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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی رابطه بین همبستگی خانواده و الگوی ارتباطی والدین با بحران هویت نوجوانان
بود .روش پژوهش توصیفی ،و از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه دوم در
سال تحصیلی  1398-99در حال تحصیل بودند میباشد و شامل  1100نفر می باشند که با استفاده از جدول کرجسی و
مورگان تعداد حجم نمونه برابر  285با روش نمونه گیری در دسترس استفاده شدند .ابزارهای استفاده شده در این
پژوهش ،پرسشنامه ارزیابی همبستگی خانواده السون و الوی ( ،)1985پرسشنامه تجدید نظر شده الگوی ارتباطی
خانواده فیتزپاتریک و ریچی ( ،)1994و پرسشنامه بحران هویت احمدی ( )1376بوده اند .دادهها با فرمول همبستگی
پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار  SPSS 18تجزیه و تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که بین همبستگی
خانواده و جهتگیری گفت و شنود با بحران هویت رابطه منفی و معنی دار ،و بین جهتگیری همنوایی با بحران
هویت رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .همچنین همبستگی خانواده و الگوی ارتباطی والدین می توانند بحران هویت
را پیش بینی کنند.
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مقدمه
دوره نوجوانی یکی از مهم ترین دوره های زندگی انسان است؛ به گونه ای که بیشترین تغییرات
شخصیت (چه از لحاظ شناختی ،اجتماعی و فیزیکی) در این دوره شکل می گیرد (اولوف
اسدوتر ،فورمارک ،آسالند و نیسون .)2018 ،1بر طبق سرشماری سال  ،2011حدود  12میلیون
نوجوان  19-10ساله در ایران وجود دارد که نیمی از آنها را دختران تشکیل میدهند (ارسنجانی
شیرازی ،جوادی فر ،جوادنوری و حقیقی زاده .)1394 ،دختران نقش مهمی در سالمت جامعه
امروز و آینده دارند و سرمایه گذاری بر روی این گروه سنی و ارتقاء سطح سالمت و کیفیت
زندگی آنها یکی از مهمترین راهکارها برای تحقق اهداف سازمانهای بهداشتی محسوب
میشود (عیسی پور .)1397 ،مطالعات نشان دادهاند که سالمت جسمی و روانی و کیفیت زندگی
دختران نوجوان نامطلوبتر از پسران میباشد (میتچایسون ،موند ،اسلیوا-یونان و های2013 ،2؛ به
نقل از عیسی پور.)1397 ،
یکی از مفاهیمی بسیار مهمی که میتواند در سالمت جسمی و روانی و کیفیت زندگی دختران
نوجوان تاثیر به سزایی داشته باشد ،مفهوم هویت 3و بحران هویت میباشد .نوجوانی یک دوره
حیاتی برای نوجوانان در سراسر جهان است ،زیرا اینزمانی است که آنها باید هویت خود را
توسعه دهند (یونوس ،مالیک و زکریا .)2018 ،4در سده گذشته و با رشد سریع فنآوریهای
ارتباطی و تأثیر آن بر هویت ،این مفهوم از ابعاد مختلف موردتوجه دانشمندان ،نظریهپردازان و
پژوهشگران قرارگرفته است .تعاریف گوناگونی از هویت ارائه دادهاند که سادهترین تعریف
پاسخی است که هر فرد به سؤال «من کیستم؟» میدهد .نظریهپردازان مکتبهای گوناگون ابعاد
و انواع مختلفی برای هویت قائلاند که روشنترین آنها تفاوت بین هویت فردی و هویت
جمعی میباشد (مصطفوی طالمی .)1395 ،در میان نظریههای نوین مربوط به رشد هویت در
نوجوانان از نظریه مارسیا 5میتوان نام برد .الگوی وضعیت هویت مارسیا )1996( 6بیشتر بر پایه
نظریه اریکسون در رابطه با شکلگیری هویت در نوجوانان شکلگرفته است .مارسیا از چهار سطح
جداگانه در رشد هویت ایگو ،یاد نموده است که آن را در مفهوم حضور یا عدم حضور بحران،
1

. Olofsdotter, Furmark, Aslund & Nisson

2.

Mitchison, Mond, Slewa-Younan & Hay
identity
4. Yunus, Malik & Zakaria
5. Marcia
6. Marcia Identity Status
3.

بررسی رابطه همبستگی خانواده و الگوی ارتباطی121................................................................

