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 زینب صمصامی مزرعه آخوند

 زدی  فرهنگیان دانشگاه الزهرا فاطمه پردیس  تربیتی علوم رشته کارشناسی مقطع دانشجو

Z.samsamy78@gmail.com 

                                         :چکیده

 تحت وجودی مهم بعد این سازد می متمایز دیگران از را فرد یک شخصیت که است هایی وویژگی ها شاخصه مجموعه هویت

 اینکه به عنایت با .گردد می تحول دچار چنین هم و گیرد می شکل... و ،مدرسه،جامعه خانواده جمله از گوناگونی عوامل تاثیر

 و خودرادریافت انتسابی هویت از بخشی و پردازد می خویشتن فهم و جستجو به درآن انسان که است بستری نخستین خانواده

 رشد کندو می تعامل بییا هویت درفرایند الزم های تالش نخستین عنوان به خانواده افراد با اکتسابی های هویت کسب درپی

 ترین ازمهم تعدادی بررسی به مقاله باشد؛دراین می خانواده فرد یابی هویت فرایند در عوامل تاثیرگذارترین لذااز یابد می

 بررسی ادامه در.پردازیم می دارد خانواده آن فرزندان یابی هویت فرایند بر سزایی به تاثیر که خانواده نهاد های چالش و مسائل

 خانواده،اشتغال پذیری انطاف و انسجام متفاوت سطوح که گردید مشخص فرزندان یابی هویت فرایند بر خانواده تاثیرگذار دابعا

 در کمی تغییرات چنین هم و خانواده پروری فرزند سبک پایین، درسنین استثمارآنها واقع به و فرزندان ،اشتغال خانواده مادر

 هویت تحول و گیری شکل فرایند با معناداری رابطه ؛ فرزندان تعداد و هردو یا والدین از یکی فقدان جمله از خانواده چارچوب

 .کند می روشن ما برای میکند تحول دچار را فرزندان یابی هویت که ای وپیچیده متعدد عوامل از بخشی و دارد فرزندان

 .بحران هویت ، خانواده ، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه:

آمده است.هویت یا کیستی، مجموع ویژگی ها ،نگرش ها «تشخیص » ( به معنایidentityت هویت )لغفرهنگ لغت دهخدا در

گذر از معنای سطحی واژه هویت وداشتن نگاه عمیق به کنه این مفهوم از دیگران متمایز می سازد. و روحیات فرد است که او را

ر مسیر تکامل خویش فرایند شکل گیری هویت است که این حقیقت را که یکی از مسایل مهم در فرایند رشد وتحول انسان د

دستیابی برای  .از بدوتولد آغازمی شود و به موازات سیر تکامل انسان ،سیرتکاملی خویش راطی می کند؛برای ماآشکار می کند

فهم عمیق این مهم تا درنهایت بتوانیم به  مناظر مختلف به این امر توجه نموده تر  معنای هویت جادارد که از ادراک عمیقبه 

براساس نظریه اصالت وجود کرد. هویت ارائهدرباره می توان یک تعریف کلی  به تخلیصوفلسفه اسالمی از دیدگاه  نایل آییم.

هویت امری وجودی است اما توسعه آن کامال وابسته به محیط خانواده و اجتماع است بنابراین هر انسان به محض وجود یافتن 

ما می تواند براساس ذات خویش و طبق حرکت جوهری برای  تحول رابطه اش با مبدا هستی و اثبات هویت معینی دارد ا

از آنجاکه بحث وبررسی ما درباره این مقوله و تالش برای رسیدن به نتیجه بااستناد به  (6831علم الهدی،)هویت خود اقدام نماید.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

2 
 

ن از محققان و سرآمدان این شاخه از علم را درباب شناسایی تحقیقات وپژوهش های روانشناسی است جادارد که آراء چندت

از روان کاوانی که به روان _( Erik Erikson)اریک اریکسون اجتماعی-رشد روانی  اساس نظریه بر بدانیم. را مفهوم هویت

دگی هر که یکی از مهم ترین نظریه های شخصیت است هشت مرحله در زن  -معروف است ego-psychologist شناس خود

که در صورت حل موفقیت آمیز این  فرداز مرحله تولد تا مرگ وجودارد که هرکدام دارای بحران های مختص به خود می باشد

است "ت درمقابل بی هویتیهوی"چالش ها سالمت روانی فرد تضمین می گردد پنجمین بحران)چالش( ، بحران دوره نوجوانی 

پاسخ پرسش من کیستم؟ دست یابدوبدیهی است که ازاین منظر شکل گیری احساس  که در واقع نوجوان باید به (6832ک،)بر

هویت مهم ترین تکلیف در دوره نوجوانی است درصورت عدم دستیابی به توفیق درکسب هویت بابحران هویت مواجه هستیم 

د به شخصیت یک پارچه خود بحران هویت از نظر اریکسون دوره ای فعال از خود توصیفی است.در طی این بحران نوجوان بای

ینسون وهیلگارد )اتکشفتگی نقش می شود.آاکامی در حل بحران هویت منجر به متشکل از ایدئولوژی عالیق و باورها دست یابد. ن

تعداد زیادی از روان شناسان به تحلیل و بررسی و گسترش نظریه اریکسون درباره شکل گیری هویت پرداخته اند که از (6836،

است که به چهار سبک یا پایگاه هویت دست یافته است این سبک ها عبارت (James Marcia)"جیمز مارسیا"ها جمله آن 

 اند از هویت موفق،هویت مغشوش،هویت دیررس و هویت زودرس .این سبک ها نتایج فرآیند شکل گیری هویت هستند. 

با دی یک کنش متمادر هویت اظهار می دارد؛ند می ک که بر یک دیدگاه شناختی دررشد هویت تاکیدنیز (1990نسکی)زوبر

بك ــس -1د: ــیکنــمح رــمطرا ت ــهویدازش رــبک  پــسسه نسکی زوشد می کند. بررجتماعی و افیزیکی ن جها

 سردرگم اجتنابی-3هنجاری-2اتی . ــطالعا

می کنند تا ش نها تال، آنددازمیپر دهخوـبط وـمربت اـطالعایابی و ارزبه جستجو ل فعار طوبه  طالعاتیاسبك هویت ا باد فرا

ن تصمیم گیرندگاو خته داگاهانه به حل مسائل پرواکنش نشان داده، آدـجدیرب اـه تجـبت بـنسده وـگشه و اـگورز، آندیشه ا

 .ندـباشری هوشیا

نی که فیاارطی العملهاراستوت وداـتوقعر اـکدخور به طو، هنددمی ار قرده ستفارد امورا  ریسبك هویتی هنجاکه ادی فرا

ند اپیش شکل گرفته از ما اهستند اری مدفهدان و جدوبا اد فررا به اجرا می گذارند.آن هااندگی اشان دارندجایگاه مهمی رادرز

 د.ـی کننـلمـته عمـبه چالش بکشد کامالً بسرا نها آشخصی ی ها وارزش  تاـطالعاست اطالعاتی که ممکن انسبت به و 

ین سبک اصلی ایژگی ود . ـیآیـمد وـجوه ـجم بـنامنسره و پاره هویتی پار یک ساختااز  جتنابیا-گم درهویت سربک س

ی رـکمتان زـه میـبک بـن سـیابا اد فراقع در واست. ود احل مسئله محدی هارت مهات وطالعاافعاالنه دازش پایین پرح سطو

 )2002اران،)سونتس وهمکده می کنند.ستفات اطالعادازش ارـد پـینآفردر ی ـمنطقی ا ـهاز روش

می "سلیگمن"یکی دیگر از اندیشمندان این حوزه که به هویت و اهمیت بسترنوجوانی برای دستیابی به این امر معتقداست 

باشدازدیدگاه او شکل گیری هویت موفق در نوجوانان محصول چهار عامل رشد شناختی،ارتباط با والدین،تجارب خارج از 

ماعی است.ازمیان عوامل اجتماعی برجسته ترین تاثیر راوالدین ومجموعه خانواده بر فرآیند خانواده و زمینه های گسترده تر اجت

 شکل گیری هویت فرد دارند.

