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 دهچکی

رونن  نیادیدبن یازهدایس ،فرزسدف-ونلدفبیند  زد ت سفدو سانانسدان برنسداط رنب د  پیش هدف  با حاضر پژوهش     

پدژوهش حاضدر رن  ی. نامع  آمدارباد همبستگ  - تاصیف  حاضر پژوهش روش. شف نسجام خادپنفنره  و شناخت

دندسدف  لیتشد  1211-1411  لیتحصد در سال بفیشهرستان مهای رستانیدنسش آمازنن دوره دوم متاس   دب  تمام

در دسترط ب  زنانن حجم سماسد  نستاداو و بد  صدارت  یریسفر با روش سماس  گ 461نامع  هف  تعفند  نیک  نز ب

، (1161) تیز ت سفو کاپرنسدمهای پژوهش با نستفاده نز پرسشنام های در پژوهش شرکت کردسف. دنده یمجاز

نمد  ( 1128)و خادپنفنره رنندرز  (3111  )رونسشناخت نیادیبن یازهای، س(1182) و هم ارنن نیفافرزسف -رنب   ونلف

پدژوهش بدا های  یفرضد  دنشت ب  منظدار بررسد لیتحل تیشرکت کننفه ک  قابل 218های دنده تیو در سها یآور

 کد  دبدا نیدن نز حداک  هدا. یافتد شدف لیدحلت SPSS25و با کمک سرم نف نر  چنفگاس  رگرسیان تحلیلنستفاده نز 

-سفو رن در سانانسدان پدیششناخت  و خادپنفنره ب  صارت معنادنر ز تفرزسف، سیازهای بنیادین رونن -نرتباط ونلف

 ونلدف رنب د  بد  تان  ،ز ت سفو سانانسانبهباد  منظار ب  گرفت ستیج  تانن م  حاصل ستایج برنساطکنف. بین  م 

 .نست ضروری سانخادپنفنره سانان و فرزسف، نرضای سیازهای بنیادین

 .سانانن ، رونسشناخت نیادیبن یازهایفرزسف، ز ت سفو، س-خادپنفنره، رنب   ونلف کلیدی: گانواژه
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 مقدمه
روابط با  کند، یرشد م یریگ میآن استقلال در تصم یاست که ط یدوره گذار 1نوجوانی     

. دیآ یبر م یاجتماعو تعلقات  یفکر یها مشغله یو نوجوان در پ شود یتر م قیهمسالان عم

ترجمه  ؛2112 ،2زیتوان دوره کاوش و انتخاب دانست )سادوک، سادوک و روئ یرا م ینوجوان

تا  11 نیاز سن ی( اعلام کرد که نوجوان1392) ی(. سازمان بهداشت جهان1931 ،یرضاع نیفرز

کمتر  یگمرحله از زند نیا یو خاطر نشان کرد که برا شود یبا علائم بلوغ آغاز م یسالگ 21

 رییتغ یفرهنگ و بافت اجتماع ریتحت تاث توانندیم فیتعار نیشده است. ا فیتعر یانینقطه پا

 4عزت نفسی نوجوانی های مهم رشد در دورهاز مولفه (.2111و همکاران،  9ریکنند )ساو

 یعزت نفس و مصرف مواد، رفتار خودکش نیرابطه معکوس ب کیمطالعات  یبرخاست زیرا 

و  یرا نشان دادند )سلمانو دیگر رفتارهای پرخطر نوجوانان و جوانان  یطر جنسو رفتار خ

جهت  نیاز ا (.1939و همکاران،  یثان یمیبه نقل از ابراه ؛2119 ،2انگی؛ 1931 ان،ینژاد یعل

 9کوپر اسمیتی . به عقیده( قابل توجه استیدوره )نوجوان نیعزت نفس در ا تیفیو ک زانیم

فرد تا چه  دهدینشان م اریمع نیخود است و ا دییعدم تا ای دییمنزله تا عزت نفس به (1391)

منشأ شکل  نیترمهم (. 1932 ،ی)دره التاج تهران داندیم تیاندازه خود را توانا، ارزنده و با اهم

در دوران  نسبت به خود به خصوص گرانیگرفتن عزت نفس در افراد را رفتار و واکنش د

آیینه ای که تصویری که فرد از  .نامدی م «1خود نما نهییآ»رابطه را نیو ا. شاملدانندی م یکودک

پور، ی)سعدگیرد ها و رفتارهای دیگران نسبت به خود شکل میخود دارد توسط واکنش

شده توسط  نییارزش تع یهاافراد بدون برآورده کردن ضرورتدر دیدگاه جدید  (.1931

و عزت نفس کنند. ارزشمند  یاحساس ارزشمند انندتویکه به آن متعهد هستند، نم یفرهنگ

نقش مناسب  یفایا قتیمشترک است. در حق یفرهنگ یهامطابق ملاک ستنیز یبودن به معنا

                                                           
1 -Adolescence 
2- Sadock, Sadock & Ruiz 
3- Sawyer 
4 -Self-Esteem 
5- Young 
6 - Cooper Smith 
7- looking glass-self 
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که فرد در جامعه با  نیا ن،یفرد احساس عزت نفس کند و همچن شودیدر اجتماع موجب م

احساس محض  کیتنها عزت نفس  (.1931 ،ی؛ به نقل از شکر1319، 1ستریارزش است )بام

شده  لیتشک یو شناخت یابیارزش ،یجانیفراتر از احساس است و از ابعاد ه یزیبلکه چ ستین

است که اساس شکل گیری شخصیت، رفتار و حتی موقعیت و شرایط افراد معرفی شده و بر 

 یخاص یعملکرد وهیعزت نفس به ش نیگذارد. علاوه بر اتمام سطوح زندگی فرد تاثیر می

انکار  یبه جا تیفرار از آن، درک واقع یبه جا یزندگ یو حرکت به سو یدارد: آگاه شیگرا

با این توصیف  (.1932 ان،یمانیگریزی )ابه جای مسئولیت یپذیری در زندگآن و مسئولیت

عزت نفس فرد منوط به احساس ارزشمندی، شایستگی و قابل بودن است که فرد نسبت به 

که  ییهاهینظر نیترجیاز را یکختی که غیر قابل چشم پوشی است یخود دارد، نیازی روانشنا

نشان است که  یگرنییخودتع هیدارد. نظر یروانشناخت یهای ژگیو و ازهاین نیا نییدر تب یسع

و  یبه رشد اجتماع دنیرس یبرا ،4و تعلق 9یستگی، شا2یخودمختار نیادیبن ازیکه سه ن دهدیم

 ها افتهی ر،یاخ یهابراساس پژوهشتا جایی که  (2112،  2متهستند )ا یافراد ضرور یستیبهز

