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دریافت مقاله 94/04/09 :؛ دریافت نسخه نهایی 94/11/00 :؛ پذیرش مقاله94/11/04 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین نقش تعاملی قومیت والدین فارس ،تُرک ،کُرد ،لُر بر تحول روانی-اجتماعی
فرزندان دختر و پسرشان بود .روش :روش پژوهش علی-مقایسهاي و جامعه آماري دانشجویان استان البرز
در سال تحصیلی  3141-49بود .با روش نمونهگیري چندمرحلهاي از میان  44999دانشجوي دانشگاه
فرهنگیان ،آزاد اسالمی واحد کرج و دانشکده کشاورزي  944نفر و از هر قوم  344دانشجو شامل 54دختر
و  54پسر انتخاب شد .ابزار پژوهش پرسشنامه تحول روانی-اجتماعی هاولی ( )3411بود .یافتهها :نتایج
نشان داد نمره نگرشهاي مثبت بهترتیب در دانشجویان فارس ،کُرد و تُرک بیش از دانشجویان لُر (= 1/51
 )P>4/4443 ،Fو نمره نتیجه تحول دانشجویان فارس و تُرک بیش از دانشجویان لُر ()P>4/43 ،F = 5/45؛
و اثر تعاملی جنس × قومیت تنها براي نگرشهاي مثبت معنادار ( )P >4/440 ،F = 9/44و باالترین نمره
در نگرشهاي مثبت متعلق به دختران تُرک و پسران کُرد؛ در دختران قوم لُر بیش از پسران همین قوم
بود؛ و درمجموع با آنکه رشد نگرشهاي مثبت دختران و پسران قوم لُر در حد مطلوبی بود اما از اقوام
دیگر کمتر بود .نتیجهگیری :پیشنهاد میشود جنبههایی از مشترکات فرهنگی ،تربیتی ،رفتاري و مذهبی
هریک از اقوام بهویژه قوم لُر که بر تحول روانی-اجتماعی فرزندان دختر و پسر آنها تاثیري منفی دارد،
شناسایی و برنامههاي آموزشی براي اصالح آنها تدوین شود.

کلیدواژهها :اثر تعاملی ،تُرک ،تحول ،روانی-اجتماعی ،فارس ،قومیت ،کُرد ،لُر

 .برگرفته از طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 .3استاد گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،ایران
Email: esmat_danesh@yahoo.com
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مقدمه
شکلگیري شخصیت انسان ناشی از تحول در زمینههاي جسمانی ،روانی و اجتماعی است که همه
این تغییر و تحوالت خود نیز تحت تاثیر عوامل متعددي قرار دارند (فیلس .)4434 ،این پیچیدگیها
زمینه نظریهپردازي ،تبیین و پژوهش هرچه بیشتر را در مورد نحوه تحول روانی-اجتماعی انسان
و نقش آن در زندگی بشري فراهم کرده است .در نظریه اریکسون3401( 3؛ نقل از مکلود)4431 ،
هر پدیده روانی را باید در سایه ارتباط متقابل بین عوامل زیستی و معیارهاي روانی و اجتماعی
حتی تجربههاي شخصی فرد بررسی کرد.
بهاعتقاد اریکسون رشد شخصیت فرایندي همیشگی و متحول است که دربرگیرنده تالش انسان
براي غلبه بر مسائل مربوط به چگونگی گذراندن هشت مرحله است که بهصورت منظم و پیاپی از
تولد تا پیري صورت میگیرد؛ اما همه افراد به مراحل باالتر دست نمییابند .در تمامی مراحل
هشتگانه ،یک نوع تعارض و دوگانگی وجود دارد .اگر فرد جنبه مثبت تعارض را پشت سر بگذارد،
داراي رشدي متعادل است و به توحیدیافتگی میرسد ،اما چنانچه جنبه منفی تعارض را بگذراند،
دچار اختالل در تحول خواهد شد (برک .)3141 ،چگونگی برخورد محیط با کودک ،میتواند او را
بهسمت قطب مثبت یا منفی تحول سوق دهد (هارلی.)4433 ،
ویگوتسکی ،3413 4نیز به تأثیرات جنبههاي فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی تاکید کرده و معتقد
است درصورتیکه رشد زیستیِ زیربنایی ،به سطح مناسبی رسیده باشد ،فرهنگ با استفاده از زبان
و تعامل اجتماعی ،امکان رشد شناختی را فراهم میکند (کاپل و بردکامپ .)4444 ،این دیدگاه به
نحوه انتقال فرهنگ ،ارزشها ،اعتقادات ،سنتها و مهارتهاي یک گروه اجتماعی به نسل بعدي
تمرکز دارد؛ و تعامل اجتماعی بهویژه گفتگوهاي یاريگرایانه با اعضاي آگاهتر جامعه را براي
فراگیري شیوههاي تفکر و رفتارهاي جامعه از سوي کودکان بسیار ضروري میداند (سیلور.)4433 ،
به باور او «خاستگاه» روان آدمی ،اجتماع است و فرایندي که بهآن شکل میدهد ارتباط است؛ و
رشد شناختی کودک عموما به مردمی که در دنیاي او زندگی میکنند وابسته است .دانشها،
اندیشهها ،نگرشها و ارزشهاي فرد در تعامل با دیگران تحول مییابند (گردلر)4444 ،؛ که از
فرهنگی به فرهنگ دیگر کامال فرق میکند (کرین.)4434 ،
کشور ما جامعهاي است که از چندگونگی و تنوع قومی زیادي برخوردار است .قوم اجتماع
کوچکی از انسانها ،درون جامعهاي بزرگتر است که بهصورت «واقعی» یا «احساسی و ادراکی»،
داراي اصل و نسب مشترک ،خاطرات و گذشته تاریخی فرهنگی مشترک و داراي یک یا چندین

