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Introduction: Traditional cultures most families, encourage individuals to accept ideas and not
participate in decision making.
Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of communication skills training
on intra family communicative patterns among students in Ahar city.
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Method: The study had a Quasi-experimental method was used in this study with pretestposttest design with control group. The statistical population consisted of students studying at
high schools Ahar in 90-91. The Sample size of 60 students from this community were selected
by multistage cluster random sampling and then simple random sampling. And divided into two
groups of 30 patients in the experimental group and the control group. Koerner and Fitzpatrick
(2002) questionnaires were used to measure communication patterns. The experimental
intervention (communication skills) was performed on the experimental group for 10 sessions of
70 minutes and one session per week, and after completion of the training, two groups of posttests were performed. In order to analyze the collected data, in addition to descriptive statistics,
one-way covariance analysis was used.
Results: Communication skills training has changed the within- family communication patterns
(increasing the orientation conversation and reducing orientation conformity) of the experimental
group students compared with the control group.
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مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
سال ششم ،شماره 9318 ،3
صفحات13-909 :

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباطی درون خانواده

3

رسول چمنی قلندری ،1عبداهلل شفیع آبادی ،2پریوش وکیلی

.9کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی ،اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش ،تهران ،ایران (مولف مسئول) .ایمیلrasoul_chamani@yahoo.com :
 .2استاد تمام ،گروه مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
 .3استادیار ،گروه مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی رودهن ،رودهن ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله9311/92/91 :
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چکیده

تاریخ پذیرش مقاله9318/02/98 :

مقدمه :فرهنگهای سنتی اغلب خانوادهها ،افراد را به پذیرش صرف عقاید و عدم شرکت در تصمیمگیریها ترغیب می کنند.

of

هدف :هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباطی درون خانواده دانشآموزان شهرستان اهر بود.
روش :نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری شامل دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان

ve

اهر در سال  10-19بود .حجم نمونه  10دانش آموزان از این جامعه بود که ابتدا به روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای و
سپس تصادفی ساده انتخاب گردیدند .و در دو گروه  30نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند .برای سنجش الگوهای ارتباطی از
پرسشنامه کوئرنر و فیتز پاتریک ( )2002استفاده شد .مداخله آزمایشی(مهارت های ارتباطی) بر روی گروه آزمایش به مدت  90جلسه

hi

ی  10دقیقه ای و یک جلسه در هفته اجرا گردید ،و پس از اتمام آموزش از هر  2گروه پس آزمون به عمل آمد .به منظور تجزیه و
تحلیل داده های جمع آوری شده عالوه بر آمار توصیفی از آمار استباطی تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد.
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یافتهها :آموزش مهارت های ارتباطی باعث تغییر در الگوهای ارتباطی درون خانواده(افزایش جهت گیری گفت و شنود و کاهش
جهت گیری همنوایی) دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.

نتیجهگیری :با آموزش مهارتهای ارتباطی می توان الگوهای ارتباطی را که در خانواده شکل گرفته است تغییر و بهبود بخشید.
کلید واژه ها :مهارت های ارتباطی ،الگوهای ارتباطی ،جهت گیری گفت و شنود ،جهت گیری همنوایی

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان اهر

 19بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباطی درون خانواده دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان اهر

