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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ وضعیتهای هویت و مهارتهای ارتباطی در دانشآموزان دختیر
و پسر دبیرستانی عشایری و شهری مستقر در شیراز انجا ،شد .نمونهای مشتمل بر  103دانشآموز دورۀ
متوسطه شهری و عشایری که به شیوۀ نمونهگیری خوشیهای چنید مرحلیهای انتخیاب شیده بودنید ،دو
پرسشنامۀ مهارتهای ارتباطی و وضعیتهای هویت را تکمیل کردند .برای تلخییص و تحلییل دادههیا،
عالوه بر روشهای آماری توصیفی ،از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد .به طور کلیی
نتایج حاکی از آن بود که وضعیت هویتی پیشرفته در کلییه گیروههیای میورد پیژوهش ،بیهطیور مثبیت
پیشبینیکنندۀ مهارتهای ارتباطی است .همچنین وضعیت هویتی آشفته بهصورت منفیی مهیارتهیای
ارتباطی در دانش آموزان شهری را پیشبینیی مییکنید ،امیا پییشبینییکننیدۀ مهیارتهیای ارتبیاطی در
دانشآموزان عشایری نیست .عالوه بر آن ،وضعیت هویتی آشیفته ،بیه صیورت منفیی پییشبینییکننیدۀ
مهارتهای ارتباطی در پسران است اما قادر به پیشبینی مهارتهای ارتباطی در دختران نیسیت .عیالوه
بر موارد مذکور ،رابطۀ وضعیتهای هویت با خردهمهارتهای ارتباطی نیز در گروههای مورد پیژوهش،
بررسی شده است .یافتهها با توجه به تحقیقات پیشین به بحث گذاشیته شیدهانید و پیشینهادهایی بیرای
انجا ،پژوهشهای بیشتر در این زمینه مطرح شده است.
واژگان کليدی :هویت ،نوجوانان ،مهارتهای ارتباطی ،فرهن
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مقدمه
اریکسون در نظریۀ خود ،رشد روانی اجتماعی فرد را به هشت مرحله تقسیمبندی میکنید
و مرحلۀ پنجم را مصادف با دورۀ نوجوانی میداند .با پدیدار شیدن سیطح تفکیر عملییات
صوری در نوجوانی ،فیرد مییتوانید بیه صیورتی دروننگرانیه بیه وحیدت و یک یارچگی
بیندیشد .ویژگی این مرحله ،جست و جوی خویشیتن اسیت کیه اریکسیون آن را مرحلیه
هویتیابی در مقابل سردرگمی نقش مینامد (پاشا و گیلشیکوه .)3143 ،یکیی از مفیاهیم
مرتبط با هویت در نظریۀ اریکسون ،تعهد 3به معنای میزان سرمایهگیذاری روانیی و تثبییت
فرد در زمینه هویت و مفهو ،دیگر ،بحران 3است که یک مرحلۀ تغییر است .بحیران ،نیاظر
به دورهای از پرسشگری ،بررسی و آزمایش نقشها و آرمیانهیای مختلیف تعرییف شیده
است و تجربۀ آن برای دستیابی به هویت ،اجتنابناپذیر دانسته شده اسیت (برزونسیکی و
آدامز3111 ،1؛ آدامز و مارشیال .)3116 ،8افیراد پیس از حیل بحیران هیویتی بیه تعهیدات
مشخصی دست پیدا میکنند (محمدی .)3148 ،تعهد نیز از نظر مارسیا 3به معنای تثبییت و
اتخاذ تصمیمات نسبتاز پایدار و سیرمایهگیذاری شخصیی بیر روی ایین تصیمیمات اسیت
(بیشاپ ،میسیی لویس ،شنکلوث ،پاسوال ،و استوسل .)3110 6،مارسیا ( )3166با توجه بیه
دو شاخص بحران و تعهد و بیه منظیور عملییاتی کیردن مفهیو ،هوییت ،چهیار وضیعیت
را مشخص کرد.
4
وضعیت هویت پیشرفته (دستیابی) بیانگر دورهای از بحران و جست و جیو اسیت کیه
فرد گذرانده و در پی آن به تعهدات مشخصی رسیده است .در وضعیت آشفته( 1پراکنیده)،
فرد نه در حال تجربه بحران است و نیه بیه تعهیدی رسییده اسیت؛ گرچیه ممکین اسیت
درگذشته دورهای از بحران و جست و جوی هویت را تجربه کرده باشد ،اما در حیل ایین
37
بحران توفیقی نداشته است و اکنون در این زمینه دل مشیغولی نیدارد .وضیعیت زودرس
(کاذب) ،معرف حالتی است که فیرد بیدون گذرانیدن دوره جسیت و جیو و پرسشیگری
تعهدهایی را پذیرفته که اساس آن همانندسازیهای کودکی و ارزشهای والدین اسیت .در
وضعیت دیررس( 33مهلتخواه) ،فرد در حال تجربه ،جست و جوی فعیال و پرسشیگری
برانگیزانندهای در زمینه هویت است و تعهدهایش مبهم است (رایس.)3773 ،33
1- Commitment
2- Crisis
3- Berzonsky & Adams
4- Marshal
5- Marcia,
6- Bishop, Macy-Lewis, Schnekloth, Puswella, and Struessel
7- Identity Status
8- Identity achievement
9- Identity diffusion
10- Foreclosure
11- Moratorium
12- Rice
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اهمیتی که اریکسون برای عوامل اجتماعی (در شکلگییری هوییت) قائیل بیود ،از نیا،
نظریهاش یعنی نظریۀ رشد روانیی اجتماعی 3آشکار است .به اعتقاد برگر )3108( 3هویت،
راه توسعه مفهو ،خود برای دربرگرفتن عوامل اجتماعی است .آقامحمدیان و شیخروحیانی
( )3143معتقدند که هویت احساسی است که از تبادل فرد با واقعییت اجتمیاعیاش ناشیی
میشود و تأثیرپذیر از تغییرات محیط اجتمیاعی اسیت .در حقیقیت ،هوییت فیرد در طیی
تعامالت او با محیط اطرافش شکل میگیرد (عطاران .)3143 ،سیگلمن )3111( 1نیز مییزان
رشد هویت افراد را محصول عواملی از قبیل بافیت فرهنگیی ،رابطیه بیا والیدین ،تجیارب
خار از خانه و رشد شناختی میداند .به اعتقاد تاجفل )3104( 8هویت اجتماعی افیراد در
زمینه و بافت نگرشهای شخص به گروه خود شکل میگیرد و به پیش داوری ،تعارضات
بینگروهی ،فرهن و تبادل فرهنگی مربوط میشود .بامیستر )3113( 3نیز بر آن اسیت کیه
ساخت و شکلدهی هویت ،وابسته به فرهن است.
شکلگیری هویت ،یک رویداد مستقل که از سوی فرد به صورت خودمختار انجیا ،گییرد
نیست ،بلکه از طریق روابط اجتماعی ،در تعامل با دیگران و در کنار دیگیران بیروز مییکنید
(کییوور و مییورفی3777 ،6؛ حییاجی خیییاط3143 ،؛ وودوارد0؛ 3777؛ هیییث و مییکالفلییین،4
 .)3111سیمون )3111( 1معتقد است که هویت افراد بستگی به یافتن یک جایگیاه در جهیان
اجتماعی دارد .از نظر هارجی و دیکسون )3778( 37نیز توانایی کسب این جایگیاه تیا حیدود
زیادی به «مهارتهای ارتباطی» افراد بستگی دارد .از طریق برقراری ارتبیاط میؤثر و آمیوزش
مهارتهای ارتباطی میتیوان از بسییاری سیوءتفاهمهیا و سیوءتعبیرها در روابیط اجتمیاعی
انسانها پیشگیری کرد .ارتبیاط از نظیر یارمحمیدی ( )3143فراینیدی اسیت کیه ضیمن آن،
شنونده از نیت گوینده برداشتی میکند .بروکس و هییث )3143( 33معتقدنید کیه در ارتبیاط،
اطالعات ،معانی و احساسات از طریق پیا،های کالمی و غیرکالمی با دیگران درمیان گذاشیته
میشوند .سردارآبادی ،محسنیانراد ،سینایی ،و غفاری ( )3143برآنند که ارتباط عبارت اسیت
از فراگرد انتقال پیا ،از سوی فرستنده برای گیرنده ،مشروط بر آنکه درگیرندۀ پییا ،،مشیابهت
معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیا ،ایجاد شود.
منظور از مهارتهای ارتباطی ،33فرایندهای خاصی اسیت کیه فیرد را قیادر مییسیازد بیه
صورتی «شایسته» رفتار کند (هارجی و دیکسون .)3778 ،درحقیقت ،اجتماعی شدن هر فیرد،
1. Theory of Psychosocial Development
2. Breger
3. Sigelman
4. Tajfel
5. Baumeister
6. Coover and Murphy
7. Woodward
8. Heath & McLaughlin
9. Simon
10. Hargie & Dickson
11. Brooks & Heath
12. Communicational Skills
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دستاورد مهارتهای ارتباطی اوست که قیبالز آموختیه اسیت (بولتیون .)3111 ،مهیارتهیای
ارتباطی را میتوان مشتمل بر مهارتهای فرعی (یا خردهمهیارتهیای آن) متفیاوتی دانسیت.
توانایی گوشدادن فعاالنه به عنوان یک مهارت اساسی در روابط بین فردی مورد توجیه قیرار
گرفته است (حسینچاری و فداکار .)3148 ،استیل )3113( 3نیز معتقد اسیت کیه گیوشدادن
عبارت است از فرایند آموخته شده و پیچیدۀ حس کردن ،تفسییر ،ارزییابی ،ذخییرهسیازی و