1. Erikson
2. Vygotsky
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عنصر نمادین نظیر خویشاوندي ،مذهب ،زبان ،سرزمین و ویژگیهاي ظاهري و جسمانی مشترک
هستند؛ که هویت گروهی آنها را از گروههاي دیگر متمایز میسازد و اعضا آن به تعلقات گروهی-
قومی خویش آگاهی دارند (کریمزاده ،علوي و احمديراد .)3144 ،پژوهشهاي مختلفی که در
ایران دربارة هویت قومی انجام گرفته است ،نشان میدهد که احساس هویت قومی نزد همة اقوام
قوي است و همة اقوام در قبال اجتماع قومی خود ،احساس مسئولیت و وفاداري بسیاري دارند
(چلبی3119 ،؛ حاجیانی .)3119 ،بههرحال تکثر و تنوع قومی والدین میتواند باعث رفتارهاي
اجتماعی متفاوت آنها شود (اعظمآزاده و دهقانفرد)3115 ،؛ و بر سبکهاي والدینی و رشد
روانی-اجتماعی فرزندانشان اثرگذار باشد .طبق نظر بوش و پترسون ( )4449سبکهاي والدینی
در فرهنگهاي مختلف ،معانی متفاوتی دارد بهعنوان مثال در فرهنگهاي آسیایی ،سبک والدینی
مستبد با نگرانی و عشق والدین ارتباط دارد در حالیکه در میان آمریکاییها ،این سبک با خصومت
و تسلط والد معنا میشود .بنابراین میتوان گفت قومیتهاي مختلف والدین ممکن است منتهی
به تفاوتهایی در بین آنها از نظر نحوه برخورد ،شخصیت ،شیوههاي فرزندپروري ،سبکهاي
تربیتی و انتظارات از فرزندان دختر و پسرشان شود.
از سوي دیگر پژوهشگران از جمله باکاتکو و داهلر ( )4449به اثبات رساندند الگوهاي رفتاري
متقابل والدین-فرزند از مهمترین متغیرهاي موثر در فرایند تحوالت جسمی ،روانی و اجتماعی
انسان است؛ و از نظر تئو ،ژو ،الیو و لیو ( )4431بنا بر شرایط و ویژگیهاي منحصر بهفردي که
انسان دارد ،عوامل روانی-اجتماعی تاثیر بیشتري بر شکلگیري شخصیت و رفتار او دارد .بالسی،
مارداال ،پسیلی ،پسیلی ،الریلو و پسیلی ( )4445نیز نشان دادند هر الگویی از رفتار والدین بر رشد
و شخصیت کودک اثر میگذارد .بهعنوان مثال نتایج پژوهش رئیسیان زاده ( )3114بیانگر آن بود
والدین داراي جهتگیري مذهبی درونی ،بنا بر رابطه مستقیم این نوع جهتگیري با شیوه
فرزندپروري اقتداري ،نسبت به دیگر والدین در رشد نگرشهاي مثبت روانی-اجتماعی و تربیت
فرزندان موفقترند .همچنین رابطه معناداري بین نوع تربیت ارائهشده توسط والدین و کیفیت
زندگی در بزرگسالی یافت شده است (اسلیکر ،پیکلسیر ،گزک و فولر .)4445 ،شایک ()4440
بهاین نتیجه رسید که ویژگیهاي والدین با سالمت روان نوجوانان همبستگی دارد ،اما بهطورکلی
ویژگیهاي پدر بر سالمت روان نوجوانان تأثیر بیشتري دارد .نتایج پژوهش جمالی و سیف ()3143
همبستگی مثبتی را بین ابعاد تحول روانی-اجتماعی دانشجویان داراي استعداد درخشان ،با تجربه-
هاي تعاملی آنها نشان داد .پژوهش مارسیگلیا ،والسزیگ ،یوبلتز و گریفیت راس ( )4449در مورد
 119دانشجوي  31تا  45ساله نشان داد سبک والدینی مقتدر ،اثرات بلندمدت سودمندي دارد و
فرزندان این والدین ،در پنج مرحله اول رشد روانی-اجتماعی اریکسون ،نسبت به فرزندان داراي
والدین با سبک مستبد و یا آسانگیر ،نمرههاي باالتري کسب میکنند .همچنین میان سبک
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اقتداري و ویژگی شخصیت انعطافپذیري والدین ارتباط وجود دارد (مداحی ،صمدزاده ،جاویدي و
امینی .)4434 ،پژوهش دانش ،تکریمی و نفیسی ( )3110نشان داد شیوههاي فرزندپروري
مستبدانه و بیاعتناء بیش از شیوههاي قاطعانه و سهلگیرانه موجب افسردگی دختران و پسران
میشود و دختران بیش از پسران تحت تأثیر شیوههاي فرزندپروري والدینشان دچار افسردگی
میشوند .در پژوهشی دیگر دانش ،رضابخش ،بهمنی و سلیمینیا ( )3144نشان دادند شیوة تربیتی
اقتداري ،عامل مهمی در رشد عزت نفس جنسی و مؤلفههاي آن است .از سوي دیگر عزتِ نفس
جنسی نقش مهمی در تقویت عوامل روانشناختی مثل جذابیت جسمانی ،احساسات ،افکار و رفتار
جنسی دارد که در رابطة جنسی سالم ،عوامل روانشناختی عالوه بر هورمونهاي جنسی نقش
مهمی ایفا میکند.
بر اساس یافتههاي پژوهشی موجود پژوهشگران در میان جمعیتهاي متنوع قومی ،ارتباط مثبت
هویت قومی را با بهزیستی نشان دادهاند (سید ،واکر ،لی ،یومانا-تیلور ،زنبوآنگا و همکاران4431 ،؛
اسمیت و سیلوا4433 ،؛ کرایجر4434 ،؛ ایواموتو و لیو  .)4434،پژوهشهاي دیگر نیز به این
نتیجه رسیدند که هویت قومی قوي ،باعث کاهش عواطف منفی میشود (ویلیام ،چپمن ،وانگ،
ترکهیمر .)4434 ،پژوهشهاي دیگر رابطة معنیدار هویت را با بهزیستی (علیجانی،)3115 ،
هویت قومی را با بهزیستی ذهنی و خردهمقیاس رضایت از زندگی نشان دادهاند (تقیزاده ،خوش-
کنش ،زادهمحمدي و حبیبی .)3141 ،نتایج برخی پژوهشها حاکی از آن است که پسران در
مقایسه با دختران ،احساس هویت قومی قويتري دارند (چاو وو4441 ،؛ گو و له .)4445 ،همچنین،
برخی پژوهشها نمرة بهزیستی دختران را باالتر از پسران (دردیکمن-ایرون ،ایندرداویک ،براتبرگ،
تارسون ،یاکن و کولتون )4433 ،و نمرة هویت قومی پسران را باالتر از دختران ،و تفاوت میانگین
هویت قومی در گروههاي کُرد و لُر و میان هویت قومی فارس را با تُرک و لُر و کُرد و نیز تفاوت
بهزیستی ذهنی و خردهمقیاس رضایت از زندگی را بین گروههاي قومی تُرک و کُرد ،و کُرد و فارس
معنیدار گزارش کردهاند (تقیزاده و همکاران.)3141 ،
بنا بر آنچه گفته شد و با توجه به اینکه خواهان رشد و پیشرفت بودن و دستیابی به آن،
مستلزم صرف هزینههاي زیادي در زمینه تربیت نیروي انسانی هر جامعه خواهد بود؛ و اعمال
چنین توجهی نیز مستلزم نگاه به تحول ابعاد بنیادي انسان است و این مهم نیز خود متاثر از عوامل
گوناگون است که جدا از یکدیگر نیست و الزم و ملزوم یکدیگر است ،انجام چنین پژوهشهایی از
ضرورت و اهمیت ویژهاي برخودار است و باید از دیدگاههاي متفاوت روانشناختی ،جامعهشناختی،
حقوقی از اولویتهاي اصلی پژوهش در جامعه باشد .تا نکات مهمی در زمینه نقش تعاملی قومیت
والدین و جنس فرزندان بر تحول روانی-اجتماعی آنها آشکار و برجسته شود؛ و بتوان با این
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آگاهیها در جهت کمک به فرزندان این مرز و بوم با برنامهریزيهاي الزم ،گامی برداشت .از اینرو
پژوهش حاضر به اجرا در آمد تا به سوالهاي زیر پاسخ دهد.
 .3آیا سطح تحول روانی-اجتماعی دانشجویان با قومیتهاي مختلف متفاوت از یکدیگر است؟
 .4آیا تعامل جنس فرزندان و قومیت والدین در تبیین تحول روانی-اجتماعی معنادار است؟
 .1سطح تحول روانی-اجتماعی دانشجویان دختر در کدامیک از اقوام بیشتر است؟
 .9سطح تحول روانی-اجتماعی دانشجویان پسر در کدامیک از اقوام بیشتر است؟
روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعههاي علی-مقایسهاي و جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان دختر و
پسر دانشگاههاي آزاد و دولتی استان البرز بود که والدین آنها به یکی از قومیتهاي فارس ،تُرک،
کُرد و لُر متعلق باشند .روش نمونهگیري ترکیبی از نمونهگیري چندمرحلهاي و نمونهگیري
هدفمند بود .ابتدا بهصورت تصادفی ساده دانشگاه فرهنگیان ،دانشکده کشاورزي و دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرج انتخاب شد .جامعه آماري در سه دانشگاه مذکور درکل تعداد  44999نفر
دانشجو در سال  3141بود که طبق جدول کرجسی-مورگان ( )3494تعداد آزمودنیها تعداد
 944نفر دانشجو و براي هر قوم نیز  344نفر و بر اساس جنس آنها  54دختر و  54پسر در نظر
گرفته شد .سپس با انتخاب تصادفی  5دانشکده از سه دانشگاه مذکور به دانشکدهها مراجعه و
بهصورت هدفمند ،دانشجویانی انتخاب شد که واجد قومیتهاي مذکور و معیارهاي ورود به پژوهش
بودند .معیارهاي ورود به پژوهش ،قومیت یکسان پدر و مادر دانشجویان ،زندگی مشترک والدین،
سالمت جسمی و روانی دانشجویان بود .معیارهاي حذف ،وجود اختالف در خانواده ،مطلقه بودن
یا جدا زندگی کردن والدین ،زندگی کردن با ناپدري و یا نامادري ،بیسوادي کامل ،اعتیاد به مواد
مخدر و وجود بیماريهاي شدید روانی پدر یا مادر یا فرزندان آنها ،ابتال به صرع دانشجویان،
بیماريها یا معلولیتهاي جسمی بارز در دانشجویان بود.
ابزار پژوهش

