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چکیده
از سال  1391که استینبرگ و سیلوربرگ برای اولینبار اصطالح استتالالل اتای ر را بترای یت ایر اتای ر
نویوان از وال ینشان به کار بردن ؛ در رابطه با اوامل تأثیرگذار بر آن ،پژوهشهای زیادی صورت گرفت.
با این ویود ،مرور پیشینۀ پژوهشر نشان مرده در ارتباط با تأثیر وال گری پت ر پژوهشتر صتورت نترفتته
است .پژوهش حاضر ،با ه ف بررسر رابطۀ وال گری پ ر با استالالل اای ر فرزن انجام ش ؛ ب ین صورت
که  111ن ر از دانشآموزانسال اول مالطع دبیرستان شهرستان بهارستان در استان تهران با روش نمونتهگیتری
خوشهای تصادفر انتخاب ش ن و به فرمهتای ایرانتر مالیاستهای والت گری پت ر دیت

و استتالالل اتای ر

استنبرگ و سیلوربرگ پاسخ دادن  .دادهها با است اده از روش تحلیل همبستتر بنیتادی و بتا استت اده از نترم
افزارهای  SPSS 18و  STATGRAPHICS 5.1مورد بررسر قرار گرفتن  .تحلیل کانونر،تنهتا یت
مجمواۀ معنادار بین وال گری پ ر و استالالل اای ر فرزن نشان داد .بتر استاا ایتن مجمواته ،متغیرهتای
پیشبین "پاسخدهر اای ر مثبت و نالش اخالقر پ ر" و "حضور من ر پ ر" با متغیرهای مالک "فردیت"
و "غیر ای هال بودن" رابطهای  0/10داشته و  0/10واریانس آن را تبیین مرکردن  .این یافته بیانتر این استت
که هرچه پاسخدهر اای ر مثبت و نالش اخالقر پ ر بیشتر بوده و حضتور من تر او کمتتر باشت ؛ فرزنت بته
فردیت و غیر ای هال بودن بیشتری که از مالکهای اساسر استالالل اای ر است دست پی ا خواه کرد.

واژگان کلیدی :والدگری پدر ،استقالل عاطفی ،تحلیل کانونی
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مقدمه
بنابر االی ۀ روانشناسان رش  ،فراین پختتر نویوان ،یوالنرترین و دشوارترین چرخۀ
زن گر خانوادگر را تشکیل مرده  .نویوانر زمان تغییرات مهیّج یسمانر ،شناختر،
اای ر و ایتماار است و اغلب با افزایش احساسات من ر در نویوان مرتبط است
(استالمن 1و رالف .)2002 ،2در این دوره ،فرد بای فعالیتهای زیادی انجام ده ؛ وی بای
نالشهای مرتبط با هویت ینسر خود را بپذیرد ،شبکۀ ایتماار تشکیل ده  ،استالالل مالر
به دست آورد ،ارزشهای خود را انتخاب کن  ،در یهت انتخاب شغل گام بردارد و
وابستتر اای ر به وال ین خود را تنظیم کن (بریعلر .)1191 ،اریکسون بر این باور است
که شکلگیری ی

هویت پخته ،زمینۀ صمیمیت با دیتران را فراهم مرکن  ،صمیمیتر که

در آن ترا از دست دادن هویت در دیتری ویود ن ارد .این صمیمیت ،سپس ظرفیت
تعامالت دویانبه بر پایۀ احترام و ااتماد را فراهم مرآورد (کروگر .)1395 ،1بنابراین ،در
نویوانر الزم است که ی

فرآین ی ایر و ت رّد به وقوع بپیون د که در آن نویوان به

استالالل اای ر در روابط دست یاب  .روابطر که با ی ایر روانر و تمایز میان خود و
دیتری مشخص مرشود.
استالالل اای ر ،1یکر از تکالیف تحوّلر مرکزی در دورۀ نویوانر مرباش ؛ زیراکه
استالالل با شکلگیری هویت و ت رّد 5نویوان پیون ی نزدی

دارد و نالش مهمر در انتالال

نویوان به بزرگسالر و پذیرش نالشهای آن ای ا مرکن (فلمینگ .)2005 ،1استالالل
اای ر ،به انوان فراین ی توصیف ش ه است که توسط آن افراد از وابستتر خود به
وال ین چشم مرپوشن و شروع به گسترش ی