توجه بوده است( .واتزالویک ،بیوین و جکسـون،9

کنندگی گفتوشنود را تأیید میکنند .افزایش عزت

9111؛ به نقل از کالرك و شیلدز .)9111 ،2اعضـای آن

نفس ،دوست داشتن دیگـران ،توجـه بـه عواطـف و

به طور مداوم در حال تعریف و تجدیدنظر در تعریـف

احساسات دیگران ،احساس مسئولیت ،تبحر در حل

ماهیـت روابـط خـود بـر مبنـای الگـوی ارتباطاتشـان

مسائل ،مهارتهای ارتباطی قویتر ،سـطح تابآوری

هستند .شناخت این الگوها به شناخت بعضی از جنبه های

باالتر در نهایت ،رشد استقالل از تبعات گفت و شنود

عملکرد خانواده و فرد کمک میکند .در واقع ،شناخت

باالست (بروکس .)9111 ،1رابطۀ منفی جهـتگیـری

انواع مختلف الگوها و سبکهای ارتباطات خانوادگی

گفـت و شـنود بـا اضـطراب ،اسـترس پـس از سـانحه،

عالوه بر توصیف ،به پـیشبینـی و توضیح عملکـرد

اضـطراب اجتمـاعی و افسردگی نیز در تحقیقات مختلف

خانواده و فرد کمک میکند (رحیمی و خیر.)9381 ،

تأیید شده است .مطالعات پیشین رابطۀ مستقیم کیفیت

محققان سعی کردهاند الگوهای ارتباطـات خـانوادگی را

ارتباطات خـانواده با بهداشت روان و رضایت از زندگی

بشناسـند و طبقهبندی کننـد (فیتزپاتریـک و ریچــی،3

را نیز مثبت و معنادار گزارش کـردهانـد (برکـل و

9111؛ مــک لئــود و چفــی9112 ،1؛ بــه نقــل از

کنسـتانتین2009 ،1؛ کنی و پرز9111 ،8؛ کوان ،باند و
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خانواده همواره به عنوان مهمترین سیستم انسانی مورد

سـالمت روان فرزنـدان ،نتـایج قـدرت پـیشبینـی

of

کــوئرنر 9و فیتزپاتریــک2002 ،؛ ریچــی و فیتزپاتریک،

سینگلیس.)9111 ،1

ریچـی ( )9111و ریچـی و فیتزپاتریـک ( ،9110بـه نقـل

است .روابط مثبت و سالم با دیگران کلید رشد و کمال

از فیتزپاتریـک )2001 ،دو بعد زیربنـایی جهـتگیـری

آدمی است( .ثنایی .)9311 ،مهارتهای ارتباطی در

گفتوشنود و جهـتگیـری همنوایی را در الگوهای

زندگی انسان بسیار مهم است .هیچ یک از توانمندیهای

ارتباطات خانوادگی شناسایی کردند .کوئرنر و

بالقوه انسان ،جز در سایۀ روابط بین فردی رشد نمیکند .

فیتزپاتریک ( )9111جهتگیری گفت و شنود را میزان

فراگیری روابط بین فردی صحیح ،اهمیت بسزایی در

تحقق شرایطی در خـانواده میداننـد کـه در آن ،همـۀ

ایجاد سالمت روانی ،رشد شخصیت ،هویتیابی ،افزایش

اعضـای خـانواده بـه شـرکت آزادانه و راحت در تعامل و

سازگاری و خودشکوفایی دارد .افرادی که از

بحث و تبادل نظر دربار ة طیـف وسـیعی از موضـوعات

مهارتهای ارتباطی ضعیفتری برخوردارند کمتر از

تشـویق مـیشـوند و جهتگیری همنوایی را نیز میزان

سوی اطرافیان خود پذیرفته میشوند و با مشکالت کوتاه

تأکید بر همسانی نگرشها ،ارزشها و عقایـد اعضـای

مدت و بلندمدت زیادی روبه رو هستند (نوری قاسم

خـانواده تعریـف میکنند.

آبادی و محمدخانی .)9311 ،همچنین آموختن و به
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 ،9110به نقل از فیتزپاتریـک .)2001 ،فیتزپاتریـک و

روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری
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مقدمه

در مورد رابطۀ جهتگیری گفتوشنود خـانواده و

رسول چمنی قلندری و همکاران

11

مهارتهای ارتباطی ،بر ادراك فرد از کفایت خود،

تشکیل دادند که میانگین سنی آنها  99سال و با وضعیت

اعتماد به نفس و عزت نفس اثر دارد (سلطانی.)9381 ،

اقتصادی زیر متوسط هست .در این تحقیق از روش

سالمت افراد می تواند تحت تأثیر جو ارتباطی درون

نمونهگیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده

خانواده قرار گیرد و الگوهای ارتباطات خانواده میتواند

شد .بدین ترتیب که از بین مدارس موجود سه مدرسه

از طریق شکلدهی شخصیت افراد پیامدهای مهمی برای

بهصورت تصادفی انتخاب و از هر مدرسه دو کالس

زندگی فردی و اجتماعی و سالمت روانی آنها داشته

انتخاب شدند و پرسشنامه الگوهای ارتباطی روی این

باشد (هوانگ .)9119 ،9از آنجاکه مطابق فرهنگهای

دانش آموزان اجرا شد .سپس با توجه به ماهیت تحقیق

سنتی اغلب خانوادهها افراد را به پذیرش صرف عقاید

حجم نمونه مناسب  10نفر در نظر گرفته شد و به صورت

ترغیب میکنند افراد در روابط میان فردیشان دچار

گمارش تصادفی در دو گروه  30نفره آزمایشی و کنترل

مشکل می شوند و این امر باعث می شود که افراد نتوانند

جایگزین شدند .مالكهای ورود به پژوهش عبارت

نقطه نظرات خود را بیان کنند.