 .1پرسشنامه تحول روانی-اجتماعی .پرسشنامه  334جملهاي هاولی ( 3419و  )3411یک
پرسشنامه خودگزارشدهی و مبتنی بر تعبیرهاي اریکسونی و داراي  1خردهمقیاس با دو بعد مثبت
و منفی اعتماد /بیاعتمادي ،استقالل عمل /شرم و شک ،ابتکار /احساس گناه ،کوشایی /احساس
کهتري ،احراز هویت /سردرگمی هویت ،صمیمیت /انزوا ،زایندگی /بیحاصلی ،کمال /نومیدي است
 عالقهمندان میتوانند جهت تهیه ابزار این پژوهش با نشانی الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبه کنند.
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که بر پایه مقیاس  5درجهاي از بههیچوجه در مورد من صدق نمیکند =  ،3تا کامالً در مورد من
صدق میکند =  5نمرهگذاري میشود .این پرسشنامه داراي  49زیرمقیاس است که به  1دسته
مساوي تقسیم شده و بهصورت هشت مقیاس مثبت است که شامل اعتماد سؤالهاي ،11 ،39 ،3
49 ،13 ،05 ،94؛ استقالل عمل سؤالهاي 343 ،15 ،04 ،51 ،19 ،43 ،5؛ ابتکار سؤالهاي ،34
340 ،44 ،99 ،51 ،94 ،40؛ کوشایی سؤالهاي 334 ،49 ،91 ،04 ،90 ،14 ،39؛ احراز هویت
سؤالهاي 44 ،11 ،09 ،53 ،15 ،34 ،1؛ صمیمیت سؤالهاي 341 ،19 ،93 ،55 ،14 ،41 ،9؛
زایندگی سؤالهاي 341 ،44 ،90 ،04 ،99 ،41 ،34؛ کمال سؤالهاي ،40 ،14 ،09 ،91 ،14 ،30
 334است .هشت مقیاس منفی شامل بیاعتمادي سؤالهاي 345 ،14 ،91 ، 59 ،93 ،45 ،4؛
شرم و شک سؤالهاي 344 ،41 ،99 ، 03 ،95 ،44 ،31؛ احساس گناه سؤالهاي ،54 ،19 ،31 ،4
41 ، 14 ،00؛ احساس کهتري سؤالهاي 344 ،10 ،94 ،59 ،11 ،44 ،0؛ سردرگمی هویت سؤال-
هاي 349 ،43 ،95 ،54 ،91 ،49 ،33؛ انزوا سؤالهاي 333 ،45 ،94 ،01 ،99 ،13 ،35؛ بیحاصلی
سؤالهاي  344 ،19 ،01 ،54 ،10 ،44 ،9و نومیدي سؤالهاي 349 ،11 ،94 ،50 ،94 ،49 ،1
است؛ و هشت مقیاس نتیجه 3که حاصل جمع جبري هریک از مقیاسهاي مثبت و منفی است؛
که جهت و درجه نتیجه بین مقیاسهاي مثبت و منفی را در هر بُعد منعکس میکند .همچنین
این پرسشنامه داراي سه مقیاس کل است که شامل جمع کل هشت مقیاس مثبت ،جمع کل
هشت مقیاس منفی و جمع جبري کل هشت مقیاس نتیجه است .در بررسی هاولی ()3411
ضرایب همسانی درونی براي مقیاسهاي مثبت بین  4/95تا  4/15و براي مقیاسهاي منفی بین
 4/09تا  4/14بهدست آمد .در این پژوهش ضرایب آلفا کرونباخ براي مقیاسهاي مثبت اعتماد =
 ،4/053استقالل عمل =  ،4/090ابتکار =  ،4/931کوشایی =  ،4/049احراز هویت = ،4/034
صمیمیت =  4/505و با حذف سوال  ،4/019 = 9زایندگی =  ،4/949کمال (تمامیت) =  4/034و
براي کل مقیاسهاي مثبت =  4/441محاسبه شد .براي مقیاسهاي منفی بیاعتمادي = ،4/143
شرم و شک =  ،4/101احساس گناه =  4/595با حذف سوال  ،4/044 = 4احساس کهتري = 4/504
با حذف سوال  ،4/951 =0سردرگمی هویت =  4/904با حذف سوال  ،4/194 =91انزوا = ،4/99
بیحاصلی (رکود) =  ،4/149نومیدي =  4/159و براي کل مقیاسهاي منفی =  4/454محاسبه
شد.
شیوه اجرا .پس از کسب اجازه و موافقت مسئوالن دانشگاههاي مورد مطالعه و هماهنگی با رئیس
دانشکدهها ،اطالعات مربوط به تعداد کالسها در هر دانشکده از مسئولین آموزش کسب و کالسها
بهطورتصادفی انتخاب و پس از هماهنگی با استاد ،و مراجعه به کالسها در وقت تعیینشده ،اهداف
1. resolution scales
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پژوهش براي دانشجویان هر کالس بهوضوح بیان شد .براي انتخاب دانشجویان واجد شرایط ،ابتدا
پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی در اختیار آنها قرار گرفت .سپس با بررسی این پرسشنامه،
بهصورت هدفمند ،دانشجویانی انتخاب شدند که واجد معیارهاي ورود و فاقد معیارهاي حذف بودند
و به پرسشنامههاي تحول روانی-اجتماعی پاسخ دادند.
یافتهها
میانگین سن در فرزندان قوم فارس  41/14با انحرافمعیار  9/30سال ،در قوم تُرک  41/40با
انحرافمعیار  ،9/94در قوم لُر  41/99با انحرافمعیار  9/55و در قوم کُرد  49/01با انحرافمعیار
 5/45بود که از نظر سنی چهار قوم همگن بهنظر میرسند .ازنظر رشته تحصیلی بهترتیب ،04 ،95
 94و  09درصد فرزندان قوم فارس ،تُرک ،لُر و کُرد رشتهشان انسانی؛  9 ،39 ،30و  43درصد فنی
مهندسی؛  30 ،1 ،3و  0درصد علوم پایه و  9 ،33 ،1و  4درصد نیز تربیت بدنی ،هنر و پزشکی و
دامپزشکی؛ و حاکی از گرایش بیشتر فرزندان قوم فارس به رشته انسانی ،قوم کُرد به فنی مهندسی
و قوم لُر به علوم پایه بود .از نظر شغل بهترتیب  90 ،19 ،44و  19درصد فرزندان قوم فارس ،تُرک،
لُر و کُرد فقط دانشجو ،و عالوه بر دانشجویی بهترتیب  44 ،0 ،0و  34درصد کارمند؛  4 ،5 ،9و 4
درصد داراي شغل آزاد و  4 ،4 ،4و  4درصد فرزندان نیز داراي شغل فرهنگی بودند؛ که به این
ترتیب بیشترین دانشجو در فرزندان قوم فارس و بیشترین شاغل در فرزندان قوم لُر با  49درصد
بود .ازنظر وضعیت تاهل  10بهترتیب  39 ،34 ،34و  9درصد فرزندان قوم فارس ،تُرک ،لُر و کُرد
متاهل؛ و بهترتیب  11 ،11 ،13و  41نیز مجرد بودند؛ بیشترین تاهل34 ،درصد متعلق به فرزندان
قوم فارس و بیشترین میزان تجرد 41 ،درصد متعلق به فرزندان قوم کُرد بود .از نظر شغلی پدران
فرزندان قوم فارس ،تُرک ،لُر و کُرد بهترتیب  90 ،14 ،49و  15درصد شغل آزاد؛  44 ،11 ،95و
 41درصد کارمند؛  0 ،31 ،31و  34درصد بازنشسته؛  4 ،9 ،1و  31درصد فرهنگی؛  30 ،1 ،4و
 4درصد کارگر و  1 ،1 ،9و  5درصد نیز سایر مشاغل را داشتند؛ و بهاین ترتیب بیشترین شغل
آزاد و کارگري در پدران فرزندان قوم لُر ،بیشترین کارمند در پدران قوم فارس و بیشترین بازنشسته
و فرهنگی در پدران قوم کُرد بود .شغل مادران فرزندان قوم فارس ،تُرک ،لُر و کُرد بهترتیب ،10
 51 ،09و  99درصد خانهدار؛  3 ،4 ،3و  3درصد آزاد؛  19 ،41 ،1و  14درصد کارمند؛  4 ،0 ،1و
 34درصد فرهنگی بود؛ و  1 ،9 ،1و  9درصد نیز سایر مشاغل را داشتند؛ و بهاین ترتیب بیشترین
شغل خانهداري در مادران فرزندان قوم فارس و بیشترین شغل کارمندي و فرهنگی در مادران
فرزندان قوم کُرد بود .از نظر درآمد پدران فرزندان قوم فارس ،تُرک ،لُر و کُرد بهترتیب 9 ،31 ،39
و  34درصد درآمدي باالي  1میلیون تومان؛  91 ،01 ،01و  00درصد بین  3/5تا  1میلیون تومان
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و  30 ،34 ،31و  43درصد درآمدي زیر  3/5میلیون تومان؛ و بهاین ترتیب پدران فرزندان قوم
فارس بیشترین درآمد و پدران فرزندان قوم کُرد کمترین درآمد را داشتند.
جدول  .1نتیجه حل تعارض مراحل هشتگانه تحول روانی-اجتماعی افراد بهتفکیک هر قوم
نتیجه حل تعارض
نگرش مثبت و منفی
اعتماد /بیاعتمادي
استقالل /شرم و شک
ابتکار /گناه
کوشایی /کهتري
هویت /سردرگمی
صمیمیت /انزوا
زایندگی /بیحاصلی
کمال /نومیدي
نتیجه کل