ادراک بالغانهتر ،واقعرتر و متعادلتر از

وال ین خود و نالشهای خود مرکنن (بیرز 2و گوسسنز2002 ،9؛ ریان 1و لینچ .)1393 ،2در
1. Stalman
2. Ralph
3. Kroger
4. Emotional Autonomy
5. Individuation
6. Fleming
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8. Goossens
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این راستا ،محالالان دی گاه روانکاوی( ،بالا )1312 ،1استالالل اای ر را فراین ی ایر
(ت رّد دوّم) مرنامن و آن را به صورت ی ایر اای ر و یسمانر مثبت از خانواده تعریف
کردهان  .بر یبق نظر آنها ،برای ی

نتیجه سازگارانه ،نویوانان بای ی

ناوابستتر 1نسبت به وال ین خود پی ا کرده و به ی
اریکسون بر این باور است که شکلگیری ی

حس

ت رّد شخصر دست یابن ؛ همچنین

هویت پخته که زمینه را برای صمیمیت با

دیتران فراهم مرکن  ،منوط به دست یافتن نویوان به استالالل اای ر است(کروگر،5
.)2001
اهمیّت استالالل اای ر در دورۀ نویوانر ،مویب االقۀ روزافزون پژوهشتران به
پژوهش در این حوزه ش ه است؛ به گونهای که پژوهشهای مختلف ینبههای مت اوتر از
استالالل اای ر را مورد بررسر قرار دادهان (چان 1و چان2003 ،2؛ المبورن 9و استنبرگ،
 1331؛ فرن

،3پیرسج 10و رایت .)1330 ،11با این ویود ،یکر از اوامل تأثیرگذار و مهم

بر استالالل اای ر که کمتر مورد تویّه قرار گرفته و مرور دقیق پیشینۀ پژوهشر نشان
مر ده که تاکنون در ایران در این رابطه پژوهشر صورت نترفته است نالش وال گری
پ ر مرباش  .اگرچه در بحث پیرامون نالش وال ین در بافت خانواده ،همواره نتاهها و
بررسرها معطو ف به یایتاه و نالش مادر بوده است و به نالش پ ر کمتر تویّه ش ه است؛
اما این کمتویّهر به معنای کماثر بودن نالش پ ر در ساختار خانواده نیست .به گونهای که
ماهلر )1321( 12در نظریۀ روابط شرء خود بر نالش پ ر در دوران پیشادیپر اشاره نموده و
بر این باور است که پ ر به شیوۀ مثبتر بر تسهیل چالش ی ایر-ت رّد کودک از مادر،
1. Ryan
2. Lynch
3. Blos
4. non-dependency
5. Kroger
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7. Mui chan
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تاثیرگذار است .همچنین آبلین )1325( 1توضیح مرده از آنجا که پ ر به یور یبیعر
نخستین فردی است که کودک خارج از دنیای همزیستر خود با مادر مشاه ه مرکن ،
حضور وی این فضا را برای کودک فراهم مرآورد که رابطۀ دون رۀ مادر و پ ر را مستالل
از خود و تمایالت و نیازهای خود مشاه ه نمای  .این تجربه اگرچه غالباً با ناکامر همراه
است اما به کودک کم

مرنمای که ظرفیت شناسایر و تجربۀ خود به انوان فردی با

نیازها و آرزوهای مستالل را به دست آورد (شیل ز.)2001،2
یر چن دهۀ اخیر ،یامعۀ روانشناسر بیش از پیش بر نالش پ ران بر حیات روانر
نویوانان تمرکز نموده است؛ که این امر ناشر از تغییرات یامعه م رن مرباش  .تغییر
التوهای ازدواج و یالق ،ورود زنان و مادران به ارصههای شغلر و ایتماار ،گسترش
ینبشهای زنان با تأکی بر تساوی حالوق و افزایش حضور مردان در زن گر خانوادگر
پرسشهای گوناگونر را در زمینۀ تأثیرات مثبت و مخرب پ ران بر زن گر فرزن ان
نویوانشان برانتیخته است (پالنتین ،1اوکویاال 1و نر .)2011 ،5نتیجۀ این پرسشها ،شواه
روزافزون مبنر بر اهمّیّت ویژۀ تأثیر رفتارهای پ ران بر بهبودی1و رش نویوانان و گذار
آنها به دوران بزرگسالر بوده است.
پ ران در یوامع امروزی به چن یریق در فراین رش نویوان م اخله مرنماین
(فلوری .) 2005 ،2نخست اینکه پ ر به انوان ی

