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Abstract
The purpose of this study was to explore the role
of parent s’ self differentiation in predicting high
school students’ self differentiation. The research
was a descriptive correlational study. The population
consisted of all high school students of Tehran.
For this study a random cluster sampling method
was used and 283 high school students were
selected. The participants and their parents
completed the Differentiation of Self Inventory
(short form; Drake, 2011). The results of stepwise
regression showed that the component of
emotional reactivity of fathers’ self-differentiation
could predict their sons’ self-differentiation (15%),
whereas the component of I position of mothers’
self-differentiation could predict their sons’ selfdifferentiation (7%). Regarding female students,
it was revealed that fathers’ fusion with others
(7%) and mothers’ emotional reactivity (5%)
would affect the self-differentiation of them.
Other Components of self- differentiation of
parents showed no role in this anticipation.
Keywords: high school students, self-differentiation,
parents.
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مقدمه
نوجوانی دورهای است که طی آن ،تغییرات قابل تلوجیی در
مغز ،رفتار و عملکرد روانی روی میدهد .در ایل دوره فلرد

برقللراری روابللص صللمیمانه بللا دیگللران اسللت و در باللد
درونفردی ،توانایی شلخص در ایجلاد تالادل بلی تفکلر و
امساس اسلت بلهگونلهای کله بتوانلد در شلرایص هیجلانی،
بهصورت منطالی فکر و عم کند راس و مورداک.)۵014 ،9

تالش میکند خود را از خانوادة اصلی متمایز سازد و کمتر به
آنها وابسته باشد .نوجوانان میکوشند تملایالت و تالامالت

مؤلفه های واکنش هیجانی و موقایت م در باد درونفلردی

خللود را بیرللتر بلله سللمت همسللا ن هللدایت کننللد یانل ،

فالیگنی ،گالوند و تلزرا .)۵015 ،1دوران نوجوانی بلا تضلادها

قرار دارند باد بی فردی ه شام مؤلفه هلای هل جوشلی و
گسلش علاطفی اسلت ایرلیک و بوللداک .)۵015 ،10افلراد

توص لیف م لیشللود و نوجللوان در ای ل دوران دچللار نللوعی

تمایزیافته تاریلف مرخصلی از خلود و عالایدشلان دارنلد و

کرمکش درونی است؛ او چندان تمای نلدارد تلا پیونلدهای
خانوادگی را کامالً قطع نمایلد و نیاز بله ممایلت واللدی را

میتوانند در موقایتهای هیجانی شدید که طلی آن بسلیاری
از افراد رفتارهای غیرارادی در تصمی گیلریشلان ملیدهنلد،

درهرمال املساس مینمایلد و همللواره در جسلتوجلوی

کنترل خود را مف نموده و با در نظر گرفت تفکلر و منطل

روشهایی است که ای ممایت را کسب نماید .ایل تلالش

تصمی گیری نمایند درمالیکه افراد با تمایزیلافتگی پلایی از
لحاظ هیجانی با سلایری هل آمیختلهانلد و بله دلیل غلبله

برای کسب اسلتالالل و همننلی مفل ممایلت از جانللب
خلللانواده از مصللدا هللای مفیلللوخ خودمتمایزسللازی اسللت

امساسات در زندگی از توانایی کمی برای تصلمی گیلری یلا

سلطانی علی آباد ،امیرجلان ،یونسلی ،ازخلوش و عسلگری،

م مرکالتران بهطور مستال برخوردارند .ای افلراد سلطح

.)1391
موری بوئ

۵

اضطراب مزم بیرتری را تجربه کرده ،عملکلرد پلایی تلری
 )1971مبدع نظریة نظاخهای خانواده است.

داشته و از عالئ روانی و فیزیولوژیکی بیرتری رنج میبرنلد
و زوآبللی .)۵014 ،11بللر اسللاس نتللایج پللهوهشهللا

او عالیده دارد نوعی نظاخ عاطفی بر سلاختار خلانواده ملاک
است که قابلیت بی نسلی داشلته و سلالمت روانلی فلرد در

تمایزیافتگی برای سازگاری روانی و اجتماعی ضروری است

گرو سطح تفکیک و جدایی وی از ای نظاخ است کاظمیلان

و سللطوپ پللایی تمایزیللافتگی از لحللاظ نظللری منجللر بلله

و د ور .)1390 ،بوئ

مرکالتی از قبی اضطراب مزم  ،تنشهای جسمی و روانلی
و واکنش هیجانی در هنگاخ تنش ملیشلود جنکینلز ،بلابلز،