پاسخدهی به پیا،های شفاهی .گوشدادن میؤثر ،مشیارکت فعیال در ییک گفیت و شینود ،و
فعالیتی است که گوینده را در انتقال منظور خویش ،یاری میکند (امیین چهارسیوقی.)3143 ،
کنترل عواطف به عنوان مقوله دیگری از مهارتهای ارتباطی نقش مهمی در برقراری ،تیداو،
و سالمت روابط اجتماعی ایفاء میکند .مفهو ،هوش عاطفی( 3هیجانی) نییز تیا حید زییادی
ناظر به اهمیت و تأثیر این جنبه از فرایند روابط اجتماعی است .به طور خالصه ،مقولۀ کنتیرل
عواطف ناظر به توان ابراز احساسات و کنترل آن و نیز کنار آمدن با عواطیف دیگیران اسیت
(حسینچاری و فداکار .)3148 ،توانایی دریافت و ارسال پیا،های واضح ارتباطی که از آن بیه
صورت مهارت درک پیا ،یاد میشود نییز بیه عنیوان یکیی دیگیر از مقولیههیای مربیوط بیه
مهارتهای ارتباطی مطرح است .نه تنها دریافت و ارسال پیا ،به معنیای عیا ،،بلکیه توانیایی
کشف معنای حقیقی پیا،های کالمی و غیرکالمی در ارتباط اجتماعی نیز حائز اهمیت اسیت.
در واقع ،توانایی درک چگونگی تأثیرگذاری در روابط اجتماعی و نیز توانایی فهم دیگران کیه
از آن تحت عنوان «بینش نسبت به فرایند ارتباط» یاد میشود نیز یکی دیگیر از مهیارتهیای
ارتباطی میباشد« .قاطعیت» یا فعال بودن در ارتبیاط نییز ییک مهیارت ارتبیاطی اسیت .ایین
مهارت ،ناظر به برخورداری از جسارت بدان حد است که فرد بتواند صیرف نظیر از واکینش
عاطفی دیگران سؤاالت و ابهامات خود را بیان کند (حسینچاری و فداکار.)3148 ،
شرایط جدید ارتباطی قرن حاضر ،فضای خاصی را بر هوییت افیراد و بیه خصیوص
نوجوانان حاکم کرده است .ارتباط کام یوتری ،عادات ارتباطی کاربران خود را شکل داده
است و در فرایند ارتباطات فرهنگی ،انقالبی ایجاد میکند و باعیث پدیید آمیدن جامعیۀ
مجازی میشود که برای کاربران ،ایجاد هویت شبکهای مینماید (عطاران .)3143 ،یکیی
از پیامدهای جامعۀ پست مدرن با امکانات و گزینههای فراوانی که رسانههای عمیومی از
جمله شبکۀ جهانی اطالعرسانی (اینترنت) در اختیار جوانان میگذارنید ،ایین اسیت کیه
آنان با محرکهای جدید و انیواع مختلیف رفتیار آشینا مییشیوند و ایین فضیا ،هوییت
نامشخص و همیشه متحولی را میآفریند .ناگفته پیداست که در این شرایط ،برخورداری
از مهارتهای ارتباطی تا چه حد حائز اهمیت است .میتوان یکی از رسالتهای اساسی
تعلیم و تربیت را در هزارۀ سو ،،ایجاد مهارتهای ارتباطی در دانشآموختگان ذکر کرد.
فرهن و تأثیرات فرهنگی نیز به حدی گستردهاند که میتوان آنها را شکلدهندۀ کیل
1. Steel
2. Emotional Intelligence
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درک شخص از جهان اجتماعی در نظرگرفت (هارجی و دیکسون .)3778 ،فرهن ییک
فرد ،هویت او را تشکیل می دهد و هر چیه فیرد بیا ایین فرهنی  ،ارتبیاطی عمییقتیر و
محکمتر برقرار کند ،زیربنای هویت او شکل مستحکمتری به خود میگییرد (سیهرابی و
البرزی .)3143 ،اما دورۀ رشد هویت در فرهن های مختلیف ،متفیاوت بیوده و در بیین
خرده فرهن های موجود در یک جامعه و حتی در بین دورههیای تیاریخی مختلیف در
یک جامعه نیز یکسان نیست (کروگر .)3116 ،3بنابراین ،وجیود تفیاوتهیای وسییع در
شیوۀ زندگی جوامع عشایری و شهری نیز این انتظار را ایجاد میکند کیه افیرادی کیه در
این جوامع زندگی میکنند ،مسیرهای رشدی خود را به صورت نسبتاز متفاوتی طی کیرده
و از جنبههای مختلف رشدی با هم متفاوت باشند (جمشیدی سیلوکلو .)3148 ،زنیدگی
در جامعۀ عشیایری چهیرهای کیامالز متفیاوت از جامعیۀ شیهری دارد .عشیایر از طرییق
دامداری امرار معاش و برای دستیابی به مراتع مطلوب و آب و هوای مساعد از نقطیهای
به نقطه دیگر کوچ میکنند (امیاناللهیی بهارونید .)3167،آنهیا در سییاهچیادر زنیدگی و
معیشت خود را صرفاز از طریق پرورش و نگهداری دا ،تیأمین مییکننید و همیین عامیل
معیشتی سبب کوچ دائمی آنها میشود (وثوقی و نیکخلق.)3146 ،
از جمله تفاوتهای بین جامعۀ عشایری و شهری ،میتیوان بیه تفیاوت در وضیعیت
سکونت ،امرار معاش ،آداب و رسو ،،فرهن و نظایر آن اشاره کرد (جمشیدی سلوکلو،
 .)3148شواهد قو،شناختی حاکی از آن است که جامعۀ عشایری ،جمعگراتیر از جامعیۀ
شهری است (اماناللهیی بهارونید .)3167،در فرهنی هیای جمیع گیرا ،افیراد ،بیشیتر از
هنجارهای گروهی پیروی میکنند و ارتباطات در اینگونه فرهن ها ،نقش بسیار مهمیی
دارد .خود (خویشتن) افراد ،بیشتر از طریق تعامالت اجتماعی شیکل مییگییرد و افیراد
غالباز خود را در ارتباط با دیگران توصیف میکنند؛ در حالی که در فرهن هیای فردگیرا،
افراد عالیق و ارزشهای خود را دنبال میکنند ،روابط بین افراد بیشیتر بیر پاییۀ سیود و
زیان بوده و هویت افراد مستقل از دیگران و بیشیتر بیر پاییۀ خصوصییات فیردی اسیت
(تریاندیس ،3141 ،3بوک ،3773 ،1دارویش و هوبر.)3771 ،8
جوان بودن بافت جمعیتی و تنوع خاص فرهنگی در کشور ما و همچنیین قیرار داشیتن
در عصر ارتباطات ،لزو ،تحقیق و پژوهش هر چه بیشتر در مورد مسائلی از قبییل هوییت،
فرهن و ارتباطات بیش از پیش آشکار میشود .آگاهی دستگاهها و سازمآنهای مختلیف از
وضعیتهای هویتی و سطح مهارتهای ارتباطی افراد در فرهن های گوناگون میتواند به
آنان در برنامهریزی امور و همچنین چگونگی تعامل با افراد جهت اجرای برنامههیا کمیک
شایانی کند.
1- Kroger
2- Triandis
3- Bhawuk
4- Darwish & Huber
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تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال کلی است که :آیا میتوان با توجیه بیه
وضعیتهای هویت دانشآموزان در دو جامعۀ عشایری و شهری مهیارتهیای ارتبیاطی
آنان را پیشبینی کرد؟ در عین حال و ضمن بررسی شواهد برای پاسیخدهیی بیه سیؤال
مذکور ،میتوان سؤاالت فرعی زیر را مطرح کرد:
آیا بر اساس وضعیتهای هویت میتوان مهارتهیای ارتبیاطی را در دانیشآمیوزان
عشایری پیشبینی کرد؟
آیا بر اساس وضعیتهای هویت میتوان مهارتهیای ارتبیاطی را در دانیشآمیوزان
شهری پیشبینی کرد؟
آیا بر اساس وضعیتهای هویت میتوان مهارتهیای ارتبیاطی را در دانیشآمیوزان
دختر پیشبینی کرد؟
آیا بر اساس وضعیتهای هویت میتوان مهارتهای ارتباطی را در دانشآموزان پسر
پیشبینی کرد؟
روش
آزمودنیها
جامعییۀ آمییاری پییژوهش حاضییر شییامل کلییۀ دانییشآمییوزان کییالس سییو ،دبیرسییتان و
پیش دانشگاهی اعم از شهری و عشایری مستقر در شهر شیراز بیوده اسیت .در پیژوهش
حاضر ،بر اساس جدول پیشنهادی کر سی و مورگان ( 137،)3107نفر تعییین شید کیه
این تعداد به منظور افزایش اطمینان از قدرت تعمییمپیذیری و کیاهش احتمیال خطیای
نمونهگیری ،به  107نفر افزایش داده شید .بیرای انتخیاب نمونیه ،از روش نمونیهگییری
خوشهای چند مرحلهای با واحد نمونهای کیالس اسیتفاده شید .در مرحلیۀ اول ،از بیین
دبیرستانهای نواحی آموزش وپرورش  3و  3شیراز و همچنین دبیرستانهیای عشیایری
مستقر در شیراز ،چند دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند .در مرحله بعد ،از بین
کالس های موجود در دبیرستانهای انتخاب شده ،به صورت تصادفی تعداد کالس مورد
نیاز برای تکمیل حجم نمونه انتخاب شدند .قابل ذکر است که نمونیهگییری از میدارس
دخترانه و پسرانه و کالسهای سو ،دبیرستان و پیشدانشگاهی به صیورت مجیزا انجیا،
شد .در جدول ( )3اطالعات بیشتری در مورد آزمودنیهای تحقیق ارائه شده است.
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جدول ( .)5تعداد و درصد آزمودنیها بر حسب گروه
گروهها
عشایری
شهری
مجموع

