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 چکیده 

 13 تا 7 سنین در دبستانی کودکان یابی هویت فرایند و هویت در همساالن نقش بررسی با حاضر پژوهش

 معلمان دانشجو را آماری جامعه. شد انجام همبستگی نوع از توصیفی روش به معلمان دانشجو دیدگاه از سالگی

 با نمونه حجم. دهند می تشکیل نفر 933 تعداد به یزد شهر در( س)الزهرا فاطمه پردیس فرهنگیان دانشگاه

 ای خوشه نمونه روش دو بررسی این در. باشد نفر می 03است و شامل  آمده دست به نفر 163 کوکران فرمول

 از که بوده پرسشنامه محقق ساخته اطالعات گردآوری ابزار. است رفته کار به ساده وتصادفی ای مرحله چند

 مدرسه،) اجتماعی عوامل میان داد نشان همبستگی آزمون نتایج. است برخوردار الزم پایایی و صوری اعتبار

 هویت و همساالن میان رابطه ترین قوی میان این در. دارد وجود داری معنا رابطه هویت و( رسانه و همساالن

 ضریب با نیز رسانه و دارد قرار بعدی رتبه در 717/3 همبستگی ضریب با مدرسه رو این از .دارد وجود

 عامل سه هر که داد نشان رگرسیون آزمون نتایج. دارد هویت با را رابطه ترین ضعیف 333/3 همبستگی

 تغییر معیار انحراف یک ازای به. کنند بینی پیش را هویت متغیر تغییرات تواند می رسانه و همساالن مدرسه،

 همساالن، تغییر معیار انحراف یک ازای به همچنین. دهد می رخ تغییر معیار انحراف 313/3 مدرسه، عملکرد

 تغییر معیار انحراف 333/3 رسانه، تغییر معیار انحراف یک ازای به و. دهد می رخ تغییر معیار انحراف 917/3
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 ABSTRACT 

The present study was conducted to investigate the role of peers in identity and 

identification process of primary school children aged 7 to 12 from Student –Teachers’ 

point of view, using a descriptive correlational method. The statistical population is 

composed of 300 students of Fatemeh al-Zahra University in Yazd. Sample size with 

Cochran formula is 169 and included 50 subjects. In this study, two simple random 

cluster sampling methods were used. The data gathering tool was a research made 

questionnaire with formal and reliable reliability. Correlation test results showed that 

there is a meaningful relationship between social factors (school, peers, and media) and 

identity. (sig = 0.001). Among these, there is the strongest relationship between peers 

and identity r = 0.499). Therefore, the school with a correlation coefficient of r = 0.417 

is in the next rank, and the media with the correlation coefficient of 0.299 is the weakest 

relationship With identity. The results of the regression test showed that all three agents 

of the school, peers and the media can predict the variability of identity. For one 

standard deviation of school change, 0.210 standard deviation occurs. Also, for one 

standard deviation of peer change, 0.317 standard deviation occurs as well as 0.200 

standard deviation occurs for one standard deviation of the media change.  
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 مقدمه 
در ابتدای زندگی مهم ترین منبع تربیتی نقش  گذار روابط با والدین است، اما با رشد تدریجی کودک، ارتباط با همساالن 

نقش مهم تری در زندگی فرد پیدا می کند. آنچه در روابط با همساالن اهمیت دارد وابستگی های خاصی است که بین آنها 

 ,Saboti and Shoa Kazemiی مهم هستند که به او احساس امنیت می دهند) ایجاد  می شود. دوستان برای فرد تکیه گاه

(. همساالن و دوستان از مهم ترین عوامل اجتماعی شدن نوجوانان به شمار می آیند. آن ها از طرق مختلف بر یکدیگر 2018

وه همساالن به شکل غیر رسمی صورت تاثیر می گذارند و از یکدیگر تاثیر می پذیرند و این تاثیر گذاری و تاثیر پذیری در گر

می گیرد. نوجوانان در این سنین بیشتر وقت خود را با همساالن می گذرانند و تعلیم و تربیت غیر رسمی حاصل از روابط 

 Nassari Piri, Ansari Piri andآنان بطور چشمگیری در شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی نوجوانان تاثیر می گذارند)

Habibi Moghadam, 2018 .) 