 )1978تمایزیافتگی 3را توانلایی یلک

پل ل

فلرد در تفکیلک امساسلی و فیزیکلی از خلانواده خلود و
همی طور رسیدن به استالالل عاطفی ،در عی مانلدن در جلو

اسکوارتز و جانسون  .)۵005 ،نتایج همننی نران میدهند

عاطفی خانواده تاریف میکند .تمایزیافتگی خود پللی اسلت

که تمایزیافتگی با باعث افلزایش بیزیسلتی روانشلناختی و

برای فی وضلایت وابسلتگی متالابل افلراد و بیلانگر میلزان

و رهال  ،۵01۵ ،راس و ملورداک )۵014 ،و

توانایی فرد برای تاادل بی تفکر و امساس و بی صلمیمیت
و اسلللتالالل در خلللانواده اسلللت خ و چانسلللو.)۵015 ،4
تمایزیافتگی از  4مؤلفه ترکی یافتله اسلت :موقایلت مل ،5

1۵

جسمانی پل

13

میارت م مسئله امی )۵009 ،14در افراد شلده و ملیتوانلد
پیش بی سبک هلای هویلت میلری ،سلا ری ،سلبزهآرای و

بیرامللیزادههللا ،)۵011 ،سللازگاری اجتمللاعی مسللینیزاده،

واکنش هیجانی ،1ه جوشلی 7امتلزا)) و گسللش علاطفی.8

 ،)۵013علزتنفل

تمایزیافتگی را میتوان در دو بالد بلی فلردی و درونفلردی
بررسی کرد .در باد بی فردی ،تمایزیافتگی خلود بله مانلای
توانایی یک شخص در مف فردیت و استالالل خود ،باوجود

دیگللری باشللد و تمایزیللافتگی پللایی نیللز بللا مرللکالت
روانشناختی ،پریرانی روانی ،اسلترس ،اضلطراب جلدایی و
اضطراب اجتماعی کرایکاک ،مورداک و ملارژالک۵01۵ ،11؛

2. Murry Bowen
4. Lam & Chan-So
6. emotional reactivity
8. emotional cutoff
10. Ishik & Bulduk
12. Jenkins, Buboltz, Schwartz & Johnson
14. Amie
16. Krycak, Murdock & Marszalek

1. Yang, Fuligni, Galvan & Telzera
3. Differentiation of Self
5. I position
7. fusion with others
9. Ross & Murdock
11. .Peleg &.Zoabi
13. Rahal
15. Drake

دریلک )۵011 ،15و متغیرهلای متالدد

 / 11دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي

پل ل

و ایزهللاک ،)۵011 ،1ناسللازگاری ،سوءمصللرم مللواد،

وجود دارد بابای خاکیان ،زکییلی ،نالرلینه1394 ،؛ پلل

و

اجتناب و بیاعتمادی مؤمنی و علیخانی )139۵ ،رابطه دارد.

همکاران۵001 ،؛ اسکورون .)۵005 ،نتیجة پهوهش محسلنی

بر طب نظریة نظاخ های خانواده ،تمایزیافتگی یلک سلازة
روان شناختی است که چیارچوبی را فراه میکند کله بلدان

 )1393رابطة بی خودمتمایزسازی مادران و تاارض واللد-
فرزندی و مسئولیتپذیری دانشآموزان را تأیید کرد.

وسیله نالش روابص والد  -فرزنلدی در تجربیلات اسلترس و

امروزه مسئلهای که در میان بسیاری از خلانوادههلا دیلده

اضطراب اعضای خلانواده بیتلر درک شلود پلل  ،ملبلی و

ملیشلود فاصللهگیلری علاطفی نوجوانلان از واللدی اسلت

وابی .)۵001 ،۵اریکسون 3ماتالد است بخری از سردرگمیها

رمیمی ،آشفته تیرانی و مضرتی صوماه .)1390،ای مسئله

و آشفتگیهای دوره نوجوانی از والدینی ناشی میشلود کله

مفیوخ اصلی تمایزیافتگی یانی تالادل یلا علدخ تالادل میلان

ارزشهای قاب اطمینانی برای خود ندارند و قادر به هدایت

صمیمیت و استالالل را در ذه متبلادر ملیسلازد ،از سلویی

فرزندان خود نیستند ،ایل واللدی سلردرگمی ناللش را در

علیرغ اهمیت فلراوان تمایزیلافتگی ،جسلتجوی محالل در

فرزندانران ایجلادمی کننلد؛ درملالیکله واللدینی کله خلود

مالا ت و منابع تحالیالاتی داخلی ،از کمبود پلهوهش درزمینلة

تمایزیافتگی را تجربه میکنند در فرزندانران امساسی ایجاد
میکنند تا خود را کسلی بپندارنلد کله علیلرغ اینکله جلزء

