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 چکیده
الح استتالالل اتای ر را بترای یت ایر اتای ر      طاص باربرای اولین که استینبرگ و سیلوربرگ 1391از سال 

 .ی زیادی صورت گرفتهاپژوهش ،گذار بر آنیر؛ در رابطه با اوامل تأثکار بردن ه ب انشنویوان از وال ین

وال گری پت ر پژوهشتر صتورت نترفتته      تأثیرده  در ارتباط با مرپژوهشر نشان  مرور پیشینۀ ،با این ویود

؛ ب ین صورت انجام ش  فرزن وال گری پ ر با استالالل اای ر با ه ف بررسر رابطۀ  ،پژوهش حاضراست. 

گیتری  با روش نمونته  شهرستان بهارستان در استان تهران سال اول مالطع دبیرستانآموزاناز دانش ن ر 111که 

استتالالل اتای ر   و  دیت    والت گری پت ر  ی ایرانتر مالیاستهای   هتا و به فرم ای تصادفر انتخاب ش ن خوشه

ها با است اده از روش تحلیل همبستتر بنیتادی و بتا استت اده از نترم     دادهپاسخ دادن .  استنبرگ و سیلوربرگ

تنهتا یت    ،مورد بررسر قرار گرفتن . تحلیل کانونر STATGRAPHICS 5.1و  SPSS 18افزارهای 

متغیرهتای   ،بتر استاا ایتن مجمواته     شان داد.ن مجمواۀ معنادار بین وال گری پ ر و استالالل اای ر فرزن 

 "فردیت"با متغیرهای مالک  "حضور من ر پ ر"و  "نالش اخالقر پ ر دهر اای ر مثبت وپاسخ"بین پیش

این یافته بیانتر این استت   .کردن مرواریانس آن را تبیین  10/0 داشته و 10/0ای رابطه "ال بودنغیر ای ه"و 

فرزنت  بته    ؛باشت  دهر اای ر مثبت و نالش اخالقر پ ر بیشتر بوده و حضتور من تر او کمتتر    هرچه پاسخکه 

  دست پی ا خواه  کرد.ی اساسر استالالل اای ر است هاکه از مالک ال بودن بیشتریفردیت و غیر ای ه

 تحلیل کانونی والدگری پدر، استقالل عاطفی، واژگان کلیدی:
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 قدمهم

 ۀترین و دشوارترین چرخیوالنر ،ین  پختتر نویوانافر روانشناسان رش ، ۀبنابر االی 

 شناختر، ،یسمانرج نویوانر زمان تغییرات مهیّ ده .زن گر خانوادگر را تشکیل مر

 ایتماار است و اغلب با افزایش احساسات من ر در نویوان مرتبط استو  اای ر

وی بای   های زیادی انجام ده ؛فرد بای  فعالیت ،در این دوره (.2002، 2و رالف 1)استالمن

استالالل مالر  ایتماار تشکیل ده ، ۀشبک خود را بپذیرد، های مرتبط با هویت ینسرنالش

در یهت انتخاب شغل گام بردارد و  ی خود را انتخاب کن ،هاارزش به دست آورد،

اریکسون بر این باور است  (.1191 )بریعلر، وابستتر اای ر به وال ین خود را تنظیم کن 

صمیمیتر که  کن ،ا فراهم مرصمیمیت با دیتران ر ۀزمین گیری ی  هویت پخته،که شکل

ظرفیت  سپس این صمیمیت، در آن ترا از دست دادن هویت در دیتری ویود ن ارد.

در  ،بنابراین (.1395 ،1)کروگر آوردد را فراهم مراحترام و ااتما ۀتعامالت دویانبه بر پای

به وقوع بپیون د که در آن نویوان به  ت رّدنویوانر الزم است که ی  فرآین  ی ایر و 

روابطر که با ی ایر روانر و تمایز میان خود و  استالالل  اای ر در روابط دست یاب .

 شود.دیتری مشخص مر

زیراکه باش ؛ مرنویوانر  ۀیکر از تکالیف تحوّلر مرکزی در دور ،1اای ر استالالل

و نالش مهمر در انتالال  نویوان پیون ی نزدی  دارد 5ت رّدگیری هویت و استالالل با شکل

استالالل (. 2005، 1کن  )فلمینگمری آن ای ا هانویوان به بزرگسالر و پذیرش نالش

ین ی توصیف ش ه است که توسط آن افراد از وابستتر خود به ابه انوان فر ،اای ر

تر از تر و متعادلواقعر تر،شروع به گسترش ی  ادراک بالغانه پوشن  ومروال ین چشم 

در  (.1393 ،2و لینچ 1ریان؛ 2200، 9و گوسسنز 2)بیرز کنن مری خود هاوال ین خود و نالش
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 ین  ی ایرافراستالالل اای ر را  (1213 ،1)بالا ،محالالان دی گاه روانکاویاین راستا، 

از خانواده تعریف  مثبت آن را به صورت ی ایر اای ر و یسمانرو  نامن مر (مدوّ ت رّد)

نویوانان بای  ی  حس  ها، برای ی  نتیجه سازگارانه،بر یبق نظر آن ان .کرده

چنین هم ؛شخصر دست یابن  ت رّدو به ی  نسبت به وال ین خود پی ا کرده  1ناوابستتر

صمیمیت با  را برای زمینهکه  گیری ی  هویت پختهاریکسون بر این باور است که شکل

، 5)کروگرنویوان به استالالل اای ر است نمنوط به دست یافت ،کن دیتران فراهم مر

2001.) 