همساالن و مدرسه از جمله عواملی هستند که بعد از خانواده در رشد، هدایت و اصالح رفتارهای اجتماعی بیشترین نقش  را 

دارند. روابط اجتماعی با همساالن در شکل دهی رفتارهای اجتماعی فرد نقش تعیین کننده ای دارد. در دوران نوجوانی، 

عی، فرد را به شدت تحت تاثیر  قرار می دهد. به همین دلیل از یک سو توانایی در برقرار گسترش شبکه ی روابط اجتما

نمودن ارتباط موثر با همساالن و احساس پذیرفته شدن درجمع آنان و عدم تنهایی، نقش کلیدی را در گذار موفقیت آمیز از 

لکرد مناسب تحصیلی، در شرایطی که فرد دچار این دوران ایفا می کند، از سوی دیگر احساس مثبت نسبت به مدرسه و عم

احساس تنهایی است و از نقصان روابط اجتماعی با همساالن رنج می برد. به مخاطره می افتد و بنابراین دور از انتظار نیست 

 ,Saifکه احساس پذیرفته شدن در جمع همکال سی ها، کارکرد مثبت در سازش عاطفی در دوران نوجوانی داشته باشد)

Bashash, Lotyan, 2004(فشار همساالن اعمال نفوذ قوی در انطباق همساالن است )Cho and Chung, 2012 کالس .)

درس زمینه های مهم برای توسعه ی روابط اجتماعی و نگرش دانش آموزان در مدرسه است، از لحاظ تاریخی، روان شناسان 

ر کالس درس ممکن است نقش مهمی در توسعه ی دانش آموزشی در مورد ویژگی های ساختاری شبکه های همساالن د

( گروه همسن دارای قدرت زیادی است و اعضای خود را تحت تاثیر Zadzora, Scott, and Rodkin, 2011آموزان بازی کنند)

قرار می دهد همساالن نقطه ی اتکای یکدیگرند و در شکل گیری شخصیت، رشد اجتماعی و ارزش ها به یکدیگر کمک می 

ند. نیاز به هماهنگی با همساالن در دوره ی کودکی کامال مشهود است. در دوران بلوغ نیاز به همنوایی با همساالن زیاد کن

سال است که مورد  71( . نقش  گروه همساالن در پیشرفت تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان بالغ بر Ahmadi, 1996است )

ت اجتماعی آنان در مدرسه مورد بح  قرار گرفته است. که بین دوستی های توجه محققان بوده، در زنجیره ی روابط تعامال

 دوجانبه و پذیرش همساالن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد

(Wilson and Wilson, 2012)زهکاری و ترک تحصیل . تحقیقات پیوسته نشان داده اند روابط با همساالن در مسایلی مانند ب

رابطه ی معناداری دارد. کودکان دبستانی که در روابط با همساالن خود توفیق داشته اند، بیشتر در مسیر سالمت 

روانشناختی و سازگاری روانی قرار داشته اند. در حالی که آنان که در سازگاری با همساالن شان موفق نبوده اند، در معرض 

(. سطح رویاروی نوجوانانی که به صورت گروهی Tahmasebin and Gholamrezaei, 2009اند )رفتارهای ناسازگار بوده 

تعامل داشتند. و آنهایی که در گروه شرکت نمی کردند را در تکالیف رشدی مقایسه کردند و نتایج نشان داد نوجوانانی که 

با مسایل رشد گزارش کردند و حمایت بیشتری را بیشتر با گروه همتایان خود در تماس بودند مشکالت کمتری را در ارتباط 

(. یکی از مهم ترین عوامل سازگاری Tabebordbar and Razavi, 2009از همتایان در هنگام رویارویی با تکالیف داشتند )

شخصی با محیط، مهارت های اجتماعی او است. مهارت های اجتماعی عاملی بنیادی در شکل گیری روابط، کیفیت تعامالت 

جتماعی و حتی سالمت روانی فرد است. مهارت های اجتماعی براسای تقسیم بندی ماتسون و همکاران به نقل از بحری و ا

یوسفی شامل آن دسته از مهارت هاست که ارتباطات متقابل بین کودک و همسال و کودک و بزرگسال را بهبود می بخشد. 

