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 چکیده

خانواده محیطی استت هتد د     .گیری شخصیت هر انسان استترین مبانی شکلنفس یکی از مهم عزّت

، این  و ازگیرد. ویژه والدین شکل میبد ،دیگربر اثر تعامل صمیماند با یک« خود»آن احساس اساسی ما از 

از مترو    پتس پرداختتد استت.   جوانان نونفس  عزّتتعا ضات خانوادگی و  ۀ ابط برّ سیحاضر بد  ۀمطالع

 ۀا چوبی نظتری بتر مبنتای نظریت    هچ ،د بد تعا ضات والدینیبا توجّ ،نفس عزّتهای نظری پیرامون دیدگاه

هتا  ا آزمتون   ج و آنفرضتید  ا استتنتا   شتش  ،ا چوب نظتری تحقیت   ههنش متقابل تدوین شد. براساس چ

 066مو د مطالعد د  این تحقیت  شتامل    ۀاز  وش تحقی  پیمایش استفاده شد. نمون ،د  این مطالعد هردیم.

 ای انتختاب شتدند.  تصتادفی چندمرحهتد   ۀبد شیو بوده هد های شهر شیرازآموز دختر و پسر دبیرستاندانش

 و اجتمتاعی  ۀسطح تحصیالت والدین، طبقت اند هد ادهنتایج نشان دند و اهتحقی  تأیید شد ۀتمام شش فرضی

متد  تحقیت  توانستت     ،د  نهایت .ستشتد ا ابطد دانفس نوجوانان  عزّتدیگر با با یک تعا ضات والدین

 وابستد  ا تبیین هند. متغیّررات ید صد تغی 1/42نزدیک بد 

 .اجتماعی ۀطبق، جواناننونفس،  عزّتتعا ضات خانوادگی،  :هاهکلیدواژ

 مهمقدّ .1

. خانواده محیطتی استت   استخانواده  ،دپذیرشدن هر عضو جامعد د  ابتدای تولّیکی از نهادهای جامعد

هتر هتود     ۀخودپندا  ۀی برای توسعد. خانواده بستر مهمّشوویژه از لحاظ عاطفی د  آن غنی میدهد فرد ب

ز طری  تعامل صمیماند، شتدید  ا «خود»اساسی ما از  شود. محیط خانواده مکانی است هد حسّمحسوب می

(. د  چنین 73، ص. 1890، 1گیرد )گیکاس و اسشوالبو وسیع با والدین و دیگر اعضای خانواده شکل می

                                                           
1. Gecas & Schwalbe 
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یتت بتايیی   ویژه والدینش هد بترای او از اهمّ دبستری است هد فرد د  اثر تعامل با سایر اعضای خانواده و ب

سالی با ختود حمتل   ها  ا تا دو ان ههنده و آنهرا هسب های شخصیتی  برخو دا ند، بسیا ی از خصیصد

هتا  دهند و اد اهتاتی هتد فرزنتدان از ایتن ا زیتابی     ای هد والدین از فرزندان انجام میا زیابی ۀد. نحوهنمی

د  ساختن هویت فردی و اجتماعی هر یک از هودهان و نوجوانتان   ،ها وابط عاطفی بین آن ۀعالودب ،دا ند

نفتس فرزنتدان    عتزّت  ۀتتوان د  پدیتد  دا د. یکی از نتایج  وابط بین والدین و فرزندان  ا می تأثیری قاطع

توانتد د   تعریف هنیم، ایتن ا زیتابی متی   « خودش»ی فرد از نفس  ا ا زیابی ههّ عزّتجو هرد. اگر وجست

گیرد.  ند، شکل مییت فراوانی برخو دابا دیگرانی هد برایش از اهمّ فردهد  و دوجود آد جریان تعامالتی ب

 دا ایدیگر و بتا فرزنتدان   تعامل والدین با یک وۀباشد. نحفرد می ۀاعضای خانواد ،یکی از این دیگران مهم

 یت زیادی است. اهمّ

 ،دیگتر دا ای  وابتط گترم و صتمیمی هستتند و د  نتیجتد      ها، والدین با یتک هایی هد د  آند  خانواده

نتد. ایتن   هنتوانند الگوهتای مناستبی  ا بترای فرزندانشتان ا ا تد      د، میدیگر دا نبرخو دهای مناسبی با یک

 ،هتایی د  چنین خانواده ،چنین دا ای  وابطی مناسب با فرزندان خود خواهند بود. از سوی دیگروالدین هم

 ۀشتد پتذیرهردن فرزنتدان براستاس الگوهتای پذیرفتتد     ها هردهای مناسب خانوادگی هد د  جهتت جامعتد  

 ،ویتژه د  بتین والتدین   دهتا و بت  ختانواده د  ا د  صو تی هد امّ ؛شودصو ت گیرند، انجام می اجتماعی باید

پتذیری مناستب )مبتنتی بتا     یند جامعدآتعا ضات مختهف  خ دهد و یا فرزندان دچا  تعا ض شوند، این فر

م ایمنی،   ایجاد احساسات عدبرخو دهای مکرّ ،چنینخوبی صو ت نخواهد گرفت. همانتظا ات جامعد( بد

نفس پتایین  ا د  بتین فرزنتدان تقویتت خواهتد هترد. از جمهتد         عزّتچنین اضطراب، سرخو دگی و هم

 الیتت هد ختود  ا د  فعّ است گرم والدینی مهربان و خون نداشت ،نفس باي عزّتهای هودهان دا ای ویژگی

هنند تتا   و هودهان  ا تشوی  میهنند  هنند و بد شکهی هماهنگ قوانین  ا اجرا می های هودهانشان د گیر می

 (.447-747 ، ص.4669، 1مطاب  با استاندا دهای بايی  فتا ی عمل هنند )ها تر

 ؛های زیادی د  نهاد خانواده د  اغهتب هشتو ها بتد وجتود آمتده استت       دگرگونی ،گذشتد ۀد  چند ده

ی د  نوع و بعد ختانواده،  تی خانواده، دگرگوندگرگونی د  ساخت قد ت خانواده، تغییر د  ها هردهای سنّ

های برابری زنان با مردان از جمهتد   تغییر د  نگرش افراد نسبت بد ا زش فرزند، سن و جنس، بروز جنبش

 ود و د   ها پیش متی هاست. د  جوامع صنعتی خانواده بد سوی فرو یزی ساختا ها و ا زش این دگرگونی

، 1797شتود )بهنتام،    دشوا ی منطب  متی ی جامعد بدهای جدید خانواده با نیازها شکل ، شدهشو های  وبد

                                                           
1. Harter 
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اعضتای آن ختانواده    ۀگیتر همت  وجودآمده ند تنها گریبانعواقب تعا ض بد ،(. د  سطح نهاد خانواده3 ص.

