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رابطه هویت اجتماعی با کیفیت روابط والد فرزندی در بین 

 دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان: 

 نقش پدران و مادران اییسهمقابررسی 

 2مریم کریمی، 3*کاظمیانه سمی

 6/4/79تاريخ پذيرش:  8/52/79تاريخ ارسال: 

 چکیده:

مختلف تحول نوجوان تأثیرگذار است و هويت اجتماعی يکی از ابعاد هويت  یهاجنبهروابط والد فرزندی بر 

 بررسی رابطه هويت اجتماعی با کیفیت حاضر پژوهش ازدارد. هدف تأثیر است که در زندگی فرد و جامعه 

فرزند و -روابط والد فرزندی در بین دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان و تعیین تفاوت میان رابطه مادر

نفر از نوجوانان  917مهم هويت اجتماعی بود. به اين منظور تعداد  یکننده بینیپیشيک  عنوانبهفرزند -پدر

اب جهت شرکت در پژوهش انتخ یاچندمرحله یاخوشهدوم دبیرستان شهر يزد به شیوه تصادفی  دورهدختر 

( و پرسشنامه هويت PCRSلد فرزندی )در پژوهش شامل پرسشنامه رابطه وا کاررفتهبهشدند. ابزارهای 

پژوهش از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.  یهادادهتحلیل  منظوربهاجتماعی بود. 

و  r = 56/0نتايج پژوهش نشان داد که بین هويت اجتماعی نوجوانان دختر و کیفیت ارتباط آنان با پدر )

001/0 = Pو کیفیت ارتباط آنان با ما )( 18/0در = r  01/0و = P رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتايج )

معناداری توانست هويت  طوربه( P = 001/0) تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها کیفیت ارتباط با پدر

هويت اجتماعی  نیبیپیشارتباط با پدر سهم بیشتری در  درنتیجهکند.  بینیپیشاجتماعی نوجوانان دختر را 

 ان دارد.دختر
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 مقدمه

صی نیاز رشد بهینه شخيکی از مباحث مهم دوره نوجوانی هويت است. جستجوی هويت پیش

جوانی افراد تا نو، انددر طول زندگی است. گرچه بذرهای تشکیل هويت قبالً کاشته شده

گیری هويت را يکی از شوند. بر همین اساس اريکسون شکلنمیمجذوب اين تکلیف 

 (.1984، ترجمه سید محمدی، 1برک) داندمفاهیم اساسی و هم خاص دوره نوجوانی می

 «من درونی»گیری گوناگونی دارد؛ جنبه روانی آن باعث شکل هایجنبههويت  احساس

قبلی  هایذشته و شخصیت دورهشود. او در اين دوره بايد بتواند بین زندگی گنوجوان می

ها او بايد پیوند مناسبی ايجاد کند. همچنین در اين تالش، خويش با وضع کنونی و جديدش

به سؤاالت مهمی درباره خويش نظیر من کیستم؟ جای من در هستی کجاست؟ از زندگی 

 (.1989ی، آبادلطف، کرمی نوری، کديور، سیف)خواهم پاسخ گويد خود چه می

 پذيرد. هرچند هويتنايی اجتماعی دارد و از خالل تعامل با ديگران تحقق میهويت مب

د اما اين مفاهیم با تحول و رش، مفاهیم کلی و انتزاعی از خويشتن را دربرمی گیرد، فردی

ری کند تسشوند و به گستره بزرگ اجتماعی که فرد در آن زندگی میخود متحول می

و هنجارهای جامعه  هاارزشی انتخاب نیاز است که افراد درباره، يابند. همگام با رشدمی

خود را چه کسی و متعلق و وفادار ، تری که در آن قرار دارند و اينکه در سطح کالنبزرگ

، زاده ؛ به نقل از يعقوبی و محمد1799، پیاژه) تصمیم بگیرند، دانندهايی میبه چه ارزش