منبع حمایت هیجانر برای نویوان در

رش و تربیت وی تأثیر ی مستالل از مادر دارد؛ دوم آنکه پ ر به انوان منبع حمایتر مادر ،بر
سالمت روان مادر و در نتیجه به یور غیرمستالیم بر به اشت روانر نویوان تأثیر بارزی
دارد و در آخر ،نوع تعامالت پ ر -نویوان با نوع تعامالت مادر -نویوان مت اوت است و
به همین دلیل ینبههای دیتری از رش را در نویوان برمرانتیزد .برای نمونه پ ران بیش از

1. Abelin
2. Shields
3. Plantin
4. Olukoy
5. Ny
6. Wellbeing
7. Flouri
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مادران زمینۀ فعالیتهای رقابتر و استالالل را برای نویوانان فراهم مرآورن و زمان بیشتری
را صرف امور فعالیتهای بیرون از خانه و اشتغال مرنماین (دادستان.)1190،
در پژوهش حاضر ،منظور از وال گری پ ر ،ادراک فرد از میزان پاسخدهر اای ر
پ ر خویش بر مبنای تجارب شخصر وی در یر زمان رش مرباش (دی

 .)2001 ،1این

سازه با تویّه به نمرهای که فرد در مالیاا وال گری پ ر ب ست مرآورد املیاتر مرشود.
در مجموع فرض بر این است که پ ر مرتوان با پاسخدهر اای ر و حضور مثبت و
همچنین تأمینکنن گر خویش فراین ی ایر-فردیت ثانویه را در نویوان تسهیل کن و
منجر به سازگاری هرچه بیشتر نویوان در این دوره گردد (بالس .)1333 ،2همچنین پ ر
مرتوان در دستیابر نویوان به بهبود روانشناختر به انوان ی

بزرگسال نالش مهمّر داشته

باش (هافمن .)1391 ،1پرواضح است که این تأثیرات مرتوان منجر به استالالل اای ر
هرچه بیشتر نویوان گردد.
در قلمرو نظری ،پیشتام نظریهپردازی در ارتباط با تأثیرات پ ر بر استالالل اای ر
فرزن  ،دی گاههای لکان1مرباش  .به باور لکان ،ناهشیار همانن سیستم زبان ،ساخت مریاب
و نالش پ ر به مثابه قوانین ساختار زبان امل مرکن  ،به این ترتیب که پ ر وارد رابطه
وهمر و خیالر میان مادر و کودک ش ه و با ایجاد نوار مح ودیت و حریم در این
ارتباط ،آن را درهممرشکن (اچتاین .)2002،لکان توضیح مرده که کودک برای
اوّلین بار ،پ ر را به انوان مانعر در برابر ادامۀ درآمیختتر با مادر تجربه مرکن  .در واقع،
پ ر با ورود خود ،لذتیویر کودک از مادر را تحریم مرنمای و ب ین یریق زمینه را
برای استالالل هر چه بیشتر کودک فراهم مرآورد (موللر .)1191 ،لکان توضیح مرده
که پ ر در سراسر دورۀ تحول کودک به نالش آفرینر مرپردازد .او معتال است پ ر در
دورۀ نویوانر با داشتن انتظارات مت اوت و اامال ق رت به شیوهای مت اوت از مادر زمینه
را برای استالالل هرچه بیشتر نویوان فراهم مرسازد (اچتاین .)2002 ،در این راستا آبلین
1. Dick
2. boles
3. Hoffman
4. Lacan
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( )1321نیز معتال است حضور پ ر محیطر امن و حمایتکنن ه فراهم مرکن تا در پناه آن
مادر احساا اضطراب کمتری داشته باش و کودک را ترغیب به تالش برای ی ا ش ن از
خود کن (به نالل از لمب و لمون ا .)1332 ،در حالیالت پ ر با به اه ه گرفتن نالش
«دیتریِ دوم» ،1زمینۀ احساا امنیت در یهت دور ش ن از وابستتر به مادر را برای
کودک فراهم مرسازد .پ ر در دورۀ نویوانر با فراهم کردن موقعیتهای شغلر و آشنا
ساختن نویوان با محیط بیرون از خانواده مرتوان زمینۀ استالالل نویوان را فراهم آورد؛
هرچن که اگر پ ر در راستای این نالشها کوتاهر ورزد و به نیازهای ویژۀ این دوران
تویّه نکن این ا مر مویب احساا ناامنر نویوان ش ه و این خود در فرآین ت رّد و
استالالل نویوان خلل ایجاد مرکن (گرینسپن1392 ،2؛ به نالل از سیبر .)2009 ،1همچنین،
مسترسون )1391( 1بر پایه نظریات ماهلر توضیح مرده شکلگیری بازنمایر درونر
وال ین و به ویژه پ ر ،به کودک یاری مررسان تا به سمت احساا ی ا بودن و استالالل
از مادر و دستیابر به تصویر خودی منسجم حرکت نمای .
پژوهش حاضر ،اولین کوشش در یهت بررسر رابطۀ بین وال گری پ ر و استالالل
اای ر فرزن در ایران به شمار مررود .این پژوهش با گردآوری دادههایر در زمینۀ
وال گری پ ر و استالالل اای ر فرزن به دنبال یافتن پاسخر برای چتونتر ارتباط بین این
دو سازه مر باش ؛ بویژه این پژوهش در پر روشن کردن این موضوع است که برای فهم و
تبیین رابطۀ بین دو مجمواه از متغیرهای مورد بررسر یعنر وال گری پ ر (پاسخدهر
اای ر مثبت و نالش اخالقر پ ر ،حضور مثبت پ ر ،تأمینکنن گر ،حضور من ر پ ر) و
استالالل اای ر فرزن (فردیت ،ا م وابستتر ،غیر ای هال بودن) چن بُع این روابط
احتمالر ضروری است .پرسش اصلر این پژوهش ابارت است از آیا ابعاد وال گری پ ر
قادر به پیشبینر استالالل اای ر فرزن مرباش ؟ و این که چن بع به منظور روشن کردن
رابطۀ احتمالر بین دو مجمواه از متغیرهای پژوهش الزم است؟ ب ین ترتیب فرضیۀ
1. second other
2. Grinespen
3. Sieber
4. Masterson
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پژوهش ب ین صورت بیان مرشود که بین :وال گری پ ر (پاسخدهر اای ر مثبت و نالش
اخالقر پ ر ،حضور مثبت پ ر ،تأمینکنن گر ،حضور من ر پ ر) و استالالل اای ر فرزن
(فردیت ،ا م وابستتر ،غیر ای هال بودن) رابطه ویود دارد.