ان به افزون پژوهشترروز ۀمویب االق ،نویوانر ۀاستالالل اای ر در دور تاهمیّ

ی مت اوتر از هاهای مختلف ینبهکه پژوهش ایپژوهش در این حوزه ش ه است؛ به گونه

 ،و استنبرگ 9المبورن ؛2003 ،2و  چان 1چانان  )دادهاستالالل اای ر را مورد بررسر قرار 

گذار و مهم تأثیریکر از اوامل  ،با این ویود .(1330 ،11و رایت 10،پیرسج3فرن  ؛ 1331

پژوهشر نشان  ۀقرار گرفته و مرور دقیق پیشین تویّهبر استالالل اای ر که کمتر مورد 

ده  که تاکنون در ایران در این رابطه پژوهشر صورت نترفته است نالش وال گری مر

ها و در بحث پیرامون نالش وال ین در بافت خانواده، همواره نتاهاگرچه  باش .مرپ ر 

 ؛ش ه است تویّهف به یایتاه و نالش مادر بوده است و به نالش پ ر کمتر ها معطوبررسر

که  ایبه گونه اثر بودن نالش پ ر در ساختار خانواده نیست.کمر به معنای تویّهاما این کم

ادیپر اشاره نموده و نالش پ ر در دوران پیشدر نظریۀ روابط شرء خود بر  (1321) 12ماهلر

 ،کودک از مادر ت رّد-مثبتر بر تسهیل چالش ی ایر ۀشیوبر این باور است که پ ر به 

                                                                                                                                        
1. Ryan 
2. Lynch 
3. Blos 
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ده  از آنجا که پ ر به یور یبیعر ( توضیح مر1325) 1آبلینچنین هم گذار است.رتاثی

 کن ،ی همزیستر خود با مادر مشاه ه مرنخستین فردی است که کودک خارج از دنیا

مادر و پ ر را مستالل  ۀدون ر ۀآورد که رابطرای کودک فراهم مرحضور وی این فضا را ب

مر همراه با ناکا اگرچه غالباًاین تجربه  از خود و تمایالت و نیازهای خود مشاه ه نمای .

خود به انوان فردی با  ۀنمای  که ظرفیت شناسایر و تجرباست اما به کودک کم  مر

 .(2،2001)شیل ز نیازها و آرزوهای مستالل را به دست آورد

روانر  بیش از پیش بر نالش پ ران بر حیاتروانشناسر  ۀیامع ،اخیر ۀیر چن  ده

باش . تغییر مرمر ناشر از تغییرات یامعه م رن اکه این  ؛تمرکز نموده است نویوانان

های شغلر و ایتماار، گسترش التوهای ازدواج و یالق، ورود زنان و مادران به ارصه

کی  بر تساوی حالوق و افزایش حضور مردان در زن گر خانوادگر أی زنان با تهاینبش

 پ ران بر زن گر فرزن انات مثبت و مخرب تأثیر ۀهای گوناگونر را در زمینپرسش

شواه   ،هااین پرسش ۀ(. نتیج2011، 5و نر 1، اوکویاال1برانتیخته است )پالنتین نویوانشان

و گذار  نویوانانو رش  1رفتارهای پ ران بر بهبودی تأثیر ۀت ویژیّروزافزون مبنر بر اهمّ

 ها به دوران بزرگسالر بوده است.آن

نماین  مرم اخله  نویوانین  رش  ایوامع امروزی به چن  یریق در فر پ ران در

در  نویوان(. نخست اینکه پ ر به انوان ی  منبع حمایت هیجانر برای 2005، 2)فلوری

ی مستالل از مادر دارد؛ دوم آنکه پ ر به انوان منبع حمایتر مادر، بر تأثیررش  و تربیت وی 

بارزی  تأثیر نویوانمستالیم بر به اشت روانر یور غیرروان مادر و در نتیجه به سالمت 

مت اوت است و  یواننو -با نوع تعامالت مادر نویوان -دارد و در آخر، نوع تعامالت پ ر

انتیزد. برای نمونه پ ران بیش از مربر نویوانهای دیتری از رش  را در به همین دلیل ینبه
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آورن  و زمان بیشتری مرفراهم  نویوانانا برای های رقابتر و استالالل رفعالیت ۀمادران زمین