عوام مؤثر بلر آن بلهویلهه ناللش جنسلیت در تمایزیلافتگی
نوجوانان خبر میدهد .بهعالوه در پهوهشهایی که به نحلوی

ینفک خانوادهاند ،استالالل و تأثیرگذاری خود را تجربه کنند

با موضوع پهوهش در ارتباط بوده اند ،مامو ً یکی از اعضای

رایکم  1387 ،4به نال از یگانه فرزنلد .)139۵ ،یافتلههلای

خانواده بهتنیایی یا فرزند و تنیا یک والد و در غاللب ملوارد

متاددی مکایت از ای دارد که وجود مرلکالت شخصلیتی

مادر مورد مطالاه قرار گرفته و نالش پدر کمتلر ملورد توجله

نوجوانان با شیوهها و تاامالت مایلوب واللدی بلا فرزنلدان

بوده است ،اما در پهوهش ماضر ،عالوه بر نوجلوان ،هلر دو

ارتباط دارد .تحالیالات نیز نران داده انلد کلله  50درصللد از

والد مورد بررسی قرار میگیرند .با استناد بله نظریلة بلوئ و

اغللب ویهگی های روان شناختی بر اساس عواملل

نتایج پهوهشها مبنی بر نالش والدی در شخصیت فرزنلدان،

واریلان

محیطلی پیشبینی میشوند و از بی می تلری ایل عواملل

ای سؤال در ذه پهوهرگر شک گرفت کله :تمایزیلافتگی

میتوان بله ویهگیهای هنجاری روانشناختی واللد کللودک،
تنیدگی ها و مرلکالت متداول خانوادگی اشلاره کلرد راتر،5

پدران و مادران با تمایزیافتگی فرزندان چه رابطهای دارنلد و
در هر جن کداخیک از مؤلفه های تمایزیافتگی والدی نالش

 ،1999به نال از پیوسلتهگلر ،برلارت ،پهوهلینیلا و سلیفی،

دارد .از ای ل رو پللهوهش ماضللر بللا هللدم بررسللی نالللش

1391؛ بارت هارین  ،بروکر و هوک۵00۵ ،1؛ رولفز ،میسترز

تمایزیافتگی والدی در پلیش بینلی تمایزیلافتگی فرزنلدان از

و موری  .)1002 ،7پهوهشهلای بلیلاد ،ناهیلدپور ،آزادی و

انجاخ گرفت و فرضیههای ای پهوهش عبارتاند از:

یادگاری  ،)1393تابیثا ،)۵014 8مؤمنی و علیخانی ،)1393
چان

و گی

9

 )۵009نران میدهد تمایزیافتگی فرزندان بلا

عملکرد والدی در خانواده رابطله دارد .اسلکوارتز ،تیگلپ و
مونتگومللوری

10

 )۵001در پهوهرللی دریافتنللد سللبکهللای

فرزند پروری والدی پیشبینی کننلده تمایزیلافتگی فرزنلدان
میباشند .از سوی دیگر ،نتایج برخی پهوهشها نران میدهد
میان تمایزیافتگی ملادران بلا اخلتال ت رفتلاری ،اضلطراب،
افسردگی و قابلیتهای عملکردی و شناختی فرزندان رابطله
2. Peleg, Halaby & Whaby
4. Raykman
6. Bartle-Haring, Brucker, & Hock
8. Tabitha
10. Schwartz, Thigpen & Montgomery

 .1مؤلفه های تمایزیافتگی پدران در پیشبینی تمایزیافتگی
فرزندان دختر و پسر نالش دارد.
 .۵مؤلفللههللای تمایزیللافتگی مللادران در پللیشبینللی
تمایزیافتگی فرزندان دختر و پسر نالش دارد.
روش
روش پژوهش ،جامعة آمااري و نموناه :پلهوهش ماضلر،
توصیفی و از نوع همبستگی است .جامالة آملاری پلهوهش،
کلیة دانشآموزان مالطع متوسطه شیلر تیلران میباشند که در
1. Yitzhak
3. Erikson
5. Rutter
7. Roelofs, Meesters, & Muris
9. Chung, & Gale
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پایللههللای اول ،دوخ و سللوخ دبیرسللتان مرللغول بلله تحصللی