فارس
میانگین انحراف
معیار
1/349
9/44
9/43
9/90
9/4
9/44
5/19
1/10
9/43
1/41
0/49
-4/11
9/54
1/33
0/41
9/59
99/11
95/94

تُرک
میانگین
9/49
1/03
0/55
9/03
9/53
-4/10
9/90
9/91
94/41

لُر
انحراف
معیار
1/31
0/01
9/49
9/59
0/91
5/59
9/41
5/40
10/10

میانگین
4/43
3/14
9/54
0/31
5/41
-4/33
9/49
4/51
45/04

کُرد
انحراف
معیار
9/39
0/94
9/54
9/51
5/11
5/41
0/44
5/14
11/49

میانگین
1/9
4/40
9/94
9/91
0/51
-3/13
0/91
1/94
15/04

انحراف
معیار
1/34
9/59
9/94
5/55
0/59
5/5
9/94
5/44
14/43

طبق جدول  ،3نتایج حل تعارض مراحل هشتگانه تحول روانی-اجتماعی دانشجویان فارس ،تُرک،
لُر و کُرد در همه مراحل به جز مرحله ششم «صمیمیت /انزوا» ،مثبت است؛ اما در مرحله ششم
نمره فرزندان والدین همه قومیتها در انزوا بیشتر از صمیمیت؛ و حاصل جمع جبري ،عدد منفی
شده است .در این میان دانشجویان لُر بیش از دانشجویان سه قوم دیگر انزوا طلبی را بر صمیمیت
ترجیح میدهند و پس از آنها دانشجویان کُرد ،بعد فارس و بعد تُرک از نظر انزواطلبی قرار دارند؛
ولی میزان انزواطلبی قوم فارس و تُرک بسیار کمتر از لُرها و کُردها است.
جدول  .1یافتههای نگرش مثبت ،منفی و نتیجه مراحل هشتگانه تحول روانی-اجتماعی دانشجویان
بهتفکیک جنس و قومیت آنها ( 00دختر و  00پسر در هر قوم)
دختر
فارس
تُرک
لُر
کُرد
کل
پسر
فارس
تُرک
لُر
کُرد
کل
04

تحول کل نگرشهاي مثبت
انحراف معیار
میانگین
44/94
443/41
44/01
444/40
49/41
319/51
14/09
314/11
40/99
345/10
444/90
349/41
311/41
449/51
349/40

44/35
41/45
13/04
45/41
49/19

تحول کل نگرشهاي منفی
انحراف معیار
میانگین
90/30
399/40
94/14
359/40
11/50
359/40
14/39
354/44
94/94
355/54
309/94
350/44
303/59
300/14
304/39

90/19
94/41
19/44
91/19
91/44

نتیحه کل تحول
انحراف معیار
میانگین
95/50
51/14
14/94
95/94
14/99
44/59
14/14
44/41
94/04
14/90
19/90
11/90
43/01
93/40
19/94

94/44
11/04
11/34
94/43
19/45
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جدول 4نشان میدهد در مراحل هشتگانه تحول روانی-اجتماعی دختران تُرک و پسران کُرد
بیشترین رشد را؛ و دختران و پسران لُر کمترین رشد را نسبت به سه قوم دیگر داشتهاند .براي
آزمون سوالهاي پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیري دوراهه ( )41استفاده و قبل از اجراي
آن ،برقراري یا عدم برقراري مفروضهها در بین دادهها ارزیابی شد.
جدول  .0نتایج آزمون چولگی و کشیدگی و لون در مورد تحول روانی-اجتماعی دانشجویان
مرحله 3

مرحله 4

مرحله 1

مرحله 9

مرحله 5

مرحله0

مرحله 9

مرحله 1

چولگی
کشیدگی
تحول مثبت

4/444
4/419
اعتماد

4/534
-4/914
استقالل

4/315
4/900
ابتکار

4/431
4/913
کوشایی

آماره لون
معنیداري
تحول منفی

9/500
4/4443

4/439
4/333
انزوا

1/334
4/440
بیحاصلی

4/153
4/909
نومیدي

آماره لون
معنیداري
نتیجه
مرحله
آماره لون
معنیداري

5/130
4/443
3

9/934
4/441
شرم و
شک
0/044
4/4443
4

4/593
4/055
گناه

3/904
4/445
کهتري

4/944
-4/994
احراز
هویت
9/119
4/441
سردرگمی

4/944
4/301
صمیمیت

4/111
4/444
زایندگی

4/454
4/554
کمال

4/911
4/491
1

9/934
4/441
9

34/903
4/4443
5

4/144
4/401
0

1/594
4/4443
9

0/444
4/4443
1

4/905
4/494

4/933
4/590

3/515
4/445

4/349
4/440

3/943
4/300

4/441
4/415

3/044
4/319

بیاعتمادي

4/434
4/334

در جدول  ،1قدر مطلق مقادیر چولگی و کشیدگی همه خردهمقیاسهاي تحول روانی-اجتماعی
کوچکتر از  4و بیانگر طبیعی بودن توزیع دادهها است .نتایج آزمون  Fلون با درجه آزادي  1و
 140نشان میدهد ،در تمام موارد همگنی واریانسها برقرار نیست .اما از آنجا که آزمون آماري
تحلیل واریانس در مقابل تخطی از مفروضه همگنی واریانسها مقاوم است ،بنابراین موضوع عدم
برقراري مفروضه همگنی واریانس ها در بین گروهها ،نتایج تحلیل را بیاعتبار نمیسازد.
جدول  .4آزمون ام -باکس برای بررسی برابری ماتریس کوواریانس
آماره ام -باکس
93/414
آزمون بارتلت

F
33/541
نسبت احتمال
4/4443

df 1
0
 2تقریبی
3131/114

df 2
04511/041
df
5

معنی داري
4/4443
معنی داري
4/4443

در جدول  ،9نمره  Fحاصل از آزمون همگنی ماتریسهاي کوواریانس مشاهدهشده معنادار است
و آزمونهاي فرضیه صفر مبنی بر برابري ماتریسهاي کوواریانس مشاهدهشده متغیرهاي وابسته
در سراسر گروه برقرار نیست .با وجود این تاباچینک و فیدل ( ،4449ص  )454براین باورند در
صورت برابري حجم نمونه در خانههاي جدول (قومیت × جنس) ،عدم برقراري مفروضه همگنی
ماتریسهاي واریانس و کوواریانس موجب بیاعتبار شدن نتایج نخواهد شد .افزون بر این ،نتیجه
01
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آزمون کرویت بارتلت نشان میدهد سطح قابل قبولی از همبستگی بین متغیرهاي وابسته برقرار و
بنابراین استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیري روش معقولی براي آزمون فرضیه پژوهش است .با
توجه بهاینکه مفروضه برابري ماتریسهاي کواریانس مشاهده شده متغیرهاي وابسته در بین داده-
هاي پژوهش حاضر برقرار نیست؛ از بین آمارههاي چهارگانه ،اثر پیالیی گزارش شد.
جدول  .0اثرهای اصلی قومیت و اثر تعاملی جنس × قومیت در تحول روانی-اجتماعی دخترها و پسرها
نتایج تحلیل واریانس یک متغیري
نتایج تحلیل واریانس چند متغیري
اثر
پیالیی

