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  چكيده

گروهي بر هاي ارتباطي به شيوه  هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش مهارت
جامعه آماري مورد . ميزان خودمتمايزسازي پسران نوجوان دبيرستاني شهر تهران بود

هاي منطقه سه تهران بود كه با استفاده از روش تصادفي،  مطالعه، نوجوانان پسر دبيرستان
 15(و گروه كنترل )  نفر15(شدند و در دو گروه آزمايش  آموز انتخاب  دانش30تعداد 
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آزمون  درنهايت از هر دو گروه پس. گرفتند صورت گروهي قرار هاي ارتباطي به مهارت

نتايج آزمون تحليل . بود) DSI(سازي  نامه خودمتمايز ابزار اين پژوهش، پرسش. آمد عمل به
صورت گروهي، باعث  هاي ارتباطي به  مهارتآموزش داد كه  وابسته نشانtكوواريانس و 
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  مقدمه
شناختي از    عنوان يك سازه روان      به 1خودمتمايزسازي

 است كـه آن را بـه تفكيـك          2بوئني نظريه   مفاهيم اساس 
اند؛ ايـن مفهـوم،       كرده  خويشتن يا تفكيك من نيز ترجمه     

بيانگر آن است كه افراد، تا چه اندازه قادرند ميان فرايند           
ديگر،   عبارت   به عقلي و احساسي خود، تفكيك قائل شوند؛      

درجه توانايي فرد براي اجتنـاب از تبعيـت خودكـار از            
 بوئن]. 1[ ميزان تفكيك خويشتن است      احساسات، بيانگر 

كند كمال مطلوب، آن نيست كـه فـردي سـرد و              مي  بيان
احساس باشيم، بلكه قرار      گرا و بي    شدت عيني   روح، به   بي

است درپي توازن و تعادل بوده، به يك تعريف و هويت             
دادن قابليـت   يابيم؛ اما نه به بهاي ازدسـت       شخصي دست 

هـدف اصـلي    .  عواطـف  ابراز ارتجـالي و خودانگيختـه     
، ايجاد توازن ميان احساسات و شناخت       خودمتمايزسازي

ك در معناي بوئني، بيشتر يك فرايند است تا         تفكي. است
مسير زندگي است نه يـك      » تفكيك«. يافتني  هدفي دست 

  ].2[حالت وجودي يا بودن 
كـردن    ، انطباق سالم از طريق درونـي      بوئناز ديدگاه   

گيري و تماس است       از كناره  روابط خانوادگي كه تعادلي   
آيد؛ اين تعادل در توانايي فرد بـراي تفكيـك            وجودمي  به

عــاطفي و فيزيكــي خــود از خــانواده اصــلي مــنعكس 
شود؛ مانند رسيدن به پختگي و استقالل عاطفي بدون           مي

   ].2[دادن توانايي برقراري ارتباط عاطفي با ديگران  ازدست
 تمايزسازيخودم گرفته درخصوص هاي صورت پژوهش

ها بوده و بـه نوجوانـان،         بيشتر درباره بزرگساالن و زوج    
كـه دوران نوجـواني،       اسـت؛ درحـالي     نشده  چندان توجه 

. ويـژه در تفكـر اسـت        ترين دوران تغيير و تحول به       مهم
ويژگي مهمي كه بايد بدان توجه خاص داشت، استقالل         

در ايـن دوره، خـود را    نوجـوان . است ازسوي خانواده
ســازد و  مــي اي جديــد از زنــدگي آمــاده رحلــهبــراي م

نوجـوان  . كنـد  اش غلبـه  كه بر رفتار كودكانـه  كوشد مي
رفتـار خـود و حتـي مـسئوليت      دارد مـسئوليت  آمادگي
گيرد؛ البته اين بدان معنـي   ديگران را نيز برعهده كارهاي

طور ناگهـاني خـود را از         خواهد به   نيست كه نوجوان مي   
                                                 
1 . self_diffrentiation 
2 . Bowen 

جوان در اين دوران بـه نـوعي        نو. قيد خانواده رهاسازد  
خواهـد از   سو نمـي  ازيك كشمكش دروني، دچار است؛

ديگر، به آزادي     اش پا فراتر نهد و ازسوي       دوران كودكي 
؛ بنابراين، هر گامي   ]3. [دارد  عمل و قبول مسئوليت تمايل    

و تـشويش   تـرس  سوي اسـتقالل بـردارد،   كه نوجوان به
نـدارد    شود؛ درنتيجه او چنـدان تمايـل        درونش بيشتر مي  

نوجـوان  . كنـد  طور كامل قطـع  خانوادگي را به پيوندهاي
كنـد و     مي  نياز به حمايت والدين را در هر حال احساس        

هايي است كه اين حمايت را        شهمواره در جستجوي رو   
؛ درواقع، اين تالش براي كسب استقالل و        ]4[كند    كسب

هـاي    همچنين حفظ حمايت از جانب خانواده از مصداق       
 و  3تربرگهاي تحقيق     يافته. مفهوم خودمتمايزسازي است  

رابطه ميان سبك دلبستگي، ترس از صميميت و       (4اليورز
تگي اجتنابي و   داد كه سبك دلبس     نشان) خودمتمايزسازي

. دارد  ترس از صميميت، با خودمتمايزسازي پايين رابطـه       
ترس از صميميت، بيانگر ناتواني در برقراري يك رابطـه      
صميمانه با ديگران و سبك دلبستگي اجتنابي بـه معنـاي           
احساس ناامني در روابط و جستجوي پناهگـاهي بـراي          

ك شود، نقطه اشـترا  مي كه مشاهده  چنان]. 5[آرامش است   
هر سه متغير در تعريف نظري آن، توانايي يا نـاتواني در            
برقراري ارتباط سالم است؛ درحقيقت شخص تمايزيافته       