روش پژوهش
این پژوهش ،در قالب تحالیق پیمایشر که یکر از انواع تحالیق توصی ر (غیرآزمایشر)
مر باش انجام گرفته است .یرح پژوهش ،از نوع همبستتر بنیادی یا کانونر 1مرباش  .زیرا
ه ف این پژوهش ،پر بردن به تغییرات چن ین متغیر مالک «استالالل اای ر فرزن » بر
اساا متغیرهای پیشبین «وال گری پ ر» مرباش  .از آن یایر که متغیر مالک از ی
مجمواۀ سه متغیری از استالالل اای ر فرزن تشکیل ش ه است ،که از لحاظ نظری با
یک یتر ارتباط دارن  ،در این حالت است اده از روش رگرسیون امکانپذیر نیست .همچنین
به یهت نبود سابالۀ پژوهش در زمینۀ بررسر وال گری پ ر و استالالل اای ر فرزن  ،تحلیل
همبستتر کانونر امکان کشف روابط یالب و پیچی ه را بین متغیرهای مالک و پیشبین
فراهم مرسازد( .هومن 1195 ،به نالل از قالون ی ،ساری گلو و بابایر سنتلجر.)1131 ،
بنابراین از روش تحلیل همبستتر بنیادی برای بررسر رابطۀ بین مجمواه یا ابعاد وال گری
پ ر با مجمواه یا ابعاد استالالل اای ر فرزن است اده ش  .برای تحلیل از نرم افزارهای
 SPSS 18و  STATGRAPHICS 5.1است اده گردی .
یامعۀ ه ف این پژوهش ،کلیۀ دانشآموزان دختر و پسر مالطع اول دبیرستان شهرستان
بهارستان (از توابع تهران) بوده که در سال  31-32به تحصیل اشتغال داشتن  .معیارهای
ورود به مطالعه ابارت بود از :سن  15-11سال ،رضایت برای شرکت در مطالعه ،تجربۀ
زن گر در کنار پ ر و در قی حیات بودن وی .حجم نمونه  100ن ر از دانشآموزان سال
اول مالطع دبیرستان شهرستان بهارستان در استان تهران بود که با روش نمونهگیری خوشهای
چن مرحلهای انتخاب ش ن  .ب ین صورت که در مرحلۀ اول تع اد  1دبیرستان پسرانه و 1
دخترانه به صورت تصادفر انتخاب ش ه و در مرحله بع ی از میان کالاهای مویود به
1. Canonical Correlation
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صورت تصادفر  2کالا انتخاب ش ه و در نهایت پرسشنامه بین همه دانشآموزان کالا
ارائه ش  ،به الت امکان ویود پرسشنامه غیرمعتبر این تع اد را به  150ن ر افزایش داده و
در نهایت پس از حذف پرسشنامههای فاق ااتبار تحلیلها بر روی نمونهای  111ن ری
انجام ش .
ابزارهای اندازهگیری :از دو پرسشنامه برای گردآوری دادهها و سنجش متغیرها در این
پژوهش است اده ش ه است:
الف) مقیاس والدگری پدر ( 1)FSمالیاا وال گری پ ر دی