اکتشاف و تعهد وصف میکند .این چهار وضعیت عبارت اند از هویت نامتمایز( 1وضعیتی بدون
بحران کنونی و بدون تعهد) ،تفویض اختیار( 2وضعیتی با تعهد بدون بحران پیشین) ،مهلت

مجاز3

(وضعیتی با بحران فعلی و بدون تعهد) و باالخره اکتساب هویت( 4وضعیتی با تعهد و بحران
پیشین) .اگرچه این مراحل در یک موقعیت بهنجار در نظرگرفته می شوند ولی بر چگونگی
درگیرشدن نوجوانان برای شکل گیری هویت تأکید دارند (شوآرتز2011 ،5؛ به نقل از عیسی پور،
.)1397
افرادی که دچار بحران هویت هستند ،از نشانه های بی هدفی ،پوچی ،ناامیدی ،عدم اعتماد به
نفس ،بی ارزشی ،نارضایتی از زندگی ،اضطراب ،غمگینی ،پرخاشگری و عصبانیت در رنج هستند
و در دوره نوجوانی به د لیل شرایط خاص خود و تغییر و تحوالت سریع در زمینه های مختلف
جسمانی ،هیجانی و شناختی و جست و جویی برای یک هویت بزرگسال ،بحران هویت به شکل
آشکاری به چشم می خورد (رجایی ،حاجی اربابی و افضل القوم .)1393 ،یکی از مؤلفه هایی که
ممکن است با بحران هویت نوجوانان در ارتباط باشد ،همبستگی خانواده 6است .خانواده فراهم
کننده فضای امنی است که فرزندان در آن مهارت های ارتباطی صمیمانه و نزدیک و سالم را
می آموزند .یکی از کنش های خانوادگی ،همبستگی یا انسجام خانوادگی است که نشان دهنده
روابط عاطفی میان والدین و فرزندان در مراحل مختلف رشدی است (چویی2012 ،؛ به نقل از
امانی و بابایی گرمخانی .)1393 ،مطالعات مختلف نشان داده اند که خانواده هایی که همبستگی در
آن ها باالست ،اعضا حمایت بیشتری از یکدیگر دارند ،احساس نزدیکی و گرمی بیشتری نسبت به
هم دارند و وقت بیشتری برای با هم بودن و صمیمیت روانی و فیزیکی می گذارند (امانی و بابایی
گرمخانی.)1393 ،
همچنین ،نوجوانانی که در خانواده های سالم رشد می کنند ،سطح باالتری از دوست داشته شدن،
مورد حمایت شدن ،ارزشمندی و توانایی بهتر برای مقابله با مشکالت را نشان می دهند .این افراد
در مقایسه با دیگر افراد از سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی باالتری برخوردارند و از زندگی
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خود احساس خرسندی دارند (پیساین ،الکس و آالمپای .)2014 ،1حاصلی آزاد و عارفی ()1397
نشان دادند که انسجام خانواده را می توان متغیری پیش بین برای بحران هویت نوجوان در نظر
گرفت .در نتیجه در این پژوهش  ،خانواده می تواند با تاثیر بر میزان تجربه بحران هویت فرد ،یکی
از عوامل مؤثر در رشد بهنجار شخصیت ،فائق آمدن بر تکالیف رشدی و عملکرد و رفتار سالم
شخص در چالش برانگیزترین مرحله زندگی وی ،یعنی "نوجوانی" باشد .امیرتیموری ()1396
دریافت که جو خانواده یعنی انعطافپذیری و همبستگی خانواده میتواند میزان وقوع رفتارهای
پرخطر را پیشبینی کند .مهدی پور ،فروغیان ،فالحتی و نادیان ( )1396گزارش کردند ،از میان دو
بعد الگوهای ارتباطی فقط بعد گفت و شنود با سه سبک هویتی :اطالعاتی ،هنجاری و تعهد رابطه
مثبت وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که صرفاً بعد گفت و شنود قادر به پیش بینی
معنادار هویت از نوع اطالعاتی ،هویت از نوع هنجاری و هویت از نوع تعهد است .سبک هویتی
نوجوانان در تعامل با خانواده شکل می گیرد ،در نتیجه ایجاد ارتباط های موثر با فرزندان و تشویق
آنها به ابراز نظر و ن ظرخواهی در تصمیم گیری های خانوادگی می تواند در شکل گیری سبک
های هویتی کارآمدتر در نوجوانان نقش موثری داشته باشد .مارتینز-پامپلیگا 2و همکاران ()2019
نشان دادند که ساختار خانواده نوجوانان از جمله انسجام خانوادگی بین مادر و نوجوان ،کشمکش
ها و تعارضات بین والد ین نقش مؤثر در ناسازگاری های دوران نوجوانی افراد دارند .یی 3و
همکاران ( )2019گزارش کردند که همبستگی خانوادگی بر سازگاری اجتماعی از طریق احساس