ها  ا هم ممکن است تحتت تتأثیر قترا  دهتد. ایتن      بهکد خویشان، بستگان، نزدیکان و آشنایان آن ؛شودمی

 شافتزای  شدن سازگا ی هودهتان، احتمتا    وابط زناشویی، ضعیف نشدیفتواند منجر بد ضعتعا ضات می

. (39 ، ص.1793ان شتود )منصتوزیان و فخرایتی،    تعا ضات بین الدین و فرزنتدان و نیتز بتین خویشتاوند    

طالق  خ داده استت   062269ازدواج دا م و  064203دهد هد د  ایران تعداد نشان می 1797آما های سا  

، 1قهتی ایم ) حمانی، ختو ی و ال بیش از طالق داشتد ازدواج 1101یابیم هد تنها دو د می این ۀهد با مقایس

دهتد هتد طتالق د  ایتران بتد عنتوان شاخصتی از تعا ضتات         هالنتری نشان متی  ۀمطالع ،چنین(. هم4668

 31/1 بد 84/6از بد نحوی هد  ؛(  وندی صعودی داشتد1796-1799های هفتاد و هشتاد )زناشویی، د  دهد

میزان طالق د  مناط   وستایی بد بیش از دو برابتر )از   ،چنینهشو  افزایش یافتد است. هم              ّد  هزا  د  هل 

د  هتزا ( صتعود هترده     68/4بتد   61/1د  هزا ( و د  مناط  شهری نزدیک بد دو برابر )از  99/6بد  21/6

ستو و   دیگتر از یتک  ات والدین با یک سی تعا ضاین مطالعد بر آن است هد بد برّ .(1786)هالنتری،  است

 ۀپذیرهننتد ترین عامتل جامعتد  جا هد خانواده مهمتعا ضات والدین و فرزندان از سویی دیگر بپردازد. از آن

ترین نقش ترین با  عاطفی د  محیط خانوادگی وجود دا د( و والدین بیششود )زیرا بیشفرد محسوب می

هتا بتا فرزنتدان د      ستی  وابتط والتدینی و  وابتط آن    برّ ، از این  و،هننداثرگذا   ا د  این میان بازی می

 تواند از اهمیت بايیی برخو دا  باشد. می نفس عزّتهای مختهف  گیری میزانشکل

 . مباني نظري و تجربي پژوهش2

 نفتس  عتزّت تعا ضتات زناشتویی و    ۀشده د  ایران، مطالعاتی هد بتد  ابطت  های انجام سید بد برّبا توجّ

د  ، هر چند هتد  استنوجوانان بپردازند و یا بد نحوی بتوانند د  این حیطد مو د استفاده قرا  گیرند، اند  

ای انجام شده است. د  خا ج از ایتران مطالعتات فراوانتی    نفس د  ایران ها های قابل مالحظد عزّت زمینۀ

تترین  جتا بتد برختی از مهتم    ند. د  اینحاضر مو د استفاده قرا  گیر ۀتوانند برای مطالعوجود دا ند هد می

بر  وی هویت جوانتان ایتن   ( 1793)ایم. یکی از نتایج تحقی  نجا پو  استادی شده پرداختدمطالعات انجام

 نفتس بتايتری برختو دا     عتزّت هایی هد جوّ عاطفی مساعد استت، جوانتان از ستطح    بوده هد د  خانواده

خود بد این نتیجد  سیدند هتد  ضتایت زناشتویی     ۀ  مطالد (1793)  ضوی، محمودی و  حیمی. باشندمی

 . تواند بد هاهش مشکالت  فتا ی و  وانی فرزندان همک هندمی

                                                           
1. Rahmani, Merghati Khoei & Alah Gholi 
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 ،نفس د  دختران نوجتوان بتا نتوع ختانواده     عزّتبودن اند هد پاییننشان داده( 1884) 1 اثبرگ و هید 

خانواده تر  هد  477ای مشتمل بر د  نموند (4664) 4اوغهو اولو و فیشیل .دا  بوده استمعنی ۀدا ای  ابط

هتای ایتن   هتا و بهتد  مالعتات والتدین، معهّت    ستی اطّ اند، بد برّسا  بوده 14تا  8دا ای فرزندانی بین سنین 

دا ی بتین  معنی ۀ  نشان داده است هد  ابطدست آمده از تحقی  این دو محقّداند. نتایج بها پرداختدخانواده

 ،چنتین ها وجود داشتد است. هتم  یزی آن  یزی و برون گیری والدین و مشکالت د ونها از د آگاهی بهد

تتر  بد نحوی هد پسرها د  مقایستد بتا دخترهتا بتیش     ؛اندر تأثیرگذا  بودهو جنس دو متغیّ سنّ ،د  این میان

زن و مرد د   427د  ترهید بر  وی  (4668) 7ط بیوهز هاوازای دیگر هد توسّاند. نتایج مطالعد یز بودهبرون

نفتس و  فتا هتای پرخطتر بترای      عتزّت دهد هتد بتین   سا  انجام شده است، نشان می 42تا  13سنین بین 

ا بتین جتنس و   امّت  ؛  د  مد سد(  ابطد وجود داشتتد استت  چون استفاده از سیگا  یا مواد مخدّسالمت )هم

 . ای مشاهده نشده استنفس  ابطد عزّت

ستالد   10تا  9هود  و نوجوان بین سنین  403ای بر  وی د  مطالعد (6644) 2 وچر شودلیچ و هامینگز

 ۀانتد. مطالعت  های فرزنتدان پرداختتد  نجا یههای زناشویی والدین و نابدبین سبک د گیری ۀ سی  ابطبد برّ

 دا ی وجتود داشتتد  معنتی  ۀ یزی هودهان  ابطت والدین و عال م د ون است هد بین ناآ امی ها نشان دادهآن