جنسیت

تعداد

درصد

پسر
دختر
پسر
دختر
دختر
پسر

17
06
13
331
341
343

38/36
37/3
38/08
17/3
33
81

ابزارهای اندازه گيری
برای اندازه گیری متغیرهای مورد نظر در این پژوهش ،از دو پرسشنامۀ تجدییدنظر شیدۀ
عینی بسط یافتۀ وضعیتهای هویت 3بنیون و آدامز )3146( 3و پرسشینامۀ تجدیید نظیر
شدۀ مهارتهای ارتباطی 1جرابک ( ،3778به نقیل از یوسیفی )3143 ،اسیتفاده شید .در
ادامه ،هر یک از ابزارهای مذکور به اختصار معرفی شدهاند.
پرسشنامۀ تجدیدنظر شدۀ عینی بسط یافته وضعیتهای هویت :این آزمیون بیر اسیاس
نظریۀ اریکسون و مارسیا در مورد هویت تدوین شده و دارای  68گوییه اسیت کیه شیامل
چهار خردهمقیاس (هویت آشیفته ،هوییت زودرس ،هوییت دییررس و هوییت پیشیرفته)
میشود و هر خردهمقیاس  36گویه را در بر میگیرد .گویههای هر خردهمقییاس در میورد
دو حیطه کلی مسائل ایدئولوژیکی (شغل ،مذهب ،سیاست و فلسفۀ زندگی) و بیینفیردی
(دوستی ،تفریح و نقش جنسی) بوده و شیوۀ اجرای این ابزار ،به صورت گروهیی و نحیوۀ
نمرهگذاری آن از نوع لیکرت  3بخشی است .بنیون و آدامز ( )3146دامنیۀ ضیرایب آلفیای
کرونباخ را در زمینۀ اییدئولوژیکی  7/31تیا ( 7/01بیا مییانگین  )7/63و در زمینیۀ روابیط
میانفردی  7/31تا ( 7/47با میانگین  )7/68گزارش کردهاند .یافتههای شیکرکن ،امییدیان و
نجاریان ( )3147حاکی از روایی قابل قبول برای این آزمون میباشید .ضیرایب پاییایی بیه
روش تنصیف ،بین  ،7/63تا  7/06برای مقیاسهای مربوط به وضعیتهای هویت مختلیف
و نیز ضرایب آلفای کرونباخ بین  7/60تا  7/46از سوی محققان دیگر گزارش شده اسیت.
(خواجهپور .)3148 ،در تحقیق حاضر نییز بیرای سینجش پاییایی آزمیون از روش آلفیای
کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی کل آزمون برابر  7/08به دست آمد.
پرسشنامه تجدیدنظر شدۀ مهارتهای ارتباطی :این ابیزار ییک پرسشینامهای  18گوییهای
است که پاسخگو به تکمیل گویههای آن بیر روی ییک طییف  3درجیهای مییپیردازد .پینج
1. Extended Objective Measure of Ego Identity Status
2. Benion & Adams
3. Communication Skills Test- Revised
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خردهمهارت گوشدادن ،تنظیم عواطف ،درکپییا ،،بیینش و قاطعییت در ایین آزمیون میورد
بررسی قرار میگیرند .برای هیر پاسیخگو در هیر ییک از خیردهمهیارتهیای میذکور نمیرۀ
جداگانهای محاسبه میشود و حاصلجمع نمرات هر فرد در مجموع  18گویه نیز مبیین کیل
مهارتهای ارتباطی پاسخگو است .شایان ذکر است که برخی از گویهها ،به دلییل ماهییت و
محتوای آنها ،در محاسبه نمره به صورت وارونه نمرهگذاری میشیوند .رواییی و پاییایی ایین
آزمون از سوی حسین چیاری و فیداکار ( )3148بررسیی شیده اسیت .ایین محققیان بیرای
سنجش پایایی آزمون با استفاده از روش آلفیای کرونبیاخ ،پاییایی کیل آزمیون را برابیر 7/61
گزارش کردهاند که حاکی از همسانی درونی قابل قبول این آزمون است؛ و به منظور بررسیی
روایی سازهای آزمون و نیز ساختار عوامل مهارتهای ارتباطی ،شیوۀ آماری تحلیل عیاملی از
نوع تاییدی و به روش مؤلفههای اصلی را مورد استفاده قرار دادهاند و مقدار عددی شاخص
 KMOرا برابر  7/03و نیز مقدار عددی شیاخص  χ2در آزمیون کروییت بارتلیت را برابیر
 3134/73گزارش کردهاند که در سطح  7/7773معنییدار بیوده اسیت .یوسیفی ( )3143نییز
ضمن استفاده از این ابزار ،ضرایب پایایی بیه روش آلفیای کرونبیاخ و دو نیمیه کیردن را بیه
ترتیب برابر با  7/43و  7/00گزارش کرده اسیت .در تحقییق حاضیر ،بیرای سینجش پاییایی
آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی حاصله برابر با  7/63بود.
شيوه جمعآوری اطالعات :پس از انتخاب نمونیه و جلیب همکیاری آزمیودنیهیا،
محقق توضیحات الز ،در مورد ضرورت همکاری صادقانه آنان و نحوه تکمیل هیر ییک
از پرسشنامهها را به صورت شفاهی ارائه کرد و متیذکر شید کیه نییازی بیه ذکیر نیا ،و
مشخصات نیست؛ س س پرسشنامهها توزیع و پس از تکمیل ،جمعآوری شد.
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یافته ها
به منظور ارائۀ تصویر روشنتری از متغیرهای بررسیشده در پژوهش حاضر ،در جدول
( )3شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است:
متغیرها
وضعیتهای
هویت
پیشرفته
دیررس
زودرس
آشفته
مهارتهای
ارتباطی
گوش دادن
تنظیم عواطف
درک پیا،
بینش
قاطعیت

