 

در . ، به صورت تصادفي يـك دبيرسـتان پـسرانه انتخـاب شـد     )3(هاي منطقة   بين دبيرستان 
 121رة تحقيـق،    مرحله دوم، پس از اطالع رساني عمومي در بين همة دانش آمـوزان در بـا               

در اين نمونه اجـرا شـد       ) DSI(دانش آموز انتخاب شدند، سپس آزمون خود متمايز سازي          
هـا     نفر از كساني كه نمـرة خودمتمايزسـازي آن         30در مرحلة بعدي، از بين اين افراد تعداد         

هـاي    تـر از ميـانگين بـود بـه عنـوان گـروه نمونـه، بـه صـورت تـصادفي بـه گـروه                          پايين
سـپس بـا همكـاري    . به عنوان گروه نمونه، تقسيم شدند  )  نفر 15(و كنترل   ) نفر15(آزمايش
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مشاور دبيرستان، طي تماس تلفني با والدين گروه آزمايش و كسب رضايت جهت حـضور              
هاي ارتباطي، جلسات بـا حـضور همـة دانـش              جلسة آموزش مهارت   13دانش آموزان در    

 اسـتفاده در ايـن پـژوهش توسـط     بسته آموزشـي مـورد   آموزان گروه آزمايش برگزار شد؛
ترجمه و تـدوين شـده       1379ها پروانه محمدخاني و ربابه نوري قاسم آبادي در سال             خانم
  : موضوعات مطرح شده در اين جلسات شامل موارد زير بود.است

شناخت اجزاي تشكيل دهندة ارتباط، شناخت موانع و تسهيالت بر سر راه            
 براي برقـراري ارتبـاط، تعريـف،        يك ارتباط خوب، تمرين مهارت مناسب     

هاي مثبت و منفي      ارائة نمونه و تمرين رفتار قاطع، آشنايي با ارتباط و شيوه          
برقراري ارتباط، انتخاب دقيق كلمات، و تمرين ابراز افكار و احـساسات از        

 ...طريق به كار بردن جمالتي با ضمير من و 

اي يـك بـار در         ماه، هفته  3به مدت اي     دقيقه 40 جلسة   13 به اين ترتيب گروه آزمايش      
اي   گروه كنترل در ايـن مـدت مداخلـه        .هاي ارتباطي شركت كردند     جلسات آموزش مهارت  

 10نامة خود متمايز سازي پس از پس از پايان جلسات آموزش، مجدداً پرسش.دريافت نكرد
نترل، هاي آزمايش و ك و پس از تكميل توسط گروه     . روز در اختيار هر دو گروه قرار گرفت       

 .هاي به دست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت داده

  
  ژوهش  ابزار پ

اين مقياس در .است) DSI(نامة خودمتمايز سازي   ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسش      
توسط اسكرون و فريدلندر براي ارزيابي خود متمايزسازي ساخته شده است و             1998سال  

واكـنش عـاطفي، موقعيـت مواضـع شخـصي، گـسلش            ( خرده مقياس  4 سئوال و    43شامل  
شود و يـك      است كه بر اساس مقياس ليكرت نمره گذاري مي        )عاطفي، آميختگي با ديگران   

. شـود   ها در نظر گرفتـه مـي        نمرة كل و چهار نمرة اختصاصي براي هر يك از خرده مقياس           
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 اسـتفاده از    نامة خود متمايز سـازي را بـا         ضريب پايايي پرسش  ) 1998(اسكورن و همكاران  
، ضريب آلفا را )2004(پژوهش پلك ـ پاپكو . گزارش داده است88/0بازآزمايي و همساني 

موقعيت  (IP=8/0)واكنش عاطفي(ER0=0/ 8ها را برابر با و پايايي خرده آزمون84/0برابر با   
گـزارش  ) آميختگي بـا ديگـران     (FO=74/0و  ) گسلش عاطفي ( EC=8/0   )مواضع شخصي 

 260اي به حجـم      نامة مذكور را در نمونه      پرسش) 1384(اسكيان). 1384ن،  اسكيا(داده است 
نفر از دانش آموزان پسر دبيرستاني اجرا نمود و پايايي آن را با استفاده از آلفـاي كرونبـاخ،                   