به اوج وتکامل خود می  تاکید متمادی صاحب نظران به اهمیت دوره نوجوانی به عنوان مرحله ای که تکمیل وتثبیت هویت

ست که اهمیت این مرحله را درمباحث مربوط به ا گویای این اه استهمرار پایددِ خودر ساسی ات اکه با تغییر مرحله ای رسدو

زی اـه  سـچرامل یکپاـه شـت کـسه ادـنرویش ـد پـینآک فرـشد هویت یریند انی فراجونودر .نمی توان انگاشت  هویت نادیده

ی ـشخصی هانسبت به ارزشتعهد وـه است؟ چگوناو ه ـع بـجان رارـیگه ددگاـیده ـینکدش،اجع به خود رافردات عتقاا هـگاهانآ

و می پردازیم پیوند عمیق  مباحثی که درادامه به آنلذاخاطر نشان می کنیم  (2005،تزاروـ) شت ـسادگی ـنی زاـهفدـهو 

مباحث ماهم دربررسی  مرحله نوجوانی واهمیت بستر خانواده درشکلگیری هویت رابررسی کرده و باهویت تفکیک ناشدنی 

تمام مباحثی که که درادامه بحث ما برای نکته دیگر اینکه  ؛این دوره وارتباط با مسایل پیرامون هویت ارائه می گرددوتعمق بر

وما ازابعاد  بررسی هویت وتاثیرمتغیرهای ذکر شده برآن هست نیاز مند تعاریفی صریح از ابعاد چندگانه هویت می باشد
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تا بتوان مباحث طرح  ارایه می دهیم،تعاریفی کوتاه  (،مذهبی،سیاسی وملیابعاد فردی،جمعی،جنسی،شغلی  )چندگانه هویت 

 .ارجاع دادتر به ابعاد این مسئله  ط آنها رادقیقشده در ادامه وارتبا

در اوایل دوران کودکی کودک خود را کشف می کند و از مادر جدا می سازد مخالفت های کودک بامادر و  هویت فردی:

همین جداسازی است. در نوجوانی نوجوان می خواهد شخصیتی متمایز از یگران داشته باشد بنابراین  خودنمایی های او برای

اگر نوجوان بتواند به واقعیتی از خود دست یابد و متوجه نقاط ضعف و قوت خود شود می تواند ارتباط مناسبی با دیگران برقرار 

دارای هویت واحد و بی نظیری است که جدای از دیگران است و کند.رشداحساس هویت فردی مستلزم دریافتن این است که او

)به نقل از: بیابان  شبیه هیچ فرد دیگری نیست. دست یافتن به این نوع از هویت در دو دوره کودکی و نوجوانی پدید می آید.

 خاطر نشان کردند که حداقل چهار مسئله اساسی دراحساس فردی هویت وجود دارد:( 6833گرد،

 :این احساس که فرد یک موجود انسانی استیانسان-1

 :احساس فرد از مردانگی یا زنانگیجنسیت-2

 :شناخت اینکه فرد خاصی استفردیت-3

 .:این اگاهی که همان شخصی است که روز قبل بوده استپایداری-4

ایفا ی نقش مناسب :هویت فرد را در میان اجتماع مشخص می کند.از جمله نشانه های آن کسب آن توانایی هویت جمعی 

 در گروه در دوران نوجوانی است.

:فرآیندی است که در آن فرد الگوهای رفتاری متناسب با جنسیت خود را فرا می گیرد.که در کسب این ییتهویت جنس

 نوع از هویت والدین،هم ساالن ،مربیان و رسانه ها نقش عمده ای دارند.

و استعداد ها به گونه ای که فرد بتواند شغل مناسبی انتخاب  داف،عالیقتصویر روشن و یک پارچه اه :داشتنهویت شغلی

کند. به نظر هارتز افرادی که آگاهی بیشتری از استعداد ها و توانایی های خود داشته باشند مشکل کمتری در انتخاب شغل 

که مربوط به کودکان  دوره خیالی(الف:انتخاب شغل در دوران نوجوانی دارای سه مرحله می باشدمعتقد است دارند. کنیز برگ 

سال که مالحظات واقع  63تا 66 دوره ازمایشیب(ساله می باشد صرفا براساس رویا نه بر اساس توانایی و استعداد ها . 66

ق تجربه و یسالگی که فرد در آن دوران از طر 63ن از که آغاز آ دوره واقع گراییج(گرایانه را وارد نظرات خود می کنند.

ی پیوسته به شناخت مشاغل می پردازد ودرکنار عالیق و استعدادهای خود مالحظات اجتماعی و اقتصادی را در نظر می کارورز

 (6833بیابانگرد،) گیرد.

اریکسون ه آن را در باورهای مذهبی می یابد.ت کس:نوجوان در پی دست یافتن به فلسفه ای برای زندگی اهویت مذهبی

پدید می اورد تا همه  بی را مهم ترین بخش هویت می داندزیرا فرصتی برای نوجوانعهد مکتاین بخش از هویت یا همان ت

از قبیل مبدا ومقصود آفرینش ران پاسخ به سواالتی مهم ترین سواالت نوجوان در این دو.جنبه های هویت رامنسجم سازد

 می باشد. منچیست؟از کجا آمده ام؟وبه کجا راه می برم؟و...

ست یافتن نوجوان به ایدئولوژی منسجم و منطقی و پاسخ به این سوال که جامعه چگونه است وچه گونه د :هویت سیاسی

 باید باشد؟

:هر ملتی ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی دارد که ان را به افراد خود منتقل می کنو و افراد جامعه هویت ملی

 بی به هویت ملی به وحدت ملی و داشتن هم بستگی کمک می کند.تمایل دارند تا این وابستگی قومی را حفظ کنند.دست با

 یان مسئله:ب
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پیرامون مسایل هویت وهمچنین آگاهی از نقش موثر خانواده در سلسله مراحل  طبق بررسی های انجام گرفته در این مقاله

ومهم ترین مسائل مرتبط با  شودیند هویت یابی فرزندان پرداخته می زندگی فرزندان ،اکنون به بررسی نقش خانواده در فرا

 ختار خاواده رخ دهد را بررسی می گردد و خانواده ازجمله اشتغال ،سبک های فرزند پروری وتغیراتی که ممکن است درسا

 لیوتکم یریشکل گ ندیفرآ  یگذار بر رو ریاز عوامل تاث یحال تعداد .دان بیان می گرددتاثیرات آنها بر فرایند هویت یابی فرزن

 شود. یم انیبا تمرکز بر ساختار خانواده ببعضا اختالل گر در روند مطلوب هویت یابی و تیهو تیثبو ت

  انسجام و انعطاف پذیری خانواده

تعریف ما ازخانواده ای که بتوان به عنوان یکی از نهادهای موثر در سیرتکامل ورشد جامعه ازآن یادکرد وتالش برای هدایت این 

ه موجب اعتال وارتقا رشد شخصی اعضاوبه تبع آن کمک به غنی کردن نیروی انسانی موثردرجامعه نهاد به سمت وسویی ک

است مارا به این نکته سوق می دهد که اگر تمام پارامتر ها و مشخصه های الزم را از آن خانواده ای که بتوان به عنوان نهاد 

وامل توفیق در کسب چنین جایگاهی ،انسجام وپیوند عمیق شود بابررسی عازان یادکرد بدانیم می  مقبول فرهنگی درجامعه

عاملی مهم دانست که با توجه به آن می توان  وجود عناصر مهم ومطلوب دیگری را که ضامن مفهوم واالی را   خانوادهاعضای 

ردن مفهوم خانواده البته بایددرنظر داشت که رسیدن به انسجام به معنای محصور کنتیجه گرفت.  است راخانواده کمال یافته 

در انبوهی از حقوق وتکالیف ووظایف نیست وهمیشه شرایط ومسایلی که خانواده را دچار چالش می کنند را نمی توان با یک 

قانون کلی وعام به مسیر مطلوبی هدایت کرد وما به مفهوم دیگری به نام انعطاف پذیری نیازمندیم تا به عنوان مثال 

ف وتکالیف ازسوی یکی از اعضا ویا عدم رعایت حقوق الزامی سایر اعضای خانواده دچار گشتیم درصورتیکه در انجام وظای

باقدری انعطاف شرایط را به نحوی کنترل ومدیریت کنیم که درنهایت نتیجه ای راکه درشرایط نرمال  به آن دست می یافتیم 

یکی از کسانی  "(  Olsonالسون)"جادارد که از نظر، انعطاف پذیری و انسجامدرتوضیح مفهوم  .دراین شرایط نیز کسب کنیم

انعطاف ،(consistency)مدل او بر سه بعد انسجام که خانواده را به صورت سیستماتیک مورد بررسی قرارداده یاد کنیم.