دهد؛ همچنين    اين ويژگي را در ارتباط با ديگران معنامي       
ــدگاه     ــاطي از دي ــد ارتب ــل فراين ــوه تكام ــي نح بررس

هاي ارتبـاطي     داد، بيشترين تحول    شناسان رشد نشان    روان
هاي ارتباطي در اين      تحول. دهند  مي  واني رخ در سن نوج  

دارند كه گـذار از كـودكي بـه           سن از اين جهت اهميت    
جـويي و     دهند؛ درواقـع، اسـتقالل      مي  بزرگسالي را نشان  

هايي هستند كه نوجـواني       روابط بيشتر با همساالن، نشانه    
اگـر رابطـه    ]. 6[انـد     را از ديگر مراحل رشد متمايزكرده     

بـاطي  هـاي ارت     با استفاده از مهـارت     نوجوان با همساالن  
 در تفكيـك تفكـر از       يابد، توانـايي آنهـا      مناسب افزايش 

احساس و حفظ استقالل شخصي در حين صميميت نيـز          
  . يابد مي افزايش

» خودتمايزيـافتگي «، مفهـوم    بوئنهسته اصلي نظريه    
                                                 
3 . Thorberg 
4 . Lyyers 
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است؛ اين مفهوم براي درك وضعيت وابـستگي متقابـل          
 را روي پيوستاري از آميختگي      ، مردم بوئن. رود  كارمي  به

. داد  تا تمايزنايافتگي، بين عملكرد عاطفي و عقالني نشان       
در انتهاي ايـن دامنـه، كـساني هـستند كـه عواطـف و               

شـان بـا نظـام عـاطفي          عقلشان در هم آميخته و زندگي     
پـذير و   شود؛ درنتيجه، اين افراد، كمتـر انعطـاف     مي  اداره
 عـاطفي بـه ديگـران       توافق بوده، بيـشتر، وابـستگي       قابل

دارند؛ در انتهاي ديگـر، كـساني هـستند كـه بيـشترين             
تواند   تمايزيافتگي را دارند؛ عملكرد عقالني اين افراد مي       

هـاي اسـترس،      كند و در زمان     خودمختاري آنها را حفظ   
پـذير و مـستقل از واكـنش          پذير، تطـابق    آنها را انعطاف  

 ].2[دهد  عاطفي به ديگران نشان

شان را در     ود، اشخاص بخشي از انرژي     معتقد ب  بوئن
كننـد و بخـشي       مي  گذاري  ، سرمايه  1)با هم بودن  (روابط  

. كننـد  مـي  ديگر از انرژي را براي هدايت زنـدگي حفـظ   
ــرژي   ــااليي از ان ــزان ب ــراد در روابطــشان، مي وقتــي اف

كنند، اين روابط، تمايزنايافته و با جدايي عـاطفي           صرف
ذيري با تأثيرپـذيري    پ  شوند؛ اين آسيب    كم، مشخص مي  
؛ دارد  ، در نياز افراد به يكـديگر ريـشه        عاطفي از ديگران  

خـود،    طـور خودبـه     براي اين افراد، نيروي با هم بودن به       
دنبال آسيب به عملكرد عقالني        را به  شان  عملكرد عاطفي 

؛ اين اشـخاص بـا سـطوح پـاييني از     ]7[دهد    مي  افزايش
كننـد و     مي  گيخودتمايزيافتگي، در دنيايي احساسي زند    

  ]. 7[اين همان دنياي وابستگي متقابل است 
دادند،   انجام) 2004 (3دندي و   2اسكورنپژوهشي كه   

 از خودتمايزيافتگي و    بوئنبررسي همگرايي ميان مفهوم     
دادنـد،   عقيده بالبي از دلبستگي ايمن بود كه نتايج نـشان        

روابطي معنـادار ميـان ابعـاد تمايزيـافتگي و دلبـستگي            
ــسا ــودداردبزرگ ــافتگي،  خــرده. الن وج ــاس تمايزي مقي

درصد واريانس در اضطراب تعلـق و        40كننده    بيني  پيش
 درصد در دلبستگي اجتنابي است؛ همچنين، دلبستگي     62

و اجتنـاب پـايين از ديگـران     با اضـطراب پـايين   ايمن،
سـازد تـا از عهـده          را قـادرمي   شود كه فرد    مشخص مي 

                                                 
1 . Being together 
2 . Skowron 
3  .  Dendy 

ا اجتناب بيش از حد به      استرس برآيد، بدون اينكه اتكا ي     
  .باشد  داشتهديگران

 ادعاكردنـد كـه ايـن دو سـاختار          دندي و   اسكورن
جـاي    در ادبيات بـه   ) دلبستگي ايمن و خودتمايزيافتگي   (

خودتمايزيـافتگي، مـستلزم توانـايي      . رونـد   كارمي  هم به 
كسب نوعي حس خودمختاري است، و دلبستگي ايمن،         

، زمـان اسـترس     توانايي دستيابي خودمختار به حمايـت     
هـم  ) كننده  تكميل(ظاهر، اين دو مفهوم، مكمل        است؛ به 

هـاي عـاطفي    عنوان دو كرانه از تعامل هستند و از آنها به 
ها و دستيابي     كننده  ارتباط با مراقبت  «. كنند  انسان تعبيرمي 

  .]8[ »به خودمختاري بالغانه
 4، حـداقل    بـوئن طبـق نظريـه     : زاي تمايزيافتگي اج

  :تمايزيافتگي شخص تأثيردارندعامل بر سطوح 
  4واكنش عاطفي؛. 1

   5گسلش عاطفي؛. 2
   6آميختگي با ديگران؛. 3
  ]2[ 7.»موقعيت من«آوردن  دست توانايي به. 4