 (.1190،)دادستان نماین مر ی بیرون از خانه و اشتغالهامور فعالیتارا صرف 

دهر اای ر ادراک فرد از میزان پاسخ از وال گری پ ر،  منظور ،در پژوهش حاضر

این  (.2001، 1باش  )دی پ ر خویش بر مبنای تجارب شخصر وی در یر زمان رش  مر

شود. مرآورد املیاتر مرکه فرد در مالیاا وال گری پ ر ب ست  ایبه نمره تویّهسازه با 

بت و دهر اای ر و حضور مثتوان  با پاسخمرپ ر  فرض بر این است کهدر مجموع 

را در نویوان تسهیل کن  و  فردیت ثانویه-ین  ی ایرافرکنن گر خویش همچنین تأمین

(. همچنین پ ر 1333، 2منجر به سازگاری هرچه بیشتر نویوان در این دوره گردد )بالس

ر داشته به انوان ی  بزرگسال نالش مهمّ توان  در دستیابر نویوان به بهبود روانشناخترمر

توان  منجر به استالالل اای ر مرات تأثیرپرواضح است که این (. 1391، 1باش  )هافمن

 هرچه بیشتر نویوان گردد. 

ات پ ر بر استالالل اای ر تأثیرپردازی در ارتباط با در قلمرو نظری، پیشتام نظریه

یاب  ساخت مر ،به باور لکان، ناهشیار همانن  سیستم زبانباش . مر1های لکانفرزن ، دی گاه

کن ، به این ترتیب که پ ر وارد رابطه امل مرو نالش پ ر به مثابه قوانین ساختار زبان 

و حریم در این  وهمر و خیالر میان مادر و کودک ش ه و با ایجاد نوار مح ودیت

ده  که کودک برای (.  لکان توضیح مر2002)اچتاین، شکن مرارتباط، آن را درهم

. در واقع، ن کتجربه مردرآمیختتر با مادر  ۀعر در برابر اداملین بار، پ ر را به انوان ماناوّ

و ب ین یریق زمینه را  نمای یویر کودک از مادر را تحریم مرپ ر با ورود خود، لذت

ده  مرلکان توضیح  .(1191 ،)موللر آوردمربرای استالالل هر چه بیشتر کودک فراهم 

او معتال  است پ ر در  .پردازدمرتحول کودک به نالش آفرینر  ۀسراسر دور که پ ر در

مت اوت از مادر زمینه  اینویوانر با داشتن انتظارات مت اوت و اامال ق رت به شیوه ۀدور

 آبلیندر این راستا . (2002 )اچتاین، سازدمرتالالل هرچه بیشتر نویوان فراهم سرا برای ا

                                                           
1. Dick 
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در پناه آن  کن  تاکنن ه فراهم مرحضور پ ر محیطر امن و حمایت نیز معتال  است (1321)

مادر احساا اضطراب کمتری داشته باش  و کودک را ترغیب به تالش برای ی ا ش ن از 

(. در حالیالت پ ر با به اه ه گرفتن نالش 1332لمب و لمون ا، به نالل از خود کن  )

احساا امنیت در یهت دور ش ن از وابستتر به مادر را برای  ۀ،  زمین1«دیتریِ دوم»

ی شغلر و آشنا هانویوانر با فراهم کردن موقعیت ۀپ ر در دور .سازدکودک فراهم مر

 ؛را فراهم آورد نویوان استالالل ۀتوان  زمینمرنویوان با محیط بیرون از خانواده  ساختن

این دوران  ۀکوتاهر ورزد و به نیازهای ویژ هاهرچن  که اگر پ ر در راستای این نالش

و  ت رّدمر مویب احساا ناامنر نویوان ش ه و این خود در فرآین  نکن  این ا تویّه

چنین، هم .(2009، 1؛ به نالل از سیبر1392 ،2)گرینسپن کن مراستالالل نویوان خلل ایجاد 

گیری بازنمایر درونر ده  شکلمر( بر پایه نظریات ماهلر توضیح 1391) 1مسترسون

رسان  تا به سمت احساا ی ا بودن و استالالل مربه کودک یاری  ،وال ین و به ویژه پ ر

 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 

ر در زمینۀ هایپژوهش با گردآوری دادهاین  رود.مربه شمار  در ایران اای ر فرزن 

اای ر فرزن  به دنبال یافتن پاسخر برای چتونتر ارتباط بین این  لوال گری پ ر و استالال