متغیر
جنس

4/449

قومیت

4/443

جنس قومیت

4/454

F

η4

تحول

4/449

منفی
مثبت
کل
منفی
مثبت
کل

 dfفرض
و خطا
 1و 144
 4و 3390

9/444

4/414

 4و 3390

4/443

4/439

4/414

میانگین
مجذورات
3404/41
5511/01
9145/93
3509/04
4995/51
1111/41

 dfبین و
درون گروهی
 1و 144
 1و 144
 1و 144
 1و 144
 1و 144
 1و 144

P >4/43

η4

F
4/049
1/51
5/45
4/110
9/44
4/45
**

4/445
4/404
4/414
4/449
4/413
4/439

P >4/45

*

در جدول  5نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري بیانگر معناداري اثر اصلی قومیت ( )P >4/4443و
اثر تعاملی جنس و قومیت ( )P >4/434است .بهدنبال معناداري ارزش  ،Fتحلیل واریانس یک
متغیري انجام شد و نتایج آن در سمت چپ جدول نشان میدهد ،نمرههاي  Fمربوط به سطوح
قومیت در نگرشهاي مثبت ( )P>4/4443و در نتیجه کل ()P>4/43؛ و اثر تعاملی جنس ×
قومیت تنها در نگرشهاي مثبت ( )P>4/440معنادار است .این موضوع بیانگر آن است که تحول
روانی-اجتماعی در نگرشهاي مثبت در بین اقوام وابسته به جنس آزمودنیها است .چون عامل
قومیت چهار سطح داشت ،لذا براي ارزیابی تفاوت متغیرهاي نگرشهاي مثبت ،منفی و نتیجه کل
در چهار قوم از آزمون بنفرونی استفاده و فقط تفاوتهاي معنادار در جدول  0درج شد.
جدول  .6مقایسههای چندگانه آزمون پستجربی بنفرونی در مورد تفاوت رشد نگرشهای
مثبت و نتیجه کل در چهار قوم
تحول روانی-اجتماعی
نگرشهاي مثبت
نتیجه کل

فارس
تُرک
کُرد
فارس
تُرک

لُر
لُر
لُر
لُر
لُر

تفاوت میانگین ( )I -J
**30/9
**31/0
**39/41
**44/39
**30/90

خطاي انحراف معیار
1/94
1/994
9/49
5/51
9/45

P >4/43
09
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نتایج جدول  0نشان میدهد بهطورمعنیداري رشد نگرشهاي مثبت در تحول روانی-اجتماعی
دانشجویان «فارس» بیش از دانشجویان «لُر» ()P>4/4443؛ دانشجویان «تُرک» بیش از
دانشجویان «لُر» ( )P>4/444و دانشجویان «کُرد» بیش از دانشجویان «لُر» ( )P>4/441است.
همچنین بهطورمعنیداري رشد نتیجه کل تحول روانی-اجتماعی ،دانشجویان «فارس» بیش از
دانشجویان «لُر» ( )P>4/444و دانشجویان «تُرک» بیش از دانشجویان «لُر» ( )P>4/440است.
گفتنی است تفاوت معناداري در دیگر مقایسهها در قطب نگرشهاي مثبت ،در قطب نگرشهاي
منفی و در نتیجه کل تحول روانی-اجتماعی مشاهده نشد.