مفهوم  حیکه در توض یفیازتعار یکی( (olson,1999. دارد دیدر خانواده تاک((connectionsو ارتباطات (elasticity)یریپذ

 یم فیتعر"افراد خانواده  گریبا د یعاطف یکیاحساس نزد"است که انسجام را به صورت  " نگرنیل "شده از آن  هیانسجام ارا

بعد دوم از نظریه (.   lingeren,2003).است "گرید کیتعهد و وقت گذراندن با " نهیزم نیکند.از نظر او دوعامل مهم در ا

تعریف شده «قدار تغییراتی که درنقش ها، کنترل ،قوانین و انضباط خانواده وجود داردم»اولسون انعطاف پذیری است که 

به سمت مدل  است.که هرچه تغییرات و انعطاف پذیری بیشتر باشد مدل رهبری به سمت مدل دموکراتیک ودر غیر این صورت

نفر از دانش آموزان دختر و پسر سوم  226یکی از پژوهش های انجام گرفته دراین زمینه مطالعه  .یابداستبدادی میل می 

پسر دانشگاه شیراز است.نتایج حاکی از آن بوده که سطوح باال و پایین انسجام خانواده تاثیر  دبیرستان و دانشجویان دختر و

 .معنا داری بر نمرات تعهد بین فردی داشته است

 (6833ودیگران ، )سامانی 

 اشتغال خانواده

 انسانهاوار گوناگون تاریخ دراکثر مواقع حاکی ازاین امر بوده است که نگرش واقتضای فطری بررسی زندگی اجتماعی دراد

انتظار می رفته  آن هااز متناسب با توانایی ها و روحیات مردان بوده وانجامد اجتماعی که به تامین معاش بیهای فعالیت 

زم اقتدار و تامین کننده حس اعتماد به نفس وجایگاه مقبول یکی از لوااین امرتوان دریافت که  است.بایک نگاه واقع بینانه می

در خانواده برای مردان است اهمیت این بحث درارتباط با هویت و تاثیرات مثبت ومنفی ای که درصورت به هم ریختن تعادل 

بر تبعات  عالوه وی از آن جهت که پدر مسئول تامین معاش خانواده است بیکاری .می گذارد روشن می شودآن مطلوب 

اقتصادی ،تبعات وپیامدهای منفی روحی و روانی از قبیل افسردگی و ناکامی در اداره خانواده می شود .تبعات اقتصادی بیکاری 

پدرخانواده خود منجر به روش های جایگزینی مانند اشتغال مادر ، کار کردن فرزندان منجر می شود که این ها 

 ح می دهیم.دراینجابه اختصارشرخودنیازمندبررسی های مفصلی است که 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

5 
 

که بعداز انقالب صنعتی وبه طور مشهودتربعداز جنگ های از زمانی شکل پررنگ ورسمی تری به خود گرفت اشتغال زنان 

زنان  به دلیل اشتغال به جنگآنهامعیشت  عدم حضورمردان در کنار خانواده وتامینبنابرتحوالت صنعتی و مهم ترازآن  جهانی 

چشمگیر درفعالیت های ن تامل برانگیز ترحضورآحضور زنان درعرصه بازار کار واز موقعیت های شغلی قرارگرفتند. به ناچار در

ورود مادر به ث اجتماعی این امرنفی کننده ظرافت ها ومعذوریت هایی همچون انجام نقش مادری بود که جدا از مباح شغلی

دن آن در خانواده گردید.پذیرش مسئولیت های اجتماعی از جانب زن بازار کار موجب فروریختن اهرم عمودی قدرت وافقی ش

پیامد های منفی را از جمله هیجان های روانی اضطراب و خستگی ممتد در نتیجه افزایش نقش های زن به عنوان 

تغیرات حاصل جمله بررسی هایی که دراین زمینه صورت گرفته تا به بررسی  از مادر،همسر،کارمند وکارفرما به همراه آورد.

مطالعه است ؛صورت گرفته پذیرفته شده توسط جامعه شده به واسطه اشتغال مادر خانواده بر هنجار ها وارزش های پیشین 

از نتایج تحقیق اینگونه برمی آید  (6833گودرزی ،و ساروخانیتعدادی از زنان شاغل و خانه دارتهران ب صورت مصاحبه ای است.)

بی چون وچرای پدر مقبول نیست واین امر در صورتی که درست مدیریت نشود  باعث اختالل در  که دیگر در خانواده قدرت

فرایند کسب هویت فرزندان می شود که نتایج آن سبک های هویتی ناموفقی مانند مغشوش ، دیررس  می باشد واین نکته که 

در تایید این امرکه نشانه پذیرش وظایف مادرانه او اشتغال زن نمی تواند همه ویژگی های اشتغال مردان را داشته باشد وخود 

است،می باشد.نتیجه دیگر این بررسی به این مهم که کار زن  با معیارهای مادی قابل سنجش نیست همانطور که انجام وظایف 

حاکی از آن سنجش کمی  اثرات اشتغال زن  ،اشاره می کند.با هیچ چیز مادی ای نیسترجایگاه مادر وهمسر قابل معاوضه اود

است که اشتغال او به معنی کاهش ابعاد مسئولیت های وی در خانواده نیست بلکه وظایف او زیادتر شده اند.باید توجه کرد که 

فرزندان مساله اشتغال  اما و .شمار میرود هها بآنتنها اشتغال زن عامل ثبات یا سستی پیوند های خانوادگی نیست و تنها یکی از

که تازمانی که فقر ،نابرابری و ناآگاهی وجود  عیتی دردناک استواقدر ایران و جهان  الیل گوناگون درسنین کمخانواده بنابه د

بیشتر  دارد با آن روبرو خواهیم بود.از آن جایی که کودکان قادر به دفاع از حقوق خود به طور کامل و مانند بزرگساالن نیستند

 آن ها ند.کودکان کار با معضالتی روبرو هستند که به سالمت جسمی و روانیدر معرض استثمار و بهره کشی قرار می گیر

سیب های روانی مانع از هموار آخود و  حقوقسیب می زند و موجبات بزهکاری آن هارا فراهم می آورد.ناتوانی در دفاع از آ

سایت رسمی امار ایران به تمامی )در کار هساله ب1-64کودکان 6.8بودن فرایند خود توصیفی می شود.مطابق آمارهای رسمی 

قت ساله و بیشترکه در طول هفته ی مرجع،طبق تعریف کار،حداقل یک ساعت کار کرده اند یا بنا به دالیلی به طور مو 60افراد 

 (6832)قاسم زاده،اشتغال دارند. ا ترک کرده اند شاغل محسوب می شوند.(رکار 

 

 سبك های فرزندپروری

ررسی آن دراین مقاله مطرح می شودسبک های فرزند پروری است که به حق پرداختن به آن یکی از مباحث مهمی که ب

ست که تاحد امکان نگاهی ا تالش براین کهنیازمند بررسی های دقیق و ذکر همه جنبه ها و عناصر دخیل دراین امر است 

ت مرتبط با شیوه های فرزند پروری و سخن ائمه دیدگاه تربیتی اسالم وبررسی تفاسیرایا باشیم. مهم داشتهمقوله درخور به این 

گرامی .تاکید بررعایت مساوات،تاکید وافری داردیت آن وبزرگان دین همواره جایگاه رفیعی برای این امر قائل شده وبراهم

افرزندان بمشورت کردن داشتن فرزندان ، محبت به آنها وابراز این محبت به طرق مختلف،حفظ فرزندان از خطرات وانحرافات ، 

ذکر دیگر نکات که گواه بر نگاه دقیق اسالم و  بافرزندان وگفتگوی عاطفی ومحترمانه وبه آنهابرای رشد وشخصیت بخشی 

سوره  608و 602 اتیآاداست)استن قرآن کریم به روشنی قابل پیشوایان براین امر است ،در احادیث وآیات گرانمایه ی

 یسالم و مطلوب وموافق با فطرت انسان تیبا هو ییامر پرورش انسانها نیفراوان به ااست که مقصود از اشارات  یهیوبدصافات(

 باشد. ینائل گردند ،م قیفاضله به توف نهیکه در ساختن مد

از اززمینه های اجتماعی )مثل تعامل با اعضای خانواده و همساالن (به بررسی این امر  وهویت وی باقبول تاثیر پذیری نوجوان

بر این عامل درتاکید  می پردازیم.که باسیر پژوهش ما که  دیدگاه ها ونظریه های روانشناسی برآن غالب است  دیدگاه علمی

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

6 
 

که باتوجه به دوعامل مطالبه گری وپاسخ دهی والدین سه سبک فرزند پروری معرفی شده "بامریند"الگوی  وتوضیح آن

 ارائه می گردد.(6831بیابان گرد،است.)