جدول( .)7ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش
دختران
()341
M

30/3
31/4
13/4
11/3

پسران
()343

SD

گروهها
عشایری
()366

شهری
()373

کل نمونه
()103

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

30 0/3
33/4 0/3
18/1 1
11/6 0/8

0/3
6/4
4/6
0/3

30/6
38/1
16/3
84/3

0/3
6/1
1
6/1

36/6
33/3
18/3
10/0

0/3
6/0
1/6
0/3

30/3
33/4
13/8
11/3

0/3
0
4/4
0/1

338/3

1

1/3 331/3 3/4 331/1 1/1 333/8 1/1 338/3

37/3
31
17/1
36/3
30/3

1/3
1/1
1/4
1/3
3/1

3/1
1/1
8/1
1
3/4

37
33/8
17/3
30/3
36/8

3/0
1/4
8/0
3/0
1

31/4
33/6
17
30
30/3

3/1
1/1
8/4
1/3
1/3

37/8
33/4
17/1
36/0
36/6

1/4
3/1
1/4
3/1
3/6

37/3
33/0
17/3
36/4
36/4

به منظور بررسی این سؤال که آیا با توجه به وضعیتهای چهارگانیۀ هوییت مییتیوان
مهارتهای ارتباطی (و خیردهمهیارتهیای آن) در دانیشآمیوزان دبیرسیتانی عشیایری را
پیشبینی کرد ،از تحلیل رگرسیون استفاده شد .حاصل این تحلیل در جدول ( )1ارائه شیده
1
است.

 .1الز ،به توضیح است که در ترسیم جداول مربوط به نتایج تحلیلهیای رگرسییونی بیه منظیور صیرفهجیویی در
فضای نوشتاری نتایج غیرمعنیدار در نشدهاند.
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جدول  :1پيش بينی مهارتها (و خردهمهارتها)ی ارتباطی بر اساس وضعيت های
هویت (گروه عشایری)
متغيرهای پيشبين

متغيرهای مالک

R

R2

β

P

هویت پیشرفته
هویت پیشرفته
هویت دیررس
هویت پیشرفته
هویت زودرس

کل مهارتهای ارتباطی

7/13

7/33

گوش دادن

7/30

7/70

درک پیا،
قاطعیت

7/33
7/34

7/76
7/71

7/31
7/13
7/31
7/3
7/34

7/773
7/773
7/73
7/73
7/73

با توجه به جدول  1میتوان دریافت که وضعیت هویتی پیشیرفته بیه صیورت مثبیت
پیشبینیکننده کیل مهیارتهیای ارتبیاطی اسیت ( ،)P <7/773, β =7/31امیا ضیریب
استاندارد رگرسیون برای سه وضیعیت هیویتی دییررس ( ،)β= -7/33 , N.S.زودرس
( )β= -7/71 , N.S.و آشفته ( )β= -7/3 , N.S.معنیدار نیست.
عالوه بر این نتایج حیاکی از آن بیود کیه وضیعیت هیویتی پیشیرفته بیه صیورت مثبیت
پیشبینیکننده خردهمهارت ارتبیاطی گیوشدادن اسیت ( .) P<7/773, β =7/13وضیعیت
هویتی دیررس نیز به صورت مثبت پیشبینیکنندۀ خردهمهیارت ارتبیاطی گیوشدادن اسیت
( ،)P<7/73, β = 7/31امیا دو وضیعیت هیویتی زودرس ( )β= -7/778 , N.S.و آشیفته
( )β=7/33 , N.S.نتوانستهاند پیشبینیکنندۀ خردهمهارت ارتباطی میذکور باشیند .وضیعیت
هویتی پیشرفته به صورت مثبت پیشبینیکنندۀ خردهمهارت ارتباطی درک پیا ،اسیت (=7/3
 ،)P<7/73, βاما ضریب استاندارد رگرسیون برای سیه وضیعیت هیویتی دییررس (, N.S.
 ،)β= -7/70زودرس( )β=7/773 , N.S.و آشییفته ( )β= -7/71 , N.S.معنیییدار نیسییت.
وضعیت هویتی زودرس بهصورت مثبت پیشبینیکننده خردهمهارت ارتباطی قاطعییت اسیت
( ،)P<7/73, β =7/34اما وضیعیتهیای هیویتی پیشیرفته ( ،)β= -7/773 , N.S.دییررس
( )β= -7/78 , N.S.و آشفته ( )β= -7/76 , N.S.نتوانستهاند پییشبینییکننیده معنییداری
برای خردهمهارت ارتباطی مذکور باشند .ضیریب اسیتاندارد رگرسییون بیرای وضیعیتهیای
چهارگانییه هییویتی پیشییرفته ( ،)β=7/33 , N.S.دیییررس ( ،)β= -7/76 , N.S.زودرس
( )β=7/76 , N.S.و آشفته ( )β= -7/73 , N.S.برای خردهمهارت ارتباطی تنظییم عواطیف
معنیدار نیست .همچنین وضعیتهای چهارگانه هویتی پیشرفته ( ،)β=7/73 , N.S.دییررس
( ،)β=7/78 , N.S.زودرس ( )β= -7/71 , N.S.و آشفته ( )β= -7/30 , N.S.نتوانستهانید
خردهمهارت ارتباطی بینش را پیشبینی کنند.
در سؤال دیگر این پژوهش مطرح شده بود که آییا وضیعیتهیای چهارگانیۀ هوییت
میتواند پیشبینیکننده مهارتهای ارتباطی (و خردهمهیارتهیای آن) در دانیشآمیوزان
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دبیرستانی شهری باشد .تحلیل رگرسییون نشیان داد کیه وضیعیت هیویتی پیشیرفته بیه
صورت مثبت پیش بینیکننده کل مهارتهای ارتبیاطی اسیت ( )P<7/7773, β =7/30و
وضعیت هویتی آشفته بهصورت منفی پیشبینیکننیدۀ کیل مهیارتهیای ارتبیاطی اسیت
( )P<7/773, β = -7/33ولی ضریب اسیتاندارد رگرسییون بیرای دو وضیعیت هیویتی
دیررس ( )β=7/73 , N.S.و زودرس ( )β=7/773 , N.S.معنیدار نیست .حاصل ایین
تحلیل نیز در در جدول ( )8ارائه شده است.
جدول ( .)9پيش بينی مهارتهای (و خردهمهارتهای) ارتباطی بر اساس
وضعيت های هویت (گروه شهری )
متغيرهای پيشبين
هویت پیشرفته
هویت آشفته
هویت پیشرفته
هویت دیررس
هویت پیشرفته
هویت آشفته
هویت پیشرفته
هویت پیشرفته