دریللک )۵011 ،بللود .فللرخ کوتللاه پرسرللنامه تمایزیللافتگی

بودهاند .از ای میان تاداد  350نفر از دانشآملوزان بله روش

دریک )۵011 ،یک مالیاس  ۵0گویهای بر اسلاس پرسرلنامة

خوشهای-تصادفی چندمرملهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند
و به همراه والدی خود در پهوهش شرکت نمودند .بله ایل

تجدیللد نظللر شللدة اسللکورون و اسللمیت  )۵003اسللت.
شرکتکنندگان به ای پرسرنامه بر اساس مالیلاس لیکلرت 1

نحو که ابتدا از میان مناط ۵۵گانة شیر تیلران 4 ،منطالله در

گزینهای از کامالً نادرست نمره یک) تا کامالً درست نملره

نظر گرفته شد و در مرمله باد یک دبیرستان دخترانه و یلک

شش) پاس میدهند .بلهجلز گویلههلای  1۵ ،10 ،3 ،1و ۵0

دبیرستان پسرانه از هلر منطالله انتخلاب گردیلد و سلپ

بلا

۵

سایر گویهها بهصورت ماکوس نمرهگذاری ملیشلوند .ایل

مراجاه به هلر دبیرسلتان ،سله کلالس بلهصلورت تصلادفی

پرسرنامه چیار خلردهمالیلاس دارد کله عوامل درون روانلی

انتخاب و اقداخ به توزیع پرسرنامهها گردیلد .شلرط شلرکت

شام موقایت م و واکنش پلذیری هیجلانی و عوامل بلی

در ای پهوهش برای دانشآموزان زندگی در کنار هر دو والد

فللردی شللام گریللز عللاطفی و ه ل جوشللی بللا دیگللران را

بود .شرط شرکت والدی نیز ،تحصیالت بلا تر از راهنملایی

اندازهگیری میکند .با به دست آوردن مجموع نمرات مربلوط

در نظر گرفته شد .زخ به ذکر است با افلت  17آزملودنی در
مرام مختلف پهوهش که اغلب به ای دلی که تنیا توسلص

به گویههای هر خرده مالیلاس چیلار نملره بلرای هرکلداخ از
خرده مالیاسها محاسبه میشود و مجموع ک نملرات ،نملره

یکللی از والللدی پاس ل داده شللده بللود کنللار گذاشللته شللد،

کلی تمایزیافتگی محسوب میشود .نمرة با در مالیاس ک و

درنیایت تاداد  ۵83نفر از دانلشآملوزان  1۵1پسلر و 157

موضع م  ،نرانگر تمایز با و موضع م مستحک تر است و

دختر) به همراه والدی خود در ای پهوهش شلرکت داشلتند

نمرات با در مالیلاس هلای واکلنش پلذیری هیجلانی ،گریلز

درمجموع  849والد و فرزند) که دانشآموزان در مدرسه بله

عاطفی و ه جوشی با دیگران بیانگر واکنش هیجلانی ،گریلز

سؤا ت پاس داده و پکیج والدی در جلساتی کله از طلرم

عاطفی و همجوشی کمتر اسلت .نمونله هلایی از گویلههلای

مدیران دبیرستان ها جیت اهلدام آملوزش خلانواده تلدارک
دیده شده بود ،در اختیلار واللدی ماضلر در جلسلات قلرار
گرفللت و پلل از توضللیحاتی دربللارة اهللدام پللهوهش و
دسللتورالام اجللرا و اطمینللان دهللی از رازداری ،یکللی از

مالیاس بدی گونه اند" :وقتیکه دیگران بیش از ملد بله مل

نزدیک شوند ،مل دوسلت دارخ از آن هلا فاصلله بگیلرخ" و

"وقتی امساسات برم ماک است ،بهسختی ملیتلوان فکلر
کن " .دریک  )۵011پایایی ای پرسرلنامه را بلا اسلتفاده از