نها ضمن آند. د دارخوان دـنزصمیمیبا فرم بطه گرده وراین سبک با محبت بودارای الدین :وا مقتدرانه:سبك فرزندپروری  -1

هند. دئه می اراشنی روالیل ان دندزجلب حمایت فرر و  اـفترمنع ای ند .بردارعاقالنه و منطقی ت توقعاان، ندزمنطقی فرل کنتر

 هند.دئه می ارالعمل مناسب اعکس ل او عماابر ابره و در مختلف جویا شدر مودک را در اکوه عقیدس و حساا

نها بیشتر بر آد . ـنی دارتبه پایین تررمنطقی ل کنترل عماظ الحااز ین دلواین سبک در ا مستبدانه:سبك فرزندپروری  -2

زه جاان ادنزنها به فر.آصمیمی هستند م و رـگد خوان ندزضمن کمتر با فرو در ند دارتأکید ری جباط انضبارت و اقدل عماا

 هند.می دند را عد خواقوت و مخالفت با تصمیما

ر مو، در انداروقعیندـا تـنهو از آد ـکننمی نل کنترد را خوان لدین فر نداز واسته دین :  اسهل گیرانهسبك فرزندپروری  -3

به و ند ارعاقالنه ندر فتار توقعد خوان ندو ازفرزتند ـنیسی جدد خوان ندزتنبیه فرو تشویق ، در ترتیب حاکم نیستو خانه نظم 

 (6833ماسن و همکاران،دن را نمی دهند.)وـس بـه نفـی بـمتکل و ستقالزش اموآنها آ

نشان دهنده رابطه ی میان سبک های فرزندپروی و هویت ی سبک ها ست کها گویای این دراین راستانیز نسکیزوبریافته های 

سبک هویت ای مثبتی بره نه پیش بینی کنندرامقتدوری پردنزبک فر. ستعهد نوجوان به هویتی که به دست آورده می باشد

ه بینیکنندپیشوری، ند پرزین سبک فرامچنین پیش بینی می کند. ه تـمثبرت وـه صـز بـنیرا د هویت تعهو ست اطالعاتی ا

نه با استبدموری ند پرزیافت که سبک فردر(2004)نسکی زوست. برامثبت رت ویت به صونیز تعهد هری و سبک هویت هنجا

جتنابی ا-گم دربا سبک هویت سروری ندپرزین سبک فراست .ضمناً اه اهمرد فردر تعهد هویت بیشتر ری و سبک هویت هنجا

سبک هویت ه شبینی کنندنه پیاسهل گیروری ند پرز. سبک فرد وـباه لی با تعهد هویت ضعیف تر همروشت دابطه مثبت رانیز 

متغیر ان به عنوری که هویتهنجان داد نسکی نشازوین نتایج برا. با توجه به ست. ایف ت ضعـد هویـتعهوجتنابی ا -گم درسر

-گم درسبک هویت سرو د ـی کنـل مـنه با تعهد هویتعمامستبدو نه رامقتدوری ند پرزسبک فردو بین دار میانجی معنی 

 (6833)خبازودیگران،ت.ـساه با تعهد هویت ناسهلگیرو نه امستبدوری ند پرزفری بین سبک هاط تبادر ارجتنابی متغیر میانجی ا

 چوب خانواده وآثار کیفی منتج ازآنرتغیرات کمی چا 

رات کمی چارچوب خانواده وآثار کیفی منتج از آن ییکی دیگر از عواملی که خود از شاخه های متعددی تشکیل شده تغی

مفهوم خانواده است اما اضافه شدن فرزندان به در وهله اول پیوند زن ومرد است که عینیت بخش است.این بدین معناست که 

ساختار که از تغیرات کمی مطلوب و پدیده ای همچون متارکه وطالق و همچنین فوت یک یاچند تن از اعضای خانواده از این 

بحث ا به ارد و مساله ای که مارتغییرات نامطلوب این ساختار است اثار ونتایجی بر کیفیت زندگی سایر اعضای خانواده می گذ

فرزندان ی که برتاثیرما یعنی هویت و همچنین نظرز این عوامل بر موضوع مورد تاثیر هریک ابررسی کشانده است دراین باره 

 .متمرکزاستدرفرایند هویت یابی می گذارد خانواده 

لعات بیشتری درباب آن ست که مطااتمرکز ما معطوف به زیر مجموعه هایی از عوامل  ،مروریه دلیل به کار گیری روش لیکن ب

زام به اشاره به مستند ترین مطالب به مسایلی پرداختیم که هم مطالعات مستندتری درباب آن توبه دلیل تعهد والگرفته  صورت

 گرفته وهم سایر مطالعات پراکنده به تاثیر وافرتر این زیرمجموعه ها بر مبحث موردنظرما مهرتایید می زنند. صورت

 وادهتعدادفرزندان خان

ساختار دارای نقش هایی باارزشی  دراینکه فرزندان تکمیل کننده ساختار مطلوب خانواده اند و زن ومرد به عنوان قاعده ی این

د که دربرهه ای افزون برسایر نقش های ازقبل تجربه شده ،حائز جایگاه رفیع مادر وپدر می شوند شکی نیست.امادور از نظر نمان
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ونسلی تمایالت خانواده هارا به  شرایط اجتماعی ونگرش های حاکم بر هر عصر،یخی)جنگ،انقالب و...(تار طاززمان بنابر شرای

 اشتن یانداشتن وهمچنین تعددفرزندان تحت شعاع قرارمی دهد.د

به آنها مقام  وتعداد آنها وهمچنین جایگاهی که ازنظر زمانی التزام ما به برسی تاثیراین امر مارا به تحقیق درباره فرزندان خانواده

رکسب هویت دارای مشخصه های ویژه ای می کند می کشاند.برای داشتن یک اولین،میانی ویاآخرین فرزند می دهد و آنها را د

 اشاره می کنیم. عمده ترین شاخصه هاطور خالصه به را برای ماآشکارکند به  نگاه جامع و کلی که این بحث

 

 اد شده برهویت فرزندان متاثرازجایگاه آنها درخانوادهتاثیرات ایج موقعیت فرزندان درخانواده

 تک فرزندی-6

 رشدقابل توجه مهارت های زبان وفعالیت های ذهنی بیشتر به دلیل تماس بابزرگساالن

 نسبتامنزوی اند که این باعث پناه بردن به جهان تخیلی خودشان می شود.

یل نداشتن مرجع الگوی اخالقی درخانواده  که البته صحت این نشان دادن رفتار وخلق وخوی هردوجنس مذکر ومونث به دل

 امر متاثراز کیفت ارتباط ورفتاروالدین است.

 اولین فرزند-2

 سختگیری ،دلواپسی،تنبیه در صورت بروز خطا وعالقه بیشتر والدین عمدتا معطوف با آنهاست.

 توسط خودشان دراین امرموثراست.کندی وکمبود جنب وجوش حرکتی که تمایل والدین برای انجام کارها 

 وابستگی وعدم استقالل وممانعت والدین برای داشتن استقالل توسط آنها

 جاه طلبی ،میل به ترقی،انضباط درکارها

برخورداری از وجدان وآگاهی و به تبع آن احساس شدیدگناه درانجام خطا و همچنین طراحی قوانین ومواردانضباطی برای 

 کودکان کوچکترازخود

 رشدباالی مهارت های زبانی وفرایندهای ذهنی براثر معاشرت بابزرگساالن

 فرزندمیانی-8

 از توجه ومحبت وگذراندن اوقات کنار والدین بهره کمتری دارند چون دراین وهله والدین به دلیل تجربه آرامش بیشتری دارند

 کنار امدن بافرزندان بزرگتر داشتن حس مسئولیت وسازگاری بیشتر به علل تاکید والدین و الزام به

 وابستگی کمتر به والدین

 پیشرفت کمتر رشد مهارت های کالمی در قیاس با فرزنداول

 کمترین مشکل در انجام تصمیم گیری دارند

 جویای دوست وخواهان روابط اجتماعی اند

 فرزند آخر-4

 دقت ،توقع وسختگیری والدین نسبت به آنها کمتراست

 عمدتا ویژگی های سهل گیری و راحت طلبی را دررفتارخود نشان می دهند.