ت به هیجان و معنا نسب، گیری دانشاجتماعی و شکل ( اين تغییر به معنای رشد هويت1976

اجتماعی به  تيهو (.1976، زاده يعقوبی و محمد) های اجتماعی استتعلق فرد به گروه

 ش داردهای اجتماعی از خويترين بیان تعريفی است که فرد بر مبنای عضويت در گروهساده

از ، دیهربرتم(. از ديدگاه 1976، قاسمی و مرادخانی، ؛ به نقل از مواليی1782، 5براون)

ا هويت اجتماعی عبارت است از دريافت م، گذاران اصلی مکتب کنش متقابل نمادينبنیان

از اينکه چه کسی هستیم و اينکه ديگران چه کسی هستند؟ اينکه مردم چه فهمی از خودشان 

، نزجنکی) اصل توقعات و عدم توقعات است، و ديگران دارند؟ بنابراين هويت اجتماعی
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تنها ارتباط هويت اجتماعی نه (.1988، ؛ به نقل از قائمی فر و حمايت خواه جهرمی1776

 (.1986، زلفعلی فام) دهدبلکه به زندگی افراد هم معنا می سازدیمپذير امکاناجتماعی را 

خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرار 

آموزد. ارتباطات مؤثر موجب شکوفايی ر اين محیط نوع ارتباط را میدهد. کودک دمی

 ،عبداهلل زاده و همکاران) هويت و کمال انسان و مبنای اولیه پیوند وی با ديگران است

عنوان هويت قسمتی از ثروت اجتماعی و احساسی که ما خیلی از موارد به درواقع (.1972

ادی که تا افر افرادی است که در خانواده ما هستند تأثیرکنیم تحت اجتماعی از آن ياد می

خارج از خانواده ما هستند و خانواده در ايجاد حس مالکیت و هويت در اعضای آن نقش 

(. از 1972، رشیدی و فکريان، ؛ به نقل از اسالم زاده5019، 1و جاسکويیز دفوز) بسزايی دارد

، بیابانگرد) عامل هستند ترينمهمند والدين گذارمی تأثیرمیان عواملی که بر اجتماعی شدن ما 

 خصوصهب(. گالسر معتقد است نوجوان از طريق تعامل و درگیری عاطفی با اطرافیان و 1984

دهد های گوناگون نیز نشان میپردازد. در اين زمینه پژوهشوالدين به توسعه هويت خود می

 گذاردمی تأثیرو والدينشان دارند که رفتار والدين در نوع برداشتی که نوجوانان از خود 

 (.1988، نیا و محمدی محمود، پرهیزگار)

اند و داختهگیری هويت پرهای تسهیل يا تضعیف شکلتحقیقات زيادی به بررسی زمینه

وجوان روابط ن -تجربیات فرزند پروری و رابطه والدين، تحقیقات متعددی بین پايگاه هويت

آدامز و ، ؛ به نقل از کمپبل1789، 5مثال آدامز و جونزعنوانبه) اندمعناداری را نشان داده

به  بستگیدلدرواقع رشد و توسعه هويت سالم نوجوانان با ترکیبی از  (.1784، 9دوبسون

، (. نتايج تحقیق مولیس1784، کمپبل و همکاران) همراه است هاآنوالدين و استقالل از 

الدين نوجوانانشان را به سمت استقالل عاطفی دهد اينکه و( نشان می5007) 4و مولیس گرف

شود. درمجموع نوجوانانی که در تشويق کنند باعث تسهیل اکتشاف هويت نوجوان می

ابسته به ازحد وبینند نه کسانی که بیشصورت مراقب میبه ها، آنروابط خود با والدينشان
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( در 5014همکاران ) و 1پلرون دهند.اکتشاف هويت بیشتری را نشان می، هستند هاآن

به اين  «نوجوان و سازگاری در دانشجويان-ادراک رابطه والد، هويت»پژوهشی با عنوان 

نتیجه رسیدند که بین روابط سازگارانه و حمايتی والدين با نوجوان و پايگاه هويت و 

بینی رابطه مثبت وجود دارد و تعهد هويت يک متغیر مهم برای پیش هاآنسازگاری ارتباطی 

 سازگاری عاطفی و اجتماعی در نوجوانان است.