يافتـه يـا بيـشتر       رد كمترتمـايز  ف: واكنش عاطفي . 1
بـراي  . دارد ، به شدت و تجربه احساساتش توجه      عاطفي

اطـف  چنين فردي، سخت اسـت كـه در پاسـخ بـه عو            
او در دنيــايي عــاطفي  . بمانــد ديگــران، آرام بــاقي 

  ]. 9 [است افتاده دام به
فـردي،    هـاي ميـان      وقتي تعامـل   :گسلش عاطفي . 2

افراد كمتر تمايزيافتـه، ممكـن اسـت بـا            شديد هستند،   
  ]. 9[دهند  العمل نشان گسلش عاطفي، عكس

آنها خودشـان را هماننـد احساساتـشان از ديگـران           
يافتگي بـاال،   كه افراد با سطح تمايز      رحاليد. كنند  مجزامي

]. 10[از نظر عاطفي، حس نيـاز بـه جـدايي را ندارنـد              
طور عميقـي،     شوند، به   افرادي كه از نظر عاطفي، جدا مي      

يابنــد و بنــابراين، اغلــب  صــميميت را تهديــدآميز مــي
دارنـد تـا خودشـان را از ديگـران و از عواطـف                تمايل

كننـد و نمـايي       ده را انكارمي  جداكنند؛ آنها اهميت خانوا   
  ].11[دهند  مي افراطي از استقالل نشان

                                                 
4 . Emotional Reactivity 
5 . Emotional cutoff 
6 . fusion 
7 . I-position 
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 بـوئن  طبق نظر    ):همجوشي(آميختگي با ديگران    . 3
هـا،    ، مشكل اصلي در خـانواده     )1975 و   1974،  1971(

ــوده، راه  ــاطفي ب ــي ع ــز   آميختگ ــي آن ني ــل اساس ح
شود افراد كمتر تمايزيافته، در       مي  گفته. تمايزيافتگي است 

زديكشان، بيش از اندازه درگيـر يـا آميختـه بـا            روابط ن 
 ].12به نقل از  [ ديگران هستند

، توجهي خاص به وقوف بر احساسات و افكار         بوئن
وقتــي افكــار و . و جــداكردن آنهــا از يكــديگر داشــت

شـوند، همجوشـي روي        متمـايز نمـي      از هم   احساسات
ن خوبي از عقايدشـا     شدت تمايزيافته، به    افراد به . دهد  مي  

كـه    كساني]. 13[كنند    دارند و احساس فرديت مي      آگاهي
هـا و عقـل       هـاي خـانوادگي، ميـان هيجـان         در اختالف 

توانند حـق خودشـان را        شوند، مي   خويش، تفكيك قائل    
كـه    بگيرند و اسير احساسات خـويش نـشوند؛ درحـالي         

جاي   شود، فرد به    همجوشي احساسات و افكار باعث مي     
خـود  «يـد حقيقـي خـويش،       ها و عقا    كردن ارزش   مطرح
؛ يعني فرد، بخـشي از      ]14[ خويش را بروزدهد     1»كاذب

را بـه شـكلي     » خـود «بدهـد يـا       هويت خود را ازدست   
  .درآورد كه بيشتر، آرزوهاي ديگران را برآورده سازد

  دهـد فـرد،     نمـي   اي است كه اجازه     همجوشي، پديده 
خودش را از خانواده متمايزكند و به دو جنبه نـاپختگي           

ــا ــر   . 1: دارد رهاش ــساس و تفك ــي اح ــوعي همجوش ن
تـأثير   بينانـه تحـت     آن، تفكـر واقـع    وجوددارد كه طـي   

شـود كـه      گيـرد و خـادم آن مـي         مي  پذيري قرار   تحريك
تراشي و توجيه عقلي بـراي        حاصل اين همجوشي، دليل   

همجوشـي،  . 2دادن ناپختگي عاطفي است و        موجه جلوه 
و يـا چنـد نفـر    به نبود مرزها و فقـدان فرديـت ميـان د         

ــستي اســت  اشــاره ــط همزي ــه آن، رواب ــه نمون . دارد ك
» توده نامتمايز من خـانواده    «ها، به     همجوشي در خانواده  

  ].15[انجامد كه ويژگي آن، همبستگي تنگاتنگ است  مي
، مفهوم توده نامتمايز من خانواده را كه        )1966 (بوئن

اسـت، بـراي توضـيح مفهـوم          شـده   از روانكاوي اقتباس  
كرد؛ وضعيتي كـه    عاطفي خانواده ابداع  » چسبندگي  هم به«

در آن، نوعي وحدت عاطفي مشترك در تمامي سـطوح          

                                                 
1 . self pseudo 

گاه نزديكي عاطفي به قدري شديد است كه        . وجوددارد
كنند از احـساسات، افكـار،        مي  اعضاي خانواده احساس  

، ايـن  بـوئن ها و رؤياهاي هـم باخبرنـد؛ بـه نظـر            تخيل
» نزديكي مفـرط  «اخوشايند  تواند به حالت ن     صميميت مي 

 بـوئن . شـود   و درنهايت، طرد متقابل ميان دو عضو ختم       
توده نامتمـايز مـن     «چيزي را كه ابتدا به زبان روانكاوي        

بود، بعدها با استفاده از زبان نظريه  كرده توصيف» خانواده
كرد؛ هـر     ، بازگويي » تفكيك -امتزاج«ها، با عنوان      سيستم

اند كه پختگي   بر اين قضيهنبوئدو اصطالح، مؤيد تأكيد 
 هـاي  و خودشكوفايي، مستلزم آن است كه فرد از دلبستگي     

  ].2[يابد  عاطفي ناگشوده به خانواده اصلي رهايي
ك خانواده، هرچه بيشتر، تهديد و ناامني را        ياعضاي  