پاکللتهللای پرسرللنامههللا ،بللهصللورت مضللوری تکمی ل و

آلفای کرونباخ  0/88به دست آورد .روایلی مالکلی همزملان

جمع آوری گردید و پرسرنامة والد دیگر ،در منزل تکمیل و

پرسرلنامه بلا اسلتفاده از رابطلة آن بلا افسلردگی ،اضلطراب

از

مالت ،اضطراب صفت ،استرس و عزتنف

بررسلی شلد و

جمعآوری کلیة پاسخنامههلا و نملرهگلذاری آنهلا ،میلانگی

مرخص شد سازة تمایزیافتگی با عزت نف

رابطة مثبت و با

نمرات والدینی که پرسرنامه ها را بهصورت مضوری تکمی

افسردگی ،اضطراب مالت ،اضطراب صفت و استرس رابطلة

نموده و والدینی که در منزل به سؤا ت پاس داده بودنلد بلا

منفی دارد .در ایران نیلز فخلاری ،لطیفیلان و اعتملاد )1393

ه مالایسه شد .نتیجه تفاوت ماناداری نران نلداد .از ایل رو

ضریب پایایی ک مالیاس را بلا روش آلفلای کرونبلاخ 0/78

تمامی پرسرنامههای تکمیل شلده در منلزل نیلز در تحلیل
دادهها لحاظ شد.

محاسبه کردند و روایی مالکی همزمان نیز با اثبات رابطلة آن
با زیرمالیاس های سلالمت عملومی تأییلد شلد .در پلهوهش

ابزار سنجش
ابزار بلهکاررفتله در ایل پلهوهش پرسرلنامه هلای جمایلت

ماضر بلا روش آلفلای کرونبلاخ پایلایی کل مالیلاس0/71 ،
محاسبه شد و بلرای خلردهمالیلاسهلای موقایلت مل  ،هل

شناختی شلام سل و جنسلیت و میلزان تحصلیالت ،فلرخ

آمیختگللی ،گسلللش عللاطفی و واکللنش هیجللانی بلله ترتیللب

رضایت شرکت در پهوهش و فرخ کوتاه مالیاس تمایزیافتگی

ضرایب آلفای  0/1۵ ،0/78 ،0/13 ،0/10به دست آمد.

در پاکلت دربسلته بلله پهوهرلگر تحویل داده شلد .پل

1

2. Skowron & Smith

1. differentiation of self inventory –short form

 / 11دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي

ی فتهه
بهمنظور تحلی دادههای پلهوهش از رگرسلیون چندگانله بله
شیوة گاخبهگاخ استفاده شد.
جدول  .1خالصه تحلیل رگرسیون گامبهگام بهمنظور پیشبینی تمایزیافتگی فرزندان از مؤلفههاي تمایزیافتگی پدران
متغیر مالک

گامها

متغیر پیشبین

R

R2

AdR2

B

β

F

sig

تمایزیافتگی پسران

گاخ 1

واکنش هیجانی پدر

0/38

0/11

0/15

0/89

0/۵5

18/91

0/001

تمایزیافتگی دختران

گاخ 1

همجوشی پدر

0/۵5

0/08

0/07

0/91

0/38

10/11

0/00۵

برای بررسی فرضیة اول ،ماادله رگرسیون برای پسلران و

برای پیش بینی تمایزیافتگی فرزندان دختر از مؤلفله هلای

دختران بهصورت جداگانه انجاخ شد .خالصله نتلایج تحلیل
رگرسللیون در جللدول  1نرللان م لیدهللد جیللت پللیشبینللی

تمایزیافتگی پدر ،مؤلفه همجوشلی پلدر وارد ماادلله شلد و
توانست  7درصد از تغییرات واریان تمایزیلافتگی فرزنلدان

تمایزیافتگی پسران از مؤلفه های تمایزیلافتگی پلدر ،واکلنش

دختر را پیشبینی کند  .)P<0/01مؤلفههای واکنش هیجلانی،

هیجانی پدر وارد ماادله رگرسیون شد و توانست  15در صد

گریز عاطفی و موضع م پدران قدرت پیشبینی تمایزیافتگی

از تغییرات تمایزیافتگی را در فرزندان پسلر پلیشبینلی کنلد
 .)P<0/01مؤلفههای همجوشی ،گریز عاطفی و موضلع مل

دختران را نداشتند .بر ای اساس فرضیه اول پلهوهش تأییلد
شد.

