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چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش الگوي تعليمي بر بهبود روابط والد-فرزند و تقويت هويت
ملي و ديني بود .روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود و جامعه
آماري کليه دانشآموزان دختر کالس دوازدهم هنرستانهاي شهر بيرجند در سال تحصيلي  62-66بودند.
از اين جامعه تعداد  20نفر که ويژگيهاي ورودي موردنظر را داشتند به روش نمونهگيري خوشهاي
چندمرحلهاي انتخاب شدند .از پرسشنامههاي رابطه والد-فرزند فاين ،مورلند و سئوبل ( )4662و هويت
ملي و ديني لطفآبادي ( ،)4262براي سنجش متغيرهاي پژوهش استفاده شد .تجزيهوتحليل دادههاي
پژوهش با استفاده از تحليل کوواريانس چندمتغيره انجام شد .نتايج نشان داد آموزش الگوي تعليمي
موجب بهبود روابط والد–فرزند ميشود .همچنين نتايج نشان داد که بهبود روابطي که نتيجه آموزش
الگوي تعليمي بود توانست هويت ملي و ديني فرزندان را تقويت کند .با توجه به نتايج بهدستآمده

ميتوان گفت با بهبود روابط والد-فرزند در اثر آموزش الگوي تعليمي هويت ملي و ديني در فرزندان
نيز تقويت ميشود.
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مقدمه
نوجواني دورهاي از زندگي است که همواره با بروز تغييرات زيستي ،بدني و اجتماعي
که از اوايل دهه دوم زندگي انسان آغاز ميشود و با انتظارات ،رفتارها و نگرشهاي
خاصي از سوي اعضا خانواده همراه است .در اين دوره فرد نسبت به قبل تکامليافتهتر
و بالغتر ميگردد .اين تکامليافتگي همراه با تغييرات فکري و بدني است که فرد طي
مرحله رشدي خودش تجربه ميکند (ريوها ،گارسيا مايا ،مورينو و راموس.)3042 ،4
ازنظر عامري و عمويي ( )4262دوره نوجواني بحرانيترين و حساسترين دوره زندگي
هر انسان است که تکاليف و پيچيدگيهاي متعدد دارد و فائق آمدن فرد بر اين تکاليف
تحت تأثير عوامل گوناگوني مانند خانواده قرار دارد .تکليف مهمي که در اين دوره اهميت
زيادي دارد و خانواده در شکلگيري و دستيابي به آن نقش مهمي ايفا ميکند ،هويت
است .پرسش «من کيستم؟» که پاسخگويي به آن ميتواند جايگاه فرد را در عرصه زندگي
تعيين کند و جهتگيريهاي فرد در طول زندگي ،چه در عرصه فردي و چه اجتماعي را
روشن کند و با توجه به هويت شکلگرفته ،به رفتار ،اعمال و افکار وي رنگ و بوي
ويژهاي ببخشد .هويت در ابعاد مختلف (خويشتنشناسي ،ديگرشناسي ،اجتماعي،
فرهنگي ،ديني و ملي ).شرط الزم زندگي است و انسان نخواهد توانست بدون داشتن
چارچوبي براي تعيين هويت خود بهصورت مناسبي زندگي کند و به شکلي با معنا و
پايدار با ديگران ارتباط برقرار کند (شريفي ،شکرکن ،احدي و مظاهري.)4266 ،
هويت ملي را ميتوانيم به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي
مشترک در اجتماع ملي و در ميان مرزهاي تعريفشده سياسي تعريف کنيم که مهمترين
عناصر آن عبارتاند از سرزمين ،دين و آيين ،آداب و مناسک ،تاريخ ،زبان و ادبيات،
مردم و دولت (مفاخري .)4263 ،از سوي ديگر ،هويت ديني مجموعهاي از باورها و
اعمال است که فرد يا جامعه ،در ارتباط با سنتها و مراسم ديني که جنبه ايماني دارد به
اجرا ميگذارند و متصف به آنها ميشوند( .اخوان کاظمي و ارغواني.)4260 ،
با توجه به اينکه هويت به يکي از مهمترين و اساسيترين مسائل حوزههاي مختلف
فرهنگ و زندگي مردم در جوامع جديد بهويژه در کشورهايي مانند ايران تبديل شده
است؛ در طي دهههاي اخير ،شهرها و فضاهاي شهري در سير تحول و فرايند گذار نوين
1. Rivera, f., Garoa-Moya, I., Moreno, C., & Ramos, P.
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خود بهتبع تحوالت ناشي از انديشه جهانيشدن ،دستخوش تغييرات و دگرگونيهاي
شگرفي شدهاند (حسينزاده و شجراوي .)4263 ،چالشهاي اجتماعي و روانشناختي
مذکور باعث شده است که نوجوانان و جوانان کشور ما نيز بر سر دوراهي سنن کهن
فرهنگي و تجددطلبي مدرن سرگردان شوند و درجاتي از بحران هويت را تجربه کنند.
آنچه در بين نوجوانان و جوانان ديده ميشود آن است که بسياري از آنان با اين سؤال
مواجه هستند که چه مقدار از سنن ديني و ملي را بايد محفوظ نگه داشت و تا چه اندازه
بايد با تحوالت جهاني همراه شد (لطفآبادي و نوروزي 4262 ،الف).
اين بحران که نتيجه تالقي سه فرهنگ ايراني ،اسالمي و غربي و تقابل آنها در برابر
يکديگر است چالشها و آسيبهاي جدي را در شکلگيري هويت به وجود آورده است.
بهطوريکه افراد جامعه و بهخصوص نوجوانان و جوانان دشوارترين شرايط را ازنظر
اجتماعيشدن و فرهنگپذيري تحمل ميکنند و با نوعي نابهنجاري دستبهگريباناند که
نتيجة آن بروز بحران هويت هست (حکمتپور و صالحي اميري .)4264 ،بر اين اساس
يکي از داليلي که ميتوان براي بسياري از انحرافها و کجرويهايي که در اجتماعات و
از آن جمله در جامعه ما ديده ميشود برشمرد ،کاهش احساس هويت ملي و در کل
هويت اجتماعي افراد است .هويت ،الزمة نظام اجتماعي است و هرگونه تأخير يا انحراف
در شکلگيري هويت موفق ،ميتواند منجر به پراکندگي يا بحران هويت شود که خود
بسياري از نابهنجاريهاي فردي و اجتماعي را در پي دارد (زارع شاهآبادي و صادقي،
 .)4264براي پاسخ به اين سؤال که چگونه ميتوان فرآيند هويتيابي را براي رسيدن به
يک هويت موفق طي کرد ،بهطوريکه اين هويتيافتگي بتواند در عرصة تصميم و
موضع گيري به شخص کمک کند و او را از تشويش و اضطراب و بهطورکلي از بحران
رواني برهاند؛ راههاي متعددي پيشنهاد شده است .يکي از راهها در اين زمينه ،توجه به
نقش خانواده و تعامالت خانوادگي است.
تعامل عوامل خانوادگي و زمينههاي اجتماعي موجود نقش مهمي را در درونيکردن
سبکهاي شناختي ،رفتارهاي انتخابي ،ويژگيهاي شخصيتي و روشهاي ارتباط برقرار
کردن نوجوان ايفا ميکنند (پلرون و ميسيچ 3041 ،نقل از پلرون ،اسپينلوا ،سيدوتي و
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ميسيچ .)3042 ،4نظريههاي روانشناسي نيز نشان دادهاند که نوجوانان در مرحله
هويتيابي در حال تغيير دادن روابطشان با والدينشان ميباشند و خود را بهعنوان عامل
فعالي که مسئول موفقيتها و شکستهايشان هستند در نظر ميگيرند (اريکسون،3
 .)4666در اين مرحله نوجوانان فرآيند تصميمگيريشان را مستقلتر از قبل انجام
ميدهند ،بنابراين حمايتهايي که از سوي والدين صورت ميگيرد نقش مؤثري در
پرورش هويت مستقل در نوجوان دارد بهطوريکه يک دلبستگي ايمن به والدين باعث
ميشود که نزديکي عاطفي بيشتري را با والدينشان احساس کنند ،ارزشها و نقشهاي
والدينشان را دروني کنند و به معيارهايي دست پيدا کنند که بر اساس آنها تصميم بگيرند
(پلرون و همکاران .)3042 ،حکمتپور و صالحي اميري ( ،)4264در پژوهش خود با
عنوان «بررسي تأثير نقش خانواده در حفظ هويت ملي و ديني جوانان» به اين نتيجه دست
يافتند که عملکرد آموزشي والدين در زمينه مسائل ديني تأثير مستقيم و معنيدار بر هويت
ديني جوانان دارد و پايبندي خانوادهها به مسائل ملي و ديني تأثير مستقيم و معنيدار بر
هويت ملي جوانان دارد.
با توجه به آنچه در باال ذکر شد ،دوره نوجواني بهواسطه تغييرات شناختي و رشد
استقاللطلبي و خودمختاري ميتواند زمينهاي براي ايجاد تعارض بين نوجوان و والدين
ايجاد کند .همچنين اين باور نوجوان که معتقد است والدين قادر به درک او نيستند
موجب اختالفسليقه و مشاجرات بين آنها ميشود و ممکن است به مشکالت رواني
براي نوجوان و والدين بيانجامد .درواقع نبود ارتباط مؤثر بين والدين و فرزندان به
تعاملهاي ضعيفتر و سطحيتري منجر ميشود و اين نوع تعامل ميتواند در آينده براي
فرزندان مشکالت پيچيدهاي را به وجود آورد (رونکن .)3043 ،2اين در حالي است که
در هيچ دورهاي از زندگي به اندازه دوران نوجواني فرد احتياج به حمايت ،کمک و تفاهم
والدين ندارد .اين عدم ارتباط ،نوجوان را در معرض خطرات گوناگون احساسي و رواني
قرار مي دهد و در والدين نيز توليد خشم و رنجش ميکند (ميالنيفر .)4262 ،ازآنجاکه
برقراري و حفظ ارتباط امر بسيار مهمي است راههاي بهتري براي ارتباط با فرزندان و
حل مشکالت وجود دارد ،بهطوريکه بتوان زير يک سقف زندگي کرد ،لذا معرفي الگوي
3. Runcan. P. L.