نمودار  .1اثر تعاملی جنس و قومیت در نگرشهای مثبت تحول روانی-اجتماعی

نمودار  1نشان میدهد باالترین نمره نگرشهاي مثبت تحول روانی-اجتماعی مربوط به دختران
قوم تُرک و پسران قوم کُرد است .نمره نگرشهاي مثبت در دختران تُرک بیش از پسران تُرک؛ در
پسران کُرد بیش از دختران کُرد؛ در دختران قوم لُر بیش از پسران همین قوم و در مجموع رشد
نگرشهاي مثبت دختران و پسران قوم لُر از دختران و پسران اقوام دیگر کمتر است.
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بحث و نتیجه گیری
تحلیل دادههاي توصیفی پژوهش حاضر نشان داد ،نتیجه حل تعارض مراحل هشتگانه تحول
روانی-اجتماعی دانشجویان فارس ،تُرک ،لُر و کُرد در هفت مرحله مثبت؛ فقط در مرحله ششم
«صمیمیت /انزوا» منفی است؛ این نتیجه بهاین معنی است که گرایش به انزواطلبی در دانشجویان
فارس ،تُرک ،لُر و کُرد بهویژه جوانان لُر که نمره منفی بیشتري داشتند بیش از صمیمت است.
هرچند تفاوت فرزندان اقوام مختلف در هیچیک از نگرشهاي منفی تحول روانی-اجتماعی و
مرحله ششم معنیدار نبود؛ اما نمیتوان بهسادگی از کنار این یافته گذشت؛ زیرا ممکن است با
حجم نمونه بیشتر یا انجام پژوهش در زادگاه جغرافیایی چهار قوم نتایج معناداري بهدست آید.
بههرحال در تبیین این یافته میتوان به نظریه اریکسون (3401و  ،3400نقل از برک و رابرت،
 )4444استناد کرد که مرحله ششم از  34تا  15سالگی را ،آغاز بزرگسالی و دوره محبت و عشق،
نزدیکی و صمیمیت در برابر کنارهگیري و انزوا در نظر گرفته و معتقد است؛ فرد در طول این
دوره از والدین و سازمانهاي والدینی مانند مدرسه مستقل میشود و بهعنوان بزرگسالی پخته
و مسئول شروع بهکار و با دیگران روابط صمیمی برقرار و پیوند زناشویی ایجاد میکند .در این
مرحله همجوشی هویت با دیگري به صمیمیت ،و از سوي دیگر روابط رقابتآمیز و خصمانه با
دیگري به انزوا و گوشهگیري میانجامد (کرین .)4434 ،بر اساس نظریة قضاوت ویلسون (3409؛
نقل از جلوانی )3144 ،که در حوزة بهزیستی مطرح شده است ،مسالة دیگر میزان انتظار است.
مطابق با این نظریه ،بهزیستی ذهنی به تضاد بین موقعیت واقعی و انتظار شخص از زندگی
بستگی دارد .بنابراین ،احتماالً انزواطلبی جوانان هر چهار قوم بهویژه قوم «لُر» در این پژوهش؛
ممکن است بهخاطر فقدان یا کمبود مهارتهاي ارتباطی ،عدم دسترسی به امکانات الزم و کمبود
حمایت از سوي خانواده ،بهویژه جامعه براي مستقل شدن باشد .بهعنوان مثال ،میتوان به فقدان
یا کمبود آموزشهاي الزم براي کسب مهارتهاي زندگی و زناشویی در سراسر دوران تحصیل،
دشواري در پیداکردن کار و یا فرصتهاي کم شغلی ،نداشتن درآمد و امکانات براي تشکیل
خانواده و جز آن اشاره کرد؛ که احساس تعلق به جامعه و صمیمیت را در جوانان هر چهار قوم
بهویژه جوانان قوم «لُر» کاهش داده و آنها را به سوي انزواطلبی کشانده است.
همچنین در این پژوهش نتایج نشان داد نمره میانگین نگرشهاي مثبت بهترتیب در دانشجویان
«فارس»« ،کُرد» و «تُرک» بیش از دانشجویان «لُر»؛ و نیز میانگین نتیجه تحول دانشجویان
«فارس» و «تُرک» بیش از دانشجویان «کُرد» است .درتبیین این یافتهها میتوان گفت از آنجا
که والدین هر قوم ،میراث فرهنگی ،ارزشها ،عقاید و منشهاي ویژه خود را دارند (فینی و اونگ،
)4449؛ ممکن است از روشهاي تربیتی و فرزندپروري مختلفی استفاده کرده باشند که منجر به
ایجاد سطوح متفاوت نگرشهاي مثبت تحول روانی-اجتماعی در فرزندانشان شده باشد؛ و در این
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زمینه نیز والدین دانشجویان سه قوم دیگر نسبت به والدین دانشجویان «لُر» انتظارات ،برخوردها،
رفتار و شیوههاي ترتبیی بهتر و مناسبتري با فرزندان خود داشتهاند .در تایید این یافته پژوهش
دانش ( )3149نشان داد والدین فارس ،تُرک ،لُر و کُرد از نظر شیوههاي فرزندپروري آزادگذارانه،
مستبدانه و مقتدرانه با یکدیگر تفاوت دارند و استفاده از شیوه فرزندپروري اقتدار منطقی در والدین
فارس ،تُرک و کُرد بیشتر از والدین لُر است .والري ،شوت ،هنسن و آندروود ( )4433نشان دادند
در والدین مقتدر ویژگیهاي عشق ورزیدن ،حامی بودن و حفظ سطح مطلوبی از نظم در خانواده،
همچنین اعتماد و قابلیت در دسترس بودن والدین براي کودک وجود دارد ،که کودکان را براي
صحبت در مورد مشکالت خود و انتظاراتشان از والدین ،برمیانگیزاند .پژوهش چن و کو ()4433
نشان داد سبک والدینی مقتدر با تندرستی و عزت نفس باالتر و احتمال پایینتر رفتارهاي منفی