( )2001دارای  11آیتم به

شکل یمالت توصی ر است که آزمودنر بای بر حسب ادراکر که از رابطۀ با پ ر خود
در یر دوران رش دارد پاسخهایش را بر روی ی
تا همیشه دریهبن ی کن (دی

مالیاا  5دریهای لیکرت از هیچتاه

 .)2001 ،فامینر ( )1131این پرسشنامه را به فارسر

برگردان ه است .فرم ایرانر مالیاا پ ری دارای  51ماده به شکل یمالت توصی ر است.
آزمودنر بای بر حسب ادراکر که از رابطه با پ ر خود در یر دوران رش دارد،
پاسخهایش را بر روی ی

مالیاا  5دریهای لیکرت از هیچ گاه تا همیشه دریهبن ی

کن  .آل ای کرونباخ مالیاا پ ری در فرم فارسر برابر با  0/31به دست آم و این مال ار
برای خردهمالیاا پاسخ هر اای ر مثبت و نالش اخالقر  ،0/31برای حضور مثبت پ ر
 ،0/95تأمینکنن گر  0/12و برای حضور من ر پ ر  0/23مرباش (فامینر .)1131 ،در
پژوهش حاضر ضریب همسانر درونر مالیاا با است اد از آل ای کرانباخ برای کل مالیاا
 0/32و برای چهار خرده مالیاا آن به ترتیب  ،0/21 ،0/21 ،0/31و  0/19محاسبه گردی .
ب) مقیاس استقالل عاطفی  :2مالیاا استالالل اای ر را استنبرگ و سیلوربرگ )1391(1
ساختهان و سامانر ( )1191آن را در بین دانشآموزان دبیرستانر ایران که در دامنۀ  15تا
 19سال قرار داشتن ااتباریابر نموده است .این مالیاا دارای  11پرسش چهارگزینهای و
دربردارن ۀ سه اامل ت رّد ،ا م وابستتر و غیرای ه آل بودن مرباش  .ااتبار اوامل این

1. Fatherhood Scale
2. Emotional Autonomy Scale
3. Steinberg & Silverberg
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مالیاا به شیوۀ بازآزمایر به ترتیب برابر با  0/11 ، 0/21و  0/11محاسبه گردی (سامانر،
 .)1191در پژوهش حاضر ضریب همسانر درونر مالیاا با است اد از آل ای کرانباخ برای
کل مالیاا  0/22و برای سه خردهمالیاا آن به ترتیب  ،0/21 ،0/12و  0/12محاسبه
گردی .

یافتهها
از کل آزمودنرها ( 111ن ر) 201 ،ن ر آنها زن ( 13/9درص ) و  209ن ر ( 50/2درص )
دیتر مَرد بوده؛ میانتین سنر آنها در ح ود  15/5سال مرباش  .قبل از بررسر رابطۀ
متغیرهای پژوهش ،نتایج بررسر شاخصهای کجر و کشی گر نشان داد که توزیع دادهها
به صورت نرمال است .قبل از بررسر فرضیات مالتضر است ،همبستترهای بین متغیرهای
پژوهش بررسر مختصری شود .ی ول  1ماتریس همبستتر بین متغیرها را نشان مرده .
جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
()1