 مهارت های زبانی وکالمی آنها مخصوصا با زیاد شدن فاصله سنی از فرزند/فرزندان بزرگ خانواده رشد کمتری دارد.

 دارد.جاه طلبی وکمال گرایی که درفرزند نخست پررنگ بود در آنها عمدتا با درجه کمی فرصت بروز وظهور

 

درخانواده و شیوه تربیتی که مطابق آن  جایگاه فردهمانطور که در جدول باال نتایج بررسی های گوناگون راراجع به  تاثیر 

جایگاه بر اواعمال می شود وتاثیرات ایجاد شده بر شخصیت وروحیات اورا مالحظه می کنیم باید اشاره کرد که این موقعیت ها 

رشد مهارت ها ی کالمی وزبان که در توصیف مشخصات  هویت می باشند.به عنوان مثال د چندگانهبر ابعا تاثیر گذار هریک

است در دستیابی به هویت فردی متمایز ،یافتن جایگاه مطلوب میان همساالن وبه  فرزندان اول وتک فرزندان برآن تاکید شده

با توجه به داشتن این مهارت که خود در انتخاب  تبع آن تاثیر برهویت جمعی وهمچنین تحت تاثیر قراردادن هویت شغلی

 مشاغلی که مستلزم داشتن این مهارت می باشد  به فرد کمک میکند.

هویت هنجاری وبهره مندی ازآگاهی واندیشه ورزی به بخشی از سبک  انجام خطا ذکر مشخصه وجدان و سرزنش خود درهنگام

سهل گیری وراحت طلبی که از ویژگی فرزندان آخر خانواده است  بربخشی از سبک هویت اطالعاتی اشاره می کند.ویژگی
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هویت فردی وهویت شغلی آنهارا بعضا تحت الشعاع قرارمی دهد چون این افراد با این مشخصه ها ممکن است برای انتخاب 

 تفاده کنند.راحت طلبی اس ویژگی توجه کمتری نموده  وبیشتراز عواملی همچون استعداد،عالقه وشرایط جامعه به  شغل

مندی و...نه تنها والدین نسبت به فرزندان اول و یا سهل گیری نسبت به فرزندان آخر ،التزام به انضباط وقانون سختگیری وتنبیه

هویت فرد را متاثر می کنند بلکه با قرارگرفتن وی در شرایطی که امکان رهبری درگروه های مختلف ابعاد گوناگون 

ر یامادر درشکل دهی به اعمال گروه و همچنین هویت افرادی که برآنها امکان تاثیردارد ،نقش مهمی ویاقرارگرفتن درجایگاه پد

اجتماعی وهم  که هم در جایگاه وتنظیم قواعد سرسختانه والتزام به رعایت آنها راایفامی کند .مثل استبداددرتصمیم گیری

 .ایرین سایه افکندبرساحساس بیکفایتی وعدم استقالل  درخانواده که باعث می شود

اما همانطور که میدانیم نمی توان به طور قطع این وایژگی هارا از افراد قرارگرفته دراین جایگاه انتظار داشت و به طور کلی 

میزان تاثیر والدین برفرزندان بسیار عمیق وغیر قابل انکار است .خصوصیات شخصیتی،اخالق وعقاید ونظریات آنها،زمینه های 

کان راشکل می دهد.برای فرزندان بازخوردی که از والدین دریافت می دارند نشانگر تایید یا تکذیب ریا،قبول یا رفتاری کود

مطرود بودن رفتار آنها می باشد.خودپنداری یا تصوراز خود فرزند عمیقا تحت تاثیر الگوی والدین قرار دارد وبه میزان وسیعی 

. حتی قدرت معنوی وروحیه فرزندان یک خانواده که  (6830اکبرنژاد؛)باوالدین است نتیجه ی تجارب اودرخانه ونیز همانند سازی

 دارای پدر ومادر یکسانند متفاوت بوده و بستگی به موقعیت کودک وکیفیت برخورداری از احترام والدین دارد.

نقش نمایند فرزندان تربیت یافته اگرساختار خانواده متعادل بوده وهریک از اعضای این منظومه درجای خودقرارگرفته وایفای 

دراین محیط  خوبی می توانند بادیگران درمدسه به سر ببرند،درزمینه عاطفی دچارمشکل نخواهندشد، این افرادبادیگران 

آمیزش پیدامی کنند واماده برای همکاری بادوستان خودهستند برای دیگران احترام قائلند واختالف عقاید دیگران درنظرآنها 

نمی ست وتعصب ندارند.همچنین ضمن حفظ حریم خصوصی خود درصدد تجاوز به حریم وحقوق دیگران برعادی ا

 (6830)اکبرنژاد؛.ایند

یکسان نیستند؟می توان رفتاروالدین را به وهویت اکتسابی ودرجواب این پرسش که چرا فرزندان یک خانواده از نظر خلق وخو

می توان به این نکته که به میزان تنوع رفتار والدین با و یادکرد یت فردداردعنوان یکی از عواملی که تاثیر قاطعی درشخص

 فرزندان خودکه درموقعیت های متفاوتی قرارگرفته اند خلق وخو وهویت فرزندان نیز متنوع می گردد اذعان داشت.

 برمقوله هویت تاثیرفقدان والدین)پدر/مادر (

تجزیه فقدان والدین  درسه نوبت فقدان پدر،فقدان مادر و فقدان هردو می  درتوضیح صریح تر این مطلب به طور خالصه به 

 پردازیم.

 فقدان پدر

ر فرایندشکل گیری هویت فرزندان است. پدرعالوه برنقش معمولی خود یعنی حمایت ببررسی کنونی ناظر بر تاثیر فقدان پدر  

)آدامز وهمکاران واقعیت اوست سهیم می باشد بهاز مادر درتکوین پایه های اساسی بخشی از شخصیت کودک که متوجه 

نقش الگویی برای فرزندان پسر (نقش پدر در رشد وپرورش فرزندان ،تامین نیاز های اقتصادی،حمایت ونظارت منطقی و6830،

جنس مخالف درذهن ایجادکننده یک نگرش مثبت یامنفی ازتبر و همچنین  رفتاری مع_درهمانند سازی با یک مرجع اخالقی

تقویت کننده حس شایستگی وعزت نفس درکودک ومادر است.به گفته فروید:دردوران  همچنین رزند دختراست.حضورپدرف

کودکی ونوجوانی هیچ نیازی سودمندتر از نیاز به حمایت ومراقبت پدر از فرزند دربرابر سه خطر عمده :خطرات جهان 

دری که با دلسوزی بیش ازاندازه وغیرمنطقی موجب دلبستگی بیرون،امیال پرخاشگرانه وخیال بافی های اضطراب آمیز وما

بدیهی است که با ازدست دادن این عنصرمهم وموثر خالهای جبران  (6830)اکبرنژاد؛ .،نیستفرزند می شود وعدم استقالل

ید این مدعا یابی به شخصیت سالم ایجاد می کندچنانچه آدلر نیز  درتایناپذیری در فرایند شکل گیری هویت وطی مسیر دست

کودک در حال تحول نمی تواند و نباید خودراازیک همزیستی آمیخته باعواطف نیک خواهانه وتفاهم  "اذعان می کند که 
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مرگ پدر یکی از استرس آورترین و مهم ترین رخدادهایی  است که ممکن است در   (6830)اکبرنژاد؛"عاطفی از سوی پدربیابد

دهد.سازگاری با واقعیت تلخ فقدان پدر،تغییرات ایجاد شده در پی آن درشرایط  مراحل شکل گیری هویت فرزندان رخ

خانوادگی ویادگیری چگونگی  ادامه روند زندگی باپذیرش فقدان دائمی پدر از جمله چالش های حاصل شده درپی این واقعیت 

د متاثر از متغیرهایی همچون عوامل واکنش فرزندان به مرگ پدر وآسیب پذیری آنها ازاین رویدا (6332مورگانتلخ است. )

ظرفیت شناختی وتفاوت های فردی وهمچنین تصور فرزند از  (،6830کریمیژنتیکی،خلق وخو،هوش ومهارت های مساله گشایی)

تاثیر این رویدادتلخ بر مفهوم مرگ وچگونگی از دست دادن پدر)شهادت،مرگ طبیعی،تصادف،اعدام ،خودکشی و...(می باشد.