کردند  تیعزت نفس افراد حما تیدر رشد و تقو یشناختروان نیادیبن یازهاین یاز نقش ارضا

 نیهمچن (.1932و همکاران،  انی؛ سپهر1939 ،ی؛ صالح2111و همکاران،  9یدس ؛2112، )امت

 -مهم روان یها مولفه شیها موجب افزا نآ یو ارضا ازهاین نیمشخص شد که توجه به ا

 شودی نوجوانان م یمثبت در زندگ یریگ و جهت یاز جمله عزت نفس، خودکارآمد یشناخت

و اینکه یک فرد چه در تجربه های  (1939 ،یصالح ؛1939و ملتفت،  یروزآبادیف ی)سادات

دارد، متاثر از دوران کودکی و چه در سایر مراحل رشدی چه نگاه و احساسی نسبت به خود 

و کیفیت این رابطه است که نگرش فرد را نسبت به خود شکل  1فرزند –والد ی وجود رابطه

. تحلیل های نظری و (1939 ،ییرزایخانزاده و م نی، حس2111،  1لویوکسوی اراتان،ی)می دهد

                                                           
1- Bamister 
2- Autonomy 
3- Competence 
4- relatedness 
5- Umet 
6- Deci 
7- Parent-child Relationship 
8- Yaratan&  Yucesoylu 



  1211زمستان  ،15 شماره ،مچهار سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /22

 

بعاد سبب رشد سالم فرزندان در تمام ا یارتباط موثر و مطلوب والد فرزند تجربی نشان دادند

 نیدارتریو پا نیو قابل اعتمادتر نیترمهم ، زیرا پدر و مادر در دوران کودکی به عنوانشودی م

در دیگر مراحل از جمله و فرزندان  نیارتباط موثر والد نهیو زم ندیآی منابع او به حساب م

از  یکیبه عنوان  یفرزند-رابطه والد یدر دوران نوجوان .شودی فراهم م قیطر نیاز انوجوانی 

که خود از عوامل مختلفی چون دلبستگی به  (2121،  1می)ل شودی عناصر شناخته م نیتریاصل

 ،یینژاد و رجا ی؛ترجمه خو 2نی)کر عنوان شروع و مبنای زیستی رابطه ی والد فرزندی

، همدلی به عنوان لازمه ی درک فرزند از سوی والدین )به خصوص در رفتار غیرکلامی (1934

 ،یسی)شکرکن، نفواطف مثبت به ویژه به صورت غیر مشروط و تداوم این توجه (، ابراز ع

و رموز ارتباط  هایدگیچیکودکان هنوز پارتباط غیرکلامی؛ زیرا   (1933و ماهر،  یعیبرادران رف

و پذیرش غیرمشروط است که در صورت  (1939نژاد،  ی)نواب دانندی نم یرا به خوب یکلام

رشد سالم فرزندان در تمام ابعاد  و یتباط موثر و مطلوب والد فرزنداروجود این عوامل، سبب 

،  9کوای)سادوون گذاردی نوجوانان اثر م یفرد نیرابطه بر عزت نفس و روابط ب نی. اشودی م

در زمینه ی ارتباط والد فرزندی الگوی رفتاری پدر و مادر با کودک در سه الگوی  (.2119

مقتدرانه باعث  یسبک والدگرنه وجود دارد که در این میان مقتدرانه، سهل گیرانه و مستبدا

که می تواند در  (1931نژاد،  ی)مهر شودیو سلامت روان م تیاحساس کفا ،یستگیشا شیافزا

در دهه گذشته پیش بینی عزت نفس فرزند در سنین نوجوانی نقش موثری داشته باشد، 

و  یاست که در آن دلبستگ یدوره انتقال ینوجوان نکهیبر ا یمبن یسنت یها هیاز فرض نیمحقق

 تیاهم نیمب نی( و ا2121 م،یاند ) ل است فاصله گرفته نیاز والد شتریهمسالان ب نیتعامل ب

است. در  یدوره از زندگ نیها با نوجوانان در ا نحوه تعامل و ارتباط آن ژهیبه و نینقش والد

 -رابطه پدر تیفیشخص شد ک(، م2112)  4نتریو و ژونیپژوهش فوسکو، استورم شاک، د

رابطه  کهیهمراه است در حال یدوران نوجوان لیدر اوا یضداجتماع یفرزند با کاهش رفتارها

و  ریساکال، ازدم نیعلاوه بر ا ندارد. یارتباط یضداجتماع یفرزند با کاهش رفتارها -مادر

                                                           
1- Lim 
2- Crain 
3- Sadovnikova 
4- Fosco,Stormshak,Dishion &Winter 
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ر ارتباط دخت-عزت نفس و رابطه پدر نی( در پژوهش خود نشان دادند ب2111)  1کروکلو

 2سان .کندی م ینیبشیدختر عزت نفس دختران نوجوان را پ-وجود دارد و رابطه پدر یمعنادار

 نیرا با والد یتر که روابط نامطلوب یکه نوجوانانی دریافتند (، در پژوهش2121و همکاران  )

 لیاتم جهیدرنت شودی آنها کمتر ارضا م یشناخت روان نیادیبن یازهاین کنند،ی خود تجربه م

به این  (،2112و همکاران ) 9ریطه گرید یدر پژوهش به استفاده از تلفن همراه دارند. یشتریب

با  یمیو رابطه گرم و صم نیوالد تیمثل )حما یاجتماع یها تیحما نیکه بنتیجه رسیدند 

رابطه عزت نفس با  نیچن وجود دارد هم یدوستان( و عزت نفس رابطه معنادار تیآنها و حما

 یاعتصاممطالعه ی  دوستان و عزت نفس است. تیحما نیتر از رابطه ب یانواده قوخ تیحما

ارتباط  یدر الگو تیمقبول اسیمقنشان داد که خرده (،1933) یو زارع بهرام آباد یپور، باقر

نفس معنادار است. ارتباط مادر بر عزت یدر الگو یدگیتنو درهم تیمقبول اسیمقپدر و خرده

معنادار  ریتأث انیدانشجو یارتباط یهابر مهارت زین ینفس اجتماععزت اسیمق خرده نیهمچن

عزت نفس  کنندهی نیب شیعوامل پ ییشناسا نهیپژوهش در زم رسدیبه نظر مبنا براین  داشت.