پدران قدرت پیشبینی تمایزیافتگی پسران را نداشتند.
جدول  .1خالصه تحلیل رگرسیون گامبهگام بهمنظور پیشبینی تمایزیافتگی پسران و دختران از مؤلفههاي تمایزیافتگی
مادران
متغیر مالک

گامها

متغیر پیشبین

R

R2

AdR2

B

β

F

sig

تمایزیافتگی پسران

گاخ 1

موضع م مادر

0/۵8

0/08

0/07

0/7۵

0/۵8

10/04

0/00۵

تمایزیافتگی دختران

گاخ 1

واکنش هیجانی مادر

0/۵۵

0/01

0/05

0/50

0/۵1

7/51

0/004

بلهمنظللور پللیشبینلی تمایزیللافتگی پسللران و دختللران از

تمایزیللافتگی فرزنللدان دختللر را پللیشبینللی کنللد .)P<0/01

مؤلفههلای تمایزیلافتگی ملادران فرضلیه دوخ) نیلز از روش

مؤلفه های همجوشلی ،گریلز علاطفی و موضلع مل ملادران

رگرسیون گاخبهگاخ استفاده شد .بر اساس نتایج در جلدول ۵

قدرت پیشبینی تمایزیافتگی دختران را نداشتند.

در پللیشبینللی تمایزیللافتگی فرزنللدان پسللر از مؤلفللههللای

بر اساس نتایج ،مؤلفههلایی از تمایزیلافتگی ملادر کله در

تمایزیافتگی مادر ،در گاخ اول مؤلفله موضلع مل ملادر وارد

پیشبینی تمایزیافتگی فرزندان نالش دارند در هلر دختلران و

ماادللله رگرسللیون شللد و توانسللت  7در صللد از تغییللرات
تمایزیللافتگی را در فرزنللدان پسللر پللیشبینللی کنللد .نالللش

پسران تفاوت دارد و توان تبیی هر یک نیز متفاوت است .بر
ای اساس فرضیه دوخ نیز تأیید شد.

مؤلفه های واکنش هیجانی ،گریز عاطفی و همجوشی ملادران

بحث و نتیجهگیری
ای پهوهش با هدم مطالاة ناللش مؤلفلههلای تمایزیلافتگی

برای آزملون پلیشبینلی تمایزیلافتگی فرزنلدان دختلر از

والدی در پیشبینی تمایزیافتگی فرزندان انجاخ گرفت .نتلایج

مؤلفه های تمایزیافتگی مادر ،مؤلفه واکنش هیجانی مادر وارد

نران داد تمایزیافتگی پدران  15درصد تمایزیافتگی پسران و

ماادللله شللد و توانسللت  5درصللد از تغییللرات واریللان

 7درصد تمایزیافتگی دختران را پیشبینی میکند .نکتة جالب

در ای پیشبینی تأیید نرد.

نقش مؤلفههاي تمایزیافتگی والدین در پیشبینی تمایزیافتگی دانشآموزان دختر و پسر 11 /

توجه ای بود که در تمایزیافتگی پسران فالص مؤلفله واکلنش

که در بسیاری از مادران منجر به بروز رفتارهای غیرارادی و

هیجانی پدر و در تمایزیافتگی دختران تنیا مؤلفلة همجوشلی

گرفت تصمیمات آنی میشود ،کنترل خود را از دست ندهند

پدر نالش دارد .ای یافته ها بلا پلهوهش هلای تابیثلا ،)۵014
رولفز و همکاران  ،)۵008اسلکوارتز و همکلاران  )۵001و

و با در نظر گرفت عواقب و جوانب منطاللی تصلمی گیلری
کنند.

و همکاران  )۵00۵همسو است .دیگلر نتلایج

یافتللههللای اخیللر پللهوهش نرللان داد دختللران در فراینللد

بارت هارین

نران میدهد مؤلفه موضع م مادران تمایزیافتگی در پسلران

تمایزیافتگی ،کمتر از پسران از والدی خود تأثیر ملیپذیرنلد.

را بلله میللزان  7درصللد و مؤلفلله واکللنش هیجللانی مللادران،

در تبیی ای نتیجه میتوان گفت تمایزیافتگی هل دارای بالد

تمایزیافتگی دختران را به میزان  5درصد پیشبینلی ملیکنلد.