وپسر متفاوت است. دختران فاقد پدر اغلب درمواجهه با مشکالت خود بسیار آسیب پذیر وشکننده فرزندان دختر

هستند.بسیاری از محققان معتقدند رفتتارهای پرخاشگرانه ای که دختران در بازی با عروسک ها ابراز می کنند ممکن است 

درمدرسه ورفتارهای احساسی دربین دختران فاقد پدر انعکاس تعرض آنها بامادران خودباشد وعالیمی نظیر ناسازگاری مداوم 

که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند مشاهده می شود چنین رفتارهایی ممکن است تجلی کمبود دختران دربرقراری روابط معنی 

ی حاکی دار با یک مرد بالغ درمحیط زندگی خانوادگی خود باشد.درموردهمانند سازی در نقش جنسی دختران یافته های میدان

از اینست که دخترانی که از ارتباط با پدر محروم شدند ،در تحول نقش زنانه خود دچار اشکاالتی می شوند ودر ارتباط عادی با 

دختر این یافته _خواهر،مادر _پدر،برادر_افراد مختلف نیز دشواری هایی پیدامی کنند هرچند که نوع رواب مادر

 نسبت به کنش های وی،رد مناسب از همجنس دریافت بازخو پرخاشگری،عدمدرپسرها   (6830د،)اکبرنژاهاراتغیرپذیرمی سازد

تمایل بیش ازحد است وهمچنین ی را به خود اختصاص داده بیشترآمارگرایش به انجام اعمال ناهنجار که درمقایسه با دختران 

سالمت هویت این امرکه ابل اعتمادنمی آموزد اینکه پسر رفتار مناسب باجنس مخالف را از الگوی قو ویا انزجار از جنس مخالف

بررسی این نتایج به روشنی آسیب عمیق به ابعاد جنسیتی،فردی، جمعی وحتی مذهبی   جنسیتی فرد رابه مخاطره می اندازد.با

ر اخالقی وبه موازات کاهش تاثیر پدر که به عللی ازجمله نداشتن تصویری از انجام اعمال مذهبی توسط الگوی معتب

.پژوهش شدت گرفتن تاثیر گروه همساالن ورسانه ها که گاه شامل تاثیرات منفی وسوءمی باشد رانشان می دهد قیدحیات،در

؛اگر معتقد باشیم بزهکاری درانحراف بزهکاری می باشد گرایش فرزندان به های متعددحاکی از تاثیرات قابل توجه فقدان پدر بر

تی شکل گیری هویت منفی و ایجاد اختالل درروند رشد ابعاد درهم تنیده هویت از طی مسیر تکامل هویت به نحو مطلوب وح

موثر می باشدمی توان باصراحت  فقدان پدر را یکی از دالیل مهم گرایش جوانان باالخص پسران به بزهکاری اعالم کرد؛برای 

نبود پشتوانه اقتصادی از جمله مثال گرایش به مصرف مواد مخدر به علت عدم ایفای نقش نظارتی پدر وسرقت به دلیل 

نباید باهمه این اوصاف انحرافات از قانون است که درصورت حضور ونظارت پدر میزان آن به طور چشم گیری تقلیل می یابد.

ازاین نکته مهم که فقدان پدر درخانواده تاثیر شگرفی در ممانعت ازشکل گیری وتخریب هویت شکل گرفته نوجوانان داردغافل 

می گذارداین متغیر تاثیر مستقیمی در  سله واری که فقدان پدر برتغییر سیر تکامل هویت فرزندانه بر تاثیرات سلشد.عالو

حفاظتی پدر در خانواده می باشدکه در صورت فقدان این متغیر -دارد وآن هم به دلیل نقش حمایتینیز کسب هویت فرزندان 

 اشتباهات ناآگاهانه خواهیم بود.شاهد کجروی ها و عدم حمایت از نوجوانان بعد از 

 فقدان مادر

احساسات رشداخالقی وت فرزند وبه تبع آن ارضای احساسا،به عنوان عنصرموثر در رشداولیه حضوربیشتر مادر درکنار فرزند 

الگوی جنسیتی برای فرزند دخترو زمینه ساز نگرش نسبت به جنس مخالف درفرزندپسر،داشتن نقش ارتباطی بین  وی ،

...همه حصیلی،رشد زیستی ورفتار فرزندان ودان وپدر به دلیل مقبولیت عاطفی نزد فرزندان ،دارای نقش نظارتی برعمکرد تفرزن

بر رشد شخصیت را آن تاثیرمثبت فراوان  درصورت ایفای این نقش به نحو احسن  ازمسئولیت ها ووظائف نقش مادری است که

.یکی از اتفاقات تلخ وناخوشایندی که فرزندان می توانند آنرا تجربه کنند ازدست وسالمت روانی فرزند را می توان مشاهده کرد

مادر خصوصا دردوره ای  ختلف زندگی و درهردو جنس مشهوداست.ازدست دادنق آن درمقاطع مدادن مادر است و تاثیرعمی

حیاتی صورت یک امر  هیکه این امر بنشانه هایی از تالش برای کسب هویت را دررفتارخود هویدا می کنند تا زمان که کودکان

د تاثیراتی عمیق والبته متفاوت نسبت به فقدان پدر بر هویت یابی وسالمت روان فرزندان در مقطع نوجوانی مطرح می گرد
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رزندان را به آید بوده وف مسئولیت های مهمی که تنها اوازعهده ان برمیخواهد گذاشت.بدیهی است که فقدان مادر نفی کننده 

های گوناگون برحسب جنسیت دچار آسیب می کند.فرزندان دختربا ازدست دادن مادر دچارافسرگی،افت  شکل

تحصیلی،اضطراب ،سرکوب کردن احساسات،ازدست دادن مقبول ترین الگوی جنسیتی وافسردگی واخالل در برقراری روابط 

کل خواهدکرد.اگر با فوت مادر پدر سرپرستی اجتماعی خواهند شد که این امور هویت فردی ،جنسیتی وحتی شغلی رادچارمش

دختررابه عهده داشته باشد ،ناخواسته عموم تالش او به صورت تربیت پسرانه سوق داده شده و ازانجا که دختر بعد از مادر پدررا 

روحیه   به مشاغلی که وحتی معتمدترین الگومی داندممکن است باالگوبرداری ازپدر رفتارهای جنس مخالف راتقلید کرده 

تاثیرفقدان مادر برپسرهاشکل متفاوتی دارد .محبوب ترین فرد از جنس مخالف وموثرترین   گرایش پیداکند .مردانه می طلبد

فرددر برقراری توازن دراحساسات پسر  مادر می باشد.ازدست دادن مادر،نظم وانضباط فردی،اتخاذ بهترین شیوه برای ابراز 

از جنس مخالف ،اضطراب  ر اختالل کرده و همچنین موجب شناخت ناقص وسطحیت ،عملکرد تحصیلی رادچااحساسا

ناامیدی و...در فرزندان پسرمی شود.به طورکلی اختالل درهویت فردی باعدم نظارت مادر بررفتار و الزام فرزند بر رفع نواقص و

ل در کسب هویت جنسیتی دردختران اخالقی ورفتاری،اختالل در هویت جمعی باانزوا وگوشه گیری بعداز فقدان مادر،اختال

 و....همه از نتایج برهم زننده تعادل رشد ابعاد هویت براثر ازدست دادن مادر می باشد.

 فوت والدین

بعدازبررسی های به عمل آمده از نتایج فقدان پدریامادر به مقوله ای به مراتب تلخ تر وآسیب زا تر به عنوان ازدست دادن 

داراست می پردازیم.تمام آسیب های ذکر شده به صورت منفرد  سوء ازدست دادن هریک از آنهاکه تمام اثرات والدین 

درمواردباال که هویت فرزند را دچاراختالل می کرد وسالمت روان اورا به خطرمیانداخت با پذیرش این امر که یکی ازوالدین که 

ر حل چالش های سایر ابعاد که براثر فقدان والد دیگر درقیدحیات هست کمک به فرزند در رشدسایر ابعاد هویتی وهمچنین د

.اما فقدان هردو سرپرستی فرزندرا به افرادی می سپارد که ممکن است چالش های ،بودبه وجودآمده تاحدامکان را برعهده دارد

 جدید تر وبحران های عمیق تری را ایجادکنند .