بودند از :داشتن تمایل برای مشارکت در پژوهش ،مبتال
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دیگران ،به اندازه احساس دیگران از وی اثر میگذارد.

مقطع اول متوسطه شهرستان اهر در سال تحصیلی 10-19

of

با توجه به مطالب باال ،از آنجا که نوجوانان بیشتر وقت
خود را در مدرسه و با گروه همساالن میگذرانند مدرسه

نبودن به اختالالت روانشناختی ،دانش آموزان پسر
مشغول به تحصیل در مقطع اول متوسطه .معیارهای خروج

به دانشآموزان یاد دهیم و آنها بتوانند این آموزشها را

جلسه غیبت داشتند.

در خانواده و در محیطهای اجتماعی بکار ببرند .همچنین

hi
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میتواند جوی را فراهم کند که بتوانیم این مهارتها را

از پژوهش نیز عبارت بودند از :افرادی که بیش از 3

است که در آن سنت از قدرت باالتری برخوردار بوده و

پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده ( :)RFCPبرای

افراد را به جای تشویق به شرکت در گفتگوهای خانواده

تعیین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده از پرسشنامه تجدید

به همنوایی ترغیب میکند .پس سؤال اصلی پژوهش

نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (( )RFCPکوئرنر و

عبارت است از؛ آیا آموزش مهارتهای ارتباطی بر

فیتز پاتریک )2002 ،استفاده شد .در پژوهش حاضر نیز

الگوهای ارتباطی درون خانواده (همنوایی و گفتوشنود)

اعتبار آزمون به روش آلفای کرونباخ ،برای بعد گفت و

دانش آموزان پسر اول متوسطه تأثیر دارد؟

شنود  0/82و برای بعد همنوایی  0/80به دست آمد.
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ضرورت انجام چنین پژوهشی ،شرایط جامعه مورد مطالعه

ابزار

کوئرنر و فیتز پاتریک ( )2002این پرسشنامه را دارای
روش

روایی مطلوبی از هر سه دیدگاه محتوایی ،مالکی و سازه

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون،

می دانند .در ایران نیز کورش نیا و لطیفیان ( )9389با

پسآزمون با گروه گواه هست .جامعه آماری پژوهش

استفاده از روش تحلیل عاملی و همسانی درونی ،روایی

Huang

1

مطلوبی برای این ابزار گزارش نموده است.

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال ششم ،شماره 13-909 ،9318 ،3
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کارگیری مهارتهای ارتباطی ،بر احساس فرد از خود و

حاضر را کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در

 11بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباطی درون خانواده دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان اهر
جلسات مهارت های ارتباطی
جلسه

محتوی

اول

برقراری رابطه حسنه میان مشاور و اعضای گروه -آشنایی آنها قواعد گروه -مفهوم ارتباط -شرح مصادیق ارتباط -تبیین هدف
ارتباط
استفاده از برگه توزیعی پلها و موانع بر سر راه ارتباط.

سوم

شرح مفهوم روابط بین فردی -تبیین اهمیت روابط بین فردی و ارتباطات مؤثر در زندگی.

چهارم

رفتارهای مشترك در مراحل سهگانه مهارتهای ارتباطی -توضیح مفهوم مهارتهای ارتباطی -شرح عناصر مرحله اول ارتباط بین
فردی مؤثر.

پنجم

مهارتهای الزم برای شروع یک گفتگو -توضیح افکار ناکارآمد در شروع گفتگو -تبیین مراحل الزم برای شروع یک گفتگو

ششم

زبان بدن -نوشتن صفاتی که بیانگر عواطف هستند از قبیل خشمگین ،خوشحال ،ناراحت -آشنایی با زبان بدن و نقش آن در

D

مهارتهای اجتماعی -تبیین تناقض بین زبان بدن و پیامدهای کالمی در موقعیتهای اضطراب زای اجتماعی.
هفتم

گوش کردن فعال -توضیح ویژگیهای گوش دادن فعاالنه -تشکیل گروههای  2نفره و طراحی موقعیتهای گوش دادن صحیح و

هشتم

SI

ضعف در توانایی گوش دادن مؤثر.