درون فردی و ه بالد بلی فلردی اسلت راس و ملورداک،

ای یافته ها با پهوهش های تابیثلا  ،)۵014پلل

و همکلاران

 )۵014و دختران نوجوان روابص عاطفی بیرتری با همسا ن و

 ،)۵001اسللکورون  ،)۵005بارتلل هارینلل

و همکللاران

دوستان خود برقرار کرده و ای روابص را در محیص مدرسه نیز

 ،)۵00۵بابللای خاکیللان و همکللاران  )1394و محسللنی

بسص میدهند و بله نظلر ملیرسلد در کنلار ناللش ملادران از

 )1393همسو و با پلهوهش اسلکوارتز و همکلاران )۵001
ناهمسو است .نتایج پهوهش اسلکوارتز و همکلاران )۵001

همسا ن خود نیز تأثیر میپذیرند؛ ای در مالی اسلت کله در
ای دوره سنی ،پسران نوجوان روابص عاطفی و هیجانی عمیل

نران داد تمایزیافتگی پسران از هر دو والد تأثیر میپذیرد املا

با اطرافیان غیر نزدیک را کمتر تجربه میکنند .همان طلور کله

تمایزیافتگی دختران بیرتر تحت تأثیر مادر قرار میگیرد.
در تبیللی یافت لة اول م لیتللوان بلله فراینللد همانندسللازی

بوئ

 )1978ماتالد است تمایزیافتگی یلک فراینلد اسلت نله

یک هدم قاب مصول ،لذا امتما ً تمایزیافتگی کسلب شلده

نوجوانان پسلر بلا پلدران خلود اشلاره کلرد .فرزنلدان پسلر

در دوره نوجوانی ،پایلدار نیسلت و بلا تلأثیر از سل  ،عوامل

بهخصوص در سنی نوجوانی در پی یافت فردیت و استالالل

محیطی ،روابلص آینلده و عوامل دیگلر تغییلر خواهلد کلرد.

و برای نران دادن آمادگی ای استالالل ،سای میکنند تا خود

یافتههای پهوهش ماضر لزوخ پهوهشهای بیرلتر را درزمینلة

را بیرتر با پلدر هماننلد کلرده و بلا الگلوگیری و پیلروی از

نالش تربیتی پدران در خانواده نران میدهد .با اینکه در برخی

رفتارهای آن ها روش های کسب استالالل را بیاموزنلد و ایل
مراهدات و الگوگیری ک ک در وجود آن ها نیادینه میشود.

پهوهشها به ای موضوع پرداخته شده است لیک تاداد آنها
محدود و اندک است ،درمالیکه پلدران علالوه بلر اینکله در

از سویی دختران نسبت به پسران عاطفیتر بوده و تمایل بله

50درصد از ژن های کودکانران سیی هستند بهطور مستالی و

همجوشی بیرتر نسبت به پدر دارند که میتوانلد مؤیلد نظلر

غیرمستالی از طری تاامالت با کودکان و مضور در خلانواده

فروید درزمینة عالده ادیپ باشد.

نالش فاالی در رشد فرزندان دارند.

در تبیی یافتة دوخ میتوان ایل گونله اسلتد ل کلرد کله

از محدودیتهای پهوهش ماضر ای بود کله در راسلتای

و همکاران  )۵00۵نران دادنلد

هدم پهوهش ،زخ بود تا فرزندان به همراه هر دو والد خود

ادراک از مادران با موضع م با تر یک پایگلاه امل را بلرای

به پرسرنامهها پاس دهند ،للیک علیلرغ تمییلدات در نظلر

پسران متصور میسازد .تمایزیافتگی خود بلهعنلوان توانلایی

گرفته شده به منظور مرارکت مضلوری و همزملان پلدران و

برقراری تاادل بی خودمختاری هیجانی و عالالنی ،صمیمیت
و پیوستگی در روابص توصیف میشلود و ملادری کله دارای

مادران به د یلی نظیر همزمانی ساعات کاری پدران بلا زملان
مضور در مدارس ،ایل املر میسلر نرلد .در ایل پلهوهش،

تمایزیافتگی با باشد بیتر ملیتوانلد بلا فرزنلد خلود رابطله

جمایت مورد مطالاه ،دانلشآملوزان دبیرسلتانی شلیر تیلران

عاطفی و عالالنی برقرار کند ،نیازهای هیجانی او را ترخیص

بودند و تامی نتایج آن به جمایتهای دیگلر بلا محلدودیت

دهد و در زمان زخ خودمختاری او را به رسلمیت برناسلد.

روبهروست.

همان طور که بارت هارین

بابای خاکیان و همکاران  )1394ماتالدند مادران تمایزیافتله

در راستای یافته های ای مطالاه ،بله مرلاوران خلانواده و

ملیتواننلد جیلت خلود را در زنلدگی انتخلاب کننلد و در

مدارس توصیه میشود در مسائ مربوط به نوجوانان عالوه بر

موقایتهای شدیداً عاطفی مثالً عصبانیت از رفتار نوجوان)

نالش خانواده ،ویهگیهای فردی والدی نیز مورد لحلاظ قلرار
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گیللرد .بللا توجلله بلله اهمیللت وافللر تمایزیللافتگی در زنللدگی
مطلوب تر و مرکالت کمتر ،ارائلة آملوزشهلای خلانواده در

دوره راهنمللایی .پایللاننامللة کارشناسللی ارشللد ،دانرللکده
روانشناسی و علوخ تربیتی ،دانرگاه عالمه طباطبایی.