درعمکرد تحصیلی،احساس عدم امنیت وترس مداوم از مرگ و...همه  اشکالعالوه براین ها انزوا،اضطراب،بی اعتمادی،وقفه یا

 مت روان انهارا متزلزل خواهدکرد.ازآسیب های جدی این واقعه می باشند که هویت وسال

 و تاثیر آن بر مقوله شکل گیری هویتفوت خواهر/برادر 

که به یقین عالوه بر تاثیرات قطعی در رشد  وبرادر می باشد خواهروجود فرزندان درخانواده ایجادکننده نقش هایی ازقبیل 

به برای فرزندان را راقرارگرفتن در موقعیتی خوشایندغالبا ویا حقارت و ... یاسرکوب مهارت ها،روحیات فرد،احساس عزت نفس

 یک تن به این ارتباط بیش ازداشدهستندونگرش آنها .عموم افراد دارای نگرشی مثبت به خواهرویابرادر خو ارمغان می آورد

 دوستانه است.،بهره جستند  خواهروبرادر خود رابطه خانوادگی  بسته به اینکه چقدر ازحضور

تامل  یکی از حوادث ناگوار درزندگی هرفرد در هرمقطع زمانی ازدست دادن خواهر یا برادراست که در هرمقطع تاثیرات

اگر این اتفاق دردوره ای که کودک ونوجوان  دیهی است کهبرانگیزمقتضی آن دوره را بر روان و جریان زندگی فرد می گذارد وب

سابی خوداست چه میزان وقفه و گاه منحرف شدن از جریان اصلی هویت یابی تدرپی کسب هویت و شناخت هویت ها ی ان

ز آنها فردایجادمی کند. ارتباط بین خواهر وبرادر ها درخانواده عمیق،صمیمی وطوالنی مدت است وبه همین دلیل مرگ یکی ا

می تواند یک اتفاق مخرب برای زندگی خواهر وبرادر های دیگر باشد به ویژه اگر این اتفاق در سنین کودکی وپایین رخ 

وقتی  .اند وجودشان برای هم ضروری استتاثیرگذاری بیشتر وحائزنقش مهم تری درزندگی یکدیگردهد.خواهران وبرادرانی که 

در بازمانده  ممکن است یک دوره طوالنی شوک وناباوری راتجربه کنند که باعث یک خواهریابرادر می میرد خواهروبرا

.امااین تاثیرات صرفا درفقدان زندگی می گردد ایجاداختالل در طی رویه معمول و حل بحران های مختص به مقاطع مختلف

گرنبودند احساس شدید گناه ممکن درشرایط خوب ویا نزدیکی بایکدی انی کهوبرادر انخواهرخواهران وبرادران صمیمی نیست و
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ارتباط بین خواهر وبرادر ها درخانواده عمیق،صمیمی بااذعان به اینکه   "یونگفو یو" .است درخواهر یابرادر بازمانده ایجادشود

اق فبه ویژه اگر این ات خرب برای زندگی خواهر وبرادرهای دیگر یک اتفاق م به عنوانمرگ یکی از آنهااز وطوالنی مدت است 

ومتفاوتی که  ه دلیل روابط عاطفی منحصربه فردهمچنین دوقلو ها یاچندقلو بدر سنین کودکی وپایین رخ دهد یادکرد.

بایکدیگر دارند با مرگ یکی از خواهر یابرادرها بخشی ازهویت فردبازمانده دسنخوش زوال می شود و این درکنار احساسات 

اوهمچنین احتمال اظهار تمایل برای پیوستن به جفت از دست رفته نیز ناخوشایندی همچون ترس از مرگ،اضطراب ،انزو

قیقات چندی اشاره به این دارند که ازدست دادن خواهر یا برادر دردوران کودکی وجوددارد.عالوه بر تحوالت عاطفی وروانی تح

اس نیوز درمطالعه ای که  رش سی بیبه گزاباافزایش خطر مرگ زودهنگام هم درکوتاه مدت وهم دربلند مدت مرتبط است.

دانمارکی وسوییسی انجام گرفت محققان دریافتند کودکانی که درسنین خردسالی وکودکی خواهر  میلیون کودک2روی بیش از

طر مرگ %بیشتردرمعرض خ36ا تجربه نمیکنند یابرادر خودراازدست می دهند درمقایسه باکودکانی که چنین اتفاق تلخی ر

جنسیت  هخطر دریک سال نخست فقدان یک خواهر وبرادر ونیز برای خواهروبرادرهایی ک اند واینناشی ازعوامل گوناگون 

 مشابه یااختالف سنی اندکی داشته اند به مراتب بیشتراست.

 متارکه والدین  طالق و

 که است والدین کهمتار و طالق فرزندان برای ان پیرامون ومسائل یابی هویت روند درطی زیانبار اجتماعی های آسیب از یکی  

 تصمیمات درسایر که وهمانطور است انسانی تصمیم یک نیز ازدواج طورکلی به.است اجتناب غیرقابل روند براین آن تاثیرسوء

 نشده بینی پیش های باچالش مواجهه دلیل به ازدواج بعداز ویا مهم تصمیم این دراتخاذ دارد وجود خطا بروز امکان انسان

 گرفته صورت...و ،معنوی جسمی،روانی،اجتماعی مختلف نیازهای رفع منظور به که خانواده وتشکیل ودداردوج بروزاشتباه امکان

 به لذاطالق اورد پدیدمی دوطرف رابرای روحی های وبحران ها نیاز سرکوب بلکه کند راارضانمی ومرد زن نیازهای تنها نه

 دیگری مشکالت و مسایل ایجاد باعث ،خود مسئله حل نوع این اام.شود می تلقی ضروری امری شرایط  دراین راه آخرین عنوان

 وجوددارد عموم ذهن در طالق از که تعاریفی .آنهاست همه دامان گریبانگیر باشد هم فرزندان شامل خانواده اگر که است

 به که دادگاه حکم براساس وشوهر زن جدایی یعنی ازدواج وقانونی نهایی انحالل معنای به رسمی طالق تعریف عمومابر

 نوع اما. (6834فر، کاظمیوشیرزاد .)دارد ؛تاکید دهد می هرکشور قوانین براساس را مجدد ازدواج مذهبی یا قانونی هردوآنهاحق

 رسد می ثبت به قانونی درمراجع  که رسمی طالق برخالف مختلف دالیل بنابه زوجین داردکه وجود هم طالق از دیگری

 اختصاص آن به رابتوانیم قانونی های طالق آمار دوبرابر شاید که است عاطفی طالق وآن رندندا خود طالق ثبت به تصمیم

 وهمسران اند ودوستی ومحبت عشق فاقد که توخالی های وخانواده خاموش های زندگی به  دارد اشاره کاملتر تعاریف دهیم

 حساسی وحمایت بایکدیگر متقابل وکنش ازروابطاما کنند می سپری را وزمان میروند پیش به خانوادگی زندگی باجریان فقط

  .کنند نمی قانونی طالق تقاضای گاه هیچ  شرایط وجوداین وبا اند محروم

 معمول زندگی درروند وقفه یک و وناسازگاریها نامطلوب  تغییرات از ای زنجیره بلکه نیست منفرد ای حادثه معموال طالق 

 ی ها ناراحتی درمعرض  را کودکان طالق از قبل ازسالها  انجامدوحتی می طول به ها سال گاه که شود می راشامل طرفین

 .باشد خانواده اعضای وسایر والدین بین بار خشونت وجسمی لفظی مجادالت شامل است ممکن که دهد می قرار خانوادگی

 به گرفته صورت طالق های انوادهخ فرزندان بر ورسمی عاطفی از اعم طالق بار زیان نتایج درباره که متعددی تحقیقات بنابر

 امنیت عدم ،احساس تحصیلی ازخانه،افت ،فرار گیری وگوشه ،انزوا شدید اضطراب  ازجمله مشابهی زای آسیب نتایج

 دارد آنها"خویشتن تصویر"بر مستقیمی تاثیر که همساالن به نسبت نابرابری واحساس وفایی انزجاروبی ،احساس وپرخاشگری

 طالق فرزندان تئوری( 6830 ،و دیگران باستانی) کند می اشاره است، طالق فرزندان رفتاری _روحی تمشکال از تنهابخشی

 موثرمی بزهکاری به فرزندان درگرایش ازهمدیگر والدین جدایی:» که مطلب این به دارد اشاره   کلی وجون وارستین جودیت

 پرداز نظریه دو این.«برند می رنج آن از و شده آشکار عاطفی اضطراب دچار موارد دراغلب پدرومادر جدایی از پس باشدکودکان