اجتماعی مناسب، عدم حسادت و گوشه گیری و رابطه با همساالن این مجموعه از رفتارها به طور کلی شامل مهارت های 
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می باشد. از آنجای که دانش آموزان دوره ی راهنمایی در یکی از مراحل حساس زندگی خود قرار دارند که بدون شک 

و از  داشتن مهارت های اجتماعی آنان نقش مهمی در داشتن زندگی سالم و هم چنین رشد و پویایی جامعه ایفا می کند

عاطفی دانش آموزان در امور تحصیلی، یادگیری،پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی و اجتماعی  _طرف دیگر مشارکت رفتاری

با تحوالت (. Bahri & Yousefi, 2013) آنان را تحت تاثیر  قرار می دهد، لذا بررسی مهارت های اجتماعی ضروری است

نشناختی و اجتماعی همراه است و در این دوره روابط با همساالن محور فراوانی در زمینه های مختلف زیست شناسی، روا

زندگی نوجوانی و بیانگر اساس و اهمیت نهفته در رفتارهای نوجوانی است و نقش  گروه همساالن از هنجارهای تکاملی و 

ک حائز اهمیت متعالی نوجوانی پیش شرط اجتماعی شدن و هویت یابی است، محیط آموزش خود در تکوین شخصیت کود

فراوانی است. و کالس درس فرصت هایی را برای مقایسه توانایی ها و مهارت های بین فردی به دست می دهد و چنانچه 

بح  شد نقش همساالن در زمینه ی رشدی هم می تواند مثبت باشد و هم منفی، واین ارتباطات در چگونگی آمادگی 

ود می تواند با مشاهد ی این موارد به تغییرات رفتاری دانش آموزان در کالس عاطفی دانش آموزان نقش  بسیار دارد معلم خ

پی ببرد و سپس درصدد رفع آن مشکل برآید و تالش برای رفع آن می تواند در تامین تعادل عاطفی و رفتاری دانش آموزان 

زان که این مشکالت با توجه به و در نتیجه افزایش میزان یادگیری موثر باشد و با شناسایی مشکالت رفتاری دانش آمو

جنسیت و وضعیت خانوادگی فرد می تواند متفاوت باشد، می توان زمینه ی رشد مهارت های اجتماعی و ارتباطات بیشتر 

اجتماعی که یکی از عوامل سازگاری بیشتر فرد با محیط است و استفاده از میانجی گری تحصیلی همساالن که روشی 

مسایل رفتاری دانش آموزان و مدیریت غیرخشونت آمیز تعارض ها و مشاجرات دانش آموزان در  خالقانه برای مقابله با

مدرسه است بهره گرفته و زمینه ی هر چه بهتر رشدی و پیشرفت دانش آموزان را فراهم نمود.امروزه آموزش ارتباط کودکان 

ز موضوع های دشوار و مورد توجه تبدیل شده است. دبستانی  با همساالن در آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان به یکی ا

تعداد اندکی از معلمان می توانند ارتباط کودکان دبستانی  با همساالن را به نحو احسن و منطبق با اهداف آموزشی قصد 

تانی  شده آموزش دهند. موانع و مشکالت زیادی وجود دارد که هرگونه تالش برای ارتقای کیفی آموزش ارتباط کودکان دبس

با همساالن در مدارس و حتی دانشگاه ها را بی اثر می سازد.  آموزش ارتباط کودکان دبستانی  با همساالن یکی از دانش ها 

و معرفت های بشری است که یافته های آن از راه مشاهده تجربی به دست می آید و مالک یا معیار درستی آن ها، انطباق 

از آموزش ارتباط کودکان دبستانی  با همساالن، آموزش پدیده هایی است که در  داشتن با مشاهدات تجربی است. هدف

زندگی روزانه مشاهده می شود. در همه نظام های آموزشی جهان، آموزش و یادگیری ارتباط کودکان دبستانی  با همساالن 

شجویان ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم در بین دانشجو معلمان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و تالش می شود تا همه دان

کودکان دبستانی  با همساالن و کسب سواد علمی الزم، آگاهی های الزم برای یک دانشجو معلمان در رشته آموزش ابتدایی 

مطلوب را کسب کنند. دانشجو معلمان با کسب آگاهی و مهارت الزم در زمینه های مختلف کودکان دبستانی  با همساالن، 

اهند بود تا در تجربیات معلمی خود تصمیمات آگاهانه و منطقی بگیرند. این فکر همیشه ذهن من را مشغول داشته قادر خو

است. که چگونه می توان کاری کرد که دانشجو معلمان بهتر از ارتباط کودکان دبستانی  با همساالن بهره ببرند، و در فعالیت 

ار ببرند. و در زندگی بکار بگیرند از این رو همیشه درصدد پیدا کردن های  حوزه های آموزش و پرورش و در مدارس بک

راهی برای انجام فعال کردن دانشجو معلمان در حوزه آموزش کودکان دبستانی  با همساالن بودم. و بررسی نقش همساالن 

عاطفی و معنوی از دیدگاه در هویت و فرایند هویت یابی کودکان دبستانی  در حیطه اجتماعی، اخالقی، شخصیتی، فرهنگی، 

 دانشجو معلمان پرداخته شود.  