1. Pellerone, M., Spinelloa, C., Sidoti, A.,
& Micciche, S.
2. Erikson, E.
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تعليمي 4به شيوهاي برنامهريزيشده و سازمان شده جهت بهبود کيفيت رابطه والد–
نوجوان ضرورت مييابد.
اين الگو مجموعهاي از تالشها و اقدامات اصولي است که شامل روشها و
تکنيکهايي براي تغيير رفتار و شخصيت بهمنظور رسيدن به رشد بهينه است (حمبلي و
گيپايانا .)3046 ،3جوهرة اصلي الگوي تعليمي در آموزش هست که نقش آن تغيير رفتاري
و هيجاني است .اين برنامه شامل درمان آموزشي برنامهريزيشده از طريق اطالعات،
رسانهها ،راهنمايي ،مشاوره ،بحثهاي گروهي و فعاليتهاي پردازش فکر ميشود .روش
تعليمي بيشتر شامل برنامههاي آموزش گروهي سازمانيافته ميشود که به شرکتکنندگان
کمک ميکند دانش و مهارتهايشان را براي مقابله با مشکالت بالقوه و ضروري ،تحوالت
رشدي يا بحرانهاي زندگي توسعه دهند (آنيامن ،نوکولو و مادگبانا.)3042 ،2