متغیرها
پاسخدهر اای ر مثبت و

()2

()1

()1

()5

()1

()2

1/00

نالش اخالقر پ ر ()1
حضور مثبت پ ر ()2

**0/11

1/00

تأمینکنن گر ()1

**0/51

**0/11

1/00

حضور من ر پ ر ()1

**-0/10

*-0/10

**-0/10

1/00

فردیت ()5

**0/21

*0/12

**0/11

**-0/13

1/00

ا م وابستتر ()1

**0/13

**0/21

**0/20

**-0/13

**0/11

1/00

غیر ای هال بودن ()2

**0/51

*0/23

**0/13

**-0/11

**0/21

**0/55

1/00

*P<5/51** ،P<5/50

همانتونه که ی ول  1نشان مرده بین حضور من ر پ ر و کلیۀ متغیرهای پژوهش
رابطهای من ر و معنادار ویود دارد .همچنین مرتوان گ ت بین مؤل ههای وال گری پ ر
با استالالل اای ر فرزن در برخر موارد در سطح  0/05و در برخر موارد در سطح 0/01
رابطهای معنادار ویود دارد.
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برای بررسر رابطۀ بین مجمواۀ وال گری پ ر (پاسخدهر اای ر مثبت و نالش اخالقر
پ ر ،حضور مثبت پ ر ،تأمینکنن گر ،حضور من ر پ ر) با استالالل اای ر فرزن
(فردیت ،ا م وابستتر ،غیر ای هال بودن) از تحلیل همبستتر بنیادی است اده ش  .این
تحلیل یکر از ااضای تکنی

های آماری خطر چن متغیری مرباش که به نوار مرتوان

آ ن را گسترش یافتۀ تحلیل همبستتر چن متغیری در نظر گرفت (هومن .)1191 ،در ی ول
 2نتایج تحلیل کانونر گزارش ش ه است.
جدول  .2نتایج تحلیل همبستگی کانونی رابطه مجموعه والدگری پدر با مجموعه استقالل عاطفی فرزند
مجمواه

ارزش ویژه

همبستتر کانونر

المب ا ویلکز

خر دو

دریه آزادی

معنرداری

1

0/11

0/10

0/12

130/91

12

0/0000

2

0/01

0/11

0/39

2/11

1

0/2321

1

0/001

0/01

0/33

1/32

2

0/1919

آن چنان که ی ول  2نشان مر ده الن ای ویلکز به منظور آزمون این فرضیۀ ص ر که
بین دو مجمواه بع از استخراج متغیرهای بنیادی قبلر (اگر ویود داشته باش ) همخوانر
پس مان ویود ن ارد ،بکار مررود .برای آزمون معنادار بودن ،مالادیر مجذور کای در
ستون بع ی ارائه ش ه است (هومن .)1131 ،آمارۀ خر دو برای مجمواۀ اول (،)130/91
مجمواۀ دوم ( )2/11و مجمواۀ سوم (  )1/32مرباش که تنها برای متغیرهای مستالل و
وابسته مجمواۀ اول در سطح  0/01معنادار است .بنابراین با تویّه به این یافته مرتوان نتیجه
گرفت که ی

مجمواۀ معنادار از متغیرهای مستالل و وابسته در دادهها ویود دارد .رابطه

برای مجمواۀ اول  0/10بوده و معنای این ضرایب معادل با ضرایب همبستتر ساده
(پیرسون) مرباش  .رابطۀ مجمواۀ دوم و مجمواۀ سوم به ترتیب  0/11و  0/01مرباش که
معنادار نیست .مجذور همبستترهای کانونر ،معادل ارزش ویژه مرباش که معرف مال ار
واریانس تبیین ش ه ی

متغیر بنیادی توسط متغیرهای بنیادی دیتر است.
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بنابراین مجمواۀ اول وال گری پ ر مرتوان به شکل معناداری  0/11از واریانس
مجمواۀ استالالل اای ر فرزن را تبیین کن همچنین با تویّه به ی ول  2در بالیۀ موارد
ارتباط معناداری ویود ن ارد.
زمانر که ی

مجمواه معنادار مرگردد بررسر این که این مجمواه از چه متغیرهای

مستالل و وابستهای تشکیل ش ه و نحوۀ ارتباط و اهمیت آنها چتونه است ضروری است.
یهت این امر نیازمن وزنهای کانونر هستیم .ی ول 1وزنهای کانونر مجمواۀ معنادار
اول را نشان مرده .
جدول  .3وزنهای کانونی برای مجموعه معنادار
مجمواۀ اول
متغیرهای

پاسخدهر اای ر مثبت و نالش اخالقر پ ر ()1

0/91

حضور مثبت پ ر ()2

-0/10

تأمینکنن گر ()1

0/11

حضور من ر پ ر ()1

-0/11

فردیت ()5

0/11

ا م وابستتر ()1

0/11

غیر ای هال بودن ()2

0/92

پیشبین

متغیرهای
مالک

وزنهای کانونر ،ارقامر استان ارد ش هان که بین ص ر تا  1تغییر مرکنن و به همین
دلیل به نام ضرایب همبستتر کانونر استان ارد ش ه خوان ه مرشون و تا ان ازهای نمایانتر
همبستترهای ت کیکر هر متغیر از ریشۀ کانونر مربویه هستن  .به ابارت دیتر ،وزنهای
کانونر با بار ااملر در تحلیل ااملر ت سیر یکسانر دارن  .ضرایب همبستتر کانونر
استان ارد ش ه ،اهمیت نسبر هر ی