شـوند؛    كنند، بيشتر به همجوشـي، متمايـل مـي          احساس
وه بيـشتري    اسـترس يـا انـد       ديگر، هرچه افراد،    عبارت  به

آيند كه ايـن   باشند، بيشتر در جستجوي امنيت برمي     داشته
شـود    مي  استرس يا اندوه از همجوشي با خانواده حاصل       

عنوان نمونـه، يـك خـانواده تمايزيافتـه، بهتـر             ؛ به ]15[
ترين   توانند به يكديگر در كنارآمدن با مرگ حتي مهم          مي

ه كمتر  كه اعضاي خانواد    كنند؛ درحالي   فرد خانواده كمك  
هاي عاطفي    تمايزيافته، ممكن است پس از مدتي با نشانه       

بـوئن،  (دهنـد       يا انواعي از سوءرفتارهاي اجتماعي پاسخ     
تواند افـرادي را      اندوه مزمن مي  ]). 12[، به نقل از     1978

 توانند  وجودآورد كه از لحاظ عاطفي، بيمار هستند و نمي          به
ي هميـشه بـه     خود را از خانواده متمايزكننـد؛ آنهـا بـرا         

  ].15[چسبد  چسبند و خانواده نيز به آنها مي خانواده مي
آميخته، در حالت     ، افراد فزون  )1988 (بوئنطبق نظر   

مانند و باورهـا و اعتقادهـاي         مي  گيرافتادگي عاطفي باقي  
كنند؛ آنهـا متعـصب يـا مطيـع           مي  كمي را قاطعانه حفظ   

گردنـد    دنبال پذيرش و تأييد مي      هستند و براي هر چيز به     
كننـد و     مـي   ؛ آنها همچنين احساس نگراني را تجربه      ]11[

احــساس عــدم توانــايي درخــصوص فكركــردن،     
؛ ]16[كردن براي خودشان را دارند        كردن و عمل    احساس

، مرزهـاي   »تمايزيـافتگي خـوب   «درمقابل، افـراد داراي     
خــانوادگي روشــن، قابليــت عملكــرد خودمختارانــه و 

 سـطوح پـاييني از      سازگاري شخـصي بيـشتري دارنـد،      
كنند، عواطف قـوي دارنـد؛ ولـي          مي  اضطراب را تجربه  
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 نيـز، افـراد     بوئناز نظر   ]. 9[شوند    نمي  توسط آنها كنترل  
 در روابط نزديكشان، بيش از اندازه درگيـر         1آميخته  فزون

كه افراد تمايزيافته، قادرند تعادلي را در         هستند؛ درحالي 
  ]). 17[نقل از ، به 1978بوئن، (كنند  روابطشان حفظ

را ميان افكار   ) امتزاج(افرادي كه بيشترين همجوشي     
بـــراي نمونـــه، اشـــخاص (و احساساتـــشان دارنـــد 

ترين كـاركرد را      ، ضعيف )اسكيزوفرنيايي و خانواده آنها   
هـاي عـاطفي      احتمال، تحت سلطه واكنش     دارند؛ آنها به  

خودكار يا غيرارادي هستند و اغلـب، در برابـر سـطوح            
]. 16[شـوند     راب هم، دچار بـدكاركردي مـي      پايين اضط 
كــه آنــان قــادر بــه تفكيــك افكــار خــود از  ازآنجــايي

احساساتشان نيستند، در تفكيـك خـود از سـايرين نيـز            
سادگي در عواطف حاكم بر خانواده        مشكل داشته، لذا به   

هـاي عـاطفي      شوند؛ وقتي ايـن قبيـل دلبـستگي         مي  حل
ماند، فرد    مي   باقي نخورده  خودكار در برابر خانواده، دست    

شدن به موجـودي      در تفكيك خويش از خانواده و تبديل      
 ]. 2[ماند  مند از كاركرد مؤثر بازمي بهره

 تمايزيــافتگي، :كــارگيري مواضــع شخــصي بــه. 4
كارگيري مواضـع شخـصي،       همچنين در توانايي براي به    

شـود؛ ايـن بـه معنـاي حفـظ يـك حـس                منعكس مـي  
 زماني است كه فـرد از       شده و روشن از خود، در       تعريف

  . ]17[كند  طرف ديگران، تحت فشار است تا طوري ديگر عمل
افراد كمتر تمايزيافته از نظـر عـاطفي، بـه ديگـران            

كه افراد بيشتر تمايزيافته، اين توانايي        اند، درحالي   وابسته
 كارگيرنـد  را دارند كه مواضع شخصي خود را در روابط به      

و قادرنـد بـه افكـار و      ]) 17[بـه نقـل از        ،  1978بوئن،  (
احساساتشان، خارج از نيازشان به پيروي از انتظارهـاي         

پـردازان    ديگـر، نظريـه     ؛ ازطـرف  ]18[كنند    ديگران توجه 
گيـري    رشد، دوره نوجواني را از مراحل حساس شـكل        

صورت مـستمر     اند كه فرد به     خود جديد يا هويت ناميده    
اس كند؛ ايـن احـس     مي  احساس جديدي از خود پردازش    

   .كند تواند روابط نوجوان با خانواده را مختل يا متفاوت مي
ــاط ــه  : ارتب ــاط كلم ــه ارتب ــاه اول، كلم اي  در نگ

رسد؛ زيرا ما در      نظرمي  نياز از توضيح به     شده و بي    تعريف

                                                 
1 . Over involved 

از . هر لحظه و همه جا در حال برقراري ارتبـاط هـستيم           
پـذير نيـست؛      ، نداشتن ارتبـاط، امكـان     2واتزالويكنظر  
اسـت    آمـده   عمـل   حال، تعاريفي متعدد از ارتباط به       ينباا
  ]). 19[ به نقل از  ،1976واتز الويك، (

