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Abstract
In order to explain the mediating role of the
quality of parent-child relationship between parents’ education on the self-concept of 391 students
(195 girls and 195 boys), the statistical population
of high school students in Tehran were selected by
multi-stage cluster sampling. The study answered a
questionnaire consisting of socioeconomic status,
parent-child relationship assessment questionnaire
and self-concept questionnaire. In this Peugeot hash,
structural equation modeling method was used to analyze the data. The results showed that the total effect
of father education (p<0.05, β =0.163) and mother education (p<0.05, β= 0.270) on children’s self-concept
was positive and significant. The direct level of father education (p<0.01, β= 0.069) on children ‘s selfconcept is positive and significant. Also, the effect of
father-child relationship quality (p<0.01, β = 0.310)
and mother-child relationship quality - Child (p<0.01,
β= 0.163) has a positive and significant effect on the
self-concept of children. Indirect effect of father’s
education (p<0.01, β= 0.069) as opposed to indirect
effect of mother’s education on self-concept Children
are positive and significant at the level of 0.01, and
the quality of the father-child relationship, unlike the
quality of the mother-child relationship, mediates the
effect of education on students’ self-concept.
Keywords: Parents’ level of education, selfconcept, quality of parent-child relationship
Department of Psychology, Islamic Azad University,
Rodehen Branch, Rodehen, Iran.
Email: hashemian_kianoosh@yahoo.com
o

1نیا

آرزو سادات ملک
دکتر کیانوش
1دکتر خدیجه ابوالمعالی
1هاشمیان

چکیده
 فرزند-با هدف تبیین نقش میانجی کیفیت رابطه والد
195(  دانشآموز391 بین تحصیالت والدین بر خودپنداره
 پسر) جامعه آماری دانش آموزان متوسطه195 دختر و
شهر تهران با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای
 نمونه مورد بررسی به پرسشنامه متشکل از.انتخاب شدند
- پرسشنامه ارزیابی رابطه والد،پایگاه اقتصادی اجتماعی
 در این پژوهش.فرزند و پرسشنامه خودپنداره پاسخ دادند
از روش مدلیابی معادالت ساختاری برای تجزیه و تحلیل
 میزان، نتایج نشان داد که اثر کل.داده ها استفاده شد
) و میزان تحصیالتβ=0/163 ،p>0/05( تحصیالت پدر
) بر خودپنداره فرزندان مثبت وβ=0/270،p>05/0( مادر
>0/01(  اثر غیرمستقیم میزان تحصیالت پدر.معنادار است
.) بر خودپنداره فرزندان مثبت و معنادار استβ=0/069 ،p
)β=0/310،p >0/01( فرزند-همچنین اثر کیفیت رابطه پدر
) برβ=0/163 ،p>0/01(  فرزند-و کیفیت رابطه مادر
خودپنداره فرزندان مثبت و معنادار است اثر غیرمستقیم
) برخالف اثرβ=0/069 ،p>0/01( میزان تحصیالت پدر
غیرمستقیم میزان تحصیالت مادر بر خودپنداره فرزندان
 معنادار است و کیفیت رابطه0/01 مثبت و در سطح
 فرزند اثر میزان- فرزند برخالف کیفیت رابطه مادر-پدر
تحصیالت بر خودپنداره دانش آموزان را میانجیگری
.می کند
 کیفیت، خودپنداره، میزان تحصیالت والدین:کلیدواژهها
 فرزند-رابطه والد
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 lمقدمه
یکی از متغیرهای مؤثر در خودپنداره پایگاه اقتصادی و اجتماعی است که به معنای

رتبه بندی افراد در اجتماع براساس شاخصه های عینی و ذهنی اطالق می گردد .پایگاه
اقتصادی -اجتماعی توسط متغیرهایی مانند وضعیت شغلی ،تحصیالت ،درآمد ،میزان اموال،

منطقه مسکونی و منزلت اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد (فتحی ،میرزاپوری و لوکال،
 .)1395سواد و تحصیالت خانواده یکی از عوامل پیشرفت بشر در جهان امروز است.

بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان میتواند تأثیر بسزایی داشته باشد .در دیدگاه سیستمی

خانواده ما می توانیم افراد را از طریق تعامالتی که بین اعضاء صورت می گیرد ،بهتر بشناسیم

به این صورت که الگوی رفتاری یک عضو خانواده با دیگر افراد آن ،به طور جدایی ناپذیری
ارتباط متقابل دارد (کوری 1390،به نقل از بهرامی؛ خوشبخت .)1394 ،سواد و تحصیالت

والدین می تواند بر خودپنداره دانش آموز تأثیر داشته باشد .تحصیالت از دیدگاه اقتصادی،

افراد را به سوی رشد در اجتماع هدایت می کند .تنها جوامعی می تواند مشکالت خود را
در زمینه های بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح باالی سواد برخوردار باشند
(میرپناهی .)1395 ،والدین تحصیل کرده به دلیل مشاغل بهتر از موقعیت باالتر برخوردارند

و این روی نگرش فرزندان نسبت به والدین و احساس امنیت و اعتماد به نفس آنها تأثیر
می گذارد در نتیجه بهتر با محیط خود ارتباط برقرار می کند .البته تحصیالت به تنهایی
نمی تواند عامل پیشرفت فرد شود اما تحصیالت می تواند موجب آگاهی بیشتر و قرار گرفتن
در وضعیت اجتماعی ،اقتصادی باالتر گردد (هالت ،1387 ،به نقل از میرپناهی .)1395 ،نتایج

تحقیق صورت گرفته توسط میرپناهی ( )1395نشان داد که سطح سواد والدین بر یادگیری

دانش آموزان شهر ایالم تأثیر مستقیم و معنی داری دارد .بنابراین می توان تحصیالت والدین را

یکی از عوامل مؤثر بر شکل گیری خودپنداره مثبت تحصیلی در دانش آموزان به شمار آورد.
نتایج تحقیق کوچکعلی ( )1397و پژوهش کاوسیان و کدیور ( )1384نشان داد تحصیالت

والدین را سرآغاز و زیربنای پیشرفت جریان زندگی و خانواده برآورد کرد تا آنجایی که نقش

به سزایی در درمان دانش آموزان با اختالل یادگیری دارد .بعالوه تحقیقات تیمز در ایران نشان

دهنده ارتباط مثبت بین پیشرفت دانش آموزان در ریاضیات و متغیرهای مربوط به خانواده
مانند سطح تحصیالت والدین است (قائدامینی ،کیامنش ،قربانی.)1393 ،
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متغیر دیگری که در این پژوهش بررسی شد ارتباط والد– فرزند است .مطالعات متعدد

تأثیر کیفیت ارتباطات والد -فرزندی را بر وسعت و کیفیت ارتباطات اجتماعی فرزندان،
معنادار پیش بینی کرده اند .بروز تحوالت فرهنگی– اجتماعی و اقتصادی چشمگیر ،موجب

شده است در سال های اخیر ،ارتباطات کمتری بین فرزندان نوجوان و والدینشان برقرار
شود .روانشناسان معتقدند ،ارتباطات خانوادگی و روابط بین والدین و فرزندان خودپنداره

فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد در واقع خودپنداره منعکس کننده میزان رضایت خاطر

و خشنودی نوجوان ،از تعامل وگفتگو با والدین است .یک خودپنداره خوب از نظر هانت

( )1997موجب سازگاری بهتر نوجوانان با اجتماع می شود .دمن ( )2000نشان داد ،که
خودپنداره نوجوان در خانواده جان می گیرد و هرگونه نابسامانی در محیط خانواده ،باعث

احساس ناامنی ،عزت نفس پایین و خودپنداره های غیرمنطقی می شود .طی تحقیقات انجام
شده ،بازخوردهایی که کودکان در رابطه با توانایی های تحصیلی و اجتماعی از اطرافیان می