و ضرورت دارد.  تیاهم یدوره از زندگ نیا ژهیو یازهایها و ن نوجوانان با توجه به چالش

 یعزت نفس، سلامت روان، سازگار تیتقو یرا برا نهیها زم مولفه نینسبت به ا یچرا که آگاه

ی نیز روان شناخت نیادیبن یازهاین. کندی فراهم م یزندگ ینوجوانان در مراحل بعد تیو موفق

هستند  یو رشد افراد ضرور یکپارچگی ،یسازگار یکه برا یروانشناخت یبه عنوان مواد مغذ

که اهمیت تامین این نیازها در سنین  (2121، 4سوینس ونستین کیست، ریان،شوند ) یم فیتعر

نوجوانی به عنوان دوره ی حساس رشدی که افزایش تمایل  مبادرت به رفتارهای پر ریسک را 

عزت نفس  ینیب شیعوامل ذکر شده در پ تیبا توجه به اهمدر پی دارد بسیار قابل توجه است. 

به مدل  یابیعزت نفس بر سلامت روان؛ دست و نقش گریکدیبا  میمفاه نینوجوانان، ارتباط ا

 است. قیتحق نیا یبرا تیحائز اهم یا با عزت نفس مسئله میمفاه نیا یارتباط

                                                           
1- Sagkal, ozdemir & koruklu 
2- Sun et al 
3- Tahir 
4 - Vansteen kiste, Ryan & soens  
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ترین و های مختلف زندگی انسان، دوران نوجوانی از مهمبا توجه به این که از بین دوره     

با توجه به (، و 1411)کاظمی و قمری،  رودترین مراحل زندگی هر فرد به شمار میحساس

بینی عزت نفس نوجوانان، ارتباط این مفاهیم با یکدیگر و اهمیت عوامل ذکر شده در پیش

ای نقش عزت نفس بر سلامت روان دستیابی به مدل ارتباطی این مفاهیم با عزت نفس مسئله

بینی عزت نفس نوجوانان حائز اهمیت برای این تحقیق است. هدف اصلی این پژوهش پیش

 فرزند، نیازهای بنیادین روانشناختی و خودپنداره است. -اساس رابطه والدبر

 

 روش

 یپژوهش حاضر را تمام یجامعه آمار. بود همبستگی - توصیفی حاضر پژوهش روش     

 1933-1411 یلیدر سال تحص بدیشهرستان مهای رستانیدانش آموزان دوره دوم متوسطه دب

نفری برای پژوهش در نظر گرفته شد  411ری، حجم نمونه آماجامعه  نیدادند که از ب لیتشک

نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید اما به علت تکمیل ناقص  491که با احتمال ریزش تعداد 

با نفر که قابلیت تحلیل داشت مورد بررسی قرار گرفت.  931ها در نهایت نتایج پرسشنامه

ها آموزان در کلاس، عدم حضور منظم دانشها در رفت آمدتوجه به شرایط کرونا و محدودیت

و مدارس، همچنین تعطیلی مدارس نمونه مورد نظر براساس سهولت در دسترس انتخاب 

ها در دوره دوم متوسطه و قرار های ورود شامل در حال تحصیل بودن آزمودنیگردید. ملاک

شامل عدم رضایت  های خروج از پژوهشسال بود. ملاک 11تا  12ها در رده سنی داشتن آن

قرار ها و ها توسط آزمودنیها برای شرکت در پژوهش، تکمیل ناقص پرسشنامهآزمودنی

روش کار در ابتدا به این صورت بود که پس از اخد  .نداشتن آنها در بازه سنی مورد نظر بود

ز از نامه از دانشگاه الزهرا و ارسال آن به اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد و کسب مجو

های پژوهش که به صورت آنلاین طراحی شده بودند )گوگل فرم( اداره مربوطه لینک پرسشنامه

های میبد ارسال گردید، در مرحله بعد برای دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم دبیرستان

ها و داوطلبانه بودن پژوهش در صورت تمایل به ها با آگاهی از محرمانه بودن پاسخآزمودنی

های کامل ها پاسخ دادند و در نهایت پس از حذف موارد ناقص، پرسشنامهات پرسشنامهسوال

 شد. SPSS 25جمع آوری و به منظور تحلیل وارد نرم افزار آماری 



 22/   و خودپنداره یروان شناخت نیادیبن یازهاین ،فرزند-والدبینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه پیش 

 

 ابزار پژوهش

جهت اجرای پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد شده و همچنین یک پرسشنامه به منظور      

 یآزمودن ، سنیلیتحص هیت، پایشامل جنس هاآزمودنیسنجش مشخصات جمعیت شناختی 

  استفاده گردید. هایپدر و مادر و شهر محل سکونت آزمودن لاتیها، تحص

( براساس تجدید 1391این سیاهه توسط کوپر اسمیت ): 1کوپر اسمیت سیاهه عزت نفس     

 21ین ابزار دارای ( تهیه شده است. ا1324) 2نظر انجام شده بر روی مقیاس راجرز و دیموند

ها به سنجد و پاسخماده دیگر عزت نفس فرد را می 21سنج و ماده آن دروغ 1باشد که ماده می

(. چنانچه 1931نژاد، صدری، رمضان ساعتچی و غفاری، صورت بلی و خیر هستند )مهری

آزمون  نمره کسب کند نشان دهنده اعتبار پایین آن 4ماده دروغ سنج بیشتر از  1آزمودنی از 

(. این ابزار 1912است و آزمودنی سعی در بهتر جلوه دادن خود داشته است )یارمحمدیان، 

ماده، عزت 1عزت نفس کودکان و نوجوانان را در چهار بعد عزت نفس اجتماعی )همسالان(با 

ماده و عزت نفس عمومی )خود(  1ماده، عزت نفس خانوادگی با  1نفس تحصیلی )مدرسه( با 

آید خرده مقیاس یک نمره کلی نیز برای فرد به دست می 4سنجد که علاوه بر این میماده  29با

و در هر  29(. حداکثر نمره در مقیاس عمومی برابر 1931نژاد، )کشاورزافشار، هدهدی و علی

است )فتحی  21باشد همچنین حداکثر نمره کلی عزت نفس می 1های دیگر یک از مقیاس

( در پژوهش خود ضریب همسانی درونی 1331(.  کوپر اسمیت )1932آشتیانی و داستانی، 

گزارش کرده  11/1و بعد از سه سال  11/1و ضریب بازآزمایی بعد از پنج هفته  31/1تا  19/1

را  11/1( ضریب آلفای کرونباخ 1331) 9هرز و گولن. (1932است. )فتحی آشتیانی و داستانی، 

( ضریب 2119) 4ند، همچنین ادموندسون و همکارانابرای نمره کلی این آزمون گزارش کرده

اند )فتحی آشتیانی، داستانی، را برای این مقیاس گزارش کرده 31/1تا  19/1همسانی درونی 

و برای دختران  93/1(، ضریب اعتبار برای پسران 1919(. در مطالعه شکرشکن و وینی )1932