امنیت نوجوانان و ایجاد تعامالت بین فردی تأثیر می گذارد .باماکا-کولبرت 4و همکاران ()2018
نشان دادند که خانواده همبسته یکی از عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی نوجوانان است و این امر
تکالیف فرزندپروری را آسان تر می کند.
لین و یی ) 2019( 5در پژوهشی به بررسی تأثیر همبستگی خانوادگی و رضایت از زندگی در دوران
نوجوانی بر پیامدهای بعدی پرداختند و دریافتند که همبستگی خانواده و رضایت از زندگی
نوجوانان تایوانی با گذشت زمان کاهش می یابد و این به نوبه خود منجر به پیامدهای منفی زندگی
مانند سطح ا فسردگی و انحراف بیشتر و سطح پایین تر اعتماد به نفس نیز می شود .عالوه بر رابطه
مستقیم بین همبستگی خانواده و پیامدهای نوجوانان ،همبستگی خانواده نیز با تغییر رضایت از
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زندگی ،تأثیرات غیرمستقیمی بر عزت نفس و افسردگی داشت .همچنین ،رضایت از زندگی اولیه
به طور غیرمستقیم با تغییر در همبستگی خانواده مرتبط است .یکی دیگر از مؤلفه هایی که ممکن
است با هویت و بحران هویت نوجوانان در ارتباط باشد ،الگوهای ارتباطی والدین 1است .مطالعات
مختلف نشان داده اند که در خانواده های با گفت و شنود باال ،فرزندان دارای عزت نفس باالیی
هستند  ،به این معنا که فرزندان در می یابند که از طرف والدین شان درک می شوند و به آن ها
اهمیت می دهند .لذا ،گفت و شنود باال پیش بینی کننده مثبت و معناداری برای سالمت جسمانی و
روانی اعضای خانواده است (بهرامی و خوشبخت .)1394 ،جاللی آدرگانی ( )1397دریافت که
الگوهای ارتباطی ناکارآمد اعضای خانواده ،پیوند فامیلی ضعیف ،نادیده گیری و عدم پذیرش از
سوی والدین ،آسیب پذیری والدین و اعضای خانواده ،وضعیت اقتصادی نامناسب اعضای
خانواده ،سبک های فرزندپروری نامناسب ،شیوه مدیریتی نادرست در خانواده ،خشم و عصبانیت
درونی ناشی از مشکالت خانواده نوجوانان باعث به وجود آمدن عوامل خطر سازی میشود که
زمینهساز هویت آشفته در نوجوانان است .روشن زاده و رضایی ( )1395نشان دادند که عملکرد
خانواده با هویت خودشیفتگی رابطه معکوس معنی دار دارد .همچنین ،ابعاد عملکرد خانواده به
گونه معنی دار قادر به پیش بینی هویت خودشیفتگی میباشند .بوسیو و بیاور )2019( 2نشان دادند
که تغییر در ساختار خانواده مخصوصاً طالق والدین می تواند رفتارهای بزهکارانه دوره نوجوانی را
پیش بینی نماید.
با توجه به اینکه اساسی ترین مسئله در نوجوانی هویتیابی است و هویتیابی نوجوانان و انواع
سبک های هویتی نوجوانان آثار فراوانی بر جامعه دارد و نیز با توجه به نتایج پژوهشهای مختلف،
خانواده میتواند در شکل گیری هویت نوجوانان و غنابخشیدن به فلسفه زندگی آنها بسیار موثر
واقع شود؛ بنابراین محقق در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که آیا بین
همبستگی خانواده و الگوی ارتباطی والدین با بحران هویت دانشآموزان رابطه وجود دارد؟
روش شناسی
نوع پژوهش حاضر براساس هدف ،کاربردى مىباشد و براساس چگونگى به دست آوردن
دادههاى مورد نیاز ،تحقیق حاضر توصیفى و از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه
دانشآموزان مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی  1398-99در حال تحصیل بودند میباشد و
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شامل  1100نفر می باشند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد حجم نمونه برابر  285با
روش نمونه گیری در دسترس استفاده شدند.
ابزارهای پژوهش عبارتند از:
الف -پرسشنامه ارزیابی همبستگی خانواده :این مقیاس توسط السون و الوی ( )1985ساخته شده
است و همبستگی خانواده با  20سوال سنجیده می شود .نمره گذاری مقیاس به صورت طیف
لیکرت  5نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»« ،به ندرت»« ،گاهی اوقات»« ،غالباً» و