 

 روش شناسی پژوهش 

تا  7در تحقیق حاضر با توجه به هدف پژوهش، نقش همساالن  در هویت و فرایند هویت یابی کودکان دبستانی در سنین 

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  سالگی  از دیدگاه دانشجو معلمان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را 13
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نفر به دست  163نفر تشکیل می دهد. حجم نمونه با فرمول کوکران  933پردیس فاطمه الزهرا)س( استان یزد به تعداد 

آمده است. در این بررسی دو روش نمونه خوشه ای چند مرحله ای وتصادفی ساده به کار رفته است. حجم نمونه این پژوهش 

گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای انجام گرفت. در این پژوهش  شد. نمونه با استفاده از روش نمونهنفر می با 03شامل 

برای گرد آوری داده ها از روش پرسشنامه محقق ساخته شده استفاده شده است. این پرسشنامه با سوال هایی که پنج عامل 

یعنی ادراک هویت یابی کودکان دبستانی  ، نگرش نسبت  عاطفی موثر در نقش هویت و فرایند هویت یابی کودکان دبستانی 

به همساالن در حیطه اجتماعی، اخالقی، شخصیتی، فرهنگی، عاطفی و معنوی، نگرش همساالن نسبت به مدرسه، ارزش 

گذاری هدف های مدرسه و انگیزش، خود نظم دهی را اندازه می گیرد، بود. اصلی ترین روش آزمون اعتبار بررسی دقیق 

یجه مفهوم در پرتو معنای آن و طرح این پرسش است که آیا ابزار سنجش واقعا مفهوم مورد نظر را می سنجد یا نه. این نت

در تحقیق حاضر برای محاسبه (. Lundstrom, K., Baker, 2009) نوع توجه و بررسی دقیق روش تعیین اعتبار صوری است

همین منظور پرسشنامه به چند متخصص در حوزه جامعه شناسی داده  اعتبار از روش اعتبار صوری استفاده شده است. به

شد و اصالح محتوایی با سئواالت انجام شد و مرحله بعد، پس از تعیین صحت و سقم عبارات مقیاس ها و پرسش ها به 

ده شد. میزان صورت پرسشنامه ای تنظیم و اجرا شد. عالوه بر این سنجش پایایی طیف از روش ضریب آلفای کرونباخ استفا

به دست آمد که این امر نشان دهنده همبستگی  76/3آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق 

درونی میان متغییرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر است. از این رو می توان گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و پایایی 

 الزم برخوردار است.  

 

 فته های پژوهشیا
در ادامه هر یک از فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون آماری مناسب مورد بررسی قرار گرفته است گزارش می 

 شوند.

 نقش همساالن بر هویت مختلف کودکان دبستانی به دلبستگی متغیرهای همبستگی ضرایب ماتریس .1جدول 

 

 

این پژوهش نشان می دهد همساالن بر هویت اجتماعی کودکان دبستانی بیشترین نقش را دارد. پس همساالن می 

توانند بر هویت کودکان دبستانی موثر باشد. اما نقش آن متفاوت است. به منظور بررسی رابطه میان عوامل اجتماعی و هویت 

ضریب همبستگی میان متغییر ها را  3درج در جدول شماره از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و نتایج من

نشان می دهد. بررسی نتایج جدول میان عوامل اجتماعی )مدرسه، همساالن و رسانه( و هویت رابطه معنا داری وجود دارد. 