در الگوي تعليمي از تکنيکهاي وسيعي که از ديدگاههاي نظري گرفته شده است
تحت عنوان مداخالت رواني آموزشي استفاده ميشود .بهعنوانمثال :به مراجعين ميتوان
تکنيک «مهارتهاي ارتباطي» را براي بهبود رابطه با والدينشان آموزش داد (گوردون،1
 4656و پترسون .)4655 ،2در اين الگو گروههايي که بهمنظور آموزش روابط تشکيل
ميشود رهبر گروه با داشتن دانش و تجربه ،شيوههاي جديدي از ارتباط و رابطه را بيان
ميکند .اين گروهها ممکن است روي والدين ،مهارتهاي ارتباطي ،روابط بين فردي،
روابط کاري ،تغيير روابط شخصي ،طالق و غيره متمرکز شوند (برون .)3046 ،6شواهد
بسياري وجود دارد که نشان مي دهد الگوي تعليمي يا روش رواني آموزشي در موارد
مربوط به اختالالت خوردن ،اصالح ادراکات نوجوان نسبت به والدين و افشاي
سوءاستفاده جنسي مؤثر بوده است (آنيامن ،نوکولو و مادگبانا.)3042 ،
مهارتهاي ارتباطي به منزلة آن دسته از مهارتهايي هستند که به واسطة آنها افراد
ميتوانند درگير تعامل هاي بين فردي و فرآيند ارتباط شوند :يعني فرآيندي که افراد در
طي آن اطالعات ،افکار و احساسهاي خود را از طريق پيامهاي کالمي و غيرکالمي با
يکديگر در ميان ميگذارند (بروکس و هيث 4662 ،نقل از هاريجه و ديکسون.)3001 ،5
4. Gordon, E.
5. Pattersong, R.
6. Brown, N. W.
7. Harigie, O. H., & Dickson, D.
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Madegbuna, U.
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ازجمله مؤلفههاي ارتباطي نيز ميتوان به پيامدهاي من مثبت ،گوش دادن فعال و جرأت
و جسارت اشاره کرد (قرباني .)4261 ،پژوهشها نشان ميدهد که افراد فاقد مهارتهاي
ارتباطي مناسب ،در موقعيتهاي مختلف دچار مشکل ميشوند .مشکالت چنين افرادي
عمدتاً به دو حيطه مربوط ميشود :راهبردهاي کنترل بيروني و راهبردهاي حل مسئله.
چنانچه اين افراد بهطور صحيح و به مقدار مطلوب تحت آموزش مهارتهاي ارتباطي يا
ساير مهارتهاي زندگي قرار بگيرند ،در اين دو مشکل بهبود چشمگيري خواهند داشت
(اريلي ،النسيوني ،سيگافوس ،اودونوگه ،ليسي و ادريسينا 3001 ،4نقل از حاتمي،
صادقيراد و حسني .)4261 ،نتايج پژوهش فرازي ،اسمعيلي ،اسکندري و حاتمي ()4266
نيز نشان داد آموزش مهارتهاي ارتباطي به شيوه الگوي تعليمي ميتواند موجب بهبود
روابط والد فرزند شود و از طرف ديگر ،بهبود روابطي که نتيجه آموزش الگوي تعليمي
بود توانست گرايش به تفکر انتقادي فرزندان را در بعد خالقيت و تعهد افزايش دهد .با
توجه به مطالب فوق و اهميت ارتباط رابطه والد-فرزند در دوره نوجواني و کسب يک
هويت ملي و ديني موفق آنهم در جامعه کنوني که با وجود جهانيشدن و تغييرات زياد
و انتشار اطالعات از کانالهاي متعدد خطر بحران هويت ملي و ديني وجود دارد ،هدف
از پژوهش حاضر تأثير آموزش الگوي تعليمي بر روابط والد-فرزند و هويت ملي و ديني
بود.
روش

اين پژوهش يک پژوهش نيمه آزمايشي از نوع «پيشآزمون–پسآزمون با گروه کنترل»

