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رابطه بین سبک های فرزند پروری مادران  و سبک های هویت با ابراز وجود 

 دانش آموزان

 استادیاس گشٍُ سٍاًطٌاسی داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ تْشاى هشوضی ؛1*دوتش فشیثا حسٌی

 واسضٌاسی اسضذ سضتِ سٍاًطٌاسی تشتیتی داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ تْشاى هشوضی هاّه گشضاسثی؛

آٍسد. ّش خاًَادُ ضیَُ  َادُ ًخستیي پایگاّی است وِ پیًَذ تیي وَدن ٍ هحیظ اعشاف اٍ سا تَجَد هیخاً همذهِ:

ضَد  ّای فشصًذپشٍسی ًاهیذُ هی ّا وِ ضیَُ گیشد. ایي ضیَُ خاصی سا دس تشتیت فشدی ٍاجتواعی فشصًذاى خَیص تىاس هی

تاهشیٌذ سِ الگَ اص سثه  .تاضذ ی، التصادی ٍ غیشُ هیهتأثش اص عَاهل هختلفی اص جولِ عَاهل فشٌّگی، اجتواعی، سیاس

ّای فشصًذپشٍسی ضاهل سثه همتذساًِ ، سثه هستثذاًِ ٍ سثه سْل گیش سا اسائِ وشدُ است. چگًَگی سٍاتظ وَدن ٍ 

هْن تحَلی اًساى، سًٍذ  اتفالاتیىی اص  ٍالذیي دس اٍایل دٍساى وَدوی دس سضذ ضخصیت آًْا اّویت اساسی داسد.

ٍ تىَیي َّیت هَفك تا سالهت سٍاًطٌاختی فشد  َّیت هفَْم رٌّی یه فشد اص خَدش است .گیشی َّیت است ضىل

اهشٍصُ علی سغن ایجاد تغییشات عویك فشٌّگی ٍ تغییش دس ضیَُ صًذگی، تسیاسی اص افشاد دس . ی هستمین داسد ساتغِ

یي اهش آًاى سا دس هَاجِْ تا هسائل ٍ هطىالت صًذگی سٍیاسٍیی تا هسائل صًذگی فالذ تَاًایی الصم ٍ اساسی ّستٌذ ٍ ّو

تاضذ.  ّای هْن سٍاتظ ٍ هْاستْای اجتواعی اتشاص ٍجَدهی یىی اص هؤلفِ. سٍصهشُ ٍ همتضیات آى آسیة پزیش وشدُ است

َق افشاد تا داضتي هْاست اتشاصٍجَد هی تَاًٌذ احساسات ٍالعی خَد سا صادلاًِ اتشاص وٌٌذ ٍ تا تَجِ ًوَدى تِ حم

ّای َّیتی ٍ ضخصیتی ٍ عَاهل خاًَادگی ّوچَى  دیگشاى تِ دًثال احماق حك خَد تاضٌذ. عَاهل فشدی هاًٌذ سثه

ّای فشصًذپشٍسی ٍالذیي  تاضٌذ. تا ضٌاسایی ساتغِ تیي سثه ّای فشصًذپشٍسی اص جولِ عَاهل هؤثش تش اتشاص ٍجَد هی سثه

ّای الصم دس صهیٌِ تشتیت فشصًذاى ٍ  َاى صهیٌِ سا تشای سیاست گزاسیت آهَصاى هی ّای َّیت تا اتشاص ٍجَد داًص ٍ سثه

ّای  ّای فشصًذپشٍسی هادساى ٍ سثه ّذف اص اًجام ایي پظٍّص تعییي ساتغِ سثهآهَصش اٍلیا ٍ هشتیاى فشاّن ساخت. 

 آهَصاى است.  َّیت تا اتشاص ٍجَد داًص

آهَص دختش سال  ًفش داًص 130ٍ جاهعِ آهاسی پظٍّص حاضش سا تعذاد  سٍش پظٍّص تَصیفی اص ًَع ّوثستگی سٍش:

ّا هَسد آصهَى لشاسگشفتٌذ وِ تِ سٍش  ًفش هادساى آى 130آهَصش ٍ پشٍسش تْشاى تِ ّوشاُ  2آخش دتیشستاى هٌغمِ 

ّای  یٌذ ٍ سثهّای فشصًذپشٍسی تاهش ّای سثه ای اًتخاب ٍ تا استفادُ اص پشسطٌاهِ ای چٌذ هشحلِ گیشی خَضِ ًوًَِ

ٍ تا استفادُ اص  spss 20ّا تَسظ ًشم افضاس آهاسی  َّیت تشصًٍسىی ٍ اتشاص ٍجَد گوثشیل ٍ سیچی تشسسی ضذًذ. دادُ

 ضشیة ّوثستگی پیشسَى ٍ سگشسیَى گام تِ گام تجضیِ ٍ تحلیل ضذ. 

                                                           
1. Email:hassani.fariba@gmail.com 
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ًذپشٍسی همتذساًِ هادساى تا اتشاص ّای فشص ًتایج تذست آهذُ حاوی اص آى است وِ ّوثستگی هعٌا داس تیي سثه یافتِ ّا:

( ٍ p<o.o1دّذ وِ تیي سثه َّیت ٌّجاسی ) (، ّوچٌیي یافتِ ّا ًطاى هیp<0.01آهَصاى ٍجَد داسد. ) ٍجَد داًص

ًتایج تحلیل آهَصاى ساتغِ هستمین ٍ هعٌاداس ٍجَد داسد.  ( تا اتشاص ٍجَد داًصp< 0.05سثه َّیت اعالعاتی )

( لادس α=00/0وِ هتغیشّای سثه فشصًذپشٍسی همتذساًِ ٍ سثه َّیت سشدسگن دس سغح ) دّذ سگشسیَى ًیض ًطاى هی

ی سثه فشصًذپشٍستاضٌذ. تِ عثاستی تا افضایص ًوشُ  داس هی تِ صَست هعٌی اتشاص ٍجَد داًص آهَصاىتیٌی  تِ پیص

 .سٍد ًیض تاال هی آهَصاى اتشاص ٍجَد داًصسشدسگن، ًوشُ  تیسثه َّ واّص ًوشُ ٍ همتذساًِ

اًساى ّوَاسُ سعی هی وٌذ تا هْاستْایی جْت تسْیل استثاط خَد تا دیگشاى وسة ًوایذ ٍ تِ  تحث ٍ ًتیجِ گیشی:

تىاهل ضخصی خَد تیفضایذ. تاٍسّای ٍالذیي ًٍگشضْا ٍ سفتاسّایی وِ تِ ضىل الگَّای خاًَادُ پزیشفتِ ضذُ اًذ، فاوتَس 

آى است. اص عشفی سثه ّای َّیت ًیض تش سٍی اتشاص ٍجَد داًص آهَصاى ّای  هْوی دس تاال تَدى اتشاص ٍجَد ٍ هؤلفِ

تأثیش داسد. دس ساستای ًتایج پظٍّص حاضش، ضیَُ فشصًذپشٍسی همتذساًِ تاالتشیي هیضاى تأثیشگزاسی سا دس پیص تیٌی 

 اتشاصٍجَد داًص آهَصاى داسد. 

 َد.ٍج ّای َّیت، اتشاص ّای فشصًذپشٍسی، سثه سثه :ٍاطُ ّای ولیذی
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