مانند سیگار کشیدن ،درگیري و یا داشتن دوستان سوءاستفاده کننده از مواد در ارتباط است.
همچنین در پژوهش حاضر تحلیل یافتهها نشان داد باالترین نمره در نگرشهاي مثبت تحول
روانی-اجتماعی مربوط به دختران «تُرک» و پسران «کُرد» و نمره نگرشهاي مثبت در دختران
تُرک بیش از پسران تُرک؛ و در پسران کُرد بیش از دختران کُرد است .در دختران قوم «لُر» بیش
از پسران همین قوم و در مجموع رشد نگرشهاي مثبت دختران و پسران قوم «لُر» از دختران
و پسران اقوام دیگر کمتر است .در تبیین این یافته بهویژه در مورد دختران و پسران قوم لُر
ممکن است به انتظارات والدین قوم «لُر» از فرزندان بهویژه از فرزندان پسر اشاره کرد .در این
زمینه ویلسون (3409؛ نقل از جلوانی )3144 ،معتقد است سالمت ذهن با نسبت آرزوهاي
ارضاشده ،به کل آرزوها برابر است .طبق این نظریه ،انتظارات غیرواقعبینانه بهاندازة اوضاع بد،
موجب کاهش سالمت ذهن میشود .بیبی ،چادوهري ،آوان و تریک ( )4431خاطر نشان ساختند
والدین ،شخصیتهاي مهمی هستند که تاثیر زیادي در زندگی کودک دارند و نقش فعالی را در
زندگی وي بازي میکنند .شخصیت ،نگرشها و رفتارهاي ویژه والدین در پرورش فرزندانشان،
سبک والدینی آنها را شکل میدهد که در زندگی کودک اهمیت بسیاري دارد .کنافو (،4441
نقل از فخري ،دانش ،شهیدي و سلیمینیا )3143 ،دریافت پدران مستبد بیش از پدران
غیرمستبد ،از فرزندانشان انتظار دارند محافظهکار باشند ،افراد متعلق به گروههاي غیرخودي را
طرد کنند ،اهمیت زیادي به سنت و اطاعت از آن و از طرفی اهمیت کمتري به خودفرمانی
بدهند؛ کسب قدرت و غلبه بر مردم را باالترین ارزش بدانند و جامعیت و در نظر گرفتن رفاه
همه افراد جامعه را پایینترین ارزش براي خود درنظر بگیرند .تامپسون ،هولیس و ریچاردز
(4441؛ نقل از دانش )3149 ،از نگرشهاي فرزندپروري مستبدانه بهعنوان یک خطر براي تحول
روانی-اجتماعی و مشکالت سلوکی یاد کردهاند .مطالعه منسا و کورانچی ( )4431در مورد 914
دانشآموز در مرحله نوجوانی نشان داد والدین مقتدر با داشتن رفتاري مبتنی بر استدالل ،درک،
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توافق و اعتماد به فرزندان؛ باعث رشد رفتار موافق اجتماعی در فرزندانشان میشوند درحالیکه
والدین مستبد با داشتن رفتاري مبتنی بر قوانین سخت ،اجبار ،تهدید و تنبیههاي کالمی و
جسمی؛ رفتار ضداجتماعی را در فرزندانشان رشد میدهند .در مطالعهاي در مورد دوقلوهاي
یک تخمکی و مادرانشان نیز آشکار شد که مادران با شیوه والدینی مقتدر که داراي مجموعهاي
از قوانین و عدم خشونت است میتوانند مشکالت کودکانشان را کاهش دهند (یاماگاتا،
تاکاهاشی ،اوزاکی ،فوجی ساوا و همکاران.)4431 ،
در تبیین باالترین نمره تحول در دختران «تُرک» و پسران «کُرد» نسبت به سه قوم دیگر و
نیز پایینترین نمره تحول در دختران و پسران «لُر»؛ یافتههاي پژوهشی دانش ،شمشیري،
کاکاوند و سلیمینیا ( )3144نشان داد خودکارآمدي و خوشبینی دختران نوجوان با کمالگرایی
مثبت مادران همبستگی مثبت و با کمالگرایی منفی مادران همبستگی منفی دارد .پژوهشگران
مذکور نتیجهگیري کردند ،چون کمالگرایی مثبت ،انتظاراتی عقالنی و واقعگرایانه مطابق با
امکانات و محدودیتها در فرد ایجاد میکند ،بهوسیله تقویت خود و افزایش عزت نفس،
خودکارآمدي را افزایش میدهد ،و با باال رفتن خودکارآمدي ،خوشبینی دختران نوجوان افزایش
مییابد؛ و بالعکس .در پژوهش دیگري دانش ،نیکومنش ،سلیمینیا ،سابقی و شمشیري ()3141
نشان دادند روابط مادران و دختران در فرایندي دو سویه باهم در تعاملند .مسئولیتپذیري،
گشودگی در برابر تجربهها و برونگرایی مادران با کمالگرایی انطباقی دختران رابطه مثبت و
روانرنجورخویی با این نوع کمالگرایی رابطه منفی دارد .مداحی ،صمدزاده ،جاویدي و امینی
( )4434نیز نشان دادند سبک والدینی مقتدر با ویژگی شخصیتیِ انعطافپذیري ،ارتباط دارد.
در پژوهش دیگري آشکار شد سبک والدینی مقتدر بهطور غیرمستقیم میتواند با داشتن نظارت
و پرورش خودپنداره مثبت ،بر پیشرفت علمی اثرگذار باشد (آیسلینگ.)4434 ،
با این یافتهها میتوان به نقش حساس رفتار و شیوه تربیتی والدین در ارتباط با فرزندان پی برد.
از اینرو پیشنهاد میشود از نتایج این پژوهش مسئولین و سایر نهادهاي مربوطه جهت برنامهریزي
براي آموزش والدین و نیز براي پیشگیري از آسیبهاي روانی و نیز ارتقاء سالمت و رشد روانی-
اجتماعی جوانان این مرز و بوم استفاده کنند .از آنجایی که نمونة این مطالعه مربوط به قومیتهاي