                                                           
1 - Cooper Smith Self-esteem Inventory 
2 - Rogers & Dymond 
3 - Herz & Gullone 
4 - Edmondson et al 
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رای پسران و دختران به ترتیب گزارش شد همچنین ضرایب پایانی در این پژوهش ب 11/1

(، با روش دو نیم 1911(. پورشافعی )1939است )صفرزاده و مرعشیان، بوده 32/1و  31/1

روز  12هفته و  14و با روش بازآزمایی این آزمون با فاصله  11/1کردن ضریب پایانی را 

داستانی، و  کرده است )فتحی آشتیانیرا برای این آزمون گزارش شده  11/1و  11/1ضریب 

 به دست آمد. 11/1(. در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 1932

( تدوین شد 1319این مقیاس توسط فاین، مورلند و شوبل ): 1فرزند-مقیاس رابطه والد     

ها رود و نظر نوجوانان را درباره رابطه آنفرزند به کار می-که برای سنجش کیفیت ارتباط والد

ای است که یک فرم آن برای سنجش ماده 24سنجد. این مقیاس دارای دو فرم شان میبا والدین

گذاری این مقیاس رود . نمرهکار میرابطه با پدر و یک فرم دیگر برای سنجش رابطه با مادر به

باشد و نمره بالاتر در این = خیلی زیاد( می 1= هیچ،  1درجه ای لیکرت ) 1به صورت طیف 

دهد و نمره کل، مجموع میانگین خرده فرزند را نشان می-رابطه بهتر والدمقیاس کیفیت 

(. فاین و همکاران ضرایب آلفای 1931ها است )مهربان، کرمی، اسدزاده و ستوده اصل، مقیاس

اند گزارش کرده 34/1و برای نسخه مادر  39/1کرونباخ برای این پرسشنامه را برای نسخه پدر 

در . (1933دهد. )شیرودآقایی، امیرفخرایی و زارعی، بزار را نشان میکه اعتبار بالای این ا

( ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس مربوط به پدر 1931پژوهش مهربان و همکاران )

به  11/1و ضریب آلفای کلی والدین  39/1تا  91/1و برای خرده مقیاس مادر  39/1تا  19/1

های مربوط به آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس است. در پژوهش حاضر، ضریبدست آمده

 به دست آمد. 13/1تا  99/1های مادر و برای خرده مقیاس 19/1تا  11/1پدر 

( 2111این مقیاس توسط گاردیا، ریان و دسی ): 2مقیاس نیازهای بنیادین روان شناختی     

دمختاری، تدوین گردیده است و میزان احساس حمایت و ارضای سه نیاز اساسی خو

باشد که سوال می 21سنجد همچنین این مقیاس دارای شایستگی و تعلق یا ارتباط را می

 کاملا درست است( 1کاملا غلط است تا نمره 1از نمره ) ای لیکرتدرجه 1براساس طیف 

(. حداقل امتیاز در 1932؛ بشارت و رنجبر کلاگری، 1931شود )عمارلو و شاره،گذاری مینمره

                                                           
1 - Parent-child Relationship Scale 
2 - Basic Psychological Need Scale 



 31/   و خودپنداره یروان شناخت نیادیبن یازهاین ،فرزند-والدبینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه پیش 

باشد نشان دهنده این است که  42تا  21است اگر نمره فرد بین  141و حداکثر  21س این مقیا

دهنده نشان 112تا  42است همچنین نمره بین شناختی او کم ارضا شدهنیازهای بنیادین روان

دهنده ارضای بالای این نشان 112شناختی متوسط و نمرات بالاتر از نیازهای بنیادین روان

(. در مطالعه گاردیا و 1931؛ به نقل از عمارلو و شاره، 2111و همکاران، نیازهاست )دسی 

( ضرایب پایانی این آزمون با اجرای بر روی پدر، مادر، دوستان و شریک 2111همکاران )

؛به نقل از 2112 1گزارش شد )پتگم و همکاران 31/1، 31/1، 31/1، 31/1عشقی به ترتیب 

های سنجی این مقیاس در پژوهشهای روانویژگی. (1932قربانی سفیده خوان و حسین ثابت، 

، مورد تایید 2113 4؛ نیمیک و همکاران2113، 9، کشدان و همکاران2111 2جانستون و فینی

(، 1932(. در پژوه بشارت و رنجبر کلاگری )1932قرار گرفته است )بشارت و رنجبر کلاگری، 

به دست آمد و پایانی  31/1تا  19/1همسانی درونی این آزمون برحسب آلفای کرونباخ 

های مختلف آن گزارش شد. در پژوهش برای زیر مقیاس 11/1تا  91/1بازآزمایی این آزمون 

(، نیز ضریب آلفای کرونباخ برای بعد شایستگی خودمختاری و ارتباط یا 1931عمارلو و شاره )

ضریب آلفای  است. در پژوهش حاضر،گزارش شده 11/1، 11/1، 12/1تعلق به ترتیب 

به  92/1، 12/1، 14/1کرونباخ برای بعد شایستگی، خودمختاری و ارتباط یا تعلق به ترتیب 

 دست آمد.

به منظور سنجش  1391 – 1321این مقیاس توسط راجرز در سال : 5مقیاس خودپنداره     

رم الف( باشد که )فمیزان خودپنداره افراد تدوین شد. این ابزار دارای دو فرم الف و ب می

دهد آل را مورد سنجش قرار میخودپنداره واقعی و )فرم ب( خودپنداره آرمانی یا ایده

جفت صفت متضاد است که به صورت  22(. این آزمون دارای 1939)رئیسیون و همکاران، 

ای لیکرت از درجه 1اند و فاصله بین دو صفت با طیف متضاد و در مقابل هم قرار گرفته

(. با توجه به اینکه 1913گیرد )سلامی محمدآبادی، ورد ارزیابی قرار میم 1تا  1نمرات 

شوند، سپس از رسانده و بعد با هم جمع می 2سوال است آنها را به توان  22پرسشنامه دارای 

                                                           
1 - Petegem et al 
2 - Johnston & Finney 
3 - Kashdan et al 
4 - Neimiec et al 
5-Self-Concept Scale 
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 1تا  1شود تا نمره فرد در آزمون به دست آید. اگر نمره به دست آمده بین آنها جذر گرفته می

باشد خودپنداره  11تا  1دست آمده بین مثبت و نرمالی دارد و اگر نمره به باشد فرد خودپنداره

دهد )فرح بیجاری، به بالا خودپنداره منفی را نشان می 11فرد متوسط است و نمره خام 

( ضریب پایانی این آزمون به 1911(. در پژوهش موسوی )1932گر و ظریف جلالی، پیوسته

مد و روایی محتوایی آن توسط اساتید و مشاوران مورد به دست آ 11/1روش دو نیم کردن 

(. در پژوهش نوربخش و حسن پور 1913تایید قرار گرفته است )علیزاده، نصیری و کرمی، 

و به روش آلفای کرونباخ و دونیم کردن  19/1( پایایی به روش آزمون بازآزمون برابر با 1919)