هتد بتین    بیتان هترد  تأثیرات تعا ضات زناشویی بر هودهتان   د با ۀخود  ۀد  مطالع (4661) 4هامینگز. است

 . دا ی وجود دا دمعنی طۀ اب ، یزی هودهان یزی و برویاختالفات والدین و مشکالت د ون

بستگی ی با د جدایی پد  و ماد  ا تباط معنادا  ۀخود نشان داد هد مشاهد ۀد  مطالع (4666) 0وودوا د

 متغیّتر چنتین  ها د  هودهی دا د. هتم های آنها د  نوجوانی و احساس منفی نسبت بد مراقبتضعیف بد آن

زندگی نقتش   ۀلیهای اوّها بد جدایی والدین نداشت. نتایج نشان دادند هد سا  جنسیت تأثیری د  نوع پاسخ

ای د  مطالعتد  (1881) 3هالین. ند و والدین دا دبستگی امن و دیرپا میان فرزد  ۀیک  ابط ۀی د  توسعمهمّ

 سی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بد برّ ،گذشتهد دو سا  از طالق والدینشان می هود  142بر  وی 

های زناشویی باعث ایجاد مشکالت احساستی و  فتتا ی د    هد د گیری دهدنشان می. نتایج است پرداختد

 . دشوضعیف بین ماد  و فرزند می ۀها باعث ایجاد  ابطاین د گیری ،نینچشود. همسازگا ی هودهان می

                                                           
1. Rothberg & Kidder 

2. Ulu & Fişiloğlu 

3. Büyükgöze Kavas 
4. Rocher Schudlich & Cumming 

5. Cummings 

6. Woodward 

7. Kline 
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تر بر فرزنتدان اثتر    سی این سؤا  هستند هد آیا دعواهای زناشویی بیشد  پی برّ (4661) 1بوث و آماتو

 ی یک د گیری هم هم تأثیر منفی بتر فرزنتدان  ها نشان داده است هد حتّآن ۀهای مطالعدا د یا طالق؟ یافتد

تری  سد تأثیر سودمنداندها شدید است، بد نظر میهایی هد د گیری د  آند  حالی هد انحال  ازدواج ،دا د

تأثیری منفی بر زندگی فرزنتدان   ،تر وجود دا دها تعا ض همهایی هد د  آنا انحال  ازدواجامّ ؛داشتد باشد

هتای اجتمتاعی از ستوی دوستتان و     تخواهد داشت و با هیفیت  وابط صمیماند و نزدیک هودهان، حمایت 

 . خویشان و سالمت عمومی  وان مرتبط است

نوجتوانی پرداختنتد،    ۀنفتس د  دو   عتزّت تغییرات  برّ سید  پژوهشی بد ( 4664) 4بالدوین و هافمن

 عتزّت نوجتوانی   ۀنفس دا د و د  طو  دو  عزّتوا  با ای منحنی  ابطد ،ها بد این نتیجد  سیدند هد سنآن

ط تغییترات د   نفس د  طو  نوجتوانی توسّت   عزّت، تغییرات بر این عالوه ؛ند ایستا ،ای پویاست ازهنفس س

خصوص یندها برای مردان و زنان بدآگیرد. این فرهای زندگی و انسجام خانوادگی تحت تأثیر قرا  می دو ه

 . نوجوانی متفاوت است ۀد  اوایل دو 

ا تبتاط مستتقیم و غیرمستتقیم وابستتگی بتد والتدین و گتروه         برّ ستی  ،د  مطالعد ای (4662) 7يیبل  

متو د مطالعتد قترا      0/19 دانشجو با میانگین سنّ 420. د  این مطالعد دنفس  ا دنبا  هر عزّتساين با هم

 . نفس فرد د  ا تباط است عزّتبستگی بد والدین با گرفتند. نتایج نشان داد هد د 

 ستی  ستاين بتد برّ  نفری از بتز گ  766خود بر  وی گروهی  ۀالعد  مط( 1898) 2 وبرتسون و سیمونز

تحقی  نشان داده است هد  ۀاند. نتیج نفس و افسردگی نوجوانان پرداختد عزّتمیان عوامل خانوادگی،  ۀ ابط

بین طردهردن والدین و افسردگی نوجوانان ا تباط وجود داشتد است. طردهردن والدین هم تأثیر مستتقیم و  

 . ای قوی با افسردگی داشتد استنفس  ابطد عزّت ،چنیننفس فرد داشتد است. هم عزّتیم بر هم غیرمستق

 4669دانش آموز نوجتوان هشتو  تتایوان د  ستا       14416ای بر  وی  مطالعد( 4669)ها ان و هم 4لین

نفتس   زّتعت هد افستردگی بتا تعا ضتات ختانوادگی،     د شآمده معهوم دستد بد نتایج بدانجام دادند. با توجّ

نفتس   عزّتد  ا تباط بوده است و افراد با تعا ضات خانوادگی باي و  غیره پایین، د آمد اند  خانوادگی و

 . ابتال بد افسردگی هستند مستعد ّ ،پایین

                                                           
1. Booth & Amato 

2. Baldwin & Hoffman 

3. Laible 
4. Robertson & Simons 

5. Lin 
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پتردازد  نفس و جنس می عزّتبین  ۀ سی  ابطانجام داده است، بد برّ (4662) 1د  پژوهشی هد هیمبرلی

نفتس   عزّتمثبت بین جنس،  ۀنظر قرا  داده است.  ابط یالت، د آمد و شغل  ا مدّتحص ۀفو د  آن سد مؤلّ

 عتزّت اجتماعی و سطح عوامل فردی،  ۀو عوامل اجتماعی اقتصادی وجود داشتد است. با د نظرگرفتن زمین

مثبتی بر شود هد تأثیر اما برآو د می ؛اقتصادی زنان ندا د-قیت اجتماعیساين ا تباطی با موفّنفس د  بز گ

ا تبتاط میتان    ،ای مطالعتد  د ( 4662) پا هر و بنستون .  وی موقعیت شغهی مردان و د آمدشان داشتد باشد

نتتایج نشتان داد هتد     ،هردنتد. د  نهایتت   برّ سینفس نوجوانان  عزّتحمایت و نظا ت والدین  ا با میزان 