است .جامعه آماري اين پژوهش ،کليه دانشآموزان دختر کالس سوم (دوازدهم)
هنرستانهاي شهر بيرجند در سال تحصيلي  62-66تشکيل دادهاند که تعداد آنها برابر با
 4222نفر است .با توجه به ماهيت شبه آزمايشي پژوهش و جنبه آموزشي داشتن آن و با
استناد به نظر دالور ( )4264مبني بر چگونگي انتخاب حجم نمونه در طرحهاي شبه
آزمايشي  20نفر بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند .در اين پژوهش از روش نمونهگيري
خوشهاي چندمرحلهاي استفاده شد .بهاينترتيب که ابتدا بهصورت تصادفي از بين
هنرستانهاي دخترانه دو مدرسه انتخاب و در مرحله بعد بهطور تصادفي از بين رشتههاي
1. O’Reilly, M. F., Lancioni, G. E., Sigafoos, J., O’Donoghue, D., Lacey, C., & Edrisinha, C.
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تحصيلي موجود در هر مدرسه يک رشته تحصيلي يکسان انتخاب و درنهايت از بين
کالسهاي موجود براي رشته موردنظر يک کالس بهطور تصادفي انتخاب شد .سرانجام
بهصورت تصادفي يک کالس بهعنوان گروه آزمايش و يک کالس بهعنوان گروه کنترل
انتخاب شد (هر کالس  42نفر) .ازجمله مالکهاي ورود به پژوهش سن ( 46سال)،
سالمت روان ،نداشتن مسئله جسمي خاص و رسيدن به قدرت انتزاع بود .ابزار
اندازهگيري در اين پژوهش پرسشنامه فاين ،مورلند و سئوبل ( )4662و پرسشنامه هويت
ملي و ديني لطفآبادي ( )4262بود که در ادامه شرح داده شده است.
پرسشنامه سنجش رابطه والد-فرزند :پرسشنامه سنجش رابطه والد-فرزند توسط فاين،
مورلند و سئوبل 4در سال  4662تدوين شد .اين پرسشنامه شامل  31سؤال است و براي
سنجيدن نظر نوجوانان دربارة رابطه آنان با والدينشان به کار ميرود« .مقياس رابطه ولي-
فرزندي» دو صورت دارد ،يکي براي سنجيدن رابطه فرزند با مادر و يکي هم براي
سنجيدن رابطه فرزند با پدر .هر دو صورت آن يکسان است تنها کلمه پدر و مادر در آن
عوض شده است .نمره کل عبارت از جمع ميانگينهاي خرده مقياسها است .مقياس
مذکور با ضرايب آلفاي کرونباخ  0/66تا  0/61براي خرده مقياسهاي مربوط به پدر و
نيز آلفاي کلي  0/66و ضرايب آلفاي  0/64تا  0/61براي خرده مقياسهاي مربوط به مادر
و نيز آلفاي کلي  0/66از هماهنگي دروني سؤاالت برخوردار است .مقياس رابطه والد-
فرزندي از روايي پيشبين خوبي بهرهمند است و فرزندان خانوادههاي طالق و يکپارچه
را بهطور معناداري از هم متمايز ميکند .در اين روايي همبستگي آزمون مذکور با مقياس
ارزيابي والدين کوپر ( )4666بررسي شده است( .ثنايي ،عالقهبند و هومن .)4256 ،در
پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ  0/20تا  0/66براي خرده مقياسهاي مربوط به پدر و نيز
آلفاي کلي  0/63و ضرايب آلفاي  0/66تا  0/63براي خرده مقياسهاي مربوط به مادر و
آلفاي کرونباخ براي کل مقياس  0/65به دست آمد .همچنين ،سؤال نامناسب  42از مؤلفه
همانندسازي از طريق آلفاي کرونباخ حذف شد.
پرسشنامه هويت ملي و ديني :پرسشنامه سنجش هويت ديني و ملي ،بخشي از مقياس
 12سؤالي «سنجش نظام ارزشي» است که اولين بار توسط لطفآبادي در سال ،4262
براي سنجش ارزشهاي  40گانه فردي ،خانوادگي ،اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،هنري،
1. Fine, M., Moreland, J. R & schwebel, A. I.
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علمي و نظري ،ديني ،ملي و جهاني تهيه و تنظيم شد .لطفآبادي و نوروزي ( 4262ب)
براي تعيين روايي از روش تحليل عاملي استفاده کرده و نتايج آزمون KMOنشان داد
که ضريب بهدستآمده در سطحي باال و کامالً رضايتبخش است (.KMO=)0/643
همچنين آزمون کرويت بارتلت در سطح  P<0/0004معنادار بود ( .)X2=6322/41عالوه
بر اين ،در تحليل عاملي از روش مؤلفههاي اصلي نيز استفاده شد .نتايج نشان داد که ده
عامل قوي معنادار با ارزش ويژه باالتر از ( 4و با استخراج مؤلفههاي اصلي با قدرت
تبيين  56/6درصد واريانس کلي) در مقياس وجود دارد .کمي بعد با توجه به جايگاه مهم
ارزشهاي ديني و ملي در نگرش افراد ،يک پرسشنامه  33سؤالي از مقياس سنجش نظام
ارزشي جدا شده و بهعنوان يک پرسشنامه مجزا براي سنجش ديدگاه افراد در مورد
ويژگيهاي فرهنگي و ملي ايراني معرفي گرديد .از  33سؤال پرسشنامه 41 ،سؤال مربوط
به هويت ملي و  6سؤال مربوط به هويت ديني است .بهعبارتديگر ،سؤاالت ،2 ،3 ،4
 42 ،43 ،44 ،40 ،6 ،6 ،5 ،6 ،2 ،1و  42مربوط به هويت ملي و سؤاالت ،45 ،46 ،41
 34 ،30 ،46 ،46و  33مربوط به هويت ديني است .براي نمرهگذاري اين پرسشنامه الزم
است حاصل جمع نمرات همه سؤاالت محاسبه شود .براي اين منظور ابتدا در مورد
سؤاالت  30 ،46 ،46 ،46 ،42 ،43 ،44 ،40 ،6 ،5 ،6 ،2 ،1 ،2 ،4و  ،33به ترتيب امتياز
 6را براي پاسخ کامالً موافق 2 ،براي موافق 1 ،براي کمي موافق 2 ،براي کمي مخالف3 ،
براي مخالف و امتياز  4براي پاسخ کامالً مخالف و همينطور در مورد سؤاالت ،6 ،3
 45 ،42 ،41و  ،34به ترتيب امتياز  4براي پاسخ کامالً موافق 3 ،براي موافق 2 ،براي کمي
موافق 1 ،براي کمي مخالف 2 ،براي مخالف و امتياز  6براي پاسخ کامالً مخالف در نظر
گرفته ميشود .بهاينترتيب دامنه نمرات از  33تا  423در تغيير است .پايايي اين پرسشنامه
در پژوهش مهرام ،ساکتي و لطفآبادي ( )4261از  0/66تا  0/62گزارش شده است.
آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر براي خرده مقياسهاي هويت ملي و هويت ديني به
ترتيب  0/55و  0/56به دست آمد.
پس از انتخاب گروه نمونه و مشخص شدن گروههاي آزمايشي و گواه ،ابتدا در مرحله
پيشآزمون پرسشنامههاي رابطه والد -فرزند و هويت ملي و ديني در هر دو گروه
آزمايش ي و گواه اجرا شد .سپس گروه آزمايش تحت آموزش الگوي تعليمي قرار گرفت.
جلسات آموزشي بهصورت چهار جلسه در هفته بهصورت پشت سر هم و سپس هر سه
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هفته يک بار بود بهطوريکه تقريباً سه ماه به طول انجاميد ( 6جلسه يکساعته) .بعد از
اتمام آموزش و گذشت سه ماه پسآزمون در هر دو گروه اجرا شد و درنهايت نتايج
بهدستآمده در مرحله پيشآزمون و پسآزمون تجزيهوتحليل شد .براي رعايت اصول
اخالقي عالوه بر حفظ رازداري و بينام بودن ،دانشآموزان نيز با شرکت در فرايند
پژوهش موافقت خود را اعالم کردند .همچنين پس از پايان پژوهش ،دوره آموزشي
مهارتهاي ارتباطي براي گروه کنترل اجرا شد .پروتکل آموزش الگوي تعليمي بر مبناي
برنامه رواني آموزشي گوردون ( )4656و پترسون ( )4655طراحي شد که خالصه
محتويات جلسههاي آموزش در زير آمده است.
جدول  .1محتواي دورة آموزشي الگوي تعليمي
جلسات

نام فعاليت

4

ايجاد ارتباط

هدف
انجام پيشآزمون و سپپس معارفه و آشنايي اعضاي گروه با پژوهشگر و با
يکديگر و بيان اهداف و ضپپرورت يادگيري مهارتهاي ارتباطي و ايجاد
انگيزه براي يادگيري مهارتها و شپپپرح روش کار جلسپپپات بعدي و
روشهپاي تپدريس .در جلسپپپه معپارفپه به سپپپؤاالت دانشآموزان و
کنجکاويهاي آنها در زمينه کار پژوهشپپي و علت انتخاب شپپدن آنها
پاسپپخهاي الزم ارائه شپپده و در پايان جلسپپه از حضپپور آنها در کالسها
قدرداني شپده و از دانشآموزان خواسپته شپده در ساعات مقرر در کالس
حضور يابند.

تبيين مفهوم مهارت-
3

هاي ارتباطي ،پلها
و موانع

آشپنايي با مفهوم و گسپتره ارتباط ،تشريح عوامل بازدارنده و تقويتکننده
ارتباط ،پلها و موانع ارتباطي .در ابتداي جلسپپه تعريفي از مفهوم ارتباط
ارائه ميشپود .در اين مرحله از روش بارش فکري استفاده مي-شود به اين
معني که از دانشآموزان سپؤاالتي نظير ارتباط چيسپت؟ پرسيده ميشود و
در ادامپه جلسپپپه دوم در مورد عوامپل بازدارنده و تقويت کننده ارتباط
صحبت ميکنيم و در هر مورد تکليف داده ميشود.