باش ؛ بویژه این پژوهش در پر روشن کردن این موضوع است که برای فهم و مردو سازه 

دهر تبیین رابطۀ بین دو مجمواه از متغیرهای مورد بررسر یعنر وال گری پ ر )پاسخ

کنن گر، حضور من ر پ ر( و تأمین ر،اای ر مثبت و نالش اخالقر پ ر، حضور مثبت پ 

ال بودن( چن  بُع  این روابط استالالل اای ر فرزن  )فردیت، ا م وابستتر، غیر ای ه

ا ابعاد وال گری پ ر احتمالر ضروری است. پرسش اصلر این پژوهش ابارت است از آی

؟ و این که چن  بع  به منظور روشن کردن باش ینر استالالل اای ر فرزن  مربقادر به پیش

رابطۀ احتمالر بین دو مجمواه از متغیرهای پژوهش الزم است؟ ب ین ترتیب فرضیۀ 
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الش دهر اای ر مثبت و ن: وال گری پ ر )پاسخشود که بینهش ب ین صورت بیان مرپژو

ر فرزن  کنن گر، حضور من ر پ ر( و استالالل اای اخالقر پ ر، حضور مثبت پ ر، تأمین

 ال بودن(  رابطه ویود دارد.)فردیت، ا م وابستتر، غیر ای ه

 پژوهش روش

آزمایشر( یکر از انواع تحالیق توصی ر )غیر این پژوهش، در قالب تحالیق پیمایشر که

باش . زیرا مر 1باش  انجام گرفته است. یرح پژوهش، از نوع همبستتر بنیادی یا کانونرمر

بر « ی ر فرزن استالالل اا»به تغییرات چن ین متغیر مالک ه ف این پژوهش، پر بردن 

ر که متغیر مالک از ی  باش . از آن یایمر« وال گری پ ر»بین اساا متغیرهای پیش

متغیری از استالالل اای ر فرزن  تشکیل ش ه است، که از لحاظ نظری با مجمواۀ سه

پذیر نیست. همچنین ون امکانلت است اده از روش رگرسییک یتر ارتباط دارن ، در این حا

به یهت نبود سابالۀ پژوهش در زمینۀ بررسر وال گری پ ر و استالالل اای ر فرزن ، تحلیل 

بین چی ه را بین متغیرهای مالک و پیشهمبستتر کانونر امکان کشف روابط یالب و پی

(. 1131به نالل از قالون ی، ساری گلو و بابایر سنتلجر،  1195سازد. )هومن، فراهم مر

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 18 و STATGRAPHICS 5.1 . است اده گردی 

شهرستان  دبیرستانو پسر مالطع اول دختر آموزان یامعۀ ه ف این پژوهش، کلیۀ دانش

به تحصیل اشتغال داشتن . معیارهای  31-32در سال بهارستان )از توابع تهران( بوده که 

 ۀسال، رضایت برای شرکت در مطالعه،  تجرب 15-11ورود به مطالعه ابارت بود از: سن 

آموزان سال دانشن ر از  100حجم نمونه  زن گر در کنار پ ر و در قی  حیات بودن وی.

 ایخوشهگیری که با روش نمونهبود  شهرستان بهارستان در استان تهران اول مالطع دبیرستان

 1دبیرستان پسرانه و  1ب ین صورت که در مرحلۀ اول تع اد  ش ن .انتخاب  ایمرحلهچن 

های مویود به دخترانه به صورت تصادفر انتخاب ش ه و در مرحله بع ی از میان کالا

                                                           
1. Canonical Correlation  
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آموزان کالا کالا انتخاب ش ه و در نهایت پرسشنامه بین همه دانش 2ادفر صورت تص

ن ر افزایش داده و  150ارائه ش ، به الت امکان ویود پرسشنامه غیرمعتبر این تع اد را به 

ن ری  111ای روی نمونه برها های فاق  ااتبار تحلیلحذف پرسشنامهدر نهایت پس از 

 . انجام ش 

ها و سنجش متغیرها در این نامه برای گردآوری دادهاز دو پرسشگیری: اندازههای ابزار

 پژوهش است اده ش ه است: 

آیتم به  11(  دارای 2001دی  ) وال گری پ ر مالیاا 1(FS) والدگری پدرمقیاس الف( 

با پ ر خود  ۀبای  بر حسب ادراکر که از رابطشکل یمالت توصی ر است که آزمودنر 

ای لیکرت از هیچتاه دریه 5هایش را بر روی ی  مالیاا در یر دوران رش  دارد پاسخ

( این پرسشنامه را به فارسر 1131فامینر ) (.2001)دی ،  بن ی کن تا همیشه دریه

ماده به شکل یمالت توصی ر است.  51برگردان ه است. فرم ایرانر مالیاا پ ری دارای 

با پ ر خود در یر دوران رش  دارد،  سب ادراکر که از رابطهآزمودنر بای  بر ح

بن ی ای لیکرت از هیچ گاه تا همیشه دریهدریه 5یش را بر روی ی  مالیاا هاپاسخ

به دست آم  و این مال ار  31/0کن . آل ای کرونباخ مالیاا پ ری در فرم فارسر برابر با 