 خانه از وفرار اضطراب دارای  شوند می مواجه طالق بامسئله خود خانوادگی درشرایط که کودکانی گویند می همچنین

 منحرفان از بعضی تردید بدون.افتند می مختلف های های وبزهکاری ،انحرافات مشکالت دام در ودرنتیجه شوند می وخانواده
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 وجود(6838نیا، کی)هستند عاطفی واختالفات خانوادگی های وکشمکش تعارض دچار که دارند تعلق هایی خانواده به جوان

 والدین های والقیدی گردد دست به دست دیگران نزد کودک تا شود می باعث که وطالق ،جدایی متارکه همچون مسائلی

 قائمی.)دارد تاثیرمستقیم جوانان دربزهکاری تضاد براساس  زوجین روابط کیفیت ی،زندگ وسروسامان وفرزندان زندگی به نسبت

 به آن بار زیان ونتایج تاثیرات ازاینکه غافل کنند می خودداری رسمی طالق از وجودفرزندان دلیل به زوجین از ای عده (6830،

 والدین،آسیب نزاع همچون دالیلی به بنا زندانفر جنسی هویت.سازد می ومشکل اختالل دچار را فرزندان هویت مساوی میزان

  مخالف جنس به نسبت نگرش و روابط در جدی های آسیب دچار...و متقابل احترام رعایت ،عدم فیزیکی صورت به مادر پذیری

 پیش کاهش و وقفه با شغلی هویت وهمچنین نفس به اعتماد وعدم انزوا به گرایش با فرزندان جمعی و فردی میگردد؛هویت

 طور به یابی مسیرهویت طی و بازسازی احتمال و گشته دار خدشه بزهکاری به گرایش با تقارن و تحصیلی عملکرد در آمده

 .است ناشدنی وانکار مشهود وخالهای نقص نیزدچار  حالت ترین درخوشبینانه  مطلوب،

 

 گیری نتیجه

 فرزندان هویت تحول و گیری شکل فرایند بر  خانواده مهم عادتاثیراب میزان بررسی از حاصل نهایی نتایج ارائه به قسمت این در

 : پردازیم می شد بررسی مقاله دراین که

 تاثیرمعناداری خانواده انسجام پایین یا باال سطوح خانواده پذیری انعطاف و انسجام بعد در گرفته انجام مطالعات طبق- 

 (6833سامانی ودیگران،).است داشته فردی بین تعهد برنمرات

 حوزه درست مدیریت عدم داد نشان فرزندان یابی هویت برفرایند خانواده اعضای اشتغال نحوه تاثیر حوزه در مطالعات- 

 مسئله اما و( 6833، وگودرزی ساروخانی.)شود می فرزندان یابی هویت فرایند در اختالل سبب مادر اشتغال شرایط در اقتدارخانواده

 .گردد می کودکان روانی و جسمی سالمت به اسیب سبب شود آنان از استثمار و کشی بهره سبب که نحوی به فرزندان اشتغال

 سبک برای مثبتی کننده بینی پیش مقتدرانه فرزندپروری سبک که  است آن از حاکی نتایج فرزندپروری سبک حوزه در-

 (2004،بروزنسکی.)باشد می هویت تعهد و اطالعاتی هویت

 :گرفت قرار بررسی مورد شاخه زیر چند خانواده چوبچار کمی تغییرات حوزه در-

 به که آورد می همراه به متفاوت هویتی سبک خود نوبه به خانواده در بودن فرزند چندمین و خانواده فرزندان تعداد(الف

 .شد پرداخته آن بررسی به تفصیل

 یابی هویت فرایند و هویت سبک بر پدر اثیرفقدانت که قراراست این نیزبه فرزندان یابی فرایندهویت بر والدین فقدان تاثیر(ب

 از چگونگی و(6830کریمی)گشایی مسئله های مهارت و هوش وخو ،خلق ژنتیکی عوامل قبیل از گوناگونی عوامل تاثیر تحت

 سبب عامل این پدرفقدان حفاظتی– حمایتی نقش دلیل به کلی طور به و دارد قرار مرگ از کودک تصور و پدر دادن دست

 مختلف های نقش و فرزندان بر گوناگون ابعاد در تاثیرات دلیل به نیز مادر فقدان.گردد می یابی هویت فرایند در هایی روریکج

 یک دادن دست از به ترنسبت زا آسیب و تر تلخ والد هردو فقدان.شود می فرزند هویت ابعاد رشد تعادل خوردن هم به سبب

 .گردد می فرزندان روان سالمت و هویت تزلزل سبب درست یتمدیر عدم صورت در لذا و باشد می والد

 میزان وخصوصا خانواده اعضای درروابط جاری عواطف میزان به توجه با متعدد وجودفرزندان درصورت: برادر/ خواهر فوت(ج

 دیگر بر فقدان ینا تاثیر میزان کردکه خواهد تحوالتی دستخوش را فرزندان دیگر نیزهویت ها آن ،فقدان فرزندان بین عالقه

 .باشد می متغییر دو آن میان سنی اختالف و ،جنسیت خود خانواده عضو دادن دست از زمان در ها آن سن حسب بر فرزندان
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 جمله از مشابهی زای آسیب نتایج فرزندان هویت بر رسمی یا عاطفی از اعم طالق تاثیر میزان حوزه در متعدد تحقیقات بنابر(د

 لطمات فرزندان یابی هویت فرایند به نیز مورد این که باشد می... و تحصیلی ،افت گیری گوشه و ،انزوا شدید اضطراب

 .کرد واردخواهد ناپذیری جبران بسا وچه انکار سنگین،غیرقابل

 درارکان محتمل تغیرات ووقوع گوناگون ابعاد با که نهادی ترین مهم و اولین عنوان به خانواده گردد می مشخص مجموع در

 تر عمیق فهم به کمک بر عالوه امور این بررسی که باشد است،می فرزندان هویتی ابعاد بر پایدار و فراوان تاثیرات حائز دخو

 از ناشی زای آسیب مسائل وقوع از جلوگیری برای راهکار ارائه و اندیشی چاره موجب آن پیرامون مسائل موثرتربا وآشنایی

 عوامل سوء ازپیامدهای ناشی لطمات کاهش ویا حل برای راهکارهایی همچنین و کنترل قابل نادرست های وتصمیم عوامل

 درپرتو خودکرده اجتناب غیرقابل نتایج دچار افرادرا و عبورکرده ووقوع فعلیت ازمرحله که  کنترلی وغیرقابل کنترل قابل

 .باشد می آمده بدست جانبه همه و عمیق شناخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

04 
 

 منابع

 ،22شماره-6831 ؛ بینات قرآن و فلسفه منظر از لهدی،جمیله؛هویتا علم--

مجله :مطالعات هویت؛م و انطاف پذیری خانواده بر شکل گیری انسجا تاثیر؛رزمی، محمد رضا؛خوش رو، علی رضا ؛سامانی، سیامک -

 ،62شمار-6833جوانان؛بهار

-2دوره ،6833زمستان   ؛ ساروخانی،باقر؛گودرزی،ثریا؛ اثرات اشتغال زنان بر خانواده؛مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی ایران-

 ،6شماره

 ،3شماره - 2دوره   6832،بهار ؛:رفاه اجتماعی یهقاسم زاده، فاطمه؛کودکان خیابانی در تهران؛نشر-

 تیو تعهد هو تیهو یسبک ها ،یفرزندپرور یسبک ها نیرابطه ب یآزمون مدل عل ؛نورعلی،فرخی ؛اسماعیل،سعدی پور؛محمود،خباز  -

 ،61شماره -1دوره  ،6833بهار  ؛فصلنامه روان شناسی تربیتی )روانشناسی و علوم تربیتی(وانان ؛در نوج

 ،انتشارات ورای دانش6830کبرنژاد ،محمد؛آموزش و پرورش ایتام )تاملی بر تالمی بزرگ(؛ا-

 28،شماره -، آذر و دی6834طالق ؛  یشناس بیفرآس :،امیرمحمد؛ماهنامهیکاظم ،جالل؛ رزادیش -

  یخانواده پژوه:نامه فصل ؛مواجهه باآن یها یواستراتژ یطالق عاطف یامدهایپ ی،شهره؛روشنمحمود؛،یگلزار سوسن؛،باستانی -

 ،21شماره  -6830تابستان
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