ارتبـاط  «: ها چنين است    ترين تعريف   يكي از معروف  
فردي، فرايندي است كه طي آن اطالعات، معـاني و            ميان

هـاي كالمـي و غيركالمـي بـا           احساسات از طريق پيـام    
، 1985روكس و هيـث،     ب(شوند    مي  گذاشته  ديگران درميان 

وجه اشتراك تعاريف مختلـف ارتبـاط       ].. 20[به نقل از    
اين است كه همگي، ارتباط را فرايند ارسال و دريافـت           

 .دانند پيام مي

 در پژوهشي با هدف بررسي تـأثير گروهـي          اسكيان
بر افزايش تمايزيافتگي فرد    ) نمايشگري  روان(سايكودرام  

آموز دختر دبيرستاني     دانش 20از خانواده اصلي در ميان      
هـاي سـايكودرام      يافـت كـه گـروه       به اين نتيجه دسـت    

آموزان دختـر دبيرسـتاني را        تواند، تمايزيافتگي دانش    مي
  .]21[ دهند افزايش

، روابط بين تمايزيـافتگي و عملكـرد        )1986 (3گرين
شناختي در ميـان افـراد سـالم، بيمـاران بـستري و               روان

پزشكي را مورد بررسـي      بيماران سرپايي مربوط به روان    
يافت كه بيماران سـرپايي و       داد و به اين نتيجه دست       قرار

بيماران بستري در مقايسه با افراد سالم، سطوح پاييني از          
  . ]22[ تمايزيافتگي را دارند

 نيز، ارتباط ميان    4دندي و   اسكورنهاي    نتايج پژوهش 
دادنـد؛ در نظـر آنهـا،         تمايزيافتگي و اضطراب را نـشان     

آميختـه كـه بـا وابـستگي          هاي درهم   هاي خانواده   ييپويا
حمايـت  ( كمبود خودمختاري و نزديكي شـديد         عاطفي،

شوند، ممكن است حـسي از گيجـي،          مشخص مي ) زياد
 و اضطراب را در اعـضاي خـانواده ايجادكننـد؛       استرس

اين روابط به درك فرايندهاي خانواده نابهنجـار هماننـد          
  .]8[ كنند مي  كمك5سازي مثلث

هـاي خـود بـه ايـن نتيجـه             در تحقيق  6پكوپو-پلگ

                                                 
2 . Watzlawick 
3 . Greyn 
4 . Skowron, & Dendy 
5 . Triangulation 
6 . Peleg  & popko 
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يافتنـد كـه ميـان تمايزيـافتگي و سـطوح شـديد               دست
مشكالت نوجوانان، ارتباط وجـوددارد؛ همچنـين ميـان         

سـطوح اضـطراب و       تمايزيافتگي و سازگاري شخصي،     
شده، ارتبـاطي     اي از مشكالت ارائه     افسردگي و مجموعه  

 بـوئن ايـن رويكـرد     معنادار وجوددارد؛ ايـن نتـايج، از        
كنند كه تمايزيافتگي، يك جنبه مهم سـالمت          مي  حمايت
طـور نزديكـي بـا        شناختي اسـت و كمبـود آن بـه          روان

هدف اين پژوهش، افزايش    . اضطراب مزمن، مرتبط است   
ــسب    ــين ك ــان و همچن ــان نوجوان ــافتگي در مي تمايزي

هاي ارتباطي براي تعامـل سـالم بـا همـساالن و              مهارت
توان فراينـدهاي عقالنـي و        با اين كار مي   خانواده است؛   

ــك  ــديگر تفكي ــان از يك ــرد؛  احــساسي را در نوجوان ك
همچنين برقراري ارتباط سالم با اطرافيان بدون وابستگي        
ــژوهش     ــن پ ــداف اي ــر اه ــا، از ديگ ــه آنه ــاطفي ب ع

شود؛ هدف بعدي، آمـوزش خـودراهبري و          مي  محسوب
تفاده از ايجاد ارتباط واضح و انتقال صحيح پيـام بـا اسـ        

  .]11[ هاي ارتباط است تمام ويژگي

  روش پژوهش
 گيري  جامعه آماري، برآورد نمونه و روش نمونه

هاي پسرانه منطقـه سـه        آموزان دبيرستان   تمامي دانش 
ــژوهش حاضــر را   ــاري در پ ــه آم ــران، جامع شــهر ته

صـورت تـصادفي      گيـري بـه     دادند و روش نمونه     تشكيل
 مرحلـه اول از ميـان        بـود؛ در    اي بدين قـرار     چندمرحله
صـورت تـصادفي، يـك        هاي منطقـه سـه، بـه        دبيرستان

شـد؛ در مرحلـه دوم، پـس از           دبيرستان پسرانه انتخـاب   
ــان دانــش اطــالع  121آمــوزان،  رســاني عمــومي در مي
آموز تمايـل خـود را بـراي شـركت در جلـسات               دانش

ــالم ــد اع ــصاحبه   . كردن ــتفاده از م ــا اس ــق ب اي  محق
آمـوزاني را كـه سـطح         از دانـش  ساختاري، تعدادي     نيمه

كرد و آنهـا      نسبت بااليي داشتند، شناسايي     تمايزيافتگي به 
كرد؛   را كنارگذاشت و دليل چنين كاري را براي آنها بيان         

را روي بقيــه ) DSI(ســازي   آزمــون خودمتمــايز ســپس
؛ از ميان ايـن افـراد،       )آزمون  پيش(آموزان اجراكرد     دانش

كه نمـره خودمتمايزسـازي آنهـا          نفر از كساني   30تعداد  
عنوان گروه نمونـه، انتخـاب و         تر از ميانگين بود به      پايين

و )  نفـر  15(هـاي آزمـايش       صورت تصادفي به گـروه      به
كاري مشاور  در ادامه با هم   . شدند  ، تقسيم ) نفر 15(كنترل  