فارس تُرک ،کُرد و لُر بود ،توصیه میشود براي تعمیم نتایج به سایر قومیتها ،در مطالعات آتی از
دیگر اقوام نیز استفاده شود .همچنین ،با توجه به اهمیت تحول روانی-اجتماعی افراد جامعه ،تکرار
مطالعاتی از این دست در زادگاه جغرافیایی اقوام مختلف ،و تعیین ارتباط تحول روانی-اجتماعی با
سایر متغیرها ،از جمله عزت نفس ،خودکارآمدي و جز آن ضروري بهنظر میرسد .همچنین پیشنهاد
میشود دیگر عوامل اثرگذار والدین بر رشد روانی-اجتماعی فرزندانشان نظیر ویژگیهاي
شخصیتی آنها ،جهتگیري مذهبی ،هوش هیجانی ،هوش معنوي ،کیفیت زندگی ،رضایت
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زناشویی ،تابآوري ،راهبردهاي مقابله با استرس آنها و جز آن و نیز نقش و تاثیر سایر متغیرهاي
جمعیتشناختی والدین نظیر سن ،تحصیالت ،شغل ،وجهه اجتماعی ،وضعیت اقتصادي والدین و
جز آن بر رشد روانی-اجتماعی فرزندانشان مطالعه شود.
منابع
اعظمآزاده ،منصوره ،.و دهقانفرد ،راضیه .)3115( .خشونت علیه زنان در تهران ،رابطه بین جامعهپذیري
جنسیتی ،منابع در دسترس زنان و رابطه خانوادگی .فصلنامه زن در توسعه و سیاست .بهار و
تابستان.354-394 :)39 (9 ،
برک ،لورا .اي .)3141( .روانشناسی رشد :از نوجوانی تا پایان زندگی .ترجمه یحیی سید محمدي.
تهران ،انتشارات ارسباران( .تاریخ انتشار به زبان اصلی.)4449 ،
تقیزاده ،محمدعلی ،.خوشکنش ،ابوالقاسم ،.زادهمحمدي ،علی ،.و حبیبی ،مجتبی .)3141( .مقایسه
هویت قومی و بهزیستی ذهنی در اقوام ایرانی .فصلنامه رفاه اجتماعی.315-359 :)54(39 .
جلوانی ،راضیه ،) 3144 ( .بررسی اثربخشی آموزشی شناختی رفتاري بر خوشبینی و بهزیستی ذهنی زنان
مراجعهکننده به مرکز مشاوره .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی ،دانشگاه تهران.
جمالی ،صغري ،.و سیف ،دیبا .)3143( .پیش بینی تحول روانی-اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان
بر مبناي تجارب حاصل از تحصیل در دانشگاه .مجله روانشناسی 4(30 .پیاپی .343-393 :)04
چلبی ،مسعود .)3119( .هویت قومی و رابطهي آن با هویت ملی در ایران .تهران :دفتر امور اجتماعی
وزارت کشور.
حاجیانی ،ابراهیم .)3119( .نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی .مجلة جامعهشناسی
ایران 1(4 ،و .391-309 :)9
دانش ،عصمت ،.تکریمی ،زیبا ،.و نفیسی ،غالمرضا .)3110( .نقش شیوههاي فرزندپروري والدین در
میزان افسردگی فرزندانشان .فصلنامه روانشناسی کاربردي .بهار.345-393 :)4(3 ،
دانش ،عصمت ،.رضابخش ،حسین ،.بهمنی ،زهرا ،.و سلیمینیا ،نرگس .)3144( .رابطة بین شیوههاي
فرزندپروري با عزت نفس جنسی و مؤلفههاي آن در دانشجویان زن دانشگاه .فصلنامه روانشناسی
کاربردي ،پاییز 1(5 ،پیاپی 14-55 :)34
دانش ،عصمت ،.شمشیري ،مینا ،.کاکاوند ،علیرضا ،.و سلیمینیا ،علیرضا .)3144( .رابطه بین کمالگرایی
مادران با خودکارآمدي و خوشبینی در دختران .فصلنامه مطالعات روانشناختی .پاییز-353 :)1(4 ،
.345
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دانش ،عصمت ،.نیکومنش ،نرسانگا ،.سلیمینیا ،نرگس ،.سابقی ،لیال ،.و شمشیري ،مینا .)3141( .رابطه
صفات شخصیتی مادران با کمالگرایی دختران نوجوان آنها .فصلنامه روانشناسی کاربردي،
زمستان 9(1 ،پیاپی.01-91 :)14
دانش ،عصمت .)3149( .نقش تعاملی هوش معنوي و شیوههاي فرزندپروري والدین فارس ،ترک ،لُر و
کرد در تحول روانی -اجتماعی فرزندان دختر و پسر آنها .طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
رییسیانزاده ،جعفر .)3114( .رابطه جهت گیري مذهبی والدین و شیوههاي فرزندپروري آنها و تاثیر
آن بر تحول روانی-اجتماعی فرزندان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته روانشناسی عمومی،
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی.
علیجانی ،مریم .)3115( .رابطة بین هویت دینی و سالمت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی.
مطالعات روانشناختی 3(4 ،و .14 -340 :)4
فخري ،زهرا ،.دانش ،عصمت ،.شهیدي ،شهریار ،.و سلیمینیا ،علیرضا .)3143( .کیفیت نظام ارزشی و
باورهاي خودکارآمدي در فرزندان داراي پدر جانباز و غیرجانباز .فصلنامه روانشناسی کاربردي.
زمستان 9(0 ،پیاپی45-94 :)49
کریمزاده ،علی ،.علوي ،سید فواد ،.و احمديراد ،علی .)3144( .آسیبشناسی مسائل قومی در جامعه
ایران (بررسی موردي عربهاي ساکن شهرستان اهواز) .فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد ،بهار.
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