(. در 1913عی و سلامی محمد آبادی، فر، صدیقی ارفمحاسبه شد )تمنایی 92/1و  14/1

 به دست آمد. 11/1پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 

 

 یافته ها

 41نفر) 131دانش آموز مقطع متوسطه دوم  شرکت کردند که   931پژوهش  نیدر ا     

سن  و انحراف استاندارد نیانگیپسر بودند. م گریدرصد( د 22نفر ) 211درصد( از آنان دختر و 

 هیدرصد( از آنان در پا 2/49نفر) 112سال بود و  32/1و  11/19 بیشرکت کنندگان به ترت

دوازدهم  هیدرصد( در پا 3/22نفر ) 119و  ازدهمی هی( در پاصددر 3/91نفر ) 129دهم، 

 بودند.  لیمشغول به تحص

به  های توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. در این پژوهششاخص 1جدول      

منظور ارزیابی مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها مقادیر کشیدگی و چولگی مورد بررسی قرار 

+ و 2نشان می دهد مقادیر مزبور برای همه متغیرها در محدوده  1گرفت و همچنان که جدول 

 قرار دارد. بنابراین می توان گفت توزیع داده های مربوط به متغیرهای پژوهش نرمال بود. -2

 

 

 

 پژوهش یرهایمتغ : شاخص های توصیفی1جدول



 33/   و خودپنداره یروان شناخت نیادیبن یازهاین ،فرزند-والدبینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه پیش 

 
 نیادیبن یازهاین یشامل مؤلفه ها پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضرا 2در ادامه جدول       

 د.ده یارتباط پدر/فرزند، ارتباط مادر/فرزند، خودپنداره و عزت نفس را نشان م ،یروان شناخت

 : ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق2 جدول

 
 یپژوهش بود. به طور نهیشیدر جهت مورد انتظار و همسو با پ رهایمتغ نیب یهمبستگ بیضرا     

خودپنداره به صورت  ریو ارتباط والد/فرزند به صورت مثبت و متغ نیادیبن یازهایکه همه مؤلفه ن

است که در  یعزت نفس همبسته بودند. گفتن یبا مؤلفه ها 11/1 یو در سطح معنادار یمنف

 نییخودپنداره، نمرات بالا نشانگر خودپنداره پا ریسنجش متغ یمه به کار گرفته شده براپرسشنا

 و معقول است.  یمنطق رهایمتغ گریخودپنداره و د نیب یجهت همبستگ نیاست. بنابرا

 فرزند-رابطه والدبراساس  عزت نفس نوجوانانبینی  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش. 3جدول 

 
=F  914/1=432/124داری    =سطح معنی 111/1

2R       2 =911/1تعدیل شدهR   922/1=R 
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 ،از متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون ، نتایج بیانگر آن است که9براساس جدول      

نشان در معادله  رابطه معناداریفرزند با عزت نفس نوجوانان،  -فرزند و رابطه پدر -رابطه مادر

درصد از واریانس تغییرات مربوط  1/9 در مجموع توانسته هاین متغیردهد اکه نشان می دادند

   (P˂0/01) تبیین نمایندعزت نفس نوجوانان به متغیر 

نیازهای بنیادین براساس  عزت نفس نوجوانانبینی  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش. 4جدول 

 روان شناختی

 
هر  ،متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیوناز  ، نتایج بیانگر آن است که4اساس جدول بر      

در معادله  رابطه معناداریسه نیاز خودمختاری، شایستگی و ارتباط با عزت نفس نوجوانان، 

درصد از واریانس تغییرات  2/2 در مجموع توانسته هادهد این متغیرکه نشان می نشان دادند

   (P˂0/01) تبیین نمایندعزت نفس نوجوانان مربوط به متغیر 

 خودپندارهبراساس  عزت نفس نوجوانانبینی  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش. 5جدول 

 
رابطه با عزت نفس نوجوانان،  خودپندارهمتغیر  ، نتایج بیانگر آن است که2براساس جدول      

درصد از  1/2 در مجموع دهد این متغیر توانستهکه نشان می نشان داددر معادله  معناداری

  .(P˂0/01)د تبیین نمایعزت نفس نوجوانان یانس تغییرات مربوط به متغیر وار

 

 

 



 35/   و خودپنداره یروان شناخت نیادیبن یازهاین ،فرزند-والدبینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه پیش 

 بحث و نتیجه گیری

 یازهاین ،فرزند-والدبینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه پیش هدف با حاضر پژوهش     

فرزند  -براساس یافته اول پژوهش، ارتباط والد. شد انجام خودپندارهی و روان شناخت نیادیبن

های کند. این یافته با پژوهشبینی مینفس را در نوجوانان پیشه صورت مثبت و معنادار عزتب

پور و (، اعتصامی2114(، جانسون و گالامبوس )2119(، سادونیکووا )2111ساکال و همکاران )

(، فرشاد و 1932(، سپهریان آذر و همکاران )1931پور و همکاران )(، عباس1933همکاران )

 ( همسو است. 1932التاج تهرانی )(، دره1934(، میرزایی کوتنائی )1934) همکاران

بینی فرزند پیش-ها این چنین می توان اظهار نمود، رابطه والددر راستای تبیین این یافته     

گونه توان اینهای پیشین میکننده عزت نفس نوجوانان است با توجه با مبانی نظری و پژوهش

ترین عوامل در فرزند همچنان یکی از مهم-در دوران نوجوانی ارتباط والد استدلال نمود که

های مختلف شخصیت فرد به رشد روانی و عاملی موثر در روابط بین فردی و رشد جنبه

آید و تعاملات والد فرزندی زمانی بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت که برمبنای حساب می

مثبت شکل گرفته باشد. در واقع بنا به نظریه راجرز  صمیمت، حمایت، پذیرش و احساسات

های والدین از جمله پذیرش، همدلی، توجه، گرمی و صمیمت با فرزندان به طور مثبت نگرش

مستقیم عزت نفس فرزندان را در بزرگسالی تحت تاثیر قرار می دهد علاوه بر این مطابق با  و

گیری عزت نفس را رفتار و واکنش دیگران نسبت ترین منابع شکلنظریه آینه خودنما که مهم

ترین توان این چنین نتیجه گرفت که تعاملات والد فرزندی که به عنوان مهمداند میبه خود می

بینی ترین عوامل پیششود یکی از اصلیط در جریان رشد کودکان و نوجوانان شناخته میرواب

نفس یک شاخص باشد. در حقیقت با توجه به اینکه عزتکننده عزت نفس در نوجوانان می

شود و از طرفی مطابق با یافته پژوهش شناختی و سلامت روان شناخته میمهم سازگاری روان

بینی کننده آن باشد بنابراین توجه بیشتر زندی تا حدودی می تواند پیشحاضر رابطه والد فر

والدین به نوجوانان و داشتن روابط گرم و صمیمانه با آنها زمینه را برای شکل گیری عزت 

های خانوادگی که روابط والد نفس مطلوب فراهم می آورد و پرورش نوجوانان در بافت

شود نوجوانان با سات و ارتباطات مثبت است موجب میفرزندی در آن برمبنای حمایت، احسا
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های اجتماعی در امان باشند و سلامت روان بالاتر برخورداری از عزت نفس بالا از گزند آسیب

 و مشکلات رفتاری کمتری را نشان دهند. 