ادامه گفتگو -توضیح مراحل الزم برای ادامه گفتگو -اجرای نمایش توسط دو نفر از اعضای گروه و توضیح نکات مثبت و منفی
ادامه ارتباط.

نهم

پایان دهی گفتگو -توضیح مراحل پایان دهی یک گفتگو -تمرین مراحل پایان دهی گفتگو توسط اعضای گروه در موقعیتهایی

of

که توسط رهبر گروه ارائه میشود.
دهم

افزایش کیفیت ارتباط با دیگران  -خالصه و جمعبندی جلسات  -اجرای پسآزمون.

ve

یافتهها

جدول  1میانگین و انحراف استاندارد برای گروه آزمایش و گواه
پیشآزمون

استاندارد

پسآزمون
میانگین

انحراف

استاندارد

پیشآزمون

انحراف

پسآزمون
انحراف

Ar
c

متغیرها

میانگین

انحراف

hi

گروه
موقعیت

آزمایش

گواه

میانگین

استاندارد

میانگین

گفتوشنود

39/10

1/29

18/11

1/30

39/93

1/93

39/10

همنوایی

12/91

1/98

32/20

1/91

12/90

1/92

12/90

استاندارد
3/12
1/91

طبق جدول  9مشاهده میشود ،میانگین گفتوشنود در

مرحله پسآزمون میانگین گفتوشنود برای گروه

مرحله پیشآزمون برای گروه آزمایش برابر با  39/10و

آزمایش برابر با  18/11و برای گروه گواه برابر با 39/10

برای گروه گواه برابر با  39/93است .همچنین میانگین

است .همچنین در مرحله پسآزمون میانگین همنوایی

همنوایی در مرحله پیشآزمون برای گروه گواه برابر با

برای گروه گواه برابر با  32/20و برای گروه گواه برابر

 12/91و برای گروه گواه برابر با  12/90است؛ و در

با  12/90است.
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جدول  2نتایج تحلیل کواریانس گفت و شنود
مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر هم پراش

18019/21

9

18019/21

9183/11

گروه (آزمایش  /گواه)

1311/01

9

1311/01

291/19

خطا

183/11

98

91/11

کل

903111/00

10

منابع تغییرات

معناداری

اتا

0/000

0/110

0/000

0/891

با درجات آزادی( df=9و  )df=98در سطح = 0/09

های ارتباطی بر الگوهای ارتباطی درون خانواده در جنبه

معنادار است ،بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق با

گفتوشنود با توجه به ضرایب اتای به دست آمده به

 %19اطمینان تائید میگردد .به عبارتی ،آموزش مهارت-

اندازه  89/1درصد بر آورده شده است.

SI

D

با توجه به دادههای جدول فوق چون مقدار F = 291/191

(گفتوشنود) تأثیر دارد؛ و میزان تأثیر آموزش مهارت-

های ارتباطی بر الگوهای ارتباطی درون خانواده
جدول  3نتایج تحلیل کواریانس همنوایی

of

منابع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدارF

سطح
معناداری

ضرایب اتا

گروه (آزمایش  /گواه)

9110/99

9

9110/99

83/138

0/000

0/919

خطا

9091/90

98

91/91

کل

89211/00

10

hi

ve

اثر هم پراش

82801/39

9

82801/39

11/1190

0/000

0/188

با درجات آزادی( df=9و  )df=98در سطح =0/09

ارتباطی درون خانواده دانشآموزان پسر سال اول متوسطه

معنادار است ،بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق با

شهرستان اهر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش

 %19اطمینان تائید میگردد .به عبارتی ،آموزش مهارت-

حاکی از آن بود که آموزش مهارتهای ارتباطی باعث

های ارتباطی بر الگوهای ارتباطی درون خانواده در جنبه

کاهش همنوایی و افزایش گفت و شنود دانشآموزان می

همنوایی تأثیر دارد؛ و میزان تأثیر آموزش مهارتهای

شود .در مورد اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر

ارتباطی بر الگوهای ارتباطی درون خانواده در جنبه

جهتگیری گفت و شنود خانواده نتایج نشان مـیدهـد

همنوایی با توجه به ضرایب اتای به دست آمده به اندازه

کـه همانطور که انتظار میرفت ،اثربخشی آموزش

 91/9درصد بر آورده شده است.