«همیشه» به ترتیب امتیازهای  4 ،3 ،2 ،1و  5درنظر گرفته می شود .هر چه نمره همبستگی خانواده
باالتر باشد ،گفته می شود که خانواده منسجم تر است .در پژوهش السون و الوی ( )1985روایی
محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است .در ایران در پژوهش جاللی ،احدی و کیامنش
( )1395پایایی همبستگی خانواده به وسیله آلفای کرونباخ  0/77به دست آمد.
ب -پرسشنامه تجدید نظر شده الگوی ارتباطی خانواده  :پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوی ارتباطی
خانواده ( )RFCPدر سال  1994مشتمل بر  26گویه توسط فیتزپاتریک و ریچی طراحی شد .این
پرسشنامه دارای دو زیرمقیاس به نامهای جهتگیری همنوایی و جهتگیری گفتوشنود میباشد.
در این پرسشنامه میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را با  26گویه که درباره وضعیت
ارتباطات خانواده هستند در دامنه  5درجه ای مورد سؤال قرار می دهد .نمره  4معادل «کامالً
موافقم» و نمره  0معادل «کامالً مخالفم» است 15 .گویه اول مربوط به بعد جهت گیری گفت و
شنود و  11گویه بعدی مربوط به جهت گیری همنوایی می باشند .فیتزپاتریک و ریچی ()2002
پایایی مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ برای بعد گفت و شنود  0/89و برای بعد همنوایی
 0/79گزارش کردند .در ایران نیز جوکار و رحیمی ( )1386این پرسشنامه را ترجمه نموده و با
استفاده از آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی بعد گفت و شنود را  0/88و ضریب پایایی بعد همنوایی
را  0/84گزارش نمودند .همچنین ،آن ها با استفاده از روش تحلیل عاملی ،روایی پرسشنامه را مورد
بررسی قرار دادند .و ضمن تأیید وجود دو عامل در ابزار مورد استفاده ،مقدار  KMOرا  0/85و
ضریب آزمون بارتلت را برابر  1948/90گزارش نمودند که در سطح  0/001معنادار بود (بهرامی و
خوشبخت.)1394 ،
پ -پرسشنامه بحران هویت :پرسشنامۀ بحران هویت ،یک مقیاس مداد -کاغذی است که احمدی
در سال  1376آن را در  40سؤال تدوین کرده است .نمره کل سواالت ،متغیر بحران هویت را
تشکیل میدهد .ضرایب اعتبار به دست آمده از روش های متفاوت در پژوهش های گوناگون ،از
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طیف  0/71تا  0/85بود که انسجام کافی و قابل قبول میان سواالت پرسشنامه را نشان می دهد.
همچنین ،قابل فهم و ساده و روشن بودن سؤال ها و روایی صوری پرسشنامه نیز مورد تایید قرار
گرفته است (ساعتچی ،کامکاری و عسکریان.)1395 ،
برای تجزیه و تحلیل دادهها در بخش امار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد ،و در بخش امار
استنباطی از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد .همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها
دادهها از نرم افزار  SPSS 18استفاده شد.
یافتهها
از بین نمونه آماری  285نفره پژوهش 69 ،نفر ( 24/2درصد) از پدران دانشآموزان دارای
تحصیالت دیپلم و پایینتر 83 ،نفر ( 29/1درصد) دارای تحصیالت فوق دیپلم 69 ،نفر (24/2
درصد) دارای تحصیالت لیسانس ،و  64نفر ( 22/5درصد) دارای تحصیالت فوق لیسانس
میباشند 71 .نفر ( 24/9درصد) از مادران دانشآموزان دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر 66 ،نفر
( 23/2درصد) دارای تحصیالت فوق دیپلم 95 ،نفر ( 33/3درصد) دارای تحصیالت لیسانس ،و 53
نفر ( 18/6درصد) دارای تحصیالت فوق لیسانس میباشند 148 .نفر ( 51/9درصد) از پدران
دانشآموزان دارای شغل آزاد ،و  137نفر ( 48/1درصد) کارمند میباشند 186 .نفر ( 65/3درصد)
از مادران دانشآموزان دارای شغل خانهدار ،و  99نفر ( 34/7درصد) کارمند میباشند.
 :1میانگین ،انحراف استاندارد ،و ماتریس ضرایب همبستگی بین الگوهای ارتباطی والدین و همبستگی خانواده با بحران
هویت
متغیر