باشد که از طرفی دیگر در پژوهش حاضر نکته ای که لازم است به آن اشاره نمود این می     

( بیشتر از ضریب بتا بین p ،222/1=β<11/1فرزند و عزت نفس )-یب بتا بین ارتباط پدرضر

های ساکال ( است. این یافته با پژوهشp ،129/1=β<12/1فرزند و عزت نفس )-ارتباط مادر

(، مریکانگاس و همکاران 2111(، هافمن )2112(، فوسکو و همکاران )2111و همکاران )

 ( همسو است. 2111)

نقش پدر در امر والدگری فقط به عنوان کسی که در فرآیند فرزندپروری و رشد کودک به      

(، بلکه پدر به عنوان شخصی مقتدر 2111کند ختم نمی شود )ساکال و همکاران، مادرکمک می

کند و در خانواده فرزندان خود را به کسب استقلال، خود مختاری و ریسک پذیری تشویق می

کند در صورتی که مادر در خانواده تمایل بیشتری برای ه رفع مشکل کمک میرفتار او اغلب ب

(. علاوه بر این پدران علاقمند هستند تا فرزندان 2111رفع آشفتگی فرزندان دارند )هافمن، 

خود را به کسب تجارب جدید سوق دهند و از این طریق فرد کسب مهارت جدید را 

؛به نقل از 1931اعمال خود را بر عهده بگیرد )قاسمی، گیرد که مسئولیت آموزد و یاد میمی

فرزند در -دهند که نقش تعامل پدرهای بسیاری نشان می(. پژوهش1934میرزایی کوتنایی، 

کودکی اثر بیشتری بر سازگاری و سلامت روانشناختی فرزندان دارد )ساکال و همکاران، 

 (1934کوتنایی،  ؛ میرزایی2112؛فوسکو و همکاران، 2111؛ هافمن، 2111

هایی که به آن اشاره ای که در فرضیه حاضر به دست آمد و با توجه به پژوهشبا توجه به یافته     

فرزند چون سپری در برابر تنش و اضطراب -گونه تبیین نمود که رابطه عاطفی پدرتوان اینشد می

حمایتگر، گرم و صمیمی باشد و کند. زمانی که پدر در خانواده فرزندان در دوران نوجوانی عمل می

تواند سبب سلامت محیط امنی را برای فرزندان خود مهیا سازد به شدت مادر و حتی بیشتر از او می

نفس و کاهش مشکلات روانی و رفتاری نوجوانان روان، شکل گیری شخصیت سالم، افزایش عزت

ش عزت نفس و دستیابی به شود و از سویی دیگر کسب استقلال، احساس شایستگی در عمل، افزای

تصور خود مثبت که نیازهای اساسی این دوران به ویژه نیازهای اساسی اواسط و اواخر نوجوانی به 

آید شاید به واسطه رابطه پدر فرزند بهتر بتواند ارضا شود چرا که مطابق پیشینه پژوهشی حساب می



 32/   و خودپنداره یروان شناخت نیادیبن یازهاین ،فرزند-والدبینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه پیش 

کنند. بنابراین می توان به ا هدایت میپدران بیشتر نوجوانان خود را به سمت دستیابی به این نیازه

فرزند می تواند -فرزند بیشتر از رابطه مادر-این نتیجه دست یافت که در پژوهش حاضر رابطه پدر

بینی کند. اما لازم به ذکر است این یافته با توجه به نمونه پژوهش عزت نفس را در نوجوانان پیش

بد بودند حاصل شد و این امکان وجود دارد که سال شهرستان می11تا12حاضر که نوجوانان سنین 

های دیگر به دلیل شرایط محیطی، فرهنگی و اجتماعی ها و فرهنگبا پژوهش بر روی نمونه

های بیشتری مختلف نتایجی متفاوت از نتایج یافته حاضر به دست آید از این رو لازم است پژوهش

فرزند و -ری در مورد شدت تاثیر رابطه پدردر این رابطه صورت گیرد تا بتوان به نتایج دقیق ت

 بینی عزت نفس نوجوانان دست یافت. فرزند و بررسی معناداری این اثرات در پیش-مادر

شناختی به صورت مثبت و معنادار دهد نیازهای بنیادین رواندیگر پژوهش نشان می یافته     

(، ساکال و 2111های ریان و دسی )پژوهشکند. این یافته با بینی مینفس را در نوجوانان پیشعزت

(، ساداتی فیروز آبادی و 1931(، حیدری )2111(، دسی و ریان )2112(، امت )2111همکاران )

 ( همسو است. 1932(، سپهریان آذر و همکاران )1932(، صالحی و همکاران )1939ملتفت )

بینی سلامت روان (، که با هدف پیش2111همان گونه که در پژوهش دسی و ریان )     

نفس و اضطراب( از طریق حمایت از استقلال افراد با نقش میانجی )براساس دو مولفه عزت

شناختی شناختی انجام شد مشخص گردید، ارضای نیازهای بنیادین رواننیازهای بنیادین روان

ان نفس و خودکارآمدی خواهد شد. همخوشناختی از جمله عزتهای روانسبب افزایش مولفه

(، در پژوهش خود نشان داد ارضای نیازهای خودمختاری و تعلق 2112با این یافته امت )

-نفس دانشجویان است در حالیکه ارضای نیاز شایستگی عزتبینی کننده قوی برای عزتپیش

ها به نفس آزمودنیبینی نکرد، علاوه بر این عزتکنندگان را در پژوهش وی پیشنفس شرکت

سطح درآمد والدین و چگونگی ادراک آنها از تعامل با والدین وابسته است در تحصیلات مادر، 

 ها نداشت. نفس آزمودنیکه سطح تحصیلات پدر و جنسیت تاثیری بر عزتحالی

(، نشان داده شد حمایت از خودمختاری دانش 1931از سویی دیگر در پژوهش حیدری )     

یم گیری به آنها در فرآیند یادگیری است، خودمختاری آموزان که به معنای دادن حق انتخاب و تصم