متغيرهای مالک

R

R2

کل مهارتهای ارتباطی

7/86

7/33

گوشدادن

7/13

7/3

تنظیم عواطف

7/88

7/3

درک پیا،
قاطعیت

7/33
7/31

7/73
7/71

β

P

7/30
-7/33
7/30
7/33
7/3
-7/1
7/34
7/36

7/7773
7/773
7/73
7/73
7/773
7/7773
7/73
7/71

عالوه بر نتایج مندر در جدول ( ،)8یافتههیای ذییل نییز در ایین تحلییل بیه دسیت آمید:
وضعیت هویتی پیشرفته به صورت مثبت پیشبینیکنندۀ خردهمهارت ارتباطی گوشدادن اسیت
( .)P<7/73 , β =7/30وضییعیت هییویتی دیییررس نیییز بییه صییورت مثبییت پیییشبینیییکننییدۀ
خردهمهارت ارتباطی گوشدادن است ( ،)P<7/73, β =7/33اما دو وضیعیت هیویتی زودرس
( )β= -7/70 , N.S.و آشفته ( )β= -7/33 , N.S.نتوانستهاند پیشبینیکننیده معنییداری بیرای
خردهمهارت ارتباطی میذکور باشیند .همچنیین ،وضیعیت هیویتی پیشیرفته بیهصیورت مثبیت
پیشبینیکنندۀ خردهمهارت ارتباطی تنظیم عواطف اسیت ( )P<7/773 , β =7/3امیا وضیعیت
هویتی آشفته به صورت منفی پیشبینیکننده خردهمهارت ارتباطی تنظیم عواطیف اسیت
( )P<7/7773, β = -7/1و ضریب استاندارد رگرسیون برای دو وضعیت هویتی دیررس
( )β=7/71 , N.S.و زودرس ( )β= -7/776 , N.S.معنییییدار نمییییباشییید .همچنیییین
وضعیت هویتی پیشرفته بهصورت مثبت پیشبینیکنندۀ خردهمهارت ارتبیاطی درک پییا،
بود ( )P<7/73, β =7/34امیا در میورد وضیعیتهیای هیویتی دییررس (،)β= -7/73 , N.S.
زودرس ( )β= -7/771 , N.S.و آشفته ( )β= -7/76 , N.S.این مطلب صادق نبود .وضیعیت
هویتی پیشرفته نیز خردهمهارت ارتباطی قاطعیت را بهصورت مثبت پییشبینیی مییکنید
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( )P<7/71, β =7/36ولی سیه وضیعیت هیویتی دییررس ( ،)β= -7/773 , N.S.زودرس
( )β= -7/71 , N.S.و آشفته ( )β= -7/78 , N.S.قادر بیه پییشبینیی خیردهمهیارت ارتبیاطی
قاطعیت نیست .ضریب استاندارد رگرسیون برای وضعیتهای چهارگانه هیویتی پیشیرفته
( ،)β=7/73 , N.S.دیییررس ( ،)β=7/773 , N.S.زودرس ( )β=7/76 , N.S.و آشییفته
( )β= -7/73 , N.S.در مورد خردهمهارت ارتباطی بینش ،معنیدار نیست.
در بررسی این سؤال که آییا وضیعیتهیای چهارگانیۀ هوییت مییتوانید پییشبینییکننیدۀ
مهارتهای ارتباطی (و خردهمهارتهای آن) در دانیشآمیوزان دبیرسیتانی دختیر باشید ،نتیایج
تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که وضعیت هویتی پیشرفته به صورت مثبت پییشبینییکننیدۀ
کل مهارتهای ارتباطی است ( )P<7/7773, β =7/13اما سه وضعیت هیویتی دییررس
( ،)β= -7/3, N.S.زودرس ( )β= -7/78, N.S.و آشییفته ( )β= -7/33, N.S.قییادر بییه
پیشبینی کل مهارتهای ارتباطی نبودهاند .حاصل این تحلیل در جیدول ( )3نشیان داده
شده است.
جدول  :1پيش بينی مهارتهای ارتباطی (و خردهمهارتهای آن) بر اساس
وضعيت های هویت در دانش آموزان دختر
متغيرهای پيشبين