(sig=0.001) 733/3در این میان قوی ترین رابطه میان همساالن و هویت وجود دارد r=   ضریب از این رو مدرسه با

 ضعیف ترین رابطه را با هویت دارد. 333/3در رتبه بعدی قرار دارد و رسانه نیز با ضریب همبستگی  =r 717/3همبستگی 

 

 

 6 0 7 9 3 1 متغیر

      1 اجتماعی 

     1 /37 اخالقی 

    1 /19 /16 شخصیتی 

   1 /03 /39 /10 فرهنگی 

  1 /77 /36 /11 /17 عاطفی 

 1 /97 /99 /93 /91 /31 معنوی  
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 . بررسی رابطه خطی میان عوامل اجتماعی و هویت3جدول

 (p)سطح معنا دار تعداد ضریب همبستگی پیرسون متغییر پیش بین )عوامل اجتماعی( متغییر مالک

 331/3 163 733/3 همساالن هویت

 331/3 163 717/3 مدرسه

 331/3 163 333/3 رسانه

 

عالوه بر تحلیل همبستگی، به منظور تعیین دقیق تر رابطه و همچنین تشخیص سهم هر یک از متغییرهای پیش بین در 

 تبیین متغییر مالک از تحلیل رگوراسیون چند متغییره استفاده شده است.

 همبستگی چند گانه)ضریب رگرسیون( برای پیش بینی هویت. ضریب 9جدول 

R R مدل
2 R

 سطح معنا دار F (sig) تعدیل شده 2

 331/3 397/1 373/3 911/3 017/3 پیش بینی از طریق عوامل اجتماعی

 

میزان برآورد واریانس متغیر هویت است. که با متغیرهای مستقل تبیین می شود. و در تحقیق حاضر  R2منظور از 

درصد از واریانس)یا تغییرات( متغیر هویت، با مجموع متغیر مستقل پیش بینی شده است. با توجه  911/3مشخص شد که 

می توان گفت که >sig) 30/3ا دار است. ) معن 30/3و سطح معنا دار به دست آمده که در سطح  =F 397/1به مقدار 

متغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. می توان تاثیر متغیر های پیش بین در متغیر مالک را از 

لحاظ آماری پذیرفت. حال از آنجا که مقدار ضریب رگرسیون معنا دار است. می توان به وسیله جدول ضرایب رگرسیون 

دار شده و استاندار نشده، میزان اهمیت و معنا داری هر یک ار مولفه های متغیر پیش بین را در تعیین متغیر به استان

تفکیک مشخص نمود. در این مورد نقش  همساالن، مدرسه و رسانه را بر هویت اجتماعی کودکان دبستانی  مورد بررسی 

 قرار گرفت.

 بر هویت اجتماعی کودکان دبستانی .  نقش  همساالن، مدرسه و رسانه را7جدول 

 سطح معنا داری t ضرایب استاندار نشده ضرایب استاندار شده متغیر

B خطای استاندار Beta 

(Constant) 316/37 397/  733/13 331/3 

 313/3 733/3 /313 /336 /913 عملکرد مدرسه

 393/3 671/1 /917 /331 /779 همساالن

 331/3 317/9 /333 /367 /337 رسانه

 

به منظور هویت اجتماعی هر سه عملکرد مدرسه، همساالن و رسانه می تواند تغییرات متغیر هویت را پیش بینی کرد. در 

زمینه عملکرد مدرسه با توجه به ضریب بتای به دست آمده می توان گفت به ازای یک انحراف معیار تغییر عملکرد مدرسه، 

/ انحراف معیار تغییر رخ می 917می دهد. همچنین به ازای یک انحراف معیار تغییر همساالن، / انحراف معیار تغییر رخ 313

/ انحراف معیار تغییر رخ می دهد. که نتایج پژوهش نشان می دهد که 333دهد. و به ازای یک انحراف معیار تغییر رسانه، 

 گروه همساالن بیشترین نقش  را در شکل گیری هویت اجتماعی دارد.
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 گیریحث و نتیجهب
 ها شیوه مانند محیطی عوامل تعامل فرد حاصل آینده شخصیت و شود می آغاز اوایل زندگی در شخصیت گیری شکل

 ها هورمون ترشح تعادل خو و و خلق مانند عوامل زیستی با مدرسه اجتماعی روانی جو و اجتماعی فرهنگی شرایط تربیتی،

 ها ارزش و اخالق زمینه در بشر جامعه پیشرفت در گوناگونی عوامل . (Diamond and  Hopson, 2014) باشد می بدن در

 سبک و ندگی از محیط آنان ادراک مثبت روانی، سالمت اوایل زندگی، در هیجان کودکان به توجه مانند عواملی دارند نقش

. پژوهش های (Haller and Courvoisier, 2010)باشند می هایش توانایی به نسبت را فرد باور و خودکارآمد باورها هویتی،

انجام گرفته نشان دادند که برای تعالی بخشی به جامعه از همان ابتدا کودکی باید به آموزش های الزم در زمینه مهارت های 

گروه همساالن نیز می  زندگی، روابط بین فرد ، حفظ محیط زیست،رعایت حقوق دیگران و مشارکت اجتماعی پرداخت.