آموزان در شناختی موجب پیامدهای مثبتی چون تعامل بیشتر دانشنبه عنوان یک نیاز اساسی روا

شود و تر مطالب درسی میهای مدرسه، ایجاد علاقه و درک عمیقکلاس، مشارکت آنها در فعالیت
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های آموزشی افزایش انگیزه درونی، تلاش بیشتر طنتیجه ارضای نیاز خودمختاری در محی

باشد، در مقابل اگر معلمان های آموزشی و ارتقا عزت نفس دانش آموزان میآموزان در محیطدانش

شیوه کنترلی را در آموزش پیش بگیرند دانش آموزان علاقه کمتری به مطالب درسی نشان داده، 

در نتیجه اضطراب بالاتری را تجربه خواهند کرد  احساس خودمختاری و شایستگی کمتری دارند و

تری را تری خواهند داشت در نتیجه عزت نفس تحصیلی پایینو در امتحانات عملکرد ضعیف

کنند. در واقع در این پژوهش مشخص گردید که برای تجربه مداوم بهزیستی روانی در تجربه می

 طول زندگی ارضای سه نیاز اساسی ضرورت دارد. 

(، صورت گرفت نشان داده شد 1334) 1در پژوهشی دیگر که توسط ریان، استیلر و لینچ      

آموزانی که نسبت به والدین و معلمان خود احساس امنیت داشتند و در هنگام رویارویی دانش

های علمی خود توانستند از آنها کمک بگیرند بهتر از دیگران از پس شکستبا مشکل می

شدند در نتیجه نسبت تار مستقل تری داشتند و بیشتر درگیر یادگیری میبرآمده، در مدرسه رف

، 2به خود احساس بهتری داشته و از عزت نفس بالاتری برخوردار بودند )دسی، ریان و ویلیامز

 (. 1931به نقل از حیدری،  1339

گری تعیینتوان اظهار نمود که در نظریه خودها این چنین میدر راستای تبیین این یافته     

دسی و ریان نیز مشخص گردید، سه نیاز اساسی استقلال، شایستگی و ارتباط برای ساخت 

های مختلف شخصیت، رشد اجتماعی و سلامت روان ضروری هستند )ریان و دسی، جنبه

شناختی موجب رو باتوجه به این نظریه، ارضای نیازهای اساسی روان( از همین2111

که این نیازها شود و در صورتیشد و ارتقا سلامت روان افراد میخودکارآمدی، تسهیل در ر

نادیده گرفته شوند یا ارضا نشوند موجب پیامدهای منفی همچون رفتارهای نابهنجار و اختلال 

 (. 2112در سلامت روان خواهد شد )امت، 

ت به مسیر کل شناختی نسبنیازهای بنیادین روان که مسیرکل دهدیافته پژوهش حاضر نشان می     

تری برای عزت نفس نوجوانان است در تبیین این یافته کننده قویبینیفرزند پیش-رابطه والد

توان گفت که سه نیاز اساسی خودمختاری، تعلق و شایستگی نیازهایی هستند که شاید بتوان آنها می

                                                           
1 - Ryan, Stiller &Lynch 
2 - Deci , Ryan & Williams 
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صصی مربوط به را نیازهای ویژه دوران نوجوانی تعریف نمود چرا که در اکثر متون و کتب تخ

شود و این نشان دهنده اهمیت نوجوانان و دوران نوجوانی از این سه نیاز صحبت به میان آورده می

فرزندی یکی از -این نیازها به ویژه در دوران نوجوانی است. در حقیقت اگرچه رابطه والد

ید اما به آدهی شخصیت فرد از همان ابتدای کودکی به حساب میترین عوامل رشد و شکلاصلی

تری تدریج با بزرگتر شدن کودک و ورود او به مراحل بعدی زندگی، فرد به نیازهای روانی گسترده

چون خودمختاری، شایستگی و تعلق برای شکل دادن شخصیت سالم و سلامت روان احتیاج دارد 

ان، همسالان، از طرفی دیگر ارضای این نیازها نه فقط از طریق والدین بلکه به واسطه دوستان، معلم

گیرد و ارضای سایراعضای خانواده و افرادی که به نوعی با فرد ارتباط نزدیک دارند نیز صورت می

بخشد به عبارتی زمانی که نیازهای اساسی بیشتر این نیازها دستیابی به سلامت روان را تسهیل می

نفس کند و عزتل میها بهتر عمشناختی برآورده شده باشد فرد در پاسخ به خودارزیابیروان

های دهد. در یک تبیین کلی با استناد به پژوهشهای مختلف نشان میبالاتری را از خود در جنبه

شناختی به هم گونه استدلال نمود که سه نیاز اساسی روانتوان اینپیشین و پژوهش حاضر می

کسب خودمختاری و استقلال  تواند امنیت لازم را برایاند و ارضای نیاز ارتباط و تعلق میوابسته

شود و آورد و خودمختاری در عمل موجب افزایش شایستگی و خودکارآمدی در افراد میفراهم می

های مختلف زندگی زمینه را برای احساس پذیرش از سوی در نتیجه تجربه شایستگی در جنبه

دهند و یشین نشان میهای پگونه که پژوهشکند. در واقع همانجامعه و خود ارزشمندی فراهم می

دهی و رشد عزت نفس ارضای با توجه به یافته پژوهش حاضر، یکی از متغیرهای مهم در شکل

چنین استدلال توان اینشناختی است. از طرفی دیگر براساس نظریه مزلو مینیازهای بنیادین روان

تر است )شولتز طح پائیننمود که خودشکوفایی و عملکرد بهینه افراد تابع ارضای نیازهای پایه و س

( بنابراین ارضای نیازهایی چون تعلق و ارتباط 1939ی سید محمدی، ؛ ترجمه2119و شولتز، 

 نفس و خودشکوفایی خواهد شد. موجب ارضای نیازهای سطوح بالاتر مثل ارزش، احترام، عزت

س را در نفصورت منفی و معنادار عزتدیگر پژوهش، خودپنداره به براساس یافته     

کند لازم به ذکر است در این پژوهش نمرات بالا در خودپنداره بیانگر بینی مینوجوانان پیش

 باشد بنابراین این بافته منطقی است. خودپنداره منفی و پائین می
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(؛مارش و همکاران 2121(؛ کاواموتو )2121های چن و همکاران )این یافته با پژوهش     

( 1932(؛ شجاعی باغینی )1939( ؛رئیسون و همکاران )1939همکاران )( ؛ربیعی نژاد و 2119)

 ( همسو است. 1912و یارمحمدیان )