معرفي عناصر
2

چهارگانه ارتباط و
ارتباط کالمي و
غيرکالمي

شپناخت اجزاي تشپکيلدهنده ارتباط ،شپناخت عناصر چهارگانه ارتباطي.
زبان غيرکالمي و تفسپپير آن ،خصپپوصپپيات فيزيکي و عوامل محيطي در
ارتبپاط غيرکالمي .بپا ترتيب دادن سپپپناريويي از طريق ايفاي نمايش از
دانشآموزان ميخواهيم کپه عنپاصپپپر چهپارگپانه ارتباطي يعني گيرنده،
فرستنده ،پيام و عکسالعمل را مشخص کنند .در ادامه توضيحاتي در مورد
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جلسات

هدف

نام فعاليت

عناصپپر ارتباطي داده ميشپپود .پيامهاي ما گاهي به روشهاي کالمي و
گاهي غيرکالمي بيان ميشوند.
شپپيوههاي برقراري ارتباط ،مزايا و معايب هرکدام اسپپتفاده از روش بارش
فکري و طرح سؤاالتي نظير ما در ارتباطات خود از چه شيوه و روشهايي
براي بيان و تأمين خواسپتهها ،نيازها و احسپاسپات استفاده ميکنيم .آيا به
1

شيوههاي برقراري خودمان حق ميدهيم که نيازها و خواسپپتههاي خود را بيان کنيم؟ در مورد
سپه شپيوة ارتباطي  )4انفعالي رفتار کردن  )3رفتار پرخاشگرانه و  )2رفتار
ارتباط
قاطعانه توضيحاتي بيان شد و دانشآموزان در گروههاي دو نفره هرکدام از
شيوهها را به نمايش گذاشتند .آنها همچنين تجربيات خود را در اين زمينه
به اشتراک گذاشتند.

2

آشنايي با روشهاي
گوش دادن فعال

پذيرش مسئوليت و
6

آشپپپنايي با انواع گوش کردن ،موانع گوش کردن ،تسپپپلط بر مهارتهاي
گوش کردن در حين رابطه ،آگاهي اعضا از تجارب يکديگر درباره مهارت
گوش دادن
آموزش اسپپتفاده از جمالت با ضپپمير من براي بيان افکار و احسپپاسپپات،
شپپپناخت احسپپپاسپپپات و هيجانهاي خود و ديگران ،ارتباط هيجانها با
احسپاسپات ،تفکر و رفتار ،کاربرد احسپاسپات در روابط بينفردي اول با

شناخت احساسات
تأکيد بر متفاوت بودن احساسات (خوشايند و ناخوشايند) ،دوم با تأکيد بر
خود و ديگران و
احسپپپاسپپپات گوناگون در موقعيتهاي مختلف ،انواع احسپپپاسپپپات و
توانايي براي دادن
کپاربردهپاي آن و سپپپوم با تأکيد بر متفاوت بودن شپپپدت هيجان ها و
پاسخ همدالنه
احسپپاسپپات در موقعيتهاي متفاوت و به اشپپتراک گذاشپپتن تجربيات
بهوسيله ايفاي نقش با هدف يادگيري بهتر.
آموزش چگونگي آشپنايي با انواع ابراز وجود ،مراحل ششگانه ابراز وجود و شيوههاي بيان

5

ابراز وجود و

نظر خود ،فوايد و کارکردهاي آن ،قاطعيت در رفتار به همراه انعطافپذير

مهارت نه گفتن
بهصورت عملي

و درنهپايت تمرين ابراز وجود (توضپپپيح اعضپپپا درباره تجارب خود در
بهکارگيري رفتار قاطعانه ،تمرين بهکارگيري مهارتها)
جمعبندي مطالب گذشپپپته و ايجاد انگيزه در اعضپپپا براي اسپپپتفاده از

6

جمعبندي

مهارتهاي آموختهشپپده در موقعيتهاي واقعي زندگي و درنهايت انجام
پسآزمون.
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يافتهها

در اين پژوهش براي بررسي تأثير آموزش الگوي تعليمي بر روابط والد – فرزند و هويت

ملي و ديني از تحليل کوواريانس چندمتغيره (مانکوا) استفاده شده است .شاخصهاي
توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار مربوط به متغيرهاي پژوهش در جدول  3ارائه
شده است.
جدول  .2شاخصهاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش به تفکيک گروهها
گروه گواه

گروه آزمايش
پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

)M ± (SD
(2 ± )0/63

)M ± (SD
(1/66 ± )4/62

)M ± (SD
(2/61 ± )0/26

)M ± (SD
(2/66 ± )0/60

آميزش پدرانه

(3/63 ± )4/44

(2/36 ± )4/64

(2/32 ± )0/62

(2/24 ± )0/64

ارتباط/گفتوشنود

(3/66 ± )0/16

(1/25 ± )4/16

(2/05 ± )0/12

(2/36 ± )0/64

خشم

(1/30 ± )4/64

(4/62 ± )4/44

(1/10 ± )4/06

(1/12 ± )4/4

عاطفه مثبت

(2/06 ± )0/16

(1/63 ± )0/26

(2/54 ± )0/23

(2/50 ± )0/24

رابطه مادر-

آزردگي/سردرگمي نقش

(2/05 ± )0/25

(4/35 ± )0/16

(1/6 ± )4/06

(2/62 ± )0/61

فرزند

متغير

خرده مقياسها
عاطفه مثبت

رابطه پدر-فرزند

هويت

همانندسازي

(2/65 ± )4/32

(2/5 ± )0/66

(1 ± )4/03

(1/4 ± )0/64

ارتباط/گفتوشنود

(3/62 ± )0/26

(2/13 ± )0/65

(2/54 ± )0/66

(2/60 ± )0/56

ملي

(2/16 ± )0/16

(1/02 ± )0/36

(2/66 ± )0/32

(2/52 ± )0/46

ديني

(2/42 ± )0/13

(2/42 ± )0/21

(2/66 ± )0/16

(2/66 ± )0/16

همانطور که مالحظه ميشود ،مطابق با جدول فوق در تمامي زير مقياسهاي روابط
والد فرزند (بهجز خشم و آزردگي/سردرگمي نقش) ميانگين در گروه آزمايش در مرحله
پسآزمون نسبت به پيشآزمون افزايش نشان ميدهد .همچنين ميانگين نمرات هويت
ملي و ديني در پسآزمون نسبت به پيشآزمون افزايش پيدا کرده است.
بهمنظور تحليل دادهها از آزمون کوواريانس چندمتغيره( 4مانکووا) استفاده شده است.
نخست براي استفاده از تحليل واريانس چندمتغيري پيشفرضهاي الزم بررسي شد.
نتايج آزمون ام باکس BOX,S M=)26/15 ، F=4/41 ، P=0/35( 3فرض برابري
ماتريسهاي کوواريانس مشاهدهشده متغيرهاي وابسته را مورد تأييد قرار ميدهد.
2. Box's M