خطرترِ نوجوانان بايتر و  فتا های همنفس  عزّتبا میزان  هابايبودن حمایت از سوی والدین و نظا ت آن

وضعیت سالمت نوجوانتانی   ۀخود بر  وی نوجوانان بد مطالع ۀد  مطالع( 4664) 7وید ون .د  ا تباط است

هایی هد د  معترض طتالق   دهد هد بهدو نشان میااند. نتایج دیگر جدا شدهها از یکپرداختد هد والدین آن

هردند، وضتعیت ستالمت   دیگر زندگی میسد با فرزندانی هد والدینشان با یکد  مقای ،اندوالدین قرا  گرفتد

 . اند تری داشتدزیستی عاطفی ضعیفجسمانی و بد

پتیش از نوجتوانی پرداختت. او د      ۀنفس د  دو  عزّتعوامل مرتبط با  ۀبد مطالع( 4666) 2فایالهتو    

نفتس و   عتزّت بد این نتیجد  سید هتد میتان    ،دآموز هالس ششم انجام دادانش 123این مطالعد هد بر  وی 

با استفاده از  وش پانل نشتان   (1888) 4یابیکو ۀمطالع .ا تباط وجود دا د ،د   هودهان از انسجام خانواده

ها نفس آن عزّتصمیماند و خوب والدین با هم د  ابتدای زندگی هودهان، تأثیر مثبتی بر  ۀدهد هد  ابطمی

توانتد بتد   د  مطالعات خود نشان داد هتد تعا ضتات زناشتویی متی     0ماتسون .شتسالی خواهد داد  بز گ

نفس مثبت هودهان با  ضایت زناشتویی والتدین    عزّت ،نفس فرزندان بینجامد و د  مقابل آن عزّتهاهش 

 (.1793مرتبط است )بد نقل از  ضوی، محمودی و  حیمی، 

 مفهومي  ارچوب هچ. 1 .2

هنند تا  و شوند و تالش میدهای زندگی خود  وبدبیر و صادقاند با چالشهنند با ت والدینی هد سعی می

 ؛هنند و میدنفس از دو ان هودهی  وب عزّت ۀلأمس هایشان  ا با استراتژی حلّبا مشکالت مقابهد هنند، بهد

و مشتکالت  هتا   چتالش  ۀهایشان  ا با مسیر منفی برای ادا هنند، بهد هایی هد از مشکالت اجتناب میا آنامّ

                                                           
1. Kimberly 

2. Parker & Benson 
3. Videon 

4. Phylactou 

5. Yabiku 
6. Matson 
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لد و اندیشیدن تدبیرهای أمس یند حلّأتواند د  فراز عوامهی هد می ،سازند. د  این میان زندگی خود آشنا می

 هتای حتلّ   های مستقیم )تحصیالت، ها گاه ها همک هند، آموزشفرزندان آن ،چنینمناسب بد والدین و هم

   د  حلّ فتا ها و الگوهای  فتا ی موفّ ۀاهدهای غیرمستقیم )مش آموزش ،چنینها( و هملد و مانند آنأمس

بر ستطو    ،تواند بر  وی  فتا های والدین و فرزندان اثر گذاشتد و د  نتیجدباشد. این عامل میمسا ل( می

اقتصتادی   -خصتوص وضتعیت اجتمتاعی   دعوامل اجتماعی و بت  ،چنیننفس فرزندان تأثیر گذا د. هم عزّت

ایتن احتمتا     ،بترای مثتا    ؛نفس فرزندان تأثیر گذا د عزّتتواند بر  وی خانواده نیز بد اشکا  مختهف می

تتر از  ط و بايتر بد دلیل داشتن وضتعیت اقتصتادی مناستب   تواند منطقی باشد هد طبقات اجتماعی متوسّمی

محتمتل استت هتد     ،تر آستیب ببیننتد. بنتابراین   تعا ضاتی هد ناشی از مشکالت اقتصادی خانواده است، هم

 طبقات اجتماعی پایین جامعد باشد.های تر از خانوادهها همخانوادگی آن تعا ضات

نفس هر فرد، خانواده و انواع تعامالتی استت هتد د     عزّت  ترین بسترهای يزم برای تحوّیکی از مهم

دا د، محصتو    «ختود »انداز هنش متقابل نمادین، معنایی هد هر فرد ازدهد. از چشممیان اعضای آن  خ می

ل ویژه دیگران مهم است هد د  جریان تعامل اجتماعی منتقت ددیگران و ب ۀشدهای منعکسجتماعی ا زیابیا

ای تحت تتأثیر عوامتل  وانتی و     پدیده «خود»اند هد (. مطالعات نشان داده364 ، ص.1893 ،1دموشوند )می

 (. 96 ، ص.4660، 4اجتماعی است )مو  

پتذیری افتراد   یند جامعدآید و بادوام هستند و این وضعیت د  فر وابط خانوادگی معمويً صمیماند، شد

طتو   د بت  «ختود »هد اد ا  والدین و فرزندان از  هردعا توان ادّمی ،ی است. بنابرایننافذ و دا ای نتایج مهمّ

تأهیتد   4، میتد 2، هتولی 7هتد جیمتز  چنتان پذیرد. همدیگر تأثیر میای از ماهیت  وابطشان با یکقابل مالحظد

 ۀنیتاز مرحهت  هنتد و پتیش  یک محصو  اجتماعی است هد د  تعامل با دیگتران ههتو  متی   « خود»اند، دههر

چنتان هتد   هنتیم تتا ختود  ا آن   ای است هد ما قابهیت آن  ا پیدا میگرفتن است. این مرحهد نیز مرحهدنقش

 (.73 ، ص.1890، اسشوالب بینند، ببینیم )گیکاس ودیگران ما  ا می

هتا و   ویژگتی  ۀهافی  ا داشتد باشد هد د  خانواده یا فرهنگی بد دنیتا آیتد هتد منظومت     اگر فردی شانس

و ایجتاد شتده استت. د گیرشتدن     اگاه هماهنگی مناسبی میان فرد و محتیط  آن ،و  ا قد  بدانداهای  توانایی

                                                           
. Demo 

2. Murk 

3. James 

4. Cooly 

5. Mead 
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 گیکتاس و متو د توجتد قترا  گرفتتد استت )      نفتس استت هتد    عزّتیندهای آلین پیشیکی از اوّ 1والدینی