از متغیرهای اصلر را در محاسبۀ مال ار کانونر هری

از متغیرهای کانونر نشان مرده  .وزنهای کانونر یا همان ضرایب کانونر مانن مالادیر بتا
در تحلیل رگرسیون هستن  .برای شناسایر متغیرهای معنادار در مجمواهها یا متغیرهای
کانونر ،تاباچنی

و فی ل ( )2002پیشنهاد مرکنن که بار کانونر  0/10و بیشتر هر متغیر

نشانه معنادار بودن آن در مجمواۀ خویش است .بنابراین متغیرهای معنادار در مجمواۀ اول
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شامل پاسخدهر اای ر مثبت و نالش اخالقر پ ر ،حضور من ر پ ر ،فردیت و غیر ای هال
بودن مرشود و این گونه ت سیر مرشود که هرچه پاسخدهر اای ر مثبت و نالش اخالقر
پ ر بیشتر بوده و حضور من ر او کمتر باش فرزن به فردیت و غیر ای هال بودن بیشتری
دست پی ا خواه کرد.

بحث و نتیجهگیری
نویوانر دورهای حیاتر در رش انسان است که خود را در سطوح ایتماار ،روانشناختر و
زیستر نشان مرده  .این دوره پایان دورۀ کودکر و آغاز رسش فرد مرباش (الوینا و
گالتر .)2011 ،1نویوانر رهایر از وابستترهای کودکانه به وال ین و بزرگساالن و
دستیابر به استالالل و خودک ایر در ارصههای گوناگون زن گر است (سی فایمر،
رحمانر ،برادران رضایر و ص اقت .)1199 ،نویوانر زمانر است که افراد از وال ین خود
دوری مرکنن  ،هویت خود را گسترش مردهن و مسئولیتهای ی ی مرپذیرن  .در این
دوره تکلیف استالالل اای ر ایتنابناپذیر است (پارا و الیوا .)2003 ،ب ون ش

نویوان

در مسیر رش از افراد بسیاری اثر مرپذیرد و تحت تأثیر دی هها و شنی ههای بسیاری است.
همۀ آنهایر که ایراف او هستن و به نحوی در او اثر دارن م ل و التوی نویوانن  .پ ر،
یکر از این التوهای مؤثر است که مویب ادراک بالغانهتر و واقعرتر نویوان از وال ین
خود و نالشهای خود مرشود .از آن یایر که در رابطه با تأثیر وال گری پ ر و استالالل
اای ر فرزن در ایران پژوهشر به چشم نمرخورد؛ و این حالیالت که نبود استالالل اای ر
مرتوان در آین ۀ شغلر ،زناشویر و تحصیلر نویوان مشکالتر به بار آورد (هاسکینز،2
 .)2011ه ف از پژوهش حاضر بررسر رابطۀ بین وال گری پ ر با استالالل اای ر فرزن
بود .نتایج تحلیل همبستتر کانونر نشان داد که تنها ی