1. Multivariate Analysis of Covariance
)(MANCOVA
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همچنين نتايج آزمون بارتلت )X2=101/45 ، P<0/04( 4همبستگي کافي ميان متغيرها را
نشان داد .نتايج آزمون لون 3در مؤلفههاي روابط پدر -فرزند شامل عاطفه مثبت (0/04
< )F=3/23 ،Pآميزش پدرانه ( ،)F=2/60 ، P<0/04ارتباط/گفتوشنود (، P>0/04
 ،)F=2/43خشم ( )F=0/06 ، P>0/04و مؤلفههاي روابط مادر-فرزند شامل عاطفه مثبت
( ،)F=0/26 ، P>0/04آزردگي/سردرگمي نقش ( ،)F=4/25 ، P>0/04همانندسازي
( )F=4/06 ، P>0/04و ارتباط/گفتوشنود ( )F=4/22 ، P>0/04نشان داد که سطح
خطاي  Fهمه مؤلفهها در آزمون لون باالتر از  0/04بود؛ بنابراين واريانسهاي خطاي
مؤلفههاي روابط والد-فرزند در بين گروهها تفاوت معناداري نداشتند .نتايج بهدستآمده
از تحليل کوواريانس چندمتغيري برحسب مقياس المبداي ويلکزF=)16/03 ، P<0/04( 2

نشان داد بين ميانگين خطي نمرات مؤلفههاي روابط والد-فرزند شامل عاطفه مثبت،
آميزش پدرانه ،ارتباط/گفتوشنود ،خشم ،عاطفه مثبت ،آزردگي/سردرگمي نقش،
همانندسازي و ارتباط/گفتوشنود دو گروه تفاوت معناداري مشاهده ميشود .در ادامه
بهمنظور تعيين اين موضوع که تفاوت در کداميک از مؤلفههاي مذکور وجود دارد ،از
آزمون آنکوا استفاده شد.
جدول  .3نتايج آزمون آنکوا در مؤلفههاي روابط والد-فرزند در دو گروه آزمايش و گواه
SS

df

MS

F

sig

اندازه اثر

منابع

متغيرهاي وابسته
عاطفه مثبت

4/66

4

4/66

4/64

0/46

0/06

آميزش پدرانه

2/24

4

2/24

*2/63

0/02

0/33

ارتباط/گفتوشنود

0/06

4

0/06

0/06

0/55

0/002

گروه

خشم

42/66

4

42/66

*44/21

0/002

0/25

موردمطالعه

عاطفه مثبت

4/50

4

4/50

*2/64

0/02

0/33

آزردگي/سردرگمي نقش 36/20

4

36/20

*63/02

0/004

0/63

همانندسازي

4/64

4

4/64

2/31

0/06

0/41

ارتباط/گفتوشنود

2/61

4

2/61

*1/61

0/01

0/30

پدر-فرزند

مادر-فرزند

*= P>0/02

در جدول فوق ،با توجه به نتايج آزمونهاي اثرات بين آزمودنيها و شاخصهاي
محاسبهشده (نسبتهاي  Fو سطوح معناداري آنها) ميتوان نتيجه گرفت که در بين 6
3. Wilks's Lambda

1. Bartlet
2. Levene's Test

31
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مؤلفه از روابط والد-فرزند ،ميانگينهاي نمرههاي دو گروه (آزمايش و کنترل) در  2مؤلفة
آميزش پدرانه ،خشم ،عاطفه مثبت ،آزردگي/سردرگمي نقش و ارتباط/گفتوشنود بهطور
همزمان متفاوت است .با توجه به مقدار اندازه اثر ميزان تبيين متغيرهاي وابسته توسط
گروه (مداخالت) به ترتيب  63 ،33 ،25 ،33و  30درصد است .با توجه به نتايج آزمون،
آموزش به شيوة الگوي تعليمي در افزايش آميزش پدرانه ،عاطفه مثبت،
ارتباط/گفتوشنود و کاهش خشم و آزردگي/سردرگمي نقش شرکتکنندگان پژوهش
مؤثر بود .در مرحله بعد ،بهمنظور انجام تحليل کوواريانس چند متغيره جهت اندازهگيري
تأثير الگوي تعليمي بر هويت ملي و ديني پيشفرضهاي الزم بررسي شد .نتايج آزمون
ام باکس ( )BOX,S M= 1/05 ، F=4/32 ، P=0/36فرض برابري ماتريسهاي
کوواريانس مشاهدهشده متغيرهاي وابسته را مورد تأييد قرار ميدهد .همچنين نتايج آزمون
بارتلت ( )X2= 362/05 ،P<0/04همبستگي کافي ميان متغيرها را نشان داد .نتايج آزمون
لون در خرده مقياسهاي هويت ملي ( )F=4/61 ، P>0/04و هويت ديني (، P>0/04
 )F=0/21نشان داد که سطح خطاي  Fدر آزمون لون باالتر از  0/04بود؛ بنابراين
واريانسهاي خطاي هويت ملي و ديني در بين گروهها تفاوت معناداري نداشتند .نتايج
بهدستآمده از تحليل کوواريانس چندمتغيري برحسب مقياس المبداي ويلکز (0/04
< )F=30/66 ،Pنشان داد بين ميانگين خطي نمرات هويت ملي و ديني دو گروه تفاوت
معناداري مشاهده ميشود .جدول  1نتايج آزمون آنکوا در دو بعد هويت ملي و ديني در
دو گروه آزمايش و گواه را نشان ميدهد.
جدول  .4نتايج آزمون آنکوا در هويت ملي و ديني در دو گروه آزمايش و گواه
منابع
گروه
موردمطالعه

متغيرهاي وابسته
هويت
خطا

SS

df

MS

F

sig

اندازه اثر

هويت ملي

1/42

4

1/42

*36/06

0/004

0/22

هويت ديني

42/63

4

42/63

*61/12

0/004

0/56

هويت ملي

2/66

36

0/41

هويت ديني

1/26

36

0/45
P>0/02

مطابق با جدول فوق ،با توجه به نتايج آزمونهاي اثرات بين آزمودنيها و شاخصهاي
محاسبهشده (نسبتهاي  Fو سطوح معناداري آنها) ميتوان نتيجه گرفت که در بين دو
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مؤلفه هويت ،ميانگينهاي نمرههاي دو گروه (آزمايش و کنترل) در هر دو مؤلفة هويت
ملي و هويت ديني بهطور همزمان متفاوت است .با توجه به مقدار اندازه اثر ميزان تبيين
متغيرهاي وابسته توسط گروه (مداخالت) به ترتيب  22و  56درصد است .با توجه به
نتايج آزمون ،آموزش به شيوة الگوي تعليمي در افزايش هويت ملي و هويت ديني
شرکتکنندگان پژوهش مؤثر بود.
بحث و نتيجهگيري

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش الگوي تعليمي بر روابط والد–فرزند و

هويت ملي و ديني دانشآموزان دختر انجام شد .نتايج حاصل از تحليل کوواريانس چند

متغيره نشان ميدهد که آموزش الگوي تعليمي بر بهبود روابط والد–فرزند مؤثر است.