 .عدم آموزش برخی از مهارت ها از طرف خانواده و معلمان به دانش آموز، باع  آسیب روانی و اجتماعی شوند توانند به سبب

والدین و معلمان باید تالش نمایند تا اطالعات و مهارت های کافی در برخورد با گروه همساالن را در اختیار دانش آموزان و 

 و آگاهی دانش آموزان سبب خواهد شد کمتر دچار آسیب گردندفرزندان خود قرار دهند که با افزایش سطح دانش 

(Parvizi, 2017 .) همساالن و دوستان از مهمترین عوامل اجتماعی شدن کودکان دبستانی  و نوجوانان به شمار می آیند. آنها

عامل تاکید دارند و از از طرق مختلف بر یکدیگر نقش  می گذارند و از یکدیگر نقش  می پذیرند. بسیاری از محققان بر این 

آن به عنوان ارتباط افقی یاد کرده اند ، یعنی ارتباطی که در بین افرادی نسبتا هم سطح از لحاظ سنی ، طبقه اجتماعی ، 

برقرار است . تاثیر گروه همساالن از هنجارهای تکاملی و متعالی پیش شرط اجتماعی شدن و هویت  …تحصیلی ، اقتصادی و

رشد مهارت های اجتماعی و ارتباطات بیشتر اجتماعی یکی از عوامل سازگاری بیشتر فرد با محیط است و یابی است. زمینه 

سال و  13تا  7استفاده از میانجی گری تحصیل همساالن که روش خالقانه برای مقابله با مسائل رفتاری کودکان دبستانی 

هره گرفته و زمینه ی رشد و پیشرفت آنها را فراهم نمود. مدیریت خشونت آمیز تعارض ها و مشاجرات آنها در مدرسه است ب

عاطفی روابط صمیمی افراد را درک کنیم. می توانیم برای افزایش کیفیت روابط و  -و در این زمینه اگر ماهیت اجتماعی

ناجور و یادگیری اصولی را استخراج کنیم. شاید وقتی صحبت از گروه همساالن می شود در ذهن بیشتر مردم گروه های 

ناخوشایندی تداعی شود، در حالی که از دیدگاه روان شناسی و روان شناختی اجتماعی، گروه همساالن نقش مهمی در رشد 

اجتماعی کودک بازی می کند. در سرتاسر کودکی، میل به ارتباط با گروه همساالن به طور فزاینده ای وجود دارد و این نیاز 

دیده می شود. در این دوره کودکان دبستانی  از اینکه به تنهایی یا تنها با خواهران و  به طور یکسان در دختران و پسران

برادران خود در خانه بازی کنند، قانع نمی شوند. آنها زمانی که از همساالن خود دورند، احساس دلتنگی و غم می کنند. و 

درسه از جمله عواملی هستند که بعد از خانواده در برعکس زمانی که با آنها هستند، به شور و شعف می آیند. همساالن و م

رشد، هدایت و اصالح رفتارهای اجتماعی بیشترین نقش  را دارند. روابط اجتماعی با همساالن در شکل دهی رفتارهای 

اجتماعی فرد نقش تعیین کننده ای دارد. کودکان دبستانی  و نوجوانان برای رسیدن به رشد اجتماعی مطلوب باید با 

مساالن شان ارتباط مناسب برقرار کنند. همساالن می توانند از طریق الگو سازی و تعادل هم سطح با یکدیگر، ارزشهای ه

اجتماعی را به همدیگر انتقال دهند و نقطه اتکایی برای یافتن استقالل و از بین بردن خودمداری ایجاد کنند. و همساالن 

دبستانی نسبت به عملکرد مدرسه و رسانه دارد. در این بین، والدین باید بیشترین نقش را در هویت اجتماعی کودکان 

تسهیل کننده روابط بین همساالن باشند و موقعیت و شرایط ارتباط درست و صحیح فرزندانشان با همساالن خود را فراهم 

 سازند.
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