هم چنين در اين پژوهش بـه منظـور سـنجش پايـايي مقيـاس               . گزارش نمود .81/0برابر با   
)DSI (    نامة خودمتمايزسـازي را       دانش آموز، پرسش   121ژوهشدر مرحلة مقدماتي اجراي پ

مـورد تحليـل قـرار      ) آلفـاي كرونبـاخ   (تكميل كردند و نتايج آن از طريق همساني درونـي           
  . به دست آمد94/0گرفت و ضريب پايايي برابر با

  
  مالحظات اخالقي

افراد جهت شركت در پژوهش يا خروج از آن مختار بودند و اين موضـوع بـه اطـالع                    -1
  .ها رسيد آن

 .به شركت كنندگان اطمينان داده شد كه جزئيات مكالمات گروهي محرمانه خواهد ماند - 2

هاي ارتباطي براي گروه كنترل پس از پايان جلـسات            برگزاري جلسات آموزش مهارت    -3
  گروه آزمايش

  

  ها  روش تحليل داده
ه دو طريق هاي به دست آمده ب به منظور تجزيه و تحليل اطالعات در اين پژوهش، داده   

  : مورد ارزيابي قرار گرفتند
 آمار توصيفي براي تنظيم جداول و ترسيم نمودارها و به محاسـبة ميـانگين و انحـراف                  -1

  .استاندارد
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هـاي مـستقل، بـه منظـور اطمينـان نـسبت بـه همـساني                   استودنت براي گـروه    tآزمون  - 2
 .هاي دو گروه در پيش آزمون ميانگين ها و برابري واريانس

حليل كوواريانس به منظور آزمون فرضيه پژوهش و حذف تأثير پيش آزمون بـر پـس                 ت -3
  .آزمون

  
  هاي تحقيق  يافته
آزمايش در  شود در مقياس خود متمايزسازي، ميانگين گروه  مشاهده مي1كه در شكل  چنان

دهدكـه   اسـت و نـشان مـي   ) 13/147( باالتر از ميانگين گروه كنترل) 27/152 (پيش آزمون
  . خودمتمايزسازي دو گروه اختالف اندكي با يكديگر دارندميزان

تـر از ميـانگين نمـرات         بـيش ) 27/152( ميانگين نمرات گروه آزمايش در پس آزمـون         
  .ها در پيش آزمون است تر از تفاوت ميانگين اين تفاوت بيشاست ) 13/147(گروه كنترل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل و آزمايش در پيش آزمون و پس آزمونهاي دو گروه كنتر نمودار ميانگين .1شكل 

13/1477/146

27/152

93/145

140

144

146

148

150

152

آزمون پيش آزمون پس

154

 آزمايش
 كنترل
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هـاي متغيـر خودمتمايزسـازي ميـانگين و        به منظور بررسي ميزان تغييـر خـرده مقيـاس         
انحراف استاندارد دو گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون و پـس آزمـون مـورد مقايـسه                   

  . نشان داده شده است1قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 
  

  هاي خودمتمايزسازي در پيش آزمون و پس آزمون اف معيار خرده مقياس ميانگين و انحر.1جدول
  ها خرده مقياس  پس آزمون  پيش آزمون

  انحراف استاندارد  ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين
  )37/2(41/2  )8/37(73/35  )3/1(21/1  )9/38(93/42  واكنش عاطفي
  )18/1 (81/1  )42(13/50  )92/0( 89/0  )45/38(27/38  مواضع شخصي
  )39/2(6/1  )73/47(07/41  )15/1(38/1  )29/51(27/52  گسلش عاطفي

  )38/2(29/1  )41/42(2/36  )39/1(23/1  )62/42(67/42 آميختگي با ديگران
  .مقاديري كه در پرانتز نشان داده شده مربوط به گروه كنترل است

  

پيش آزمـون   شود، ميانگين شاخص واكنش عاطفي در          مشاهده مي  1جدول   كه در  چنان
 نمـره اخـتالف     7 اسـت كـه بـيش از       73/35 و در پس آزمون برابر با        93/42گروه آزمايش   

 است كه تنها يك نمـره       9/38شود، اين مقدار در پيش آزمون گروه كنترل برابر            مشاهده مي 
  .اختالف دارد) 8/37(با پس آزمون اين شاخص 

و در  27/38مـون برابـر     ميانگين خرده مقياس مواضع شخصي گروه آزمايش در پيش آز         
دهد كه مواضع شخـصي در         است، اختالف بين اين دو نشان مي       13/50پس آزمون برابر با     