M

SD

2

1

جهت گیری گفت و شنود

31/04

9/782

1

جهت گیری همنوایی

25/73

4/111

**-0/085

1

همبستگی خانواده

60/30

12/997

**0/384

**-0/191

بحران هویت

3/14

4/880

**-0/279

**0/158

3

4

1
**-0/23

1

* *در سطح  0/01معنی داری است* .در سطح  0/05معنی داری است.

نتایج مندرج در جدول فوق همبستگی معنی داری بین همبستگی خانواده و الگوهای ارتباطی
والدین با بحران هویت نشان می دهد ،و بین جهت گیری گفت و شنود ( ،)-0/279جهت گیری
همنوایی ( ،)0/158همبستگی خانواده ( ،)-0/23رابطه معنی داری وجود دارد.
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ضریب همبستگی چندگانهR

مجذور ضریب همبستگی چندگانهR2

همنوایی
همبستگی خانواده

ضریب بتا استاندارد شده )(Beta

جهت گیری گفت

0/323

0/105

ضریبt

شنود

معنی داری

جهت گیری گفت و

-0/230

-3/763

0/000

0/119

2/065

0/040

-0/102

1/637

0/103

دوربین واتسون

متغیرهای پیش بین

1/937

هم خطی داده ها

 :2ضریب همبستگی چندگانه ،ضرایب رگرسیون ،ضریب تعیین ،خطای استاندارد برآورد و هم خطی داده ها

تلورانس

VIF

0/853

1/173

0/963

1/038

0/828

1/208

جدول فوق نشان میدهد که الگوهای ارتبطی و همبستگی خانواده می توانند بحران هویت را پیش
بینی کنند و قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری گفت و شنود بیش از سایر متغیرهاست.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش صورت گرفته به دنبال بررسی رابطه همبستگی خانواده و الگوی ارتباطی والدین با بحران
هویت نوجوانان بوده است .بررسی یافتههای پژوهش نشان میدهد که همبستگی خانواده رابطه
منفی با بحران هویت ،جهتگیری گفت و شنود رابطه منفی با بحران هویت ،و جهتگیری
همنوایی رابطه مثبت با بحران هویت دارد .پژوهشهای امیرتیموری ( ،)1396روشن زاده و رضایی
( ،)1395اُلسن 1و همکاران ( ،)2019و دروری 2و همکاران ( )2016از جهت وجود رابطه منفی بین
همبستگی خانواده و بحران هویت با پژوهش حاضر همسو میباشد .در تبیین یافته فوق میتوان
گفت که خانواده یک نهاد اجتماعی است و هیچ نهادی در تاریخ و فرهنگ وتمدن انسانی به
اندازه آن قدمت ندارد .خانواده سنگ بنای جامعه بزرگ انسانی است و در روابط اجتماعی و رشد
تعالی یکایک اعضای جامعه نقش بنیادین دارد .تالش در جهت استحکام خانواده ارج نهادن به
ارزشهای پایه دار زندگی مشترک در خانواده و روابط درون این نهاد اجتماعی ،زمینه را برای
سالمت اخالقی و سالمت عمومی مردم یک جامعه فراهم میکند .خانواده همچون صدفی است
Olesen
Drury