، برای حضور مثبت پ ر 31/0قر مالیاا پاسخ هر اای ر مثبت و نالش اخالبرای خرده

در  .(1131)فامینر،  باش مر 23/0برای حضور من ر پ ر و  12/0کنن گر مینأ، ت95/0

پژوهش حاضر ضریب همسانر درونر مالیاا با است اد از آل ای کرانباخ برای کل مالیاا 

 محاسبه گردی .  19/0، و 21/0، 21/0، 31/0آن به ترتیب خرده مالیاا و برای چهار  32/0

 (1391)1استنبرگ و سیلوربرگ مالیاا استالالل اای ر را : 2ب( مقیاس استقالل عاطفی 

تا  15آموزان دبیرستانر ایران که در دامنۀ ( آن را در بین دانش1191ان  و سامانر )ساخته

و  ایپرسش چهارگزینه 11این مالیاا دارای  سال قرار داشتن  ااتباریابر نموده است. 19

ااتبار اوامل این  .باش مر، ا م وابستتر و غیرای ه آل بودن ت رّدسه اامل  ۀدربردارن 

                                                           
1. Fatherhood Scale 
2. Emotional Autonomy Scale 
3. Steinberg & Silverberg 
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محاسبه گردی  )سامانر،  11/0و  11/0،  21/0بازآزمایر به ترتیب برابر با  ۀمالیاا به شیو

ای است اد از آل ای کرانباخ بردر پژوهش حاضر ضریب همسانر درونر مالیاا با  .(1191

محاسبه  12/0، و 21/0، 12/0مالیاا آن به ترتیب  و برای سه خرده 22/0کل مالیاا 

 گردی .

 ها یافته

درص (  2/50ن ر ) 209درص ( و  9/13ها زن )ن ر آن 201ن ر(،  111ها )از کل آزمودنر

قبل از بررسر رابطۀ ش . باسال مر 5/15ها در ح ود دیتر مَرد بوده؛  میانتین سنر آن

ها های کجر و کشی گر نشان داد که توزیع دادهمتغیرهای پژوهش، نتایج بررسر شاخص

های بین متغیرهای به صورت نرمال است. قبل از بررسر فرضیات مالتضر است، همبستتر

 ده . ماتریس همبستتر بین متغیرها را نشان مر 1ی ول  پژوهش بررسر مختصری شود.

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .1جدول 

 (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) هامتغیر

دهر اای ر مثبت و پاسخ

 (1نالش اخالقر پ ر )
00/1       

      00/1 11/0** (2حضور مثبت پ ر )

     00/1 11/0** 51/0** (1کنن گر )تأمین

    00/1 -10/0** -10/0* -10/0** (1حضور من ر پ ر )

   00/1 -13/0** 11/0** 12/0* 21/0** (5)فردیت 

  00/1 11/0** -13/0** 20/0** 21/0** 13/0** (1ا م وابستتر )

 00/1 55/0** 21/0** -11/0** 13/0** 23/0* 51/0** (2ال بودن )غیر ای ه
*50/5P< ،**51/5P< 

متغیرهای پژوهش  ۀده  بین حضور من ر پ ر و کلینشان مر 1همانتونه که ی ول 

های وال گری پ ر توان گ ت بین مؤل هچنین مرمن ر و معنادار ویود دارد. هم ایرابطه

 01/0و در برخر موارد در سطح  05/0زن  در برخر موارد در سطح با استالالل اای ر فر

 دارد. معنادار ویود  ایرابطه
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الش اخالقر دهر اای ر مثبت و نوال گری پ ر )پاسخ ۀبین مجموا ۀبرای بررسر رابط

کنن گر، حضور من ر پ ر( با استالالل اای ر فرزن  پ ر، حضور مثبت پ ر، تأمین

ال بودن( از تحلیل همبستتر بنیادی است اده ش . این )فردیت، ا م وابستتر، غیر ای ه

توان مرباش  که به نوار مرهای آماری خطر چن متغیری تحلیل یکر از ااضای تکنی 

(. در ی ول 1191ن را گسترش یافتۀ تحلیل همبستتر چن متغیری در نظر گرفت )هومن، آ

 نتایج تحلیل کانونر گزارش ش ه است.  2

 . نتایج تحلیل همبستگی کانونی رابطه مجموعه والدگری پدر با مجموعه استقالل عاطفی فرزند2جدول 

 داریمعنر دریه آزادی خر دو المب ا ویلکز همبستتر کانونر ارزش ویژه مجمواه

1 11/0 10/0 12/0 91/130 12 0000/0 

2 01/0 11/0 39/0 11/2 1 2321/0 

1 001/0 01/0 33/0 32/1 2 1919/0 

 