پس آزمون گروه آزمايش افزايش يافته است؛ اين مقدار در پيش آزمون گروه كنتـرل برابـر                 
اي بين پيش آزمون و پس   است كه تفاوت قابل مالحظه42 و در پس آزمون برابر با     45/38
  .شود مون آن مشاهده نميآز

 است كه ايـن مقـدار در        27/52در گسلش عاطفي، ميانگين پيش آزمون گروه آزمايش         
 است، در حـالي كـه در گـروه كنتـرل            07/41 نمره كاهش برابر با    11پس آزمون با بيش از      
  .، چشمگير نيست)73/47(و پس آزمون) 29/51(ميانگين پيش آزمون 
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 و در   67/42ش در شاخص آميختگي با ديگـران برابـر          ميانگين پيش آزمون گروه آزماي    
اي مقياس آميختگي با ديگـران را پـس از             نمره 5 است؛ كه كاهش     2/36پس آزمون برابر با     
  . دهد مداخله نشان مي

هــاي ارتبــاطي،  در پــژوهش حاضــر بــراي آزمــون ايــن فرضــيه كــه آمــوزش مهــارت
تحليل كواريانس استفاده شد چراكه   دهد؛ از روش      خودمتمايزسازي نوجوانان را افزايش مي    

تواند  اي بوده و با توجه به اين كه استفاده از تحليل كواريانس مي      دو متغير در مقياس فاصله    
نتـايج  . اي را نشان دهد؛ اين روش، بهينـه اسـت           با حذف اثر پيش آزمون اثر روش مداخله       

  : نشان داده شده است2اين آزمون در جدول 
  

   محاسبات تحليل كوواريانس براي مقياس خودمتمايزسازي نتايج خالصة.2جدول 

درجه  مجموع مجذورات  منبع پراش
  آزادي

ميانگين 
 سطح معناداري F  مجذورات

  024/0  833/522  568/3758  1  568/3758  پيش آزمون
  031/0  19/ 543  495/140  1  495/140  )گروه(مداخله

      189/7  27  099/194  خطا
        30  67645  كل

  
 محاسبه شـده مربـوط بـه اثـر پـيش آزمـون              Fشود،     مالحظه مي  2 در جدول    چنان كه 

توان نتيجه گرفـت      بنابراين مي . دار است    از لحاظ آماري معنا    =05/0pدر سطح   ) 833/522(
مربـوط بـه    Fعالوه بر اين،    . هاي پيش آزمون بر نتايج پس آزمون تأثير داشته است           كه نمره 

به دسـت آمـده اسـت، كـه از          ) 543/19( نگين برابر با  پس از تعديل ميا   ) مداخله(اثر گروه   
تر نسبت به تأثير روش درمـاني،   لحاظ آماري معنادار است؛ همچنين به منظور اطمينان بيش   

 وابـسته مـورد     tميانگين پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش كنتـرل از طريـق آزمـون                
  :  آمده است3بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 
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   وابسته براي مقايسة دو گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون و پس آزمونtنتايج آزمون  .3جدول

 ميانگين گروه
انحراف 
 استاندارد

 سطح معناداري t درجه آزادي

  002/0   85/3  14  2/1  2/1  كنترل
  000/0  65/5  14  52/3  4/5  آزمايش
  

رسي تفاوت بـين گـروه    مشاهده شده براي برtشود  چنان كه در جدول باال مشاهده مي     
 است كه از لحاظ آماري معنادار است؛ به         85/3كنترل در پيش آزمون با پس آزمون برابر با          

احتمال وجـود   . عبارت ديگر ميانگين نمرات گروه كنترل در پس آزمون افزايش يافته است           
 سبه دليل اثر آزمون، مبنـاي اصـلي اسـتفاده از روش تحليـل كوواريـان               اين تفاوت معنادار    

است چراكه در تحليل كوواريانس با اين فرض كه پيش آزمون ممكن است بر نمـرة افـراد                  
در پس آزمون تأثير داشته باشد، اين اثر محاسبه شده و با حذف يا كاهش ايـن مقـدار، اثـر       

توان تفاوت مشاهده  گيرد؛ بنابراين مي هاي پس آزمون مورد بررسي قرار مي       مداخله در نمره  
 اثـر پـيش آزمـون     ن گروه كنترل در پيش آزمون با پس آزمون را ناشي از             شده بين ميانگي  