گیری اند که شکليابی نشان دادهآن بر هويت تأثیرها در زمینه فضای خانواده و پژوهش

ی رفرزند پرو هایسبکاما  يابد؛های خانوادگی گسترش میهويت نوجوانان در ارتباط

حیدری و ، ابراهیم شود. پورهای مختلف در نوجوانان میمختلف باعث پرورش هويت

اداری طور معن( در تحقیقی نشان دادند که شیوه فرزندپروی مقتدرانه به1970کنش )خوش 

بینی شکند و شیوه فرزند پروری مستبدانه پیبینی میسبک هويت اطالعاتی نوجوانان را پیش

 های پرهیزگار و همکارانبر اساس يافته رگم در نوجوانان است.کننده سبک هويت سرد

توان گفت بین کیفیت رابطه والدين با بحران هويت يا هويت يافتگی نوجوانانشان ( می1988)

هايی ارتباط معنادار وجود دارد. نوجوانان دختری که دارای بحران هويت هستند نسبت به آن

و  رسیپ تری هم با پدر و هم با مادر خود داشتند.که بحران هويت ندارند رابطه ضعیف

پدر و مادر باعث انتقال  زمانهم( به اين نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت 1778) 5اکسین

فرزند همانندی  -همچنین رابطه مثبت مادر، شودها میو باورهای مذهبی بین نسل هاارزش

ديگر هماهنگی مذهبی بین والدين و دهد و از سوی مذهبی بین مادر و فرزند را افزايش می

 شود.فرزندی نیز می-فرزندان باعث تقويت رابطه والد

( نیز حاکی از آن است که رابطه 1974) مظاهری و قنبری، نتايج پژوهش سیدموسوی

، دارد سالیبزرگدر  هاآن شناختیروانبسیاری در سازش يافتگی  تأثیروالدين با دختران 

زمینه بارزتر است. درواقع دخالت عاطفی پدران با فرزندان خود ولی نقش پدران در اين 

( 5006) 9کند. موری و کیموراعنوان سپری در برابر تنش و استرس دختران عمل میبه

معتقدند که اين تفاوت بدين علت است که پدران معموالً زمان بیشتری را با دختران خويش 
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 1کونتز-دختر است. همچنین ايشی -ابطه مادرتر از ردختر صمیمی -گذارند و رابطه پدرمی

( بر اين باورند که دختران عاطفه بیشتری نسبت به پدران خود دارند و به همین دلیل 1777)

(. 1974 ،قنبری، مظاهری، به نقل از سیدموسوی) گیرندقرار می هاآن تأثیربیشتر تحت 

 «پدران ايرانی برای نوجوانانشاناهمیت »( طی پژوهشی با عنوان 5014) و همکاران 5استادآقا

باط کننده در پژوهش به شکل ضعیفی ارتبه اين نتیجه دست يافتند که نوجوانان شرکت

 اساس نتايج همین پژوهش ارتباط با پدر يک که برمعناداری با پدر خويش داشتند؛ درحالی

مطالعات  جيتان بینی کننده قوی برای بهزيستی روانی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان بود.پیش

فرزند با کاهش  -( نیز نشان داده است که کیفیت تعامل پدر5015همکاران )و  9فوسکو

-که کیفیت تعامل مادررفتارهای ضداجتماعی در اوايل نوجوانی همراه بوده است. درحالی

، انبه نقل از میرزايی کوتنايی و همکاراست )فرزند با رفتارهای ضداجتماعی نامرتبط بوده 

دهد که نقش تعامل پدر در کودکی اثر بیشتری بر ها همچنین نشان می(. پژوهش1974

قابل دهد که رابطه مثبت و وابستگی متسازش يافتگی فرزندان دختر دارد. مطالعات نشان می

پاکدامن ) در نوجوانی دارد هاآنرابطه منفی با مشکالت هیجانی و رفتاری ، بین پدر و دختر