دبيرستان، طي تماس تلفني با والدين گـروه آزمـايش و           
كسب رضايت براي حضور فرزندانشان در سيزده جلسه        

هـاي ارتبـاطي، جلـسات بـا حـضور            آموزشي مهـارت  
گروه كنترل، طـي    . آموزان گروه آزمايش برگزارشد     دانش

پس از پايان جلسات    . نكرد  اي دريافت   اين مدت، مداخله  
سـازي، پـس از      نامه خودمتمـايز    ه پرسش آموزشي، دوبار 

؛ )آزمـون   پس(گرفت    يك ماه در اختيار هر دو گروه قرار       
 .شدند وتحليل آمده تجزيه دست هاي به پس از تكميل، داده

شناخت «شده در اين جلسات، شامل        هاي مطرح   موضوع
دهنده ارتباط، شناخت موانع و تـسهيالت         اجزاي تشكيل 

مرين مهارت مناسب براي    بر سر راه يك ارتباط خوب، ت      
برقراري ارتباط، تعريف، ارائـه نمونـه و تمـرين رفتـار            

هـاي مثبـت و منفـي         قاطع، آشنايي بـا ارتبـاط و شـيوه        
برقراري ارتباط، انتخاب دقيـق كلمـات و تمـرين بيـان            

كاربردن جمالتي با ضمير      افكار و احساسات از طريق به     
  .بود» ...من و 

  طرح پژوهش
ــن   ــق در اي ــرح تحقي ــي  ط ــرح تجرب ــه از ط مطالع

 . است1آزمون همراه با گروه كنترل پس -آزمون پيش

  ژوهش ابزار پ
نامـه    ابزار مورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش، پرسـش          

، 3نـدر ال  فري و   اسكورن است؛   DSI(2(سازي    خودمتمايز
ــال  ــابي 1998ايـــن مقيـــاس را در سـ ــراي ارزيـ  بـ

 پرسش و چهـار  43اند كه شامل   خودمتمايزسازي ساخته 
واكنش عاطفي، موقعيت مواضع شخـصي،      (مقياس    ردهخ

است؛ ايـن ابـزار     ) گسلش عاطفي و آميختگي با ديگران     
شوند و يك نمـره       مي  گذاري   نمره ليكرتبراساس مقياس   

ها   مقياس   خرده كل و چهار نمره اختصاصي براي هريك از       
، ضريب اعتبار   لندر فريد و   اسكورن. شود مي  درنظرگرفته

سازي را با استفاده از بازآزمـايي،         يزنامه خودمتما   پرسش
                                                 
1 . pre test-post test randomized group design 
2 . Differantiation Scale Inventary 
3 . Skowron & Freilander 
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 انـد   داده   گـزارش  88/0همساني دروني و تحليل عوامـل       
 و 84/0، ضــريب آلفــا را پــاپكو-پلــكپــژوهش . ]23[

واكـنش  . داد  ها را به شرح زير گزارش       اعتبارخرده آزمون 
، گسلش  )/80(، موقعيت مواضع شخصي     )80/0(عاطفي  

. ]11 [)74/0(و آميختگــي بــا ديگــران ) 80/0(عــاطفي 
 260اي با حجم  نامه يادشده را روي نمونه  پرسش اسكيان

آموزان پسر دبيرستاني اجراكرد و اعتبـار آن          نفر از دانش  
؛ ]21 [داد   گـزارش  81/0را با استفاده از آلفاي كرونباخ،       

منظور سنجش اعتبار مقيـاس       همچنين در اين پژوهش به    
)DSI (      يـق  در مرحله مقـدماتي اجـراي پـژوهش، از طر

 94/0ضـريب اعتبـار   ) آلفاي كرونبـاخ  (همساني دروني   
  .آمد دست به

  ها شيوه تحليل داده
وتحليل اطالعات در اين پـژوهش، از         منظور تجزيه   به
 اسـتودنت بـراي   tهـاي    و از آزمـون  spss 19افـزار  نرم

منظـور آزمـون     هاي مستقل و تحليل كوواريانس، به       گروه
آزمـون    بر پـس آزمون فرضيه پژوهش و حذف تأثير پيش    

  .شد استفاده

  ها يافته
شود در مقيـاس      مي   مشاهده 1طوركه در نمودار      همان

آزمـون    خودمتمايزسازي، ميانگين گروه آزمايش در پيش     
است ) 93/145(، باالتر از ميانگين گروه كنترل        )7/146(

دهد كـه ميـزان خودمتمايزسـازي دو گـروه،            مي  و نشان 
يانگين نمـرات گـروه     م. اختالفي اندك با يكديگر دارند    

، بيـشتر از ميـانگين      )27/152(آزمـون     آزمايش در پـس   
است؛ اين تفاوت بيشتر از     ) 13/147(نمرات گروه كنترل    

  .آزمون است ها در پيش تفاوت ميانگين
در پژوهش حاضر بـراي آزمـون ايـن فرضـيه كـه             

هاي ارتباطي، خودمتمايزسازي نوجوانان      آموزش مهارت 
شد؛   روش تحليل كواريانس استفاده   دهد، از     مي  را افزايش 

 .است شده داده  نشان1نتايج اين آزمون در جدول 

 Fشــود،  مــي  مــشاهده1طوركــه در جــدول  همــان
از ) 833/522(آزمـون     شده مربوط به اثـر پـيش        محاسبه

گرفـت    نتيجه  توان  لحاظ آماري معنادار است؛ بنابراين مي     

 انـد؛   يرداشتهآزمون تأث   آزمون بر نتايج پس     هاي پيش   كه نمره 
پـس از  ) مداخلـه (مربوط به اثـر گـروه   F براين،  عالوه