مهارتهای ارتباطی بر جهتگیری گفت و شنود معنـادار

بحث

Ar
c

با توجه به دادههای جدول فوق چون مقدار F= 83/138

در این پژوهش آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای

است .تحقیقات قبل در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر
متغیرها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده
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مجموع

درجه

میانگین

مقدارF

سطح

ضرایب

 11بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباطی درون خانواده دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان اهر

باال ،ارتباطات باز و خودانگیخته وجود دارد .در چنین

میشوند .درنتیجـه ،تهدیـداتی که برای خودپندارههای

خـانوادههـایی بحثهایی گسترده و در رابطه با

آنها وجود دارد ،به صورت ناهمخوانی بین خودواقعی و

موضوعات مختلف صورت میگیرد .آرزوها ،افکار و

خود بایسته ایجاد میشود (سپهری و مظاهری.)9388 ،

احساسات فرزنـدان مورد توجه قرار میگیرد .در چنین

تکیه بر همنوایی و اجتناب از تعارض از ویژگیهای افراد

خانوادههایی اسـت کـه فرزنـدان احسـاس مـیکننـد کـه

با همنوایی باالست؛ بنابراین ،اخـتالف نظر و تعارض با

موردپذیرش والدین هستند و توسط آنها درك می-

والدین ،میتواند مشکالتی روانشـناختی را بـه فـرد

شوند .والدین نیز در چنـین خـانوادههـایی بیشـتر در مورد

تحمیـل کنـد ،زیـرا اغلـب بـه صـورت تهدیدی برای

عواطـف و احساساتشان صحبت میکنند و این مسئله نیز

خودپنداره عمل میکند (کشتکاران .)9388 ،از سویی

فرزندان را در ایجاد ارتباطات وسیعتر ترغیـب مـیکنـد.

دیگر ،مطالعات پیشین رفتارهای پرخاشگرانه و سطح

تمـام این موارد میتواند دلیلی بر کاهش اضطراب و

تحصیلی پایینتـر را از تبعـات الگوهـا ی سختگیرانۀ

استرس در چنین خانوادههایی باشد( .بـراون9111 ،؛ رنـو

فرزندپروری میدانند (ایزر 9و همکاران2009 ،؛ زانگ،2

SI
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تحقیقات پیشین دارد .در خانوادههای با گفت و شنود

عمدتاً بهوسیلۀ انتظاراتی که دیگران از آنها دارند ،تعیین

of

و کنـی9112 ،؛ دورونتـو ،نیشـیدا و ناکایاما2009 ،؛

کوروش نیا .)9389 ،این نتیجه حاکی از آن است که

 .)2001مطالعات متعدد ،تأثیر جهتگیری همنوایی بر
اضطراب وافسردگی و از طرفی کـاهش عـزت نفـس را

آن مـیتوانـد پیشبینی کننده مثبت و معنادار سالمت

2001؛ هوانـگ9111 ،؛ اسـمیت ووایـن9119 ،؛ کوروش

روانی اعضای خانواده باشد .این مسئله در درمانهای

نیا9389 ،؛ کرتنر -اسمیت و همکاران)9119 ،؛ بنابراین،

بـالینی کـه از طریق خانواده درمانی صورت میگیرد ،نیز

تأکید بر یکسانی در تصـمیم گیـریهـای خانواده و سلب

مورد توجه است.