  .قلمداد كرد
t                  65/5 مشاهده شده براي مقايسة گروه آزمايش در پيش آزمون با پس آزمون برابـر بـا 

هـاي دو گـروه نـشان      است كه اين مقدار از لحاظ آماري معنادار اسـت؛ مالحظـه ميـانگين             
تـر از تفـاوت    گروه آزمـايش بـه طـور چـشمگيري بـيش      دهد كه تفاوت ايجاد شده در         مي

هـاي ارتبـاطي، بـر        توان نتيجه گرفت آموزش مهـارت       موجود در گروه كنترل است پس مي      
  . خودمتمايزسازي پسران نوجوان دبيرستاني مؤثر بوده است

  
  گيري نتيجهبحث و 

 ، هنگـامي كـه كـودك      ) سـالگي  3-2(نخستين حس واقعي از خويشتن، در اوايـل كـودكي         
طـي آن دوره او بـا تمـام         . آيد  كند موجودي جدا از والدين است، به وجود مي          احساس مي 
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در نوجواني، بار ديگر اين احـساس جـدايي از ديگـران            . خواهد ابراز وجود كند     قدرت مي 
 يك ذات منحصر به فـرد، و بـه قـول            1»خويشتن حقيقي «هر فرد داراي يك     . شود  ظاهر مي 

دار   ايـن خـود، عهـده     . كند  ت كه او را از ديگران متمايز مي       اس» خودي« داراي   2كارل يونگ 
هـا،   شخصي كه با خويشتن خويش در تمـاس باشـد قريحـه   . خرد و جهت رفتار فرد است  

توانـد بـه ايـن        نوجوان مـي  .شناسد  ها و اميالي را كه به خودش اختصاص دارند، مي           توانايي
هـا   بـرد اغلـب پـيش بينـي     ياو در يك دوره آگاه شدن به سـر مـ  . خود، خيلي نزديك شود 

توانايي كسب استقالل و يافتن     .شود   خودش ناشي مي   3احساسات و روياهايش از خرد ذاتي     
هويتي كه اين تصور را فراهم كند كه ديگران شـخص را بـه عنـوان يـك بزرگـسال تلقـي                    

  ).1386: 23علي پور، (كنند رابطة نزديكي با مفهوم خودمتمايزسازي دارد  مي
هاي ارتبـاطي را بـر ميـزان خودمتمـايز سـازي               بخشي آموزش مهارت   اين پژوهش اثر  

هاي ارتبـاطي بـه    نتايج نشان داد كه آموزش مهارت. نوجوانان، مورد بررسي قرار داده است  
افزايش خودمتمايزسازي نوجوانان دبيرستاني منجرشده است؛ و ابزار مناسبي براي افـزايش            

  : هاي زير است ژوهش حاضر هم راستا با يافتهيافته پ. خودمتمايزسازي در نوجوانان است
 ،)Skowron, 2000(، اسـكورن  )Murdock, 2004&Gore(، مورداك و گور)1384(اسكيان 

 .)Popko, 2002(، پاپكو )Rosen,et al, 2001( رزان، استيس، بارتل ـ هارينگ

 هاي ارتبـاطي بـر افـزايش آگـاهي از خـود و احـساسات، و               تمركز الگوي آموزش مهارت   
هاي شـخص     تالش براي درك پيام شخص مقابل تا از اين طريق فرد بتواند رفتارها و خواسته              

  .مقابل را به خوبي درك كند، درك موقعيت شخصي در ارتباط، عامل اصلي تداوم آن است
 & Skowron(نتايج پژوهش حاضر قرينـه نتـايج پـژوهش اسـكورن و دنـدي اسـت        

Dendy ,2004( ايز يـافتگي بـا اضـطراب و الگـوي ارتبـاطي مـورد       كه در آن رابطة بين تمـ
هاي در هم آميخته كه بـا وابـستگي           هاي خانواده   ها يافتند كه پويايي     آن. بررسي قرار گرفت  

شود، ممكن است     مشخص مي ) حمايت زياد (عاطفي، كمبود خودمختاري و نزديكي شديد       
                                                           
1- true-self    2- carl jung   3- self-exploration 
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 افـراد خـانواده از      ها و اضطراب در اعضاي خانواده ايجـاد كنـد و            حسي از گيجي، استرس   
 را نيز مورد    هاي پژوهش حاضر عكس اين رابطه       يافته. برقراري روابط هدفمند عاجز شوند    