جیت ارتالای تمایزیلافتگی واللدی توصلیه ملی گلردد ،زیلرا مللؤمنی ،خ؛ و علیخللانی ،خ .)139۵ .رابطللة عملکللرد خللانواده،
تمایزیللافتگی خللود و تللابآوری بللا اسللترس ،اضللطراب و
مللیتللوان اثللرات مسللتالی و غیرمسللتالی آن را در سللالمت

افسردگی در زنان متأه شلیر کرمانرلاه .فصللنامة مرلاوره و
خانوادهها و فرزندان مراهده کرد .افزایش تمایزیافتگی والدی
رواندرمانی خانواده.۵97-3۵0 ،)۵9 3 ،
عالوه بر اینکه به صورت مستالی  ،سبب ارتاللای تمایزیلافتگی
یگانه فرزند ،ه .)139۵ .اثربخری آموزش تحلی تبادلی بر افزایش
در فرزندان خواهد شد و با تلأثیر بلر ابالاد مختللف سیسلت
خودتمایزیللافتگی مللادر و فرزنللد .پایللاننام لة ارشللد مرللاوره
خانواده نظیلر عملکلرد ،اناطلام پلذیری ،کلاهش تاارضلات
خللانواده ،دانرللکده مرللاوره ،دانرللگاه علللوخ بیزیسللتی و

زوجی و ...به صورت غیرمستالی از آسیب های روانی فرزندان
پیرگیری نموده و بیزیستی اعضای خانواده و درنتیجه ،جاماه
را در پی خواهد شد.
من بع

بابللای خاکیللان ،ز؛ زکللییللی ،ع؛ نالرللینه ،ط .)1394 .رابطللة
تمایزیللافتگی خللود در مللادران و همبسللتگی خللانوادگی بللا
اختال ت رفتلاری کودکلان .مجللة پزشلکی ارومیله،)4 ۵1 ،
.334-343
بلیاد ،خ؛ ناهیدپور ،م؛ آزادی ،ش؛ یادگاری .)1393 .نالش خانوادة
اصلی در تمایز خود و تاارضات زناشویی .روان پرسلتاری۵ ،
.81-91 ،)۵
پیوسته گر ،خ؛ برارت ،خ؛ پهوهینیا ،ش؛ و سیفی ،خ .)1391 .تبیی
آسیبپذیریهای روانی بلر اسلاس سلبک هلای دلبسلتگی در

دانرجویان دانرگاه های مختلص دولتی تیران ،دانش و پهوهش
در روانشناسی کاربردی.۵9-38 ،)1 13 ،
رمیمی ،خ ،.آشفته تیرانی ،ا ،.و مضلرتیصلوماه ،ز.)1390 .

عوام ل اجتمللاعی مللؤثر بللر شللکام بللی نسلللی .مطالاللات
جاماهشناختی ایران.79-98 ،)3 1 ،
سلللطانی علللیآبللاد ،خ؛ امیرجللان ،س؛ یونسللی) ،؛ ازخللوش ،خ؛
عسگری ،ع .)1391 .اثربخری آموزش میارتهلای ارتبلاطی

بر سطح خلود متمایزسلازی پسلران نوجلوان .فصللنامة رفلاه
اجتماعی.19-9۵ ،)44 1۵ ،
فخاری ،ن؛ لطیفیان ،خ؛ و اعتماد .)1393 .) ،بررسی ویهگلیهلای
روانسللنجی فللرخ کوتللاه پرسرللنامة تمایزیللافتگی خللود در
دانرجویان ایرانی ،فصلنامة اندازهگیلری تربیتلی-57 ،)5 15 ،
.35
کاظمیان ،س؛ و د ور ،ع .)1390 .بررسی رابطة بی تمایزیلافتگی

با میزان تمای به اعتیاد در مردان متأه  ،فصلنامة نظ و امنیت
انتظامی.105-115 ،،)4 4 ،
محسنی ،ه .)1393 .بررسی رابطة بی خودمتمایزسازی ملادران بلا
تاارض والد فرزندی و مسئولیتپذیری دانلش آملوزان دختلر
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