ده  الن ای ویلکز به منظور آزمون این فرضیۀ ص ر که مرنشان  2آن چنان که ی ول 

بین دو مجمواه بع  از استخراج متغیرهای بنیادی قبلر )اگر ویود داشته باش ( همخوانر 

رود. برای آزمون معنادار بودن، مالادیر مجذور کای در مرپس مان  ویود ن ارد، بکار 

، (91/130برای مجمواۀ اول ) وآمارۀ خر د (.1131ع ی ارائه ش ه است )هومن، ستون ب

باش  که تنها برای متغیرهای مستالل و مر( 32/1)  ( و مجمواۀ سوم11/2مجمواۀ دوم )

توان نتیجه مر به این یافته تویّهمعنادار است. بنابراین با  01/0اول در سطح  ۀوابسته مجموا

ها ویود دارد. رابطه گرفت که ی  مجمواۀ معنادار از متغیرهای مستالل و وابسته در داده

بوده و معنای این ضرایب معادل با ضرایب همبستتر ساده  10/0اول  ۀبرای مجموا

ش  که بامر 01/0و  11/0سوم به ترتیب  ۀدوم و مجموا ۀمجموا ۀباش . رابطمر)پیرسون( 

باش  که معرف مال ار مرهای کانونر، معادل ارزش ویژه معنادار نیست. مجذور همبستتر

 واریانس تبیین ش ه ی  متغیر بنیادی توسط متغیرهای بنیادی دیتر است.
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از واریانس  11/0توان  به شکل معناداری مراول وال گری پ ر  ۀبنابراین مجموا

موارد  ۀدر بالی 2به ی ول  تویّهن کن  همچنین با استالالل اای ر فرزن  را تبیی ۀمجموا

 ارتباط معناداری ویود ن ارد. 

متغیرهای  ه از چهمجموااین بررسر این که گردد مرزمانر که ی  مجمواه معنادار 

ضروری است.  ها چتونه استو نحوۀ ارتباط و اهمیت آنتشکیل ش ه  ایمستالل و وابسته

معنادار  ۀی کانونر مجمواهاوزن 1ی ولهای کانونر هستیم. نیازمن  وزن یهت این امر

 .ده مراول را نشان 

 معنادار های کانونی برای مجموعه. وزن3 جدول

متغیرهای 

 بینپیش

 مجمواۀ اول 

 91/0 (1دهر اای ر مثبت و نالش اخالقر پ ر )پاسخ

 -10/0 (2حضور مثبت پ ر )

 11/0 (1کنن گر )تأمین

 -11/0 (1حضور من ر پ ر )

متغیرهای 

 مالک

 11/0 (5فردیت )

 11/0 (1ا م وابستتر )

 92/0 (2ال بودن )غیر ای ه

 

کنن  و به همین تغییر مر 1ان  که بین ص ر تا های کانونر، ارقامر استان ارد ش هوزن

ای نمایانتر تا ان ازه شون  وخوان ه مر ضرایب همبستتر کانونر استان ارد ش هدلیل به نام 

های های ت کیکر هر متغیر از ریشۀ کانونر مربویه هستن . به ابارت دیتر، وزنهمبستتر

ضرایب همبستتر کانونر کانونر با بار ااملر در تحلیل ااملر ت سیر یکسانر دارن . 

ی  مال ار کانونر هر ۀاستان ارد ش ه، اهمیت نسبر هر ی  از متغیرهای اصلر را در محاسب

های کانونر یا همان ضرایب کانونر مانن  مالادیر بتا ده . وزناز متغیرهای کانونر نشان مر

ها یا متغیرهای برای شناسایر متغیرهای معنادار در مجمواه در تحلیل رگرسیون هستن .

و بیشتر هر متغیر  10/0کنن  که بار کانونر ( پیشنهاد مر2002کانونر، تاباچنی  و فی ل )

معنادار بودن آن در مجمواۀ خویش است. بنابراین متغیرهای معنادار در مجمواۀ اول نشانه 
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ال فردیت و غیر ای ه دهر اای ر مثبت و نالش اخالقر پ ر، حضور من ر پ ر،پاسخ شامل

دهر اای ر مثبت و نالش اخالقر پاسخشود که هرچه و این گونه ت سیر مرشود مربودن 

ال بودن بیشتری و حضور من ر او کمتر باش  فرزن  به فردیت و غیر ای ه هبیشتر بود رپ 

 دست پی ا خواه  کرد. 