آزادی و استقالل فرزندان ،خطر بزرگی جهت کاهش

در خانوادههای با همنوایی باال ،در تعامالت بر همسانی

سالمت روان آنها است .ایـن در حالی است که خانواده-

عقاید و نگرشها تأکید میشود .تعـامالت آنها بر

های با جهتگیری همنوایی کم ،برای آرزوها ،احساسات

همنوایی ،اجتناب از تعارض و وابستگی متقابل خانواده به

و تفکرات فرزندان ارزش قائلاند و آنان را برای زندگی

هم تکیه دارد .ارتباطـات بـین دو نسل در ایـن خانوادهها

با سالمت بیشتر آماده میکنند .بنابراین این یافتـه بیانگر

منعکسکننده حرفشنوی از والدین و دیگر بزرگساالن

آن اسـت کـه تأکیـد بـر همنوایی و یکسانی در

است؛ بنابراین ،اختالف نظر با والدین ،میتواند موجب

تصمیمگیریهای خانواده ،خطراتی در ایجاد ارتباطات

ایجاد تعارضاتی جدی در خانواده گردد .در خانوادههای

اجتماعی آتی فرزنـدان دارد و ممکن است موجب انزوای

hi

ve

گفـت و شـنود فرزنـدان و والـدین در خـانواده و تبعات

تأیید کردهاند (والترز و کارال9110 ،؛ کوئرنر و مـاکی،

Ar
c

بـا جهتگیری همنـوایی زیـاد ،اعضای خانواده تشویق
میشوند تا خود را با در نظر گرفتن عضویتشان در
Eiser
Zhang

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال ششم ،شماره 13-909 ،9318 ،3

www.SID.ir

1
2

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 12:09 +0430 on Sunday September 1st 2019

است .از این رو پژوهش حاضر همسویی کمی با

خانواده تعریـف کننـد .بنـابراین ،خود پندارههای آنها

رسول چمنی قلندری و همکاران

900

اجتماعی آنها گردد .این پیامد در فرهنگ جمعگرایی

شرکت کنندگان در پژوهش حاضر به لحاظ اقتصادی،

همچون کشـور مـا ،از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

اجتماعی و فرهنگی طبقه زیر متوسط را تشکیل می دادند
که از این نظر تعمیم پذیری نتایج پژوهش حاضر را به

در معرض تجربه های کافی آموزش قرار گیرند ،عالوه بر

مناطق و فرهنگهای مختلف کشور اجرا و نتایج آنها با

حفظ و ارتقاء عزت نفس ،تاب آوری و توان بیشتری

هم مقایسه شود .یافتههای این پژوهش میتواند برای

برای مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی و خانوادگی

مدارس مفید باشد .از مدارس انتظار میرود که مهارت-

خواهند داشت .لذا برای برقراری ارتباط مناسب و رسیدن

های ارتباطی و اجتماعی را آموزش دهند .چرا که نهاد

به حد مطلوب ارتباطات درون خانواده ،الگوهای ارتباطی

مدرسه مکمل وظایف خانواده در این زمینه است.

D

چنین به نظر میرسد در صورتی که افراد از سنین ابتدایی

پیشنهاد میشود آموزش مهارت های ارتباطی به تفکیک

SI

نقشی اساسی دارند که بنا بر یافتههای این پژوهش،
بخشد .در عرصۀ عمل نیز ،در عرصه عمل نیز ،یافتههای

با سپاس از تمامی عزیزان مورد پژوهش که با صبر و

این پژوهش میتواند اطالعات مهمی برای والدین و

شکیبایی ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند؛ و

of

آموزش مهارتهای ارتباطی میتواند این الگوها را بهبود

سپاسگزاری

نوجوانان ایرانی داشته باشد .این یافتهها بیانگر آن است

داشتهاند.

ve

که برای باال بردن گفتوشنود و کاهش همنوایی

همچنین کسانی که در انجام این پژوهش همکاری

فرزندان ،والدین میتوانند در ارتباطات خود در خانواده
فرزندان و ترغیب آنها از یک سو و توجه به افکار و
خانواده و دادن مقداری استقالل به آنها از سوی دیگر
میتواند سالمت جسمی -روانی و ایجاد ارتباطات
فرزندان را در پی داشته باشد.
بنابراین شیوهها یا نوع ارتباط درون خانواده بر اساس
میزان آزادی در گفتوشنود و اطاعت از قوانین خانواده
تعیین میشود .همین دو میزان است که تعیینکننده
بهداشت روانی و سالمت روحی اعضای خانواده،
علیالخصوص فرزندان است و به نوعی بر روی نگرش
آنان در مورد والدینشان اثر میگذارد؛ و حتی میتواند
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عقاید فرزندان و شرکت دادن آنها در تصمیمگیریهای

hi

تجدیدنظرهایی به وجود آورند .ایجاد ارتباطات باز با
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