مفهوم خودپنداره که در برگیرنده توصیف فرد از خود یا برچسب هایی است که به خود می      

 های رفتاری، نگرش ها، هیجانات و عواطف فردزند و این توصیفات به ظاهر فیزیکی، ویژگی

( با عزت نفس ارتباط نزدیکی دارد )رئیسون و همکاران، 2121شود )چن و همکاران، مرتبط می

شود دهند که عزت نفس کودکان بر پایه خودپنداره آنان بنا میها نشان می(. بعضی از پژوهش1939

رای ( از طرفی دیگر با توجه به نظریه راجرز که ب2119؛ مارش و همکاران، 2121)چن و همکاران، 

گیرد که شامل خودپنداره واقعی و آرمانی است و هر اندازه فاصله هر فرد دو خودپنداره در نظر می

بین خودپنداره واقعی و خودپنداره آرمانی کمتر باشد فرد احساس رضایت بیشتری خواهد کرد 

تیجه ها به این ن( در حقیقت برخی از پژوهش1939، ترجمه براهنی و همکاران، 2111)اتکینسون 

دست یافتند که حاصل تعادل میان خود واقعی و خودآرمانی عزت نفس بالا است؛ درحالیکه ضعف 

؛به 2111آل است )مشکی و اشتریان، در عزت نفس نتیجه تفاوت بسیار میان خودواقعی و خود ایده

 ( . 1931نقل از نادری لردجانی و همکاران، 

گونه اظهار داشت که حاصل شد می توان ایناین یافته در پژوهش حاضر نیز به نوعی      

فاصله کم یا زیاد بین خودپنداره واقعی و آرمانی یکی از عوامل مهمی است که می تواند 

بینی کند. بنابراین خودپنداره به عنوان هسته شخصیت از اهمیت نفس نوجوانان را پیشعزت

عواطف افراد را تحت تاثیر قرار بالایی برخوردار است. در حقیقت خودپنداره رفتار، شناخت و 

های نفس، یکپارچگی اجتماعی و موفقیتتواند میزان رضایت از زندگی، عزتدهد و میمی

 (. 1932بینی کند )شجاعی باغینی، فردی را پیش

نفس سازمانی (، که به بررسی رابطه خودپنداره و عزت1932در پژوهش شجاعی باغینی )     

ایی شهر کرمان پرداخته شد مشخص گردید که بین خودپنداره و های اجرکارکنان دستگاه

نفس سازمانی رابطه معنادار وجود دارد نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد یکی از عزت

 نفس افراد خودپنداره آنها است. عوامل موثر بر عزت
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دپنداره بر ( در پژوهش خود نشان دادند خو1932از سویی دیگر ربیعی نژاد و همکاران )     

عزت نفس دانش آموزان اثر مستقیم و معناداری دارد در این پژوهش نشان داده شد که 

شود و این تاثیر مثبتی خودپنداره مثبت سبب عملکرد بهتر دانش آموزان در تکالیف مدرسه می

 بر عزت نفس آنها دارد. 

( که در پژوهش خود به 1932فر )یافته حاصل از این فرضیه با پژوهش کرامتی و پاینده     

-نفس عمومی، خودپنداره بدنی و عزتاین نتیجه دست یافتند که بین خودپنداره بدنی و عزت

نفس نفس اجتماعی و خودپنداره بدنی و عزتنفس خانوادگی، خودپنداره بدنی و عزت

شاید ای وجود ندارد، ناهمسو است در تبیین آن آموزان دارای ناتوانی رابطهتحصیلی در دانش

های ذهنی، های پژوهش آنها افراد با ناتوانیبتوان به این موضوع اشاره نمود که آزمودنی

کنندگان نتایج حاصل از تحقیق آنها را با حرکتی و جسمی بودند که این ویژگی شرکت

 کند. کننده آن هستند متمایز میتحقیقاتی که افراد عادی شرکت

نشان می دهد خودپنداره، عزت نفس نوجوانان را به های حاصل از این فرضیه یافته     

کند در توضیح آن باید به این مورد اشاره نمود، بنا به نظر بینی میصورت منفی و معنادار پیش

راجرز هرچه فاصله خودپنداره آرمانی و خودپنداره واقعی بیشتر باشد فرد تصور منفی تری از 

های بدنی می تواند وانایی ها، ظاهر و ویژگیخود دارد در نتیجه تصور منفی از صفات، ت

های مختلف اجتماعی، خانوادگی، ارزیابی فرد از خود و عزت نفس نوجوانان را در جنبه

تحصیلی و عمومی تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر نمرات بالا در خودپنداره نمایانگر 

دارند از این رو تصور منفی از  آن است که خودآرمانی و خودواقعی در فرد باهم فاصله زیادی

های پیشین و یافته پژوهش خود با عزت نفس بالا رابطه معکوس دارد. در راستای پژوهش

حاضر می توان اینگونه تبیین نمود که افراد با توجه به ادراکی که از موقعیت شخصی خود در 

کسی که خودپنداره  کنند از این جهتذهن دارند خود را به صورت مثبت یا منفی ارزیابی می

کند و بالعکس فردی که ادراک منفی از خود دارد مثبتی دارد احساس ارزشمندی بیشتری می

 احساس خود ارزشمندی در او کمتر است. 

-آموزان دوره دوم دبیرستاننتایج حاصل از این پژوهش از نمونه پژوهشی ذکر شده، دانش     

آموزان های پژوهش به دانشتعمیم یافته های شهرستان میبد حاصل شده است بنابراین
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های سنی متفاوت باید با احتیاط صورت گیرد، علاوه بر این برای شهرهای دیگر و گروه

های دیگر های سنی و نمونهدستیابی به استنباط قطعی لازم است این پژوهش در مدارس، گروه

گیری نمود.  اجرای تری نتیجههای پژوهش با اطمینان بیشتکرار گردد تا بتوان درمورد یافته

های پژوهش از صورت غیرآزمایشگاهی و مقطعی بود از این رو تکرار یافتهپژوهش حاضر به

های طریق مطالعات طولی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، علاوه بر این برخلاف پژوهش

امکان  دهد در این پژوهشآزمایشگاهی که به محقق امکان کنترل بسیاری از متغیرها را می

ساخت. در معلولی را دشوار می -کنترل موقعیت، میسر نبود و این امکان برقراری روابط علی

دهی بود استفاده گردید ها که به صورت خودگزارشاین پژوهش تنها از اطلاعات پرسشنامه

-های والدین برای جمعهای دیگری مثل گزارشتوان به شیوهبنابراین در تحقیقات بعدی می

ها ها استفاده نمود. به دلایل شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا اجرای پرسشنامهدادهآوری 

دیگر از گیری به شیوه غیرتصادفی صورت گرفت که این نیز یکیبه صورت آنلاین و نمونه

 های پژوهش حاضر است.محدودیت
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