 (.1970، و همکاران

ان يعنی مادر هاست؛( معتقد است که هويت يک رابطه دوطرفه بین نسل5005) 4ارسیام

برای تأيید خود و رشد احساس هويت به کودکان متکی هستند و متقابالً کودکان برای 

 اندخالقیت و هويت به مادران وابسته، استقالل، کمک به تکالیف رشدی خود يعنی اعتماد

، هیل، های ديگر اسمیت(. اما در پژوهش1972، دخانی و براتیمرا، نوریبه نقل از خواجه)

، دختر-کنند که درنتیجه نزديکی رابطه مادر( چنین بیان می1787) 6( و بويد1778) 2مولیس

با  هانآعنوان افراد متمايز در نظر بگیرند و درنتیجه توانند خود را بهمادران و دختران نمی

، 9سبه نقل از بک) کنندهويت مخصوص خود برخورد میتالش دخترانشان برای شکل دادن 
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حتی ، شناختیروانمطالعه بر رابطه معنادار مشارکت پدر با پیامدهای مثبت  نيچند (.5014

به نقل از ، 5005) 1فلوری و باچانان مثالعنوانبهپس از کنترل نقش مادر صحه گذاشتند. 

میت کم میان پدران و دختران نوجوان اند که صمی( نشان داده1970، پاکدامن و همکاران

دهد ها در انگلیس نیز نشان میشود. نتیجه برخی پژوهشموجب افسردگی دختران می هاآن

که تعامل بیشتر پدران با فرزندان موجب کاهش رفتار ضداجتماعی و افزايش روابط صمیمانه 

مهمی بر تحول نوجوانان  تأثیردهد که پدرها شود. درنهايت شواهد نشان میبا همساالن می

، نبریق، سیدموسوی، پاکدامن) روشن نیست تأثیرولی ماهیت و گستردگی اين ، دارند

1970.) 

مل نحوه روابط و تعا، دهد که جو عاطفی خانوادهمرور ادبیات در تحقیقات فوق نشان می

ای اعض طورکلی عملکرد خانواده در ابعاد مختلف بر عملکرداعضاء در درون خانواده و به

همچنین تحقیقات متعددی ارتباط مثبت بین  های مختلف تأثیرگذار است.آن در حیطه

شینه . لکن مرور پیانددادهرا نشان  شناختیروانفرزند بر متغیرهای  -کیفیت تعامل والد

فرزند  -دهد که ارتباط بین هويت اجتماعی با کیفیت تعامل والدپژوهش در ايران نشان می

نشده است. از سوی ديگر ارتباط بین پدر و دختر جز در موارد اندک بر روی  تاکنون بررسی

اهمیت بررسی هويت  بررسی نشده است. لذا با توجه به شناختیروانمتغیرهای خاص 

يت گیری هووالدين بر شکل تأثیراجتماعی نوجوانان دختر در جامعه در حال تغییر ما و 

پدران و دختران پژوهش حاضر درصدد پاسخگويی به نوجوانان و با توجه به ارتباط عاطفی 

 سؤاالت زير است:

 فرزندی و هويت اجتماعی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد؟ -آيا بین روابط مادر 

 فرزندی و هويت اجتماعی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد؟ -آيا بین روابط پدر 

 ی هويت بیندی سهم بیشتری در پیشفرزن -فرزندی در مقايسه با رابطه مادر -آيا رابطه پدر

 اجتماعی نوجوانان دختر دارد؟
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 روش پژوهش

جامعه آماری اين پژوهش را کلیه دانش  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.