1
2
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که اگر پایههای آن سنجیده و درست نباشد هرگز مرواریدی نخواهد پرورید .خانواده تنها در
تامین و رفع نیازهای مادی و اقتصادی و تداوم نسل نیست بلکه حس مشارکت و تفاهم برای
وسعت نگرش و امکان دستیابی به فرصتهای بیشتر است (آقاجری .)1395 ،به اعتقاد
کلیماویسیوت 1و همکاران ( )2017خانوادههایی که همبستگی در آنها باالست اعضا حمایت
بیشتری از یکدیگر دارند ،احساس نزدیکی و گرمی بیشتری نسبت به همدیگر دارند و وقت
بیشتری برای با هم بودن و صمیمیت روانی و فیزیکی میگذارند .اغلب محققان همبستگی خانواده
را عامل مهمی در توانایی استقالل عاطفی از دیگران عنوان کردهاند .در حالت کلی میتوان گفت
که همبستگی خانوادگی باال از اضطراب و اجتناب اجتماعی جلوگیری میکند که خود میتواند
منجر به کاهش احساس تنهایی و عدم گرایش و وابستگی شدید به روابط با افراد خارج از خانواده
شود .در توجیه وجود ارتباط منفی بین همبستگی و بحران هویت باید گفت که احتماال هر اندازه
نقشها در خانواده مشخص نباشد و همبستگی بین افراد خانواده پایین باشد و اعضای خانواده در
انجام وظایف و کارکردهای موردنظر بهتر عمل نکنند اعضای خانواده دچار بحران هویت
میشوند.
اولین عامل و مهمترین ابزار جامعهپذیری افراد یک جامعه« ،خانواده» میباشد ،زیرا اجتماعی شدن
افراد از خانواده شروع میشود .نوزاد انسانی در خانواده رشد و نما میکند ،رفتارهای اجتماعی،
هنجارها و ارزشها را میآموزد و یاد میگیرد که چگونه با دیگران تعامل داشته باشد .بنابراین
هویت انسانی در خانواده شکل میگیرد .حال اگر خانوادهای دچار اختالل و نابسامانی باشد و
کارکرد و نقش ا صلی خود یعنی تربیت و پرورش را از دست بدهد ،فرآیند جامعهپذیری به خوبی
انجام نمیشود ،در این وضعیت فردی که وارد عرصههای مختلف اجتماعی شده است ،دچار
بحران هویت میشود و نمیتواند خود را با ارزشهای پذیرفته شده جامعه همنوا کند و نقش خود
را به خوبی ایفا کند .همچنین شباهنگ ( ،)1397برفر و فرجزاده ( ،)1394هیندز و همکاران
( ،)2016و هایکی و گرافسکی ()2017دریافتند که جهتگیری گفت و شنود رابطه منفی با بحران
هویت ،و جهتگیری همنوایی رابطه مثبت با بحران هویت دارد .میتوان اینگونه بیان کرد که
براساس الگوی ارتباطی والدین رمزگردانی و رمزگشایی پیامهایی که بین افراد خانواده رد و بدل
میشود ،شکل گرفته و در نحوه به کارگیری دادهها در تعامالت آینده مورد استفاده قرار میگیرد.