متغيرهای مالک

R

R2

β

P

هویت پیشرفته
هویت پیشرفته
هویت پیشرفته
هویت پیشرفته
هویت دیررس

کل مهارتهای ارتباطی
گوش دادن
تنظیم عواطف

7/87
7/13
7/17

7/36
7/33
7/71

قاطعیت

7/37

7/78

7/13
7/34
7/30
7/34
-7/36

7/7773
7/7773
7/73
7/73
7/78

با توجه نتایج به منیدرجات جیدول ( )3وضیعیت هیویتی پیشیرفته بیه صیورت مثبیت
پیشبینیکننیدۀ خیردهمهیارت ارتبیاطی گیوشدادن اسیت ( ،)P<7/7773, β =7/34امیا
ضرایب استاندارد رگرسیون بیرای سیه وضیعیت هیویتی دییررس (،)β= -7/71, N.S.
زودرس ( )β= -7/31, N.S.و آشییفته ( )β= -7/76, N.S.معنیییدار نیسییت .وضییعیت
هویتی پیشرفته نیز بهصورت مثبت پیشبینیکننده خردهمهارت ارتبیاطی تنظییم عواطیف
میباشد ( )P<7/73, β =7/30امیا سیه وضیعیت هیویتی دییررس (،)β= -7/73, N.S.
زودرس ( )β= -7/76 , N.S.و آشفته ( )β= -7/36, N.S.نتوانستهانید پییشبینییکننیده
معنییدار خییردهمهییارت ارتبییاطی مییذکور باشییند .همچنییین وضییعیت هییویتی پیشییرفته،
خردهمهارت ارتباطی قاطعیت را بهصورت مثبت پیشبینی میکنید ()P<7/73, β =7/34
اما وضعیت هویتی دیررس بهصورت منفی پیشبینیکننده خردهمهارت ارتباطی قاطعییت
میباشد ( )P<7/78, β= -7/36ولی ضریب اسیتاندارد رگرسییون بیرای وضیعیتهیای
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هویتی زودرس ( )β=7/71, N.S.و آشفته ( )β=7/3, N.S.در مورد خیردهمهیارتهیای
ارتباطی قاطعییت معنیی دار نیسیت .همچنیین وضیعیت هیای هیویتی پیشیرفته (, N.S.
 ،)β=7/3دییییررس ( ،)β= -7/71 , N.S.زودرس ( )β=7/74 , N.S.و آشیییفته (N.S.
 )β= -7/76,نتوانستهاند خردهمهارت ارتباطی درک پیا ،را پییشبینیی نماینید و ضیریب
استاندارد رگرسیون برای وضعیت های هویتی پیشرفته ( ،)β=7/70, N.S.دیررس (N.S.
 ،)β=7/71 ,زودرس ( )β= -7/71 , N.S.و آشییییفته ( )β= -7/73 , N.S.در مییییورد
خردهمهارت ارتباطی بینش معنیدار نمیباشد.
تحلیل رگرسیون برای بررسی پیش بینی کنندگی وضعیت های هویت بر مهیارتهیای
ارتباطی (و خردهمهارتهای آن) در دانش آموزان پسر نیز نشان داد که وضیعیت هیویتی
پیشرفته بهصورت مثبت پیشبینییکننیده کیل مهیارتهیای ارتبیاطی اسیت (, β =7/31
 )P<7/771اما وضعیت هویتی آشفته بهصورت منفی پیشبینییکننیده کیل مهیارتهیای
ارتبیاطی مییباشید ( )P<7/773, β = -7/38و ضیریب اسیتاندارد رگرسییون بیرای دو
وضییعیت هییویتی دیییررس ( )β=7/771, N.S.و زودرس ( )β=7/70, N.S.معنیییدار
نیست .در جدول  6خالصه نتایج این تحلیل ارائه شده است.
جدول  :9پيش بينی مهارتهای ارتباطی بر اساس وضعيت های هویت در
دانش آموزان پسر
متغيرهای پيشبين
هویت پیشرفته
هویت آشفته
هویت پیشرفته
هویت پیشرفته
هویت آشفته
هویت آشفته