عالوه بر اين ،اين يافته نيز به دست آمد که آموزش الگوي تعليمي باعث افزايش هويت
ملي و ديني در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل شده است.
در پژوهش حاضر الگوي تعليمي که در آن از آموزش مهارتهاي ارتباطي براي بهبود

روابط والد–فرزند استفاده شد ،توانست بر مؤلفه خشم از ابعاد رابطه پدر فرزند و مؤلفه
آزردگي/سردرگمي نقش از ابعاد رابطه مادر فرزند تأثير گذاشته و باعث کاهش آن شود.
اين يافته همسو با يافتههاي بيگدلي ،صفري و محمدي ( ،)4261ميرزايي کوتنايي،
شاکرينيا و اصغري ( )4261و تريناس ،اسونا ،اوليور و کابررا )3042( 4است .به باور
کوران و داتو ( 3041نقل از کوک )3046 ،3ارتباط مؤثر نوجوان با والدين اين امکان را
فراهم ميکند تا وجود تعارض در خانواده بهخوبي مديريت شود .همچنين ،با توجه به
اينکه رشد کودکان محصول ارتباط و کنش متقابل بين خصوصيات خود و افرادي است
که با آنها سروکار دارند (ماسن ،ترجمه ياسايي ،)4266 ،بنابراين بر اساس نتايج
بهدستآمده از اين پژوهش ميتوان گفت که هرچقدر ارتباط والدين با فرزندان بر اساس
عطوفت ،مهرباني و احترام متقابل باشد و اين روابط به شکل دوسويه باشد و فرزندان
هم با استفاده از مهارتهاي ارتباطي بتوانند بهدرستي ارتباط برقرار کرده و خواسته و
نظرات خود را بيان کنند از م يزان احساسات خشم و آزردگي نسبت به والدين کاسته
ميشود.
2. Cook., R. M.

1. Trenas, A. F. R., Osuna, M. G. P.,
Olivares, R. R., & Cabrera, J. H.
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يافته ديگر بهدستآمده از اين پژوهش اين است که الگوي تعليمي توانست بر
مؤلفه هاي آميزش پدرانه از ابعاد رابطه پدر فرزند و عاطفه مثبت ،ارتباط/گفتوشنود از
ابعاد رابطه مادر فرزند تأثير گذاشته و باعث افزايش آن شود .اين يافته همسو با يافتههاي
خجسته مهر ،)3006( 4ويسکوسيلوا و پراسکو ،)3043( 3رانسان ،کانستنتينيو ،ايليس و
پوپا )3043( 2و اصالني و صانعي )3001( 1است.
همانطور که در باب الگوي تعليمي ذکر شده است ،الگوي تعليمي مجموعهاي از
اقداماتي است که هدف عمدة آن تغيير رفتار و شخصيت بهمنظور رسيدن به رشد بهينه
است (حمبلي و گيپايانا )3046 ،و فرض برنامههاي آموزشي مبتني بر اين الگو نيز آن
است که مهارتهاي زندگي ميتوانند آموخته شوند و از طريق آنها افراد ميتوانند
راه هاي مواجهه با مشکالت را ياد بگيرند .افراد از طريق مداخالت رواني-آموزشي
مهارتهاي کاربردي براي زندگي خود ياد ميگيرند که اين مهارتها ميتوانند تغييرات
پايداري در آنها ايجاد کنند (آندرسون و کلکهام 3003 ،نقل از براون .)3001 ،درواقع با
استفاده از اين الگو و آموزش مهارتهاي موردنياز به افراد ميتوان به سه هدف رسيد:
بهبود مديريت خود و مقابله شرکتکنندگان ،کمک به مديريت رفتارشان و آموزش به
آنها در مورد علتها ،تأثيرات و روشهايي براي مقابله با رفتارها و هيجانات .منطق
حمايتکنندة روش رواني آموزشي اين هست که با درک روشني از شرايط و آگاهي
نسبت به نقاط قوت خود و مهارتهاي مقابلهاي ،فرد را براي رويارويي با مشکالتش
آماده کند تا به بهبود خودش کمک کند (کالريون.)3042 ،2
بر همين اساس ،در الگوي تعليمي مهارتهاي ارتباطي موردنياز به دانشآموزان با
همين هدف آموزش داده شد تا افراد بتوانند به کمک فراگيري اين مهارتها به مديريت
هر چه بهتر رفتارها و هيجانات خود در ارتباط با والدين خود بپردازند تا از اين طريق
ارتباط درست و موفقي با آنها برقرار کرده و بتوانند بهراحتي نيازها ،خواستهها و ابراز
نظرات خود را بيان کنند و همچنين به هنگام مواجهه با مشکالت مختلف در زندگي نيز

4. Aslani, K. h., & Sanaee, B.
5. Clarion, C.

1. Kojastehmehr, R.
2. Vyskocilova, J., & Prasko, J.
3. Runcan, P. L., Constantineanu, C., Ielics, B.,
& Popa, D.
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بتوانند از اين ارتباط خوب با والد استفاده کرده ،مشکالت خود را با آنها در ميان گذاشته
و به راهحل درست و منطقي دست يابند.
به عقيده رانسان ،کانستنتينيو ،ايليس و پوپا ( ،)3043ارتباط عامل مهمي است که در
توسعه کيفيت روابط در تعامالت والدين و فرزندان نقش مهمي ايفا ميکند .پژوهشها
نشان ميدهند که آموزش مهارتهاي ارتباطي ميتواند در بهبود الگوهاي ارتباطي سازنده
و کاهش الگوهاي ارتباطي اجتنابي متقابل (خجستهمهر ،)3006 ،حل مسائل بين فردي و
افزايش فضاي مثبت بين فردي (ويسکوسيلوا و پراسکو )3043 ،و افزايش کارايي خانواده
در مقولههاي حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهي عاطفي ،آميزش عاطفي ،کنترل رفتار
و عملکرد کلي خانواده مؤثر باشد (اصالني و صانعي .)3001 ،بنابراين وقتي کيفيت رابطه