 قتی شتده استت. گیکتاس    (. معمويً د گیرشدن حمایتی والدینی نیروی مثبتت تهّ 02 ص.، 1890اسشوالب، 

گتولنن  بد نقل از شایستگی د  فرزندان پیوند خو ده است ) هد حمایت پد  با ایجاد حسّ هندخاطرنشان می

 ای فرزندانی با سطو  دا ،تفاوت هستند هایشان بیوالدینی هد نسبت بد بهد(. 09 ، ص.4664، 4و  ابینسون

(. د گیرشتدن محتو والتدین د  مستا ل     069 ، ص.1882، 7نفس هستتند )هتال   و بتا بر    عزّتتر  پایین

هند هیفیتت  وابتط و پتذیرش والتدینی      فرزندان بد خودی خود هافی نیست و همهنانکد مو   مطر  می

 (.96 ، ص.4660نفس دا د )مو  ،  عزّت ۀتوسع یت قاطع د اهمّ

شتوند، فرصتت آن  ا ندا نتد هتد     با فرزندانشان می ،چنیندیگر و همهد دچا  تعا ضات با یکوالدینی 

نتی د   معیّ هتا  ا د  هتر ستنّ     و ماننتد آن یت هتا، عال  ها، ترجیحات، شایستگی، تترس  ای از تواناییمنظومد

د   2گتی چیر ۀنتوعی نتواننتد باعتث توستع    شود هتد بتد  فرزندانشان تشخیص دهند. این ناتوانی موجب می

ربتودن و  احستاس مؤثّ  ۀآمیز د  دو ان هودهی نتیجت  قیتموفّ ۀفرزندانشان شوند. چیرگی د  وهایف و تجرب

 (.172 ، ص.1807، 0سودمندی است )وایت ۀنفس د  تجرب عزّت ۀاست. بد بیان وایت،  یش 4حرمت نفس

ذا نتد. مطالعتات نشتان    گ ها اثر مینفس بهد عزّتهای والدینی نظم و انضباط، بر  سبک ،از سوی دیگر

نفس  ا د  فرزندان توسعد  عزّتگیر  های استبدادی یا آسان های دموهراتیک بیش از سبک دهند هد سبکمی

 سد و مستا ل و   اقل می(. د  سبک دموهراتیک تعا ضات میان افراد بد حد1803ّ، 3بخشند )هوپراسمیتمی

 ،شوند و مبتنی بر احترام متقابل است. بنتابراین  یدیگر حل مشناختن یکسمیت گو و بدواختالفات با گفت

. نفتس فرزنتدان تتأثیر مثبتتی دا د     عتزّت د  این سبک از ایجاد نظم هیفیت  وابط بد شکهی استت هتد بتر    

 ها و مد  زیر  ا ا ا د داد:  توان فرضیدمی ،ا چوب نظری فوقهبراساس چ
 

                                                           
1. Parental involvement 
2. Gullone & Robinson 

3. Clark & Barber  

4. Mastery 

5. Self-respect 

6. White 
7. Coopersmith 
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 مدل تحقیق -1شکل 

 نفس فرزند وجود دا د.     عزّتد  و دا ی بین سطح تحصیالت پ معنی ۀ ابط 

 نفس فرزند وجود دا د.   عزّتگو و دا ی بین سطح تحصیالت ماد  پاسخ معنی ۀ ابط 

 وجود دا د. هانفس آن    عزّتدا ی بین سطح تحصیالت نوجوانان و  معنی ۀ ابط 

 وجود دا د. هانفس آن   عزّتاجتماعی نوجوانان و  ۀدا ی بین طبق معنی ۀ ابط 

 نفس فرزندان وجود دا د. عزّتدا ی بین تعا ضات والدینی و  معنی ۀبط ا 

 نفتس فرزنتدان       عتزّت دا ی بین تعا ضات والدین با فرزندان )د  خاند و بیرون آن( و  معنی ۀ ابط

 وجود دا د.

 حقیقت روش. 3

خوداهها ی  ۀنامها پرسشآو ی دادهاین تحقی  با استفاده از  وش پیمایشی انجام شده است. ابزا  جمع

د   93-90آموزان دختر و پسر مشغو  بد تحصیل د  سا  تحصتیهی  آما ی تحقی  دانش ۀبوده است. جامع

نفتر   44949آموزان دختر و پسر شهر شیراز برابر با دانش هلّ 93-90د  سا  تحصیهی . اندشهر شیراز بوده

محاسبد شتد )لتین،    1با استفاده از فرمو  لینحجم نموند . اندبود هد د  چها  ناحید بد تحصیل مشغو  بوده

د صتد و وا یتانس    84، ضتریب اطمینتان   گزینشی با ضتریب پایتایی    ۀ(. نمون220-223 ، ص.1839

نفر بود هد سعی شد بد طو   066وا یانس د  جمعیت( برابر با  د صد )فرض بايترین حدّ 46-46جمعیت 

 72 ،یطتو  ههّت  د ای بود. بگیری، تصادفی چندمرحهدموندن ۀمساوی بین دخترها و پسرها توزیع شوند. شیو

انتخاب و براساس جمعیتت متدا س د  هتر     های شهر شیراز د  نواحی چها گانددبیرستان دبیرستان از هلّ

ایتن   د. بتر شت نامد از اعتبا  صو ی استتفاده  سهمی بد هر یک داده شد. جهت اعتبا  سؤايت پرسش ،ناحید

                                                           
1. Lin 
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شناستی دانشتگاه   جامعتد  ،چنتین شناسی تربیتی و هم وان تاداند بد چند تن از اسنامسؤايت پرسش ،اساس

 د. شهای آن از آزمون آلفای هرونباخ استفاده شیراز ا ا د شد و برای پایایی گوید

 تعریف برخي مفاهیم

ی هتد ختودش  ا فتردی    تتا حتدّ   استت های شخصی خودش ی فرد از خصیصدا زیابی ههّ نفس: عز ت

ی از  اه و  وششتان  هتای مهمّت  معتقدنتد هتد د  بختش    ،نفس پایین دا نتد  عزّتیند. هسانی هد با زنده می