مشغول به  1976-79شهرستان يزد که در سال تحصیلی  آموزان دختر دوره دوم دبیرستان

ای ندمرحلهای چگیری تصادفی خوشهروش نمونهتحصیل بودند تشکیل داد. با استفاده از 

گانه شهرستان يزد به شکل تصادفی منطقه يک انتخاب گرديد. در ابتدا از میان مناطق سه

مرحله بعد به شکل تصادفی چهار دبیرستان دخترانه انتخاب گرديد و در مرحله بعد از هر 

نفر با لحاظ  917که تعداد دبیرستان سه کالس بر اساس مقطع به شکل تصادفی انتخاب شد 

 کردن معیارهای ورود و خروج به پژوهش شامل در قید حیات بودن هم پدر و هم مادر و

 زندگی مشترک افراد با پدر و مادر و تمايل و رضايت آگاهانه وارد پژوهش گرديدند. در

های تصادفی جلوگیری و روند اجرای پژوهش پژوهشگر حضور فعال داشته تا از پاسخ

 ونه سؤال آزمودنی را پاسخ دهد.هرگ

 حاضر از قرار زير است: ابزارهای پژوهش

ای هويت ماده 50ساخت و بررسی پايايی و روای پرسشنامه  الف( پرسشنامه هويت اجتماعی:

 520) آموزدانش 220اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی به شرح زير است. بدين منظور 

ای صورت خوشهبه 26/16پسر( در مقطع دوم و سوم دبیرستان با میانگین سنی  900، دختر

های آذربايجان انتخاب شدند. با استفاده از محاسبه ضريب آلفای ای از دبیرستانچندمرحله

های اصلی ها برای مؤلفهکرونباخ برای حصول پايايی آزمون و تحلیل عاملی روش تقلیل داده

های شدند. طبق نتايج همسانی درونی ماده وتحلیلتجزيهزمون برای حصول روايی آ

به دست آمد که بیانگر پايايی مطلوب اين پرسشنامه  94/0پرسشنامه هويت اجتماعی برابر با 

 79/42است و همچنین تحلیل عاملی نشان داد که اين پرسشنامه تنها يک عامل دارد که 

تیجه شوند. ندر اين يک عامل بارگیری می هاگويهکند و همه درصد واريانس را تبیین می

دهد که پرسشنامه هويت اجتماعی در دانش آموزان ايرانی از پايايی و روايی کلی نشان می

به نقل از اسالم زاده و  1971، مريم روشن، مجید صفارنیا) ی برخوردار استقبولقابل

 (.1972، همکاران
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سؤالی برای  54فرزندی يک ابزار -بطه والدمقیاس را فرزندی: -ب( پرسشنامه روابط والد

با والدينشان است. دو فرم دارد يکی برای سنجیدن  هاآنسنجیدن نظر جوانان درباره رابطه 

ب آلفای اين مقیاس با ضراي رابطه فرزند با مادر و يکی هم برای سنجیدن رابطه فرزند با پدر.

و ضرايب آلفای  76/0نیز آلفای کل های مربوط به پدر و برای خرده مقیاس 74/0تا  87/0

 76/0های مربوط به مادر نیز آلفای کلی برای خرده مقیاس 74/0)همانندسازی( تا  61/0

مورلند و شوبل با اجرای پرسشنامه بر ، همسانی درونی عالی دارد. اين ضرايب آلفا را فاين

ن( دکی )حتی خردساالاند. اين ابزار برای سنجیدن رابطه هر کودست آورده دانشجو به 541

 (.1997، ثنايی و همکاران) با والدينشان مفید است

 ی پژوهشهایافته

 فراوانی و درصد رشته تحصیلی دختران نوجوان .1جدول  

 درصد فراوانی رشته

 9/29 190 انسانی

 51 69 تجربی

 6/55 95 رياضی

 1/9 10 پاسخ بدون

 100 917 کل

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش .2جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 56/4 91/95 هويت اجتماعی

 77/54 9/157 فرزندی -روابط مادر

 69/59 19/112 فرزندی -روابط پدر

دهد. بر اساس نتايج میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان می 5جدول 

کیفیت رابطه با مادر بهتر از موردبررسی، مشخص شد که در دختران نوجوان  5جدول 

 .استکیفیت رابطه با پدر 

 فرزندی و هويت اجتماعی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد؟ -آيا بین روابط مادر سؤال اول:
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 فرزندی و هویت اجتماعی -همبستگی بین روابط مادر .3جدول 
 هويت اجتماعی  

 187/0 میزان رابطه فرزندی -روابط مادر

 005/0 سطح معناداری 

فرزندی در سطح  -دهد که رابطه بین هويت اجتماعی و روابط مادرنشان می 9جدول 

01/0  =α  و  فرزندی رابطه مثبت -. بنابراين بین هويت اجتماعی و روابط مادراستمعنادار

 معناداری وجود دارد.