توان گفت رابطة بين تمايز يافتگي و الگوي ارتباطي مناسـب       دهد، بنابراين مي    تأييد قرار مي  
امـل  تبيين اين يافته بر اساس رويكرد سيستمي مبنـي بـر تعـدد عو             . يك رابطة متقابل است   

  .ها قابل درك است ها و واكنش مسبب يك مسئله و تعامل متقابل كنش
بر افزايش تمايز يافتگي دختران ) روان نمايشگري(همچنين تأييد اثر بخشي سايكودرام 

نوجوان در پژوهش اسكيان از اين جهت با پژوهش حاضر هـم راستاسـت كـه در هـر دو                    
  ).1384ن، اسكيا.(انتقال درست پيام مبناي كار بوده است

همچنين در پژوهش حاضر، وضـعيت افـراد در دو گـروه كنتـرل و آزمـايش در ابعـاد                    
هاي تدوين شده مورد      چهارگانة خودمتمايزسازي به صورت ديداري و با استفاده از نيم رخ          

 بعـد   4نتايج به دست آمـده بـدين ترتيـب اسـت كـه ميـانگين نمـرات                  . توجه قرار گرفت  
ن دو گروه آزمايش و كنترل فقط اختالف اندكي با يكـديگر            خودمتمايزسازي در پيش آزمو   

دارند و هر دو گروه در بعد گسلش عاطفي باالترين نمره در مقايسه با سه بعد ديگر كسب                  
توان ايـن چنـين اسـتدالل كـرد كـه نمونـة مـورد نظـر از                 براي تبيين اين يافته مي    . اند  كرده

ند و حمايت زيـادي از جانـب خـانواده    اقتصادي بااليي برخوردار بود ـ  وضعيت اجتماعي
كردند و طبق ديدگاه سيستمي، نوجوانان در اين سيستم به حمايت عـاطفي مفـرط                 دريافت مي 

در حالي كه در پس آزمون گروه آزمايش، گسلش عـاطفي،  . اند والدين پاسخ اجتنابي نشان داده  
اهش زيادي داشـته اسـت   هاي ارتباطي متأثر شده و ك ها از آموزش مهارت  بيش از ساير مقياس   

هـاي ارتبـاطي، در       توان اين گونه تبيين كرد كه در آمـوزش مهـارت            اين اختالف فاحش را مي    
امتناع صحيح بـه صـورت ملمـوس و عملـي            هاي درخواست و    بخش آموزش قاطعيت، روش   

رسد آموزش امتناع به صـورت ويـژه در ايـن تغييـر نقـش داشـته             آموزش داده شد، به نظر مي     
متعارض، به قطـع ارتبـاط منجـر        هاي غير كالمي      ه امتناع همرا با پرخاش ويا پيام      است، چراك 

شود، همچنـين   تر منجر مي به گسلش عاطفي بيش 1شود و از طرف ديگر روابط گسسته مي
                                                           
1- disengaged  
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هاي اجتنابي نوجوانان بـه حمايـت زيـاد والدينـشان را              هاي ارتباطي، پاسخ    آموزش مهارت 
ي و آميختگي بـا ديگـران نمـرة گـروه آزمـايش در پـس            درا بعاد واكنش عاطف   . تعديل كرد 

توان ايـن كـاهش را بـه تـأثير گـروه و تـأثير ويـژة                   آزمون كاهش چشمگيري داشته كه مي     
هاي مربوط به پلها و موانع برقراري ارتباط، نـسبت داد؛ چراكـه در ايـن بخـش از                     آموزش

جوانان آموزش داده شده    مداخله، جستجوي عناصر مثبت و منفي در ارتباط با ديگران به نو           
در . ها و موانع ارتباطي توسط نوجوانان شناخته و مورد بررسي قـرار گرفـت               و در عمل پل   

هاي مربوط به انتخاب دقيق كلمات و         رسد آموزش   بعد موقعيت مواضع شخصي به نظر مي      
اي در افزايش ميانگين موقعيت مواضع شخصي بوده است، چرا كـه در             قاطعيت، عامل ويژه  

  . مرحله، به نوجوانان ارتباط مثبت و استفاده مناسب از ضمير من آموزش داده شداين
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