یابند. د  مقابل، افترادی  می بد خود بینند و یا احترام همید  خود جسا ت همی می ،ی دا ندهای مهمّنقص

 ، ص.4668، 1)الیتوت انتد  انگا ند و برای خود احترام قا لخود  ا ا زشمند می ،نفس بايیی دا ند عزّتهد 

ایتن طیتف دا ای ستد     نفس آیزنک استتفاده شتده استت.    عزّتسؤالی  76 ۀنام(. د  این مطالعد از پرسش8

دند. شت  دیگتر ادغتام  هتا بتا یتک    سی پایایی آنشده پس برّايت ا ا دؤباشد. سنظر میبهی، خیر و بی ۀگزین

ایتن طیتف د  ستطح ستنجش      ،نهایتد  بود.  α=97/6نفس د  این تحقی  برابر با  عزّتهای پایایی گوید

بودن طیف، از  سی نرما تن بودند، برای برّ 066ها جا هد تعداد آزمودنیای سنجیده شده است. از آنفاصهد

دا ی برابتر  و سطح معنتی  K-S= 644/6آزمون هولموگروف و اسمیرنف استفاده شد. مقدا  آزمون برابر با 

  .استنفس  عزّتبودن طیف نرما  ۀدهندبود هد نشان Sig=  4/6با 

د معتقد است هد تعا ض موقعیتی است هد د  آن هتر یتک از شترها بت     4استو ات تعارضات زناشویي:

آو دن منابع باا زش دستدگیری برای ب ای جهت تصمیمباشند و قاعدهدنبا  تمایالت شخصی خودشان می

با ت است از تفاوت، عدم تواف ، یا عدم تطبیت   تعا ضات زناشویی ع(. 41 ، ص.4669، 7یابند )مقدسنمی

هروگنبر  و هووی نیز تعا ضات زناشتویی   (.470 ، ص.4664، 2بین شرهای زندگی )هو رنر و فیتزپاتریک

ای از  فتا ها و عواطتف  عمده است و آن آ اید ۀهنند هد دا ای دو خصیص ا بد عنوان  ویدادی تعریف می

با ا جتاع   1881و هووی، هروگنبر  شود )گذاشتد میرزندان بد نمایش ط والدین و ف                ّگسستد است هد توس 

نتد از خشتونت   ا(. تعا ضات زناشویی دا ای ابعتاد مختهفتی استت هتد عبتا ت     4664بد اولو و فیسیهوغهو، 

تأهید بتر اد ا  فرزنتدان از    ،گیری. د  پژوهش حاضرفیزیکی، تهدید، خشم زبانی، خشم غیرزبانی و هنا ه

 ر تعدادی گوید انتخاب شد. بعد از سنجشبرای سنجش این متغیّباشد. اشویی والدین خود میتعا ضات زن

                                                           
1. Elliott 

2. Stuart, H 

3. Moqaddas 

4. Koerner & Fitzpatrick 
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پایتایی  ای ستنجیده شتده استت.    ر د  ستطح مقیتاس فاصتهد   م. این متغیّت هردیها  ا ادغام ها، آنپایایی گوید

 بود. α=  82/6های تعا ضات زناشویی برابر با گوید

نخست برخو دی است هد والتدین   ؛از دو بخش تشکیل شده استر این متغیّ فرزند: -تعارض والدین

ر ها د  خاند با فرزندانشان دا نتد. متغیّت  م برخو دی است هد آنهنند و دوّد  میان دیگران با فرزندانشان می

گرفتتد   گوید متو د ستنجش قترا     16با  1لیکرتقالب طیف تعا ض والدین با فرزندان د  میان دیگران د  

آمده برابتر بتا   دستدد و مقدا  آلفای بشآلفای هرونباخ استفاده  ۀها از سنجیابی پایایی گویداست. برای ا ز

گویتد   46والدین با فرزنتدان د  خانتد بتا     ۀباشد. پایایی  ابطها میگر پایایی بايی گویداست هد بیان 86/6

 بوده است. 84/6برابر 

هتای مشتتر  منزلتت    بتد لحتاظ داشتتن ا زش   شود هتد  بد بخشی از جامعد اطالق می اجتماعي: ۀطبق

های شخصتی و نیتز آداب معاشترت بتا     جمعی میزان ثروت و دیگر دا اییهای دستدالیتن فعّاجتماعی معیّ

(. د  تحقیت  از  وش خوداههتا    480 ، ص.1793 های همسان جامعد متفتاوت باشتد )هتو ن،   دیگر بخش

های فوق د  یکی از طبقات بتاي،   ا براساس شاخص گویان خواستد شد هد خودشاناز پاسخ و استفاده شد

 وا د مد   گرسیون شد. 4هاهری متغیّرر بد صو ت ط و پایین قرا  دهند. این متغیّمتوسّ

 هاي تحقیقیافته. 4

 ،نفتس  عتزّت هتا( و  گویان و والتدین آن ر تحصیالت )پاسخم بین متغیّ  تا سوّهای اوّ د بد فرضیدبا توجّ

 ۀ ابطت  ،د صتد اطمینتان   88نشان داده است هد د  ستطح بتیش از    (1)های جدو  یافتد ابطد وجود دا د. 

هتا وجتود   والدین آن ،چنینگویان و همنفس نوجوانان و سطح تحصیالت پاسخ عزّتدا ی بین میزان معنی

تتر  ها نیتز بتیش  نفس آن عزّتتر شود، ها بیشهرچد سطح تحصیالت نوجوانان و والدین آن ،دا د. بنابراین

 شود. می
 نفس دانش آموزان عز ترهاي تحصیالت و بین متغیّ ۀرابط -1جدول 
 تحصیالت مادر تحصیالت پدر گوتحصیالت پاسخ 

 104/6** 121/6** 119/6** نفس عزّت

61/6P< ** 

 

                                                           
1. Likert scale 

2. Dummy variable 
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 های جتدو  نشتان متی   نفس پرداختد است. آما ه عزّتطبقات اجتماعی و  ۀ سی  ابطبد برّ (4)جدو  

نفس فرزندان وجتود دا د. مقتدا     عزّتدا ی بین طبقات اجتماعی مختهف بر حسب فاوت معنیدهند هد ت

F دستدب( 661/6آمده=F د  سطح بیش از )استت دا ی ایتن  ابطتد   معنتی  ۀدهندد صد اطمینان نشان 84 .