 فرزندی و هويت اجتماعی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد؟ -آيا بین روابط پدر دوم:سؤال 

 فرزندی و هویت اجتماعی -همبستگی بین روابط پدر .4جدول 
 هويت اجتماعی  

 566/0 میزان رابطه فرزندی -روابط پدر

 001/0 سطح معناداری 

فرزندی در سطح  -دهد که رابطه بین هويت اجتماعی و روابط پدرنشان می 4جدول 

001/0  =α  ت و فرزندی رابطه مثب -. بنابراين بین هويت اجتماعی و روابط پدراستمعنادار

 معناداری وجود دارد.

-یشفرزندی سهم بیشتری در پ -فرزندی در مقايسه با رابطه مادر -آيا رابطه پدر سؤال سوم:

 عی دختران نوجوان دارد؟بینی هويت اجتما

 خالصه مدل رگرسیون .5جدول 
 سطح معناداری F نضريب تبیی ضريب همبستگی

58/0 08/0 42/10 001/0 

توان هويت اجتماعی را بر باشد و می-دهد که رگرسیون معنادار مینشان می 2جدول 

 بینی کرد.در مدل پیش واردشدهبین اساس متغیرهای پیش
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 بینیشپمربوط به متغیرهای  Beta و ضرایب Tآزمون  .6 جدول

 نبیمتغیرهای پیش
 استانداردشدهضرايب  ضرايب استاندارد نشده

T سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 001/0 8/16  26/1 5/56 مقدار ثابت

 001/0 42/9 55/0 01/0 09/0 فرزندی -روابط پدر

 06/0 72/1 15/0 011/0 05/0 روابط مادر فرزندی

 >001/0pدر سطح  =42/9tبا مقدار فرزندی  -روابط پدرتنها متغیر  6با توجه به جدول 

دير بتای . مقااستبینی متغیر مالک مؤثر دارد و در پیش داریمعنیبا هويت اجتماعی رابطه 

 به اندازه يک انحراففرزندی  -روابط پدرحاکی از آن است که اگر نمرات  استانداردشده

واحد انحراف استاندارد بیشتر  55/0نمرات هويت اجتماعی احتماالً ، استاندارد افزايش يابند

 خواهد شد.

 گیرینتیجهبحث و 

هدف اين پژوهش بررسی رابطه هويت اجتماعی با کیفیت روابط والد فرزندی در بین دانش 

 عنوانبهزند فر-فرزند و پدر-آموزان دختر دوره دوم دبیرستان و تعیین تفاوت میان رابطه مادر

مهم هويت اجتماعی بود. نتايج پژوهش نشان داد که بین هويت  یکننده بینیپیشيک 

 دختر و کیفیت ارتباط آنان با پدر و کیفیت ارتباط آنان با مادر رابطه مثبت اجتماعی نوجوانان

ری هويت اجتماعی دختران سهم بیشت بینیپیشفرزند در  -و معناداری وجود دارد و رابطه پدر

 فرزند دارد.-در مقايسه با ارتباط مادر

باط یفیت ارتدر پاسخ به سؤال اول پژوهش در مورد رابطه هويت اجتماعی دختران با ک

( را نشان داد. نتايج P=  01/0و  r=  18/0فرزند نتايج پژوهش رابطه مثبت و معناداری ) -مادر