 گیری حث و نتیجهب

ای حیاتر در رش  انسان است که خود را در سطوح ایتماار، روانشناختر و نویوانر دوره

)الوینا و باش  ان دورۀ کودکر و آغاز رسش فرد مرده . این دوره پایمرزیستر نشان 

های کودکانه به وال ین و بزرگساالن و نویوانر رهایر از وابستتر(. 2011، 1گالتر

، )سی  فایمر های گوناگون زن گر استدستیابر به استالالل و خودک ایر در ارصه

نویوانر زمانر است که افراد از وال ین خود . (1199 ،رحمانر، برادران رضایر و ص اقت

در این  پذیرن .های ی ی  مردهن  و مسئولیتخود را گسترش مرکنن ، هویت دوری مر

 ب ون ش  نویوان(. 2003ناپذیر است )پارا و الیوا، دوره تکلیف استالالل اای ر ایتناب

ی بسیاری است. هاو شنی ه هادی ه تأثیرپذیرد و تحت مردر مسیر رش  از افراد بسیاری اثر 

 ،پ ر. نویوانن ه نحوی در او اثر دارن  م ل و التوی هایر که ایراف او هستن  و بآن ۀهم

 وال ین ازنویوان  رتواقعرو  تربالغانه ادراکیکر از این التوهای مؤثر است که مویب 

وال گری پ ر و استالالل  تأثیردر رابطه با  که شود. از آن یایرمر خود یهانالش و خود

و این حالیالت که نبود استالالل اای ر  ؛خوردمراای ر فرزن  در ایران پژوهشر به چشم ن

، 2)هاسکینز توان  در آین ۀ شغلر، زناشویر و تحصیلر نویوان مشکالتر به بار آوردمر

ه ف از پژوهش حاضر بررسر رابطۀ بین وال گری پ ر با استالالل اای ر فرزن  (. 2011

از متغیرهای  بود. نتایج تحلیل همبستتر کانونر نشان داد که تنها ی  مجمواۀ معنادار

دهر اای ر مثبت و نالش ویود دارد که بر یبق آن هرچه پاسخ هامستالل و وابسته در داده

ال بودن ای هکمتر باش  فرزن  به فردیت و غیر  اخالقر پ ر بیشتر بوده و حضور من ر او

                                                           
1. Lalentina & Gulati 
2. Hoskins 
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غیر ای آل  بیشتری که از معیارهای اساسر استالالل اای ر است دست پی ا خواه  کرد.

آل که شاره به این مطلب دارد که نویوان دیتر پ ر خود را به انوان فردی ای هبودن ا

توان  رس  که خود مرگیرد و به این نتیجه مر  کارها را انجام ده  در نظر نمرهمیشه بای

کارها را ب ون همراهر پ ر یا افراد دیتر انجام ده . به ابارت دیتر، نویوانر که به غیر 

دان  که پ رش پذیرد و مراست مسئولیت رفتارهای خویش را مر ه آل بودن رسیای ه

این  ی او دارد. همچنین فردیت به معنروظایف و رفتارهای مخصوص و ی ا از رفتارها

 این نویوانان به نوار گیرد.است که نویوان خود را به انوان فردی مستالل در نظر مر

ها به این آن کنن شان را درک مرو مت اوت های فردیو مشخصه رسن خودآگاهر مر

رسن  که در آین ه رفتارهایر مت اوت از رفتارهای پ رشان در قلمروهای مختلف نتیجه مر

ی ا  شود که وال ینش و او کامالًآگاه مر نویوانبه ابارت دیتر زن گر خواهن  داشت. 

رس  مربه نظر این راستا، (  در 2005و همکاران،  2بیرز؛ 2003، 1پارا و الیوا) باشن از هم مر

موارد به او حق  ایکن  و در پارهمرگیرهای مهم دخیل زمانر که پ ر نویوان را در تصمیم

 ،و به ابارت دیتر گذارد ها را براه ۀ نویوان مرو کلیۀ مسئولیت ده مرانتخاب 

بیشتر نویوان مر زمینه را برای فردیت و غیرای ه ال بودن هرچه این اوال گری مثبتر دارد 

شود زد زیراکه چنین رفتارهای بااث مرسامری استالالل اای ر است فراهم هاکه از ستون

و او به شکلر کامالً مستالل  های ذهنر نویوان از رفتارهای کودکر زودوده شودمعرّف

سانچز پارا، الیوا و یهااین یافته منطبق با پژوهش . گام در دنیای بزرگسالر و استالالل بتذارد

(، یونز و 1331) (، المبورن و استنبرگ1331دالنر ) (،1331آلن و همکارانش )(،2015)

 باش .مر( 2011چان)موچان و وای(  و 2001) (، شیل ز2001) همکاران

باش . لکان چتونتر مر 1لکان ۀپژوهش حاضر منطبق با نظری ۀیافت ،در قلمرو نظری

ده  که پ ر مرپ ر بر فردیت و غیر ای ه آل بودن نویوان را این گونه توضیخ  تأثیر

کن . در واقع، مرنویوان را از دنیای خیالر وفور کودکانه به یهان نمادین فال ان پرتاب 

                                                           
1. parra & Oliva 
2. Beyers 
3. lacan 
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شکاف  و فضای نمادین را در ذهن آمیختتر فرزن  و مادر را با حضور خود مر پ ر حلالۀ