است كه از  آمده دست به) 543/19(تعديل ميانگين برابر با  
منظـور اطمينـان      لحاظ آماري معنادار است؛ همچنين بـه      

آزمون و    به تأثير روش درماني، ميانگين پيش       بيشتر نسبت 
 tن  آزمون گروه آزمـايش و كنتـرل از طريـق آزمـو             پس

  .است  آمده2شد كه نتايج آن در جدول  وابسته بررسي
ــان ــه در جــدول  هم ــشاهده2طورك ــي  م  tشــود،  م

شده براي بررسي تفاوت ميـان گـروه كنتـرل در             مشاهده
 اسـت كـه از لحـاظ        =85/3tآزمـون     آزمون با پس    پيش

ديگـر، ميـانگين نمـرات        عبارت  آماري، معنادار است؛ به   
اسـت؛ احتمـال      يافتـه   ايشآزمون افز   گروه كنترل در پس   

آزمون، مبنـاي     وجود اين تفاوت معنادار به دليل اثر پيش       
اصلي استفاده از روش تحليل كوواريانس است، چراكـه    

آزمـون،    در تحليل كوواريانس با ايـن فـرض كـه پـيش           
باشـد،   آزمون تأثيرداشته   ممكن است بر نمره افراد در پس      

اين مقـدار،   شود و با حذف يا كاهش         مي  اين اثر محاسبه  
آزمـون مـورد بررسـي        هـاي پـس     اثر مداخلـه در نمـره     

شـده ميـان      توان تفاوت مشاهده    گيرد؛ بنابراين مي    مي  قرار
آزمون را ناشي     آزمون با پس    ميانگين گروه كنترل در پيش    

  .آزمون قلمدادكرد از اثر پيش
tشــده بــراي مقايــسه گــروه آزمــايش در   مــشاهده
 است كـه ايـن      =t 65/5ا  آزمون برابر ب    آزمون با پس    پيش

ــت   ــادار اس ــاري، معن ــاظ آم ــدار از لح ــشاهده . مق م
دهد كه تفاوت ايجادشـده       مي  هاي دو گروه نشان     ميانگين

طـور چـشمگيري بيـشتر از تفـاوت           در گروه آزمايش به   
گرفـت    نتيجـه   توان  موجود در گروه كنترل است؛ پس مي      

هاي ارتباطي، بر خودمتمايزسازي پسران       آموزش مهارت 
  .است ان دبيرستاني مؤثر بودهنوجو

  گيري بحث و نتيجه
نخستين حس واقعي از خويشتن، در اوايل كـودكي         

كنــد  كــه كــودك احــساس ، هنگــامي) ســالگي3 تــا 2(
آيـد؛ طـي آن      وجودمي  موجودي جدا از والدين است، به     

كند؛ در نوجواني، بار ديگـر        دوره كودك ابراز وجود مي    
  هـر فـرد   . شـود   مياين احساس جدايي از ديگران ظاهر       
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  آزمون آزمون و پس هاي دو گروه كنترل و آزمايش در پيش ميانگين. 1نمودار 
                

 نتايج محاسبات تحليل كوواريانس براي مقياس خودمتمايزسازي. 1جدول 

 سطح معناداري F ميانگين مجذورها درجه آزادي مجموع مجذورها منبع پراش

 024/0 833/522 568/3758 1 568/3758 آزمون پيش

 031/0 19/ 543 495/140 1 495/140 )گروه(مداخله 

   189/7 27 099/194 خطا

    30 67645 كل
                

  آزمون آزمون و پس  وابسته براي مقايسه دو گروه آزمايش و كنترل در پيشtنتايج آزمون . 2جدول 
 اداريسطح معن t درجه آزادي انحراف استاندارد ميانگين گروه

 002/0 85/3 14 2/1 2/1 كنترل

 001/0 65/5 14 52/3 4/5 آزمايش
                        

فرد، و     يك ذات منحصربه   1»خويشتن حقيقي «داراي يك   
اسـت كـه او را از       » خودي«، داراي   كارل يونگ به قول   

دار خرد و جهـت       كند؛ اين خود، عهده     ديگران متمايزمي 
خـويش در   شخصي كـه بـا خويـشتن        . رفتار فرد است  

هـا و اميـالي را كـه بـه            ها، توانـايي    تماس باشد، قريحه  
توانـد بـه      نوجوان مي . شناسد  دارد، مي   خودش اختصاص 

شـدن    نوجوان در يك دوره آگاه    . اين خود، نزديك شود   
ها احساسات و رؤياهايش از       بيني  برد؛ اغلب پيش    سرمي  به

توانايي كسب استقالل . شوند خرد ذاتي خودش ناشي مي
كنـد كـه بـا       مي شخص را يك بزرگسال تلقي    يت،  و هو 

  ]. 23[ دارد سازي شباهت مفهوم خودمتمايز
هـاي    دادند، آموزش مهـارت     نتايج اين پژوهش نشان   

ارتباطي سبب افـزايش خودمتمايزسـازي در نوجوانـان         
شـود و ابـزاري مناسـب بـراي افـزايش             دبيرستاني مـي  

                                                 
1 . True-self 

اضر يافته پژوهش ح. خودمتمايزسازي در نوجوانان است   
، ]10 [2اسـكورن ،  ]21 [اسـكيان هـاي     همراستا بـا يافتـه    

  .همراستاست] 24 [4واستيس بارتل، رزن ،]16 [3تاسون
هاي ارتباطي طبق اين الگو، مـستلزم         آموزش مهارت 

فعاليت و شركت فعاالنه در جلسات است؛ ويژگي مهـم          
ديگر اين روش، عينيت آميخته با انتزاع است و با توجـه    

كند، اين    ن سن تفكر انتزاعي بيشتر رشدمي     به اينكه در اي   
هـاي    الگوي آموزش مهـارت   . شود  الگو، مؤثرتر واقع مي   