و  دفوز، (1972، و همکاران نوریخواجهنقل از  به، 5005ات مارسیا )قبا تحقی آمدهدستبه

، (9841) ابانگردیب، (1972، رشیدی و فکريان، ؛ به نقل از اسالم زاده5019) 1جاسکويیز

هويت و  يادشده رابطه مثبت بین یهاپژوهش( همسو است. 1988همکاران )پرهیزگار و 

هويت اجتماعی اشاره  گیریشکلو بر نقش خانواده بر  انددادهتعامل با مادر را گزارش 

                                                           
0. Deephouse & Jaskiewiez 
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ا اين بخش همچنین با نتايج تحقیقاتی که بین کیفیت تعامل والد فرزند ب یهاافتهي. اندکرده

است. و همس اندکردهپايگاه هويت و بحران هويت رابطه مثبتی را گزارش ، هويت هایسبک

و درکی  ودشیماطرافیان گرفته  بازخوردهايی که از سوی تأثیراجتماعی افراد تحت  تيهو

دخترها اغلب زمان بیشتری را با  کهيیازآنجا. ردیگیماز اين بازخوردها دارند قرار  هاآنکه 

 رابطه مستقیم با روابط با مادر دارد. هاآنلذا هويت اجتماعی ، نندکیممادرها سپری 

 فرزند با هويت اجتماعی -ارتباط کیفیت پدر در مورددر پاسخ به سؤال دوم پژوهش  

نتايج  ( را نشان داد.P=  110/1و  r=  86/1دختران نتايج پژوهش رابطه مثبت و معناداری )

پلرون ، (1970همکاران )پورابراهیم و  یهاپژوهشاز  دهآمدستبهبا نتايج  طورکلیبهتحقیق 

ارتباط  ادشدهي یهاپژوهش( همسو است. 1778همکاران )( وپیرس و 5014همکاران )و 

. اما در مورد اندکردهپدر و مادر با متغیرهای هويت و سازش يافتگی را گزارش  زمانهم

با نتايج فوسکو  آمدهتدسبهفرزند نتايج -کیفیت ارتباط پدر فردمنحصربهمثبت و  تأثیررابطه 

به ، 5008) 1وان دورن و همکاران، (1974، به نقل از میرزايی کوتنايی، 5015همکاران )و 

( همسو 1974) یقنبر، مظاهری، سیدموسوی، (1979، کالنترهرمزی، اسمعیلی، نقل از جباری

و  یضداجتماعفرزند با کاهش رفتارهای -پدر است. نتايج اين مطالعات بر رابطه معنادار

 ليدالی از . يکاندکرده تأکیدافزايش روابط صمیمانه و سازگاری عاطفی اجتماعی نوجوانان 

که از يک سوی رابطه عاطفی و صمیمی خاصی  استدختر  -اين امر نوع خاص ارتباط پدر

ز تقل فرزندان خود نیهست ولی از سوی ديگر پدران برای استقالل و هويت مس هاآنبین 

کمتر ديده  حدازبیشو تمايل به رفتارهای جبری و محافظت و وابستگی  شوندیماحترام قائل 

. کندیمتمايزيافتگی و هويت اجتماعی بیشتر رشد ، درنتیجه خودکارآمدی، شودیم

رشد و توسعه هويت سالم  درواقع کنندیم( بیان 1784همکاران ) که کمپبل و طورهمان

 همراه است. هاآنبه والدين و استقالل از  بستگیدلنوجوانان با ترکیبی از 

-در پاسخ به سؤال سوم پژوهش نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد که کیفیت رابطه پدر 

يت اجتماعی هو بینیپیشفرزند سهم بیشتری در -فرزند در مقايسه با کیفیت رابطه مادر

                                                           
0. Van doorn, M.D 
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( همچنین 5014همکاران )در اين بخش با نتايج استادآقا و  آمدهدستبهرد. نتايج دختران دا

قش بیشتر ن تأثیربر  هاپژوهش. نتايج اين است( همسو 1970) یقنبرو  یدموسویس، پاکدامن

 أکیدتبهزيستی و پیشرفت تحصیلی در مقايسه با نقش مادر ، اجتماعی مسائلپدر در مورد 

 دارند.