 (2) ۀفرضتی  ،ر بتوده استت. بنتابراین   ط بین دو متغیّمثبت و نسبتاً متوسّ ۀ ابط ۀدهندمقدا  اتای جدو  نشان

 شود. تأیید می
 اجتماعي ۀنفس بر حسب طبق عز تآزمون تفاوت میانگین  -2جدول 

 F Sig F Eta هامیانگین مربع هاجمع مربع 
 77/448 04/1649 آزمون بین گروهی

647/3 661/6 10/6 
 73/34 91/26131 آزمون د ون گروهی

 

هتد  چنتان  ابطتد وجتود دا د.    ،نفتس فرزنتدان   زّتعت بین تعا ضات زناشویی و  (4) ۀد بد فرضیبا توجّ

    عتزّت شتود،  تر متی دهد هد هرچد تعا ضات زناشویی بیشنشان می (7)های جدو   شود، آما همشاهده می

د با توجّت  ،چنیندا  بوده است. هم د صد معنی 88یابد. این  ابطد د  سطح بیش از نفس فرزندان هاهش می

 (2) ابطد وجود دا د. نتایج جدو   ،نفس فرزندان عزّتت والدین با فرزندان و میان تعا ضا (،0) ۀبد فرضی

ها نیتز منفتی   دا  بوده و جهت آن د صد معنی 88ر د  سطح بیش از بین این دو متغیّ ۀدهد هد  ابط نشان می

 بد. یانفس فرزندان هاهش می    عزّتتر شود، سطح است. هرچد تعا ض بین پد  و ماد  با فرزندان بیش
 

 

 آموزاندانش نفس عز ترهاي مستقل با بین متغیّ ۀرابط -3جدول 

 تعارضات والدین 
تعارضات والدین با فرزندان 

 در مقابل دیگران
تعارضات والدین با 
 فرزندان در خانه

 -477/6** -463/6** -79/6** نفس عزّت

61/6P< ** 

نفس فرزندان( نشان داده  عزّتر وابستد )متغیّرهای مستقل  ا بر نتایج تحهیل  گرسیون متغیّ (2)جدو  

د صد از تغییرات  1/42ر مستقل توانستد است هد متغیّ 7شود، مد   گرسیونی با هد مشاهده میاست. چنان

دیگر بتوده استت   ر وا دشده د  مد  تعا ضات والدین با یکترین متغیّنفس  ا نشان دهد. مهم عزّتر متغیّ

ر وابستتد  ر بتا متغیّت  این متغیّت  ۀتنهایی تبیین هند.  ابطر وابستد  ا بدز تغییرات متغیّد صد ا 2/10هد توانستد، 

نفتس   عتزّت تتر شتود، از میتزان    آن است هد هرچد تعا ضات بین والدین بیش ۀدهندمعکوس بوده و نشان

 ۀطبقت  ،ده د  مد ر وا دشمین متغیّ. دوّاست -788/6ر وابستد ر با متغیّشود. بتای این متغیّفرزندان هاستد می

ر د صد افزایش یافتد است. بتای این متغیّت  41/6مد  بد  4Rاجتماعی باي است. با و ود این طبقد د  مد ، 
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ر مین متغیّت تر از سایر طبقات است. سوّبیش 41ر وابستد بستگی این طبقد با متغیّآن است هد هم ۀدهندنشان

 42ر د  مد  ضریب تعیین بد بیش از با و ود این متغیّآموزان است. وا دشده د  مد  مقطع تحصیهی دانش

آمتوزان  نفس دانش عزّتدهد هد با باي فتن مقطع تحصیهی بر ر نشان مید صد  سیده است. بتای این متغیّ

( Sig= 666/6دا ی آن )( و ستطح معنتی  F=  799/13جتدو  )  Fمقتدا    ،یطتو  ههّت  د شتود. بت  افزوده می

   از برازندگی مناسبی بر خو دا  است.آن است هد مد ۀدهندنشان
 

 نفس نوجوانان عز ترگرسیون براي تبیین واریانس  ۀرهاي واردشده در معادلمتغیّ -4جدول 
 R رهاي وارد معادلهمتغیّ رهایّمراحل ورود متغ

2R F Sig F بتا T Sig T 

 666/6 -09/4 -788/6 666/6 432/74 102/6 264/6 دیگرتعا ضات والدین با یک  اوّ
 667/6 66/7 469/6 666/6 844/41 41/6 249/6 اجتماعی باي ۀطبق مدوّ
 61/6 48/4 138/6 666/6 799/13 421/6 281/6 گومقطع تحصیالت پاسخ مسوّ

 

 و پیشنهادها گیري. نتیجه5

 نفتس د  بتین دانتش    عتزّت اقتصادی و تعا ضات خانوادگی بر  -پژوهش حاضر تأثیر عوامل اجتماعی

هشت  ،تحقی  ۀقرا  داده است. بر مبنای نظری برّ سیهای شهر شیراز  ا مو د  دختر و پسر دبیرستانآموزان 

نامتد  العات پرسشآو ی اطّ شده د  این تحقی  پیمایش و ابزا  جمعها گرفتدد.  وش بدش فرضید استخراج

نفس  عزّتدادن بد شخصیت و ها از عوامل مهم د  شکلد بد نظرید، خانواده و تعامالت بین آنبود. با توجّ

نفس با میتزان تحصتیالت فترد     عزّتداشتن یعنی ا تباط ؛او  ۀهای تحقی  سد فرضی باشد. یافتد فرزندان می

ختوانی  های تحقی  هیمبرلتی هتم   هند. این نتایج با یافتد گو و میزان تحصیالت پد  و ماد   ا تأیید میپاسخ

های برتر اجتمتاعی و   تحصیالت باي بد طو  معمو  دا ای موقعیتدا د. یکی از ديیل آن است هد افراد با 

میزان تحصتیالت   ر،نفس باشد. از سوی دیگ عزّتری د  افزایش تواند عامل مؤثّ اقتصادی هستند و این می

 (.267 ، ص.4664، 1شود )جا ِت ها با فرزندان میتربیتی و برخو د بهتر آن ۀپد  و ماد  باعث تأثیر د  شیو

 عتزّت اجتماعی و میزان د آمتد بتر    ۀچون طبقحاضر نشان داد هد وضعیت اقتصادی خانواده هم ۀمطالع

 ،طبقد اجتماعی بايتری دا نتد  ،تر و د  نتیجدهایی هد د آمد بیش نفس فرزندان تأثیر دا د. فرزندان خانواده

نفس  عزّتتر دا ای ی بیشچنین ثبات خانوادگهای بهتر د  آینده و هم یابی بد موقعیتبد دلیل امکان دست

 بايتری هستند.