متغيرهای مالک

R

R2

کل مهارتهای ارتباطی

7/83

7/34

تنظیم عواطف

7/18

7/33

درک پیا،

7/13

7/33

بینش

7/34

7/71

β

P

7/31
-7/38
7/33
7/33
-7/30
-7/30

7/771
7/773
7/776
7/776
7/71
7/71

همانگونه که در جدول  6مالحظه میشود وضعیت هیویتی پیشیرفته ،خیردهمهیارت
ارتباطی تنظیم عواطف را بهصورت مثبت پیشبینی میکند ( )P<7/776 ,β=7/33اما سه
وضییعیت هییویتی دیییررس ( ،)β= -7/73 ,N.S.زودرس ( )β=7/33 ,N.S.و آشییفته
( )β=7/31 ,N.S.قادر به پیش بینی خردهمهارت ارتباطی میذکور نمیی باشیند .همچنیین
وضعیت هویتی پیشرفته بهصورت مثبت خردهمهارت ارتبیاطی درک پییا ،را پییشبینیی
مینماید ( )P<7/776, β=7/33و وضعیت هویتی آشفته بهصورت منفی پیشبینیکننیده
خردهمهارت ارتباطی درک پیا ،میباشد ( ،)P< 7/71 ,β= -7/30ولی ضریب اسیتاندارد
رگرسیون بیرای دو وضیعیت هیویتی دییررس ( )β= -7/74 ,N.S.و زودرس (,N.S.
 )β= -7/33معنیدار نیست .وضعیت هویتی آشفته نیز پیشبینیکننده منفی خردهمهیارت
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ارتباطی بینش میباشد ( )P<7/71, β= -7/30اما وضعیتهای هیویتی پیشیرفته (N.S.
 ،)β= -7/71,دییییررس ( )β=7/78, N.S.و زودرس ( )β=7/73 ,N.S.نتوانسیییتهانییید
خردهمهیارت ارتبیاطی بیینش را پییش بینیی کننید .ضیریب اسیتاندارد رگرسییون بیرای
وضعیتهیای هیویتی پیشیرفته ( ،)β=7/33 ,N.S.دییررس ( ،)β=7/73 ,N.S.زودرس
( )β=7/70 ,N.S.و آشفته ( )β=7/73 ,N.S.در مورد خردهمهارت ارتبیاطی گیوشدادن
معنیدار نمیباشد و همچنین وضعیتهای هویتی پیشیرفته ( ،)β= 7/78 ,N.S.دییررس
( ،)β= 7/76 ,N.S.زودرس ( )β= 7/78 ,N.S.و آشفته ( )β= -7/3 ,N.S.نتوانستهانید
پیشبینیکننده معنیدار خردهمهارت ارتباطی قاطعیت باشند.
بحث و نتيجه گيری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه وضعیتهای هوییت و مهیارتهیای ارتبیاطی در
دانش آموزان عشایری و شهری بود .نتایج تحلییلهیا در رابطیه بیا ایین سیؤال کیه «آییا
وضعیتهای هویت میتواند پیشبینیکننده مهارتهای ارتباطی (و خردهمهارتهای آن)
در دانشآموزان عشایری باشد؟» حاکی از آن بود که در دانشآموزان عشایری ،وضیعیت
هویتی پیشرفته بهطور مثبت پیشبینیکننده مهارتهای ارتباطی به طیور کلیی اسیت .در
توجیه این یافته می توان به وجود احساس یک ارچگی در شخصیت افراد دارای وضعیت
هویتی پیشرفته (شیکرکن و همکیاران )3147 ،اشیاره نمیود .ایینگونیه افیراد بیه دلییل
برخورداری از سیاختار شخصییتی منسیجم ،از دییدگاه سیایرین نییز دارای جیذابیت و
مقبولیت خاصی می باشند .عالوه بر این ،زمینه فرهنگی جامعۀ عشایری نیز مییتوانید در
این امر مؤثر باشد .در فرهن های جمعگرا (همچون جامعۀ عشایری) ارتباطات ،یکی از
عوامل مهم مؤلفههای فرهنگی محسوب مییگیردد (بیوک .)3773 ،بیدینسیان ،طبیعیی
مینماید که دانشآموزان عشایری دارای وضعیت هویتی پیشرفته ،در روابط با دیگیران و
مهارتهای ارتباطی نیز عملکرد مطلوبی داشته باشند .از سوی دیگر ،ایین یافتیه تیا حید
زیادی با یافتههای مربوط به رابطه منفی بیین وضیعیت هیویتی پیشیرفته و اخیتالل در
عملکرد اجتماعی افراد همسو میباشد.
در خصوص رابطه وضعیت های هویت با خردهمهارتهای ارتباطی در دانش آمیوزان
عشایری نیز معلو ،شد که وضعیت هویتی پیشرفته بیه طیور مثبیت خیردهمهیارتهیای
گوشدادن و درک پیا ،را پیشبینی میکند .در تبیین این یافتیه بایید گفیت ،افیرادی کیه
دارای وضعیت هویتی پیشرفته به دلیل برخورداری از تفکر پیچییده ،انعطیاف پیذیری و
کنترل درونی باال (قاسمی و همکاران )3143 ،در خردهمهارتهای ارتباطی گوشدادن و
درک پیا ،که مستلز ،درک و فهم مطالب طرف مقابل و همچنین تفسیر و ارزیابی پیا،هیا
میباشد (هارجی ،ساندرز و دیکسون )3118 ،عملکرد بهتری دارند.
همچنین وضعیت هویتی دیررس به صیورت مثبیت پییشبینییکننیده خیردهمهیارت
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ارتباطی گوشدادن بود .اسالوین )3771( 3بیر آن اسیت کیه افیراد دارای ایین وضیعیت
هویتی چون در مرحله اکتشاف و جسیت و جیو بیه سیر مییبرنید بیهصیورت فعیال و
کنجکاوانه به دنبال پیدا کردن پاسخ سؤاالت ذهنی خود هستند .از سیوی دیگیر ،کسیب
توفیق در این امر مسیتلز ،تمرکیز بیر پییا،هیای درییافتی و برخیورداری از مهیارت در
گوشدادن میباشد .بنابر این ،قابلیت مطلیوب ایین افیراد در مهیارت میذکور تیا حیدی
تبیینپذیر است.
وضعیت هویتی زودرس نیز بهطور مثبت خردهمهارت ارتباطی قاطعیت را پییشبینیی
میکرد که میتوان این موضوع را به ویژگی راسخ بیودن در عقایید افیرادی کیه در ایین
وضعیت هویتی قرار میگیرند (طالبیان شریف ،گرزین و درگاهی )3143 ،نسبت داد.
نتایج تحلییلهیا بیه منظیور بررسیی ایینکیه آییا وضیعیتهیای هوییت مییتواننید
پیشبینیکننده مهارتهای ارتباطی در دانشآموزان شهری باشید ،بییانگر آن بیود کیه در
این گروه دانشآموزان ،وضعیت هویتی پیشرفته بهصیورت مثبیت پییشبینییکننیده کیل
مهارتهای ارتباطی می باشد .از آنجا که افراد دارای وضعیت هیویتی پیشیرفته شیناخت
مطلوبی نسبت به ظرفیتها و محدودیتهای وجودی خیویش دارنید و در برخیورد بیا
دیگران نیز بشاش میباشند (سیگلمن 3111 ،و غضنفری )3143 ،در تعامل با دیگیران و
مهارتها ی ارتباطی نیز عملکرد موفقی دارنید .ایین یافتیه بیا نتیایج تحقیقیات واتیرمن
( )3113همسو میباشد.
در مورد پیشبینی منفی مهارتهای ارتباطی بیر اسیاس وضیعیت هیویتی آشیفته در
دانش آموزان شهری نیز این تبیین را میتوان مطرح کرد که افراد وضعیت هیویتی آشیفته
به دلیل آنکه در زندگی خود رویکردی مبهم دارند (اسالوین )3771 ،از روابط اجتماعی
خود نیز انتظار مشخصی ندارند و در نتیجه نمیتوانند در این گونه روابط موفق باشند .از
سوی دیگر ،افراد دارای وضعیت هویتی آشفته که به شدت نگران ارزیابی خیود توسیط
دیگران میباشند (اسالوین )3771 ،احتماالز در برقراری ارتباط و تعامیل بیا دیگیران ،بیه
ویژه در جامعۀ گسترده و پیچیده شهری ،محافظهکارانه عمل کیرده و بیه دلییل تیرس و
نگرانی از ارزیابی منفی دیگران نمیتوانند در تعامل با سایرین ،مهارتهای ارتباطی خود
را بهبود بخشند .پژوهش طالبیان شریف ،گودرزی و نیکفرجا )3143( ،نیز نشان داد که
افراد دارای وضعیت هویتی آشفته در تعامالت اجتماعی و ارتباط با دیگران نمرات پائین
کسب میکنند.
در گروه دانشآموزان شهری ،وضعیت هویتی پیشرفته به طور مثبت پیشبینییکننیده
خردهمهارتهای ارتباطی گوش دادن ،تنظیم عواطف ،درک پیا ،و قاطعیت بود .یک تبیین
احتمالی میتواند مطرح شود و آن اینکه افراد دارای وضعیت هویتی پیشیرفته بیه دلییل
1- Slavin
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برخورداری از ویژگی های شخصیتی همچون عزت نفس باال ،احترا ،به عقایید دیگیران،
تفکر پیچیده و اتخاذ تصمیمات آزادانه و قاطع ،در خردهمهیارتهیای میذکور موفیقتیر
عمل می کنند .همچنین در این گروه از دانشآموزان ،وضعیت هیویتی دییررس بیهطیور
مثبت پیشبینیکننده خردهمهیارت ارتبیاطی گیوشدادن بیود .بیر طبیق نظیر شیکرکن و
همکاران ( )3147افراد دارای وضعیت هویتی دیررس در جست و جوی اطالعات تیازه
هستند و پیرامون عقاید و ارزشهای دیگران کنجکاوی نشیان مییدهنید .رشید مهیارت
ارتباطی گوشدادن در این افراد را میتوان در همین راستا مد نظر قرار داد.
وضعیت هویتی آشفته نیز به صورت منفی پیشبینیکننده دو خیردهمهیارت ارتبیاطی
تنظیم و کنترل عواطف در گروه دانشآموزان شهری بود .در تبییین ایین یافتیه مییتیوان