اين بخش توجه به اين نکته ضروری است که گرچه بر اساس میانگین و  در تبیین نتايج

فیت ارتباط دختر بهتر از کی-انحراف معیار در بخش نتايج اولیه تحقیق کیفیت ارتباط مادر

 02/1) فرزند و هويت اجتماعی-لکن ضريب همبستگی بین رابطه مادر، دختر بوده است-پدر

 =r) از رابطه با  آمدهدستبها ضريب اگرچه معنادار لکن در مقايسه ب( 86/1پدر  =r)  مقدار

و و از مطالعات فوسک آمدهدستبهبه نتايج  توانیم. در توجیه اين تناقض استضعیفی 

( اشاره کرد. نتايج 5014بکس )، (1974، ؛ به نقل از میرزايی کوتنايی5015همکاران )

س مادران و دختران از يک جن کهازآنجايیدارند که  تأکیديادشده بر اين نکته  یهاپژوهش

همواره  درواقعو ، ستینپسر -دختر مثل مادر-بین مادر یهمانندسازهستند فرايند 

 درنتیجهکه  دهدیم( نشان 5014بکس ). نتايج مطالعه ابديیمهمانندسازی مادر و دختر ادامه 

را انجام داده لذا  یزسازيخود متما توانندینممادران و دختران ، دختر-نزديکی رابطه مادر

. هويت کشندیمدخترانشان برای کسب هويت مستقل را به چالش  یهاتالشمادران 

روانی در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی توسط  یگذارهيسرمابه فرايند  درواقعاجتماعی 

روانی را افزايش  یگذارهيسرمااين ، . مشارکت در رويدادهای جمعیشودیمافراد گفته 

؛ به نقل از اسالم 5012، همکارانکان و ) ابديیمو در پی آن هويت اجتماعی نیز افزايش  داده

 مسائلمشارکت پدران در  موردپژوهشروشن است که در جامعه ، (1972، زاده و همکاران

؛ از سوی ديگر ما در استاز مشارکت مادران در اين حیطه  ترپررنگسیاسی و اجتماعی 

که  کنندیم( در مطالعه خود بیان 1988) یغفارزلفعلی فام و ، در حال گذار هستیم یاجامعه

است. ديويس  مشاهدهقابل معهان جامادران با دختر هایارزشتناقض  یاجامعهدر چنین 

رد که ف داندیم( هويت اجتماعی را نشأت گرفته از پايگاهی 1974به نقل از سلگی ، 1775)

فی تعري در جامعه ما پايگاه اجتماعی پدر معموالً کهيیازآنجا، ستدر جامعه اشغال کرده ا

 لذا نقش پدران در اين زمینه بیشتر است.، مادر دارداز پايگاه اجتماعی  ترنیمعو  ترمشخص
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از منظر ديگران يا جامعه  کندیمفردی که دارای هويت اجتماعی مثبت است احساس 

. کندیم یتيهویبغیر اين صورت احساس در ، ارزش و احترام است، دارای جايگاه

همچون عاملی بازدارنده ، هويت اجتماعی نوجوان فراهم شود ساززمینهعوامل  کهدرصورتی

و  مؤثرلذا با توجه به نقش ، (1974، مروتی و همکارانکند )یماز انحرافات او جلوگیری 

ابط به رو شیازپشیبدر مدارس و مراکز آموزش خانواده  شودیمپدران پیشنهاد  ساززمینه

روابط در قالب گروه  سازیغنی یهادورهدختر در بین نوجوانان اهمیت داده شود و  -پدر

پژوهش حاضر عدم وجود پیشینه تحقیقاتی  یهاتيمحدوددرمانی برای پدران اجرا شود. از 

را بررسی  دختر -ارتباط پدر مخصوصاًو  بود که ارتباط روابط والد فرزند با هويت اجتماعی

وله . مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران بیشتر به اين مقشودیمپیشنهاد  نيبنابرا کرده باشند.

 بپردازند.
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