                                                           
1. Jaret 
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دیگتر و  ه نشان داد هد بین تعا ضات والتدین بتا یتک   متغیّرحاضر د  سطح  وابط دو  ۀمطالع ،چنینهم

نفتس فرزنتدان    عتزّت میزان  ،تر باشدنفس نوجوانان  ابطد وجود دا د. هرچد تعا ضات والدین بیش عزّت

؛ ماتسون 38 ، ص.1793 ، و است )نجا پو  استادید وب تحقیقات ۀسو با نتیجشود. این نتیجد هم تر میهم

 (.1282 ، ص.1888 ،؛ یابیکو1793، محمودی و  حیمی، بد نقل از  ضوی

دا ای مشتکالت عتاطفی و  فتتا ی     ،هننتد  هایی با تعا ضات زیاد زندگی می نوجوانانی هد د  خانواده 

 وابط خانوادگی دا ای همبود عاطفتد و برختی مشتکالت    بودن فضا و جها بد دلیل متشنّآن .بسیا ی هستند

شوند. این تعا ضات بد صو ت مستقیم و غیرمستقیم بر  فتا    یزی می  یزی و برون  فتا ی از جمهد د ون

، ص. 1881، ؛ هالیتن 144 ، ص.1898، زیمونچتون ) ابرتستون و ست   د. تحقیقاتی هتم گذا  نوجوانان اثر می

، 4664و اولتو و فیستیل اغهتو،     1007، ص. 4667، هامینگزو  شودلیچ چر و؛ 0 ، ص.4661؛ هامینگز، 483

  اند. ( بد نتایج همسانی  سیده708 ص.

نفس نوجوانان اثر دا د. نتایج نشتان داد   عزّتتعا ضات والدین با فرزندان د  خاند و بیرون از خاند بر 

زیترا ایتن    ؛یابتد  ها هاهش متی فس آنن عزّتسطح  ،تر شودهد هرچد میزان تعا ض والدین با فرزندان بیش

 عتزّت خود تأثیر زیتادی د  هتاهش    ۀ اه با تحقیر و توهین نسبت بد نوجوان است هد بد نوبها هم د گیری

 ها دا د.ننفس آ

تعا ضتات   متغیّتر ه انجتام شتد، پتنج    متغیّره هد با استفاده از تکنیک  گرسیون چنتد متغیّرد   وابط چند

وا د  ،اجتماعی بتد ترتیتب   ۀگو، تعا ضات زناشویی و طبقد، سطح تحصیالت پاسخها د  خان والدین با بهد

وابستد بودند. براستاس نتتایج    متغیّره هم دا ای ا تباط با متغیّر وابط دو ۀها د  زمینمتغیّرمعادلد شدند. این 

بوده استت هتد   تعا ضات والدین با فرزندان د  خاند  ،ی هد وا د مد  شدمتغیّرترین حاصل از آزمون، مهم

گتو بتا   ها تنها میزان تحصیالت پاسخمتغیّروابستد  ا تبیین هند. از میان  متغیّرد صد تغییرات  2/10توانست 

مشاهده شد هتد   ،چنینمنفی بودند. هم ۀها دا ای  ابطمتغیّرمثبت بود و سایر  ۀنفس دا ای  ابط عزّت متغیّر

د صتد از   1/42متد  تحقیت  توانستت     ،ند. د  نهایتتری هستنفس هم عزّتفرزندان طبقات پایین دا ای 

 وابستد  ا تبیین هند. متغیّرتغییرات 

تأثیر  ،هندتعریفی هد فرد د  جریان زندگی و هنش اجتماعی د  ا تباط متقابل با دیگران از خود پیدا می

صتو ت منفتی و هتم     تواند هم بد او دا د. این تأثیرات می ۀهای آگاهاند و ناآگاهانعمیقی بر  وابط و هنش

 یت ویتژه از اهمّ «خود»گیری  لین بستر شکلاوّ ،ترین بستر و د  واقعمثبت بروز هند. خانواده بد عنوان مهم

نفتس   عتزّت گیری  ی د  شکلدیگر و با فرزندانشان نقش مهمّای برخو دا  است. نوع  وابط والدین با یک
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تتأثیرات   ،نفس پایین باشتد  عزّتبینی و بر خودهوچک مبتنی ،هند دا د. اگر تعریفی هد فرد از خود پیدا می

 عتزّت دهنتد افتراد  دا ای    تحقیقات نشان می ،طو  هد ذهر شدبی هم بر فرد و هم بر جامعد دا د. همانمخرّ

جا هد طبت   تری بد  فتا های پرخطر و بزهکا ی دا ند. از آنگرایش بیش ،ضعیف ۀنفس پایین و خودانگا 

باید  ،نفس پایین هستند عزّتدا ای فرزندانی با  ،دیگرندوالدینی هد دچا  تعا ض با یکآمده، دستدنتایج ب

آمیتز  ا یتاد    اختالفات بتد صتو ت مستالمت    حلّ ۀنحو ،چون مراهز مشاو هشدن امکانات يزم همبا فراهم

 ۀز نحتو بودن سنین نوجوانی و عتدم آگتاهی بستیا ی از والتدین ا    بد دلیل حساس ،بگیرند و از سوی دیگر

خصوص د  مدا س و از طری  باید مراهز مشاو ه بد ،برخو د با مسا ل و مشکالت فرزندانشان د  این سن

برخو د صحیح  ا بد والدین آموزش دهند هد البتد این امتر نیازمنتد تغییتر     ۀنحو ،های اولیا و مربیان انجمن

منفتی د  متو د    ۀبرای تغییر انگتا   همک بد نوجوانان .ها ازشکل فعهی است شدن این انجمنشکل و خا ج

 ر باشد. تواند مؤثّ خود نیز می
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