گفت که افراد دارای این وضعیت هویتی (آشفته) به دلیل داشتن عد ،پایبنیدی بیه انیواع
تعهدها و از جمله تعهدات بینفردی ،در زمینه کنار آمیدن بیا عواطیف دیگیران و تیوان
کنترل ابراز احساسات خود نیز دچار مشکل و سردرگمی میباشند.
یکی دیگر از یافته های پژوهش حاضیر ایین بیود کیه وضیعیت هیویتی پیشیرفته در
دانش آموزان دختر ،بهطور مثبت پیشبینیکننده نمرۀکل مهارتهای ارتباطی میباشد .بیه
طور طبیعی ،دختران بیش از پسران به داشتن تعامل با دیگران اهمیت میدهند (ویگینیز،
ویگینز ،و زاندن )3118 3،که این امر میتواند در مهارت یافتن مطلوب آنان مؤثر باشد.
در مورد رابطه وضیعیت هیای چهارگانیه هوییت و خیردهمهیارتهیای ارتبیاطی در
دانشآموزان دختر نیز نتایج زیر بدست آمد :وضعیت هویتی پیشیرفته بیهصیورت مثبیت
پیشبینیکننده خردهمهارتهای ارتبیاطی گیوش دادن ،تنظییم عواطیف و قاطعییت بیود.
برخورداری از ویژگیهای شخصیتی و جنسیتی زنانه ،همچون تمایل به پذیرفته شدن در
جمع ،شناخت مطلوب نسبت بیه مؤلفیههیای عیاطفی فرآینید ارتبیاط و برخیورداری از
دیدگاه روشن در زندگی (ویگینز و همکاران )3118 ،میتواند توجیه کننده یافته میذکور
باشد .وضعیت هویتی دیررس نیز بهطور منفی پییشبینییکننیده خیردهمهیارت ارتبیاطی
قاطعیت در دانشآموزان دختر بود .یافته مذکور میتواند ناشی از این موضوع باشید کیه
افراد دارای وضعیت هویتی دیررس (اعم از پسر و دختیر) هنیوز بیه تعهیدات قطعیی و
مسلم در زندگی دست نیافتهاند (اسالوین )3771 ،بنابراین دور از انتظار نیست کیه ایین
عد ،قطعیت به حوزه روابط بینفیردی نییز سیرایت کیرده و ایینگونیه افیراد در زمینیه
قاطعیت ارتباطی دچار مشکل باشند.
یکی دیگر از نتایج تحقیق حاضر آن بود که وضعیت هیویتی پیشیرفته ،مهیارتهیای
ارتباطی در دانشآموزان پسر را بهصورت مثبت پییشبینیی مییکنید .برخیورداری افیراد
دارای این وضعیت هویتی از ویژگیهایی همچون پذیرا بودن در ایجاد ارتباط با دیگیران
1- Wiggins, Wiggins, & Zanden
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و برخورداری از عزت نفس باال -که طبق نظر آرونسون )3111( 3موجب میشود افیراد
در تعامل و سازگاری با دیگران از عملکرد مطلوبی برخوردار باشند -میتواند در توجیه
یافته مذکور مطرح باشد.
وضعیت هویتی آشفته نیز بهطیور منفیی پییشبینییکننیده مهیارتهیای ارتبیاطی در
دانشآموزان پسر بود .در تبیین این یافته نیز میتوان بیان کرد کیه افیراد دارای وضیعیت
هویتی آشفته از آنجا که در پیدا کردن یک جایگاه اجتماعی مشخص دچار مشیکل بیوده
و به طور مرتب نقشهای مختلف اجتماعی را آزموده و به سرعت تیرک مییکننید و در
نوعی سردرگمی به سر می برند (سیگلمن )3111 ،بنیابراین در ایجیاد روابیط پاییدار بیا
دیگران عملکرد ضعیفی داشته و احتماال به دلیل فقدان ثبات در مخاطبان ارتبیاطیشیان-
که از عد ،ثبات در نقشهای اجتماعی آنها ناشی میشود -فرصت پرورش مهیارتهیای
ارتباطی را نمیییابنید .یافتیه میذکور بیا نتیایج تحقیقیات طالبییان شیریف ،گیودرزی و
نیکفرجا ) 3143( ،مبنی بر وجیود رابطیه مییان وضیعیت هیویتی آشیفته و اخیتالل در
عملکرد اجتماعی ،همسو میباشد.
در بررسی رابطه وضعیت های چهارگانه هوییت بیا خیردهمهیارتهیای ارتبیاطی در
دانشآموزان پسر نیز نتایج زیر بدست آمد :وضعیت هیویتی پیشیرفته بیهصیورت مثبیت
پیشبینیکننده خردهمهارتهای ارتباطی تنظیم عواطف و درک پیا ،میباشید کیه وجیود
ویژگیهایی از قبیل کنترل درونی و انعطافپذیری در افراد دارای وضعیت هویتی میذکور
(اسالوین )3771 ،میتواند تبیین کننده عملکرد موفق آنان در خردهمهارتهیای ارتبیاطی
تنظیم عواطف و درک پیا ،باشد .همچنین وضعیت هویتی آشفته ،خردهمهارتهای درک
پیا ،و بینش نسبت به فرایند ارتباط را بهطور منفی پیشبینی میکند .این یافته را میتیوان
بر اساس عد ،پایبندی و فقدان یک بینش و ایدئولوژی خاص در افیراد دارای وضیعیت
هویتی آشفته (شکرکن و همکیاران )3147 ،و همچنیین مهیارت کمتیر میردان در درک
پیا،های ارتباطی (ویگینز و همکاران )3111 ،توجیه نمود.
یافتههای پژوهش حاضر میتواند از جنبه نظری به تحقییق در زمینیههیای هوییت و
الگوهای ارتباطی کمک کند .همچنین با توجه به محدودیت و تناقضات تحقیقات پیشین
در زمینه وضعیتهای هویت و مهارتهای ارتباطی از یک سو و تفیاوتهیای فرهنگیی
دخیل در رابطه بین این دو از سوی دیگر ،انجا ،این پژوهش میتوانید در شیناخت هیر
چه بیشتر هویت نوجوانان و الگوهای ارتباطی آنان در فرهن های متفاوت نقیش داشیته
و به شکل گیری تحقیقات جدیدی در سایر فرهنگها منجر شود .از سوئی نیز انجیا ،ایین
پژوهش را می توان گامی در راستای شناخت و معرفی تحقیقات بین فرهنگیی در خیرده
فرهنگهای کمتر شیناخته شیده ،همچیون خیرده فرهنی عشیایری دانسیت .همچنیین،
1- Aronson
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یافتههای این پژوهش نیز میتواند اطالعات کاربردی مهمی برای دستانیدرکاران تعلییم
و تربیت دانشآموزان عشایری و شهری داشته باشد .علیرغم وجیود نقیاط مشیترک در
مورد وضعیت های هویت و مهارتهای ارتبیاطی ایین دانیشآمیوزان ،بیه دلییل وجیود
تفاوتهای فرهنگی جامعۀ عشایری و شهری نمیتوان انتظیارات مشیابهی از عملکیرد و
نوع رابطه و برخورد با آنان داشت ،بلکه معلمان و سایر متولیان امر آمیوزش و پیرورش
باید با در نظر داشتن این تفاوتها ،ضمن آموزش مهارتهای ارتبیاطی و اجتمیاعی بیه
دانش آموزان و کمک به رشد خودشناسی در آنان ،بتوانند از طریق شناخت هر چه بیشتر
دانش آموزان عشایری و شهری در ایجاد رابطه پربار و موفق با آنان مثمرثمر واقع شوند.
از جمله محدودیتهای درونی پژوهش حاضر ،میتوان به تعداد زیاد گویههیا در دو
ابزار مورد استفاده اشاره کرد که در مواردی منجر بیه خسیتگی دانیشآمیوزان در هنگیا،
پاسخ دهی می گردید .عد ،اطالع و آگاهی کافی مدیران واحدهای آموزشی در آموزش و
پرورش از اهمیت امر تحقیقات مربوطه که منجیر بیه عید ،همکیاری مطلیوب آنیان در
اجرای پژوهشها میگردد؛ را میتوان در زمره محدودیت اجرائی پژوهشهیایی از نیوع
پژوهش حاضر دانست.
بر مبنای پژوهش حاضر به پژوهشگران عالقهمند به تحقییق در زمینیههیای هوییت،
مهارتهای ارتباطی و تحقیقات بینفرهنگی در جوامیع مختلیف ،پیشینهاد مییگیردد بیا
کمک و مشورت متخصصان امر ،به خالصه کیردن ابزارهیای میورد اسیتفاده در تحقییق
حاضر پرداخته و با تهیه فر ،کوتاه شده ابزارهای مذکور ،زمینه انجا ،پژوهشهای مشیابه
را فراهم سازند .تکرار پژوهش حاضر ،در خرده فرهن های دیگیر ،گیروههیای سینی و
جامعۀ گستردهتر میتواند تصویر جامعتری در این زمینه ارائه کند .به نظر میرسد عالوه
بر وضعیت های هویت و عوامیل فرهنگیی ،عوامیل شخصییتی همچیون درونگرائیی و
برونگرائی 3و همچنین عوامل موقعیتی ،ارتباطات بینفردی را تحیت تیاثیر قیرار دهنید.
3
شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه درونگرائی و برون گرائی و خصوصیات بدنی افراد
یکی از عوامل مؤثر در ارتباطات می باشند (ویگینز و همکاران .)3118،همچنیین عوامیل
موقعیتی از قبیل جنبههای جغرافیائی ،اقلیمشیناختی و نیوع معمیاری نییز بیر ارتباطیات
بین فردی مؤثر دانسته شده است (موس .)3101 ،1بنابراین ،انجیا ،پیژوهشهیای دیگیر
برای بررسی و کنترل تأثیر ایین قبییل عوامیل مییتوانید زمینیه پژوهشیی مفییدی بیرای
عالقهمندان و پژوهشگران آتی باشد.

1- Introversion & Extroversion
2- Physical characteristics
3- Moos
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