Klimaviciute

1
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مطابق نظریه چو 1و همکاران ( )2015الگوهای ارتباطی والدین بیش از اینکه یک خصیصه
شخصیتی باشد ،حاصل تجارب ناشی از تعامالت خانوادگی است.
دو جهتگیری کلی الگوهای ارتباطی خانواده شامل جهتگیری گفت و شنود (یعنی فضایی که
اعضای خانواده به تعامالت خود انگیخته و مشارکت در مباحث و ابراز ایدههای جدید تشویق
میشوند) و جهتگیری همنوایی (یعنی میزان فشاری که خانواده بر اعضا ،برای یکسانسازی
گرایشها ،ارزشها و باورها وارد میآورد) میباشند .هر قدر افراد در محیط خانواده هیجانات
خود را بروز دهند و در ابراز احساسات خود تشویق شوند و بتوانند آزادانه به بحث و تبادل نظر
بپردازند میتوانند از سطح کیفیت زندگی باالتری برخوردار باشند و فرد کمتر احتمال دارد که به
عوارض بحران هویت گرفتار شوند .بدین ترتیب که تقویت بعد گفت و شنود منجر به استفاده از
شیوه های حل تعارض کارآمد و رابطه سالم والد -فرزندی و افزایش عزت نفس ،دوست داشتن
دیگران ،توجه به عواطف و احساسات دیگران ،احساس مسئولیت ،تبحر در حل مسائل،
مهارتهای ارتباطی قویتر ،سطح تابآوری باالتر و رشد استقالل ،قدرت مدیریت موقعیتها بر
اساس تواناییهای شخصی شان میشود .به همین دلیل افراد دارای جهت گیری گفت و شنود به
انسان و زندگی دیدگاه مثبت تری پیدا می کنند و دارای هویتی مشخص شده میشوند و از دچار
شدن به عوارض بحران هویت جلوگیری به عمل میآید (رشیدی و همکاران.)1395 ،
مطابق نظریه هیندز 2و همکاران ( )2016عدم موفقیت افراد در شکل دادن به هویت فردی خود،
اعم از اینکه به علت تجارب کودکی یا شرایط نامساعد فعلی باشد ،بحرانی ایجاد میکند که
بحران هویت یا سرگشتگی نام دارد .ارتباطات موجود در بین اعضای خانواده به عنوان یکی از
مهمترین جنبه های روابط بین فردی و کلیدی برای فهم مکانیسمهای تحت تأثیر روابط خانوادگی
قلمداد میشوند .میتوان گفت که خانوادههایی که همبستگی و ارتباط کمتری باهم دارند،
اختالف و ناسازگاری در بین آنها بیشتر است .براساس دیدگاه مازلو 3یکی از نیازهای انسان مورد
احترام واقع شدن است .در صورت برآورده شدن رضایت بخش این نیاز از سوی خانواده ،فرد
احساس ارزشمندی میکند و مستقیماً کیفیت زندگی وی تحت تأثیر قرار می گیرد .خانوادههای
که روابط ضعیفی د ارند دچار گسستگی عاطفی ،فقدان صمیمیت و عدم انطباق پذیری میشوند.
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در تبیین رابطه مثبت جهتگیری همنوایی با بحران هویت باید گفت چون در این خانوادهها تأکید
روی همگن شدن عقاید و نگرشها است ،فرزندان از طرح مسائل چالش برانگیز اجتناب میکنند.
در نتیجه مهارت چندا نی برای رویارویی با مشکالت احتمالی نداشته و به دیگران متکی می مانند.
این نوع روابط زمینهساز مشکالت اساسی نظیر بحرا هویت در آینده خواهند شد.
منابع
امانی ،احمد ،.بابایی گرمخانی ،محسن .)1393( .بررسی رابطه همبستگی خانواده و الگوی انضباطی والدین با بحران
هویت و عشق پرشور به جنس مخالف در پسران نوجوان .فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده-530 ،)3( 4 ،
.550

امیرتیموری ،وحیده .)1396( .بررسی رابطه انعطافپذیری و همبستگی خانواده با وقوع رفتارهای پرخطر در نوجوانان
شهر نجف آباد .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
بهرامی ،محمود ،.خوشبخت ،فریبا .) 1394( .نقش الگوهای ارتباطی خانواده در خودپنداره دانش آموزان مقطع
راهنمایی شهر شیراز .فصلنامه خانواده پژوهی.256-237 ،)42( 11 ،
جاللی آدرگانی ،مهدی .)1397( .بررسی کیفی عوامل خانوادگی تاثیر گذار بر هویت آشفته نوجوانان .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
حاصلی آزاد ،طوبی ،.عارفی ،مختار .) 1397( .رابطه سالمت خانواده پدری و عملکرد خانواده با سبک های هویت در
نوجوانان .مجله علوم حرکتی و رفتاری.138-127 ،)2( 1 ،
رجایی ،علیرضا ،.حاجی اربابی ،فاطمه ،.افضل القوم ،حمیده .)1393( .بررسی رابطه نحوه برخورد والدین با بحران
هویت نوجوانان .فصلنامه پژوهشنامه تربیتی.84-73 ،)39( 9 ،
روشن زاده ،فهیمه؛ و رضایی ،آذرمیدخت .)1395( .نقش عملکرد خانواده با هویت خودشیفتگی در دختران نوجوان.
فصلنامه زن و جامعه.194-183 ،7 ،
شباهنگ ،ساجده .)1397( .مقایسه دانش آموزان با هویت های مختلف از لحاظ الگوهای ارتباطی خانواده .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه یاسوج.
عیسی پور ،اکرم .)1397( .رابطه جهت گیری مذهبی با هویت یابی و کمال گرایی نوجوانان دختر .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات شاهرود.

مصطفوی طالمی ،معصومه .)1395( .مطالعه تطبیقی تأثیر فنّاوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی بر هویت اجتماعی
دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی  .1394-95پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام
نور مرکز رباط کریم-پرند.
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