گیرند ،بر خودپنداره آنها تأثیر می گذارد (راتر۱۹۹۸ ،؛ به نقل از تیلور :۱۹۹۸ ،لوئیچ:۲۰۰۴ ،

ایزرا و همکاران۲۰۰۵ ،به نقل از بهرامی ،خوشبخت.)1394 ،

خانواده ،شبکه ای از ارتباط هاست که در آن والدین و کودکان دوسویه با هم در تعاملند

و قادرند تأثیر بر یکدیگر داشته باشند .خانواده اولین و مهم ترین نظام اجتماعی است که

بر شکلگیری خودپنداره و عزت نفس مؤثر است (محمدی .)۱۳۹۷ ،حفظ ارتباط مثبت
بین والدین و نوجوان ،می تواند یادگیری نوجوان را دربارة مسائل مرتبط با شایستگی های
اجتماعی تسهیل کند .زیرا ،روابط متقابل با خانواده ،نوجوان را به سوی اجتماعی شدن سوق

می دهد (عراقی .)1387 ،فیتز پاتریک وکوئرنر ( )2002نشان دادند که خانواده با گفت و

شنود محیطی را برای اعضای خود فراهم می کند که در آن افراد می توانند بدون هیچگونه
محدودیتی ،به بیان افکار ،نظرات و احساسات خود در یک فضای کام ً
ال آزادی بپردازند.

ارتباط خانوادگی از نوع گفت و شنود ،به صورت مثبت و معناداری ،به پیش بینی همه ابعاد
خودپنداره می پردازد .خانواده ها با گفت وشنود ،باعث افزایش سازگاری و خودپنداره در
فرزندان می شوند (فیتز پاتریک و کوئر نر2002 ،؛ به نقل از بهرامی ،خوشبخت.)1394 ،

سوزانا ،بیانکا ،کیت و همکاران ( )2014نشان دادند بزرگساالن از جمله والدین نقش

مهمی در پرورش خودپنداره دارند با وجود تفاوت در ارتباط بین والدین ،معلم و دانشآموزان،

مجله روانشناسی / 98تبیین اثر میزان تحصیالت والدین بر 258 / 258 / ...

تفاوت چشمگیری در جوامع شهری و روستایی در رشد خود پنداره مشاهده نشد.
رشد خودپنداره کودکان و نوجوانان با تجارب والدین وابسته است و پیوند عمیق و

رابطه عاطفی میان والدین حائز اهمیت بوده و این پیوند باعث پرورش حس خودباوری و
اعتماد به نفس و فرزندان می شود (کاوسیان ،کدیور .)1384 ،بررسی موسوی ( )1382نشان

داد عملکرد خانواده مهم ترین تأمین کننده شادکامی افرادند که به عنوان پناهگاهی در مقابل

ناامنی محیط های بیرونی نقش خود را ایفاء می کنند (صالح زاده ،فالحی ،رحیمی.)۱۳۹5 ،
دادگ و پتیت (« )2003رفتار والدین را یک عامل بیرونی مهمی عنوان کردند که با اتفاقاتی

که در محیط زندگی فرزندان باهوش متوسط را درگیر می کند ارتباط دارد» .دودگ ،پتیت
( :)2003لنسفورد ،دیتر ،دکارت ،دودگ ،باتست و پتیت ( :)2004پاترسون )1982( ،دریافتند
در خانواده ای که فاقد روابط صمیمی باشد و مقررات بیش از اندازه باشد با مشکالت رفتاری

در بچه ها در دوران رشد همراه می شود (اسکورینگا ،نیوون هوجزن ،کاسترو و ماتیس،
 .)2015سایکرلی ،)1983( ،ترول ( )1982و فینگلمن ( )1996بیان کردند «یک بخش مهمی