ــزايش آگــاهي از خــود و احــساسات   ــر اف ــاطي ب ارتب
 . تمركزدارد

هـاي ارتبـاطي بـه        در اين پژوهش، آموزش مهـارت     
ــزان    ــزايش مي ــث اف ــتاني، باع ــسر دبيرس ــان پ نوجوان

ي اين نتيجه را با     است؛ اثربخش   خودمتمايزسازي فرد شده  
                                                 
2 . Skowron 
3 . Tuason 
4 . Rosen , Bartele & Harning 
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  :كرد توان بيان ها مي اين احتمال
ترين سطوح    اي هدفمند كه از پايين      استفاده از برنامه     -

هاي سـاده محتـواي هـر جلـسه را          آغازشده، با مثال  
  دهد؛ مي روشني توضيح به

تأكيد بر توانايي درك همدالنه بدون تـأثر شـديد از        -
  احساسات؛

  ه به پيامدهاي ارتباط؛ها با توج آموزش مهارت   -
هاي   ها برمبناي تفاوت    تشريح تفاوت ارتباط در انسان       -

  شخصيتي آنها؛
شركت فعاالنه اعـضاي گـروه در مباحـث و انجـام               -

كـرده، بـه همكـاري        تكاليف كه يادگيري را تـسهيل     
  شد؛ بيشتر اعضاي گروه منجرمي

نوجوانان بدين دليل كه با توجه به شرايط سـني بـه               -
يرش از طرف همساالن نيازداشتند، خود را ملـزم         پذ

دانستند كه اين خود،      به درك احساسات يكديگر مي    
دهنده واكنش    مانع درك همدالنه بود و درواقع، نشان      

عاطفي باال درخصوص اعضاي گروه بـود كـه ايـن           
مسئله با شرح الگوهـاي ارتبـاطي، نتـايج ناشـي از            

 تعـارض   برقراري ارتباط و تناسب موضوع ارتبـاط،      
ساز پيـشين و درنتيجـه،        ناشي از ابهام روابط مشكل    

استفاده از رويكردهاي جبراني ازقبيل تابعيت مطلـق        
سـازي    سـوي تمـايز     يا اجتناب، حل و گامي بلند بـه       

  .شد برداشته
وضـعيت افـراد در دو      همچنين در پژوهش حاضـر،      

ــه    ــاد چهارگانـ ــايش در ابعـ ــرل و آزمـ ــروه كنتـ گـ
ديـداري و بـا اسـتفاده از        صـورت     خودمتمايزسازي بـه  

نتـايج  . گرفـت   شده مورد توجـه قـرار       هاي تدوين   رخ  نيم
ترتيب بودند كه ميانگين نمرات چهـار         آمده بدين   دست  به

آزمون دو گروه آزمـايش و     بعد خودمتمايزسازي در پيش   
كنترل، فقط اختالفي اندك با يكـديگر دارنـد و هـر دو             

در مقايسه با   گروه در بعد گسلش عاطفي، باالترين نمره        
توان  اند؛ براي تبيين اين يافته مي كرده سه بعد ديگر كسب   

كرد كه نمونه مورد نظر، داراي وضعيت         اينچنين استدالل 
 اقتصادي بـااليي بـوده، حمايـت زيـادي از           -اجتماعي

كردند؛ طبق ديدگاه سيـستمي،       مي  جانب خانواده دريافت  

لـدين  نوجوانان در اين نظام به حمايت عاطفي مفـرط وا         
آزمـون    كـه در پـس      اند درحـالي    داده  پاسخ اجتنابي نشان  

ها از    گروه آزمايش، گسلش عاطفي، بيش از ساير مقياس       
هاي ارتباطي متأثر شده، كاهـشي بـسيار          آموزش مهارت 

گونـه    تـوان ايـن     است؛ اين اختالف فاحش را مـي        داشته
هاي ارتبـاطي، در      كرد كه در پكيج آموزش مهارت       تبيين

هاي درخواسـت و امتنـاع        قاطعيت، روش بخش آموزش   
شـدند و    داده  صورت ملموس و عملي آمـوزش       صحيح به 

صورت ويژه در اين تغيير       رسد آموزش امتناع به     نظرمي  به
هـاي غيركالمـي      است، چراكه امتناع يـا پيـام        داشته  نقش

ديگـر،    شوند و ازطـرف     متعارض، به قطع ارتباط منجرمي    
انجامنـد؛    تر مـي   به گسلش عـاطفي بيـش      1روابط گسسته 

هاي اجتنابي    هاي ارتباطي، پاسخ    همچنين آموزش مهارت  
در . كـرد   نوجوانان به حمايت زياد والدينشان را تعـديل       

ابعاد واكنش عاطفي و آميختگي با ديگران، نمـره گـروه           
آزمـون، كاهـشي چـشمگير داشـته كـه            آزمايش در پس  

توان اين كـاهش را بـه تـأثير گـروه و تـأثير ويـژه                  مي
هـا و موانـع برقـراري ارتبـاط           هاي مربوط به پل     شآموز
داد چراكه در اين بخـش از مداخلـه، جـستجوي             نسبت

عناصر مثبت و منفي در ارتباط با ديگران بـه نوجوانـان            
ها و موانع ارتباطي توسط       شد و در عمل، پل      داده  آموزش

در بعد موقعيت مواضع    . شدند  نوجوانان شناخته و بررسي   
هاي مربـوط بـه انتخـاب          آموزش رسد  نظرمي  شخصي به 

 در افــزايش  دقيـق كلمــات و قاطعيــت، عــواملي ويــژه 
اند، چراكه در اين      ميانگين موقعيت مواضع شخصي بوده    

مرحله، به نوجوانان ارتباط مثبت و اسـتفاده مناسـب از           
  . شد داده  من آموزشضمير

  منابع
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