مجمواۀ معنادار از متغیرهای

مستالل و وابسته در دادهها ویود دارد که بر یبق آن هرچه پاسخدهر اای ر مثبت و نالش
اخالقر پ ر بیشتر بوده و حضور من ر او کمتر باش فرزن به فردیت و غیر ای هال بودن
1. Lalentina & Gulati
2. Hoskins
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بیشتری که از معیارهای اساسر استالالل اای ر است دست پی ا خواه کرد .غیر ای آل
بودن ا شاره به این مطلب دارد که نویوان دیتر پ ر خود را به انوان فردی ای هآل که
همیشه بای کارها را انجام ده در نظر نمرگیرد و به این نتیجه مررس که خود مرتوان
کارها را ب ون همراهر پ ر یا افراد دیتر انجام ده  .به ابارت دیتر ،نویوانر که به غیر
ای هآل بودن رسی ه است مسئولیت رفتارهای خویش را مرپذیرد و مردان که پ رش
وظایف و رفتارهای مخصوص و ی ا از رفتارهای او دارد .همچنین فردیت به معنر این
است که نویوان خود را به انوان فردی مستالل در نظر مرگیرد .این نویوانان به نوار
خودآگاهر مررسن و مشخصههای فردی و مت اوتشان را درک مرکنن آنها به این
نتیجه مر رسن که در آین ه رفتارهایر مت اوت از رفتارهای پ رشان در قلمروهای مختلف
زن گر خواهن داشت .به ابارت دیتر نویوان آگاه مرشود که وال ینش و او کامالً ی ا
از هم مرباشن (پارا و الیوا2003 ،1؛ بیرز 2و همکاران )2005 ،در این راستا ،به نظر مررس
زمانر که پ ر نویوان را در تصمیمگیرهای مهم دخیل مرکن و در پارهای موارد به او حق
انتخاب مرده و کلیۀ مسئولیتها را براه ۀ نویوان مرگذارد و به ابارت دیتر،
وال گری مثبتر دارد این ا مر زمینه را برای فردیت و غیرای ه ال بودن هرچه بیشتر نویوان
که از ستونهای استالالل اای ر است فراهم مرسازد زیراکه چنین رفتارهای بااث مرشود
معرّفهای ذهنر نویوان از رفتارهای کودکر زودوده شود و او به شکلر کامالً مستالل
گام در دنیای بزرگسالر و استالالل بتذارد .این یافته منطبق با پژوهشهایپارا ،الیوا و سانچز
(،)2015آلن و همکارانش ( ،)1331دالنر ( ،)1331المبورن و استنبرگ ( ،)1331یونز و
همکاران ( ،)2001شیل ز ( )2001و موچان و وایچان( )2011مرباش .
در قلمرو نظری ،یافتۀ پژوهش حاضر منطبق با نظریۀ لکان 1مرباش  .لکان چتونتر
تأثیر پ ر بر فردیت و غیر ای ه آل بودن نویوان را این گونه توضیخ مرده که پ ر
نویوان را از دنیای خیالر وفور کودکانه به یهان نمادین فال ان پرتاب مرکن  .در واقع،

1. parra & Oliva
2. Beyers
3. lacan
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پ ر حلالۀ آمیختتر فرزن و مادر را با حضور خود مرشکاف و فضای نمادین را در ذهن
نویوان فراهم مرآورد و او را از وارهانی ن در االم خیال نجات مرده  .بنابراین حضور
پ ر سمبولی

برای روان کودک الزم بوده و او را از وابستتر به روان مادر نجات داده و

زمینه استالالل وی را فراهم مرآورد .در این راستا بالا ( ،)1312معتال است نویوانر
دورهای است که در آن فرآین ی ایر-ت رّد درون روانر بار دیتر فعّال مرشود و زمانر
که پ ر با ای ای نالش فعّال و پاسخدهر هیجانر مناسب پاسخگوی نیازهای نویوان است
روابط وال -فرزن دوباره حل و فصل مرشود .به ابارت دیتر ،درحالر که نویوان
وابستتر خود را نسبت به وال ین در این دوره پایان مرده همچنان رابطۀ خود را با آنها
ح ظ مرنمای و ب ین ترتیب نویوان در تعامل مستالیم با پ ر خویش به استالالل در رابطه
مررس .
مح ود بودن یامعۀ آماری به شهر بهارستان ،ی

مالطع تحصیلر ،و همچنین ی

مالطع زمانر از یمله مح ودیتهایر هستن که هنتام تعمیمدهر نتایج بای مورد تویّه
قرار گیرن  .همچنین ،ابزار یمعآوری ایالاات در پژوهش حاضر پرسشنامههایر از نوع
خودگزارشر بوده است .پاسخ به این پرسشنامهها گاهر با سوگیری پاسخهای دانشآموز
همراه مرشود که این امر بای در تبیین نتایج مورد تویّه قرار گیرد.

پیشنهادات
بر پایۀ پژوهش حاضر ،پ ر مرتوان با بکارگیری پیشنهادات زیر فراین شکلگیری
استالالل اای ر در نویوان را تسهیل ببخش :
 شنون های فعّال باش  .پ ر بای قادر به شنی ن تمامر حسهای مثبتت و من تر نویتوان
باش و بتوان رایع به آنها با فرزن خود به گ تتو بنشتین  .ایتن امتر زمینته صتمیمیت
میان وال و فرزن را فراهم مرکن و نیز به والت کمت

مترکنت تتا نویتوان را بهتتر

درک کرده و به نیازهای ویژۀ این دورۀ نویوان بهتر پاسخ ده .
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 نویوان را در تصمیمهای مهم سهیم سازد و از این یریق به او نشتان دهت کته نظترش
دارای اهمیت است .به او حق انتخاب ده و به انتختاب او احتترام بتتذارد .انتظتاراتر
روشن و منطالر از نویوان داشته باش و در ارتباط با آنها با نویوان صحبت کن .
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