از رابطه والد -فرزند بر مطالعات رشد فردی در قرن  19متمرکز می شود .یک رشد طولی
از نظریه پویایی شخصیت است .به هرحال در دراز مدت ،ارتباط والد و کودک در کودکی

و نوجوانی برای ما مهم است و بیشتر دوره ای از چرخه زندگی است که به ندرت به آن
توجه می شود» .مطالعات صورت گرفته در زمینه رابطه والد -فرزند ،نقش کلیدی آن را در

سراسر زندگی فردی نشان می دهد ( الینا و بوژنکو .)2011 ،در دوران کودکی ارتباط با
والدین نوع ًا یک ارتباط برجسته و یک طرحواره برای ارتباط با دیگران است .بچهها اغلب

به مهربانی ،اطمینان مجدد و راهنمایی والدینشان معطوف می شوند (فورمن و بوهرمستر،
 .)1985در حالی که کودک رشد پیدا میکند ،این ارتباط باید به صورت مناسب انتقال داده

شود (آرنت .)2000 ،اگر این ارتباط منجر به شکست شود ،می تواند به یک ارتباط خیالی و
کاذب در بزرگسالی تبدیل شود و این دید به جهان تعمیم پیدا می کند (استیل ،الن ،مکینی و

کالیف .)2018 ،پژوهش عسکری ،جزایری ( )1397اسماعیل پور ،فرزانه ( )1397نشان داد

ایجاد محیط رابطه مدار در خانواده و تأمین نیازهای رشدی فرزند از مهم ترین مسئولیت های
مادران است .همچنین الگوپذیری از مادر را در موفقیت تحصیلی مؤثر دانست و نشان داد که
خانواده در سازگاری تحصیلی و عاطفی دانش آموزان تأثیر دارد.
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رابطه والد فرزند و تحصیالت والدین می توانند بر خودپنداره دانش آموزان تأثیرگذار

باشند .به نظر راجرز ،خودپنداره یا خودانگاره قسمتی از میدان پدیداری است که به تدریج

تغییر یافته و متمایز شده است .خودپنداره از باورهای ما درباره خودمان تشکیل شده است.

خودپنداره بخشی از یک فرآیند دائمی است که بطور تدریجی اما مستمر و در تجربه های

مربوط به میدان پدیداری به وجود می آید .بنابراین خودپنداره از طریق روبرو شدن های فرد با
رویدادهای زندگی وتفسیر آنها بدست می آید (گنجی ،گنجی .)1393 ،خودپنداره خوب طبق

نظر هانت ( )۱۹۹۷موجب سازگاری بهتر نوجوانان با اجتماع می شود .دومین ( )2000نشان
داد که خودپنداره نوجوان در خانواده جان می گیرد و هرگونه نابسامانی در محیط خانواده

باعث احساس ناامنی عزت نفس پایین می شود (کاوسیان ،کدیور .)1384 ،خودپنداره کلی به

میزان کلی ارزش اشاره دارد( .هارت )1996 ،به عنوان مثال ،خودارزیابی دانش آموز در حوزه

علمی ممکن است با خودارزیابی در حوزه اجتماعی متفاوت باشد .در حالی که مفاهیم کلی
خود نسبت ًا پایدار باقی می ماند (بولوس ،شاولسون .)1982 ،مفاهیم با دامنه خاص می تواند
تحت تأثیر تجربیات ضمنی و دیگران قرارگیرد .در واقع ،نوجوانان به خصوص در تغییرات
خودپنداره آسیب پذیر هستند (هافمن ،بالدوین .)2002 ،بنابراين خودپنداره اجتماعي ،ساختار

مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد .به طور کلی ،جامعه شناسی ترجیح می دهد که به
جای تنها بودن ،فرد در جمع دیگران باشد (باس ،چک .)1981 ،براساس آن میزان ،دانشآموزان

ترجیح می دهند که روابط بسیاری را با هم داشته باشند (مونتز ،ولنتین ،آندرسون