والد–فرزند بهبود پيدا ميکند آميزش پدرانه از ابعاد رابطه پدر فرزند و عاطفه مثبت،

ارتباط/گفتوشنود از ابعاد رابطه مادر فرزند افزايش پيدا کرده و ازآنجاکه نمونه پژوهش
دانش آموزان دختر بودند و دختران وقت بيشتري را با مادر ميگذارند درنتيجه بهتر
ميتوانند با مادر خود ارتباط مثبتي برقرار کرده و از طرفي احساسات و عواطف مثبتي
نسبت به مادر خود داشته باشند.
از سوي ديگر نتايج نشان داد ،با بهبودي که درنتيجه آموزش الگوي تعليمي در کيفيت
روابط والد-فرزند پديد ميآيد هويت ملي و ديني نيز تقويت ميشود .در تبيين اين يافته
ميتوان گفت ازآنجاييکه در فرايند الگوي تعليمي با آموزش مهارتهاي ارتباطي ،افراد
قابليتهاي مناسب جهت برقراري ارتباط درست و مؤثر را با ديگران بهويژه والدين پيدا
ميکنند ،بنابراين ميتوانند با درک روشني از شرايط و آگاهي نسبت به نقاط قوت خود
و مهارتهاي مقابلهاي ،خود را براي رويارويي با مشکالتي از قبيل بحران هويت ملي و
ديني بهويژه در عصر حاضر که با تحوالت ناشي از جهانيشدن روبرو است آماده کنند.
در همين راستا ،احمدي ( )4262معتقد است هيچيک از توانمنديهاي بالقوه انسان ،جز
در سايه روابط بين فردي رشد نميکند .بنابراين ،فراگيري روابط بين فردي صحيح،
اهميت بسزايي در ايجاد سالمت رواني ،رشد شخصيت ،هويتيابي ،افزايش بهرهوري
شغلي ،افزايش سازگاري و خودشکوفايي دارد .همچنان که در پژوهش مظاهري و
رضاخاني ( )4266نتايج نشان داد که آموزش مهارتهاي ارتباطي بر افزايش عزتنفس
و کاهش تعارضات والد-فرزند مؤثر است.
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از طرف ديگر ،نقش مهم خانواده و تعامالت آن در شکلگيري هويت فردي بديهي
است .همچنان که پژوهشهاي متعدد در رابطه با رشد هويت بر نقش والدين بهعنوان
يکي از منابع اصلي اجتماعي شدن فرزندان در طول زندگي حمايت کردهاند (ديسموند،
مورگان و کيکوچي3040 ،4؛ اکلس 3006 ،3نقل از بوتاسکي .)3046 ،2همچنين ،نتايج
پژوهشهاي متعدد ازجمله مطالعه نجفي و مهديفر و دبيري ( )4264نشان ميدهد که
عملکرد خانواده (در قالب روابط سالم ،توانايي حل مشکل ،ميزان کنترل بهنجار رفتار و
مشخص کردن نقشها) در شکلگيري حس هويت انسجاميافته و کاهش بحران هويت
نقشي مؤثر دارد.
بر همين اساس ،با فراهم شدن جو خانوادگي مبتني بر پذيرش ،همدلي و توضيح،
نوجوان با آموزش الگوي تعليمي و فراگيري مهارتهاي ارتباطي ميتواند ارتباط بهتر و
مناسبي با والدين خود برقرار کند و از اين طريق زمينه براي ايجاد هويت و بهطور خاص
هويت ملي و ديني فراهم ميشود .همچنان که در پژوهشي که فالحزاده ( ،)4264با عنوان
«مطالعه عوامل اجتماعي مؤثر بر شکلگيري هويت (ملي-ديني) در بين جوانان  42تا 20
سال شهر تهران» انجام داد نتايج نشان داد که انسجام خانوادگي بهتنهايي  26درصد از
تغييرات هويت ملي و ديني را تبيين ميکند .بهعبارتديگر ،نتايج نشان داد بين نوع هويت
(ملي -ديني) و انسجام دروني خانواده (يعني روابط صميمانه بين اعضاي خانواده) رابطه
معنادار وجود دارد .بهاينترتيب که جوانان و نوجوانان شهر تهران که انسجام خانواده
آنها کم بوده است هويت مليشان بر هويت ديني آنها برتري داشته است اما نوجواناني
که انسجام خانواده آنها خيلي زياد بوده است هويت ديني آنها بر هويت مليشان برتري
داشته است .در پژوهش ديگري که لهم ،)3005( 1دربارة هويت ملي در بين جوانان حومه
شهر ملبورن استراليا انجام داد به اين نتيجه رسيد که نقش والدين در انتقال ارزشهاي
فرهنگي-ملي استراليا تأثير مثبتي در تقويت هويت ملي جوانان موردمطالعه داشته است.
بنابراين ،با توجه به اينکه خانواده يکي از نهادهاي مهم اجتماعي و سرمنشأ و منبع
هويتسازي در جامعه است ،بسته به نوع ارتباط ،ميزان صميميت و کاهش خشونت و

3. Butauski, M.
4. Lohm, D.

& 1. Desmond, S. A., Morgan, K. H.,
Kikuchi, G.
2. Eccles, J. S.
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آزردگياي که بين والدين و فرزندان در محيط خانواده شکل ميگيرد ميتواند زمينه را
براي تقويت هويت ملي و ديني در فرزندان فراهم کند.

درنهايت بر اساس نتايج بهدستآمده و با توجه به تغيير روابط والد – فرزند در دوره

نوجواني و لزوم مسلط بودن به مهارتهاي ارتباطي و نحوه درست ارتباط برقرارکردن
ميتوان کارگاه هاي آموزشي در مدارس با حضور هم والدين و هم فرزندان برگزار کرد
و به آموزش الگوي تعليمي توسط متخصصين اين حوزه پرداخت تا از اين طريق گامي

در جهت بهبود هر چه بهتر کيفيت روابط والد – فرزند برداشته شود .درنتيجه با افزايش
کيفيت روابط والد-فرزند فضاي خانواده براي رشد هويت ملي و ديني که در جامعه
امروزي نياز همه افراد بهخصوص نوجوانان است ،آماده ميشود .ازجمله محدوديتها
مي توان به نبود دوره پيگيري براي ارزيابي ميزان تداوم برنامه آموزشي و انتخاب غير
تصادفي افراد گروه نمونه اشاره کرد .در پايان با توجه به اينکه در اين پژوهش آموزش
الگوي تعليمي تنها بر روي دانشآموزان دختر انجام شد ،پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي
آتي آموزش اين الگو با والدين نيز اجراشده و تفاوتهاي جنسيتي نيز لحاظ شود.
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