بنابراین حضور  ده .و را از وارهانی ن در االم خیال نجات مرآورد و انویوان فراهم مر

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

نویوانر معتال  است  ،(1312در این راستا بالا ) آورد.زمینه استالالل وی را فراهم مر

و زمانر  شودال مردرون روانر بار دیتر فعّ ت رّد-ای است که در آن فرآین  ی ایردوره

 گوی نیازهای نویوان استدهر هیجانر مناسب پاسخه پ ر با ای ای نالش فعّال و پاسخک

درحالر که نویوان  ،به ابارت دیتر .شودمر حل و فصل فرزن  دوباره-روابط وال 

 هاخود را با آن ۀنان رابطده  همچمردر این دوره پایان  وابستتر خود را نسبت به وال ین

و ب ین ترتیب نویوان در تعامل مستالیم با پ ر خویش به استالالل در رابطه  نمای ح ظ مر

 رس .مر

، ی  مالطع تحصیلر، و همچنین ی  بهارستان آماری به شهر ۀمح ود بودن یامع

تویّه  بای  موردنتایج  دهرتعمیمهایر هستن  که هنتام از یمله مح ودیتمالطع زمانر 

هایر از نوع نامهآوری ایالاات در پژوهش حاضر پرسشقرار گیرن . همچنین، ابزار یمع

آموز های دانشگاهر با سوگیری پاسخ هانامهزارشر بوده است. پاسخ به این پرسشخودگ

 قرار گیرد.  تویّهشود که این امر بای  در تبیین نتایج مورد مرهمراه 

 پیشنهادات

گیری ارگیری پیشنهادات زیر فراین  شکلتوان  با بکحاضر، پ ر مربر پایۀ پژوهش 

 :استالالل اای ر در نویوان را تسهیل ببخش 

 های مثبتت و من تر نویتوان    پ ر بای  قادر به شنی ن تمامر حسای فعّال باش . شنون ه

 ها با فرزن  خود به گ تتو بنشتین . ایتن امتر زمینته صتمیمیت     باش  و بتوان  رایع به آن

کنت  تتا نویتوان را بهتتر     کن  و نیز به والت  کمت  متر   و فرزن  را فراهم مر میان وال 

 درک کرده و به نیازهای ویژۀ این دورۀ نویوان بهتر پاسخ ده .  
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 های مهم سهیم سازد و از این یریق به او نشتان دهت  کته نظترش     نویوان را در تصمیم

انتختاب او احتترام بتتذارد. انتظتاراتر     دارای اهمیت است. به او حق انتخاب ده  و به 

 ها با نویوان صحبت کن .روشن و منطالر از نویوان داشته باش  و در ارتباط با آن

 منابع

 . تهران: انتشارات ورای دانش.تحول شخصیت در نویوان(. 1191) حم بریعلر، ا

 ت.)یل  اول(. تهران: انتشارات سم (. روانشناسر مرضر تحولر1190) .دادستان، پ

(. ی ایر روانشناختر از والت ین  1191دادستان، پ؛ حق بین، م؛ بزازیان، ا؛ و توکلر، م. )

. فصتلنامه  ی ینستر و فرهنتتر  هتا ت تاوت  ۀو پیشرفت تحصیلر؛ ی  پژوهش دربار
 . 1-20(: 1) 1: روانشناسان ایرانر، روانشناسر تحولر

(. مالایسه میزان دلبستتر به پ ر، متادر و دوستتان در گروهتر از دانتش     1195سامانر، ا. )

، مجله الوم ایتمتاار و انستانر دانشتتاه شتیراز    آموزان مالطع راهنمایر شهر شیراز. 

25 (1 :)111-33 . 

(. بررستر ارتبتاط   1199سی  فایمر، ن؛ رحمانر، ف؛ برادران رضایر،م؛ و صت اقت، ک. ) 

وال ین با میزان استتالالل دانتش آمتوزان نویتوان مت ارا شتهر تبریتز.         شیوه تربیتر

 .25-91، 12،پرستاری ایران ۀنشری

فردیتت بتا در نظتر    -(. نالش ادراک فرد از وال گری پ ر در میزان ی ایر1131. )فامینر، م

گرفتن سب  دلبستتر در دانشجویان. پایان نامه کارشناستر ارشت . دانشتتاه شتهی      

 بهشتر.

(. تحلیتل کتانونر رابطتۀ    1131قالون ی، ح؛ امتانر ستاری بتلتو، ج؛ بابتایر ستنتلجر، م. )     

هتای  فصلنامه ان یشته  آموزان،فرهنگ م رسه با نیازهای روان شناختر در میان دانش
  3-22(: 1) 9، نویت تربیتر

 ، تهتران: انتشتارات  های چن  متغیری در پتژوهش رفتتاری  تحلیل داده(. 1191هومن، ح. ع. )

 پارسا.

 . تهران: نشر نر.لکان-مبانر روانکاوی فروی (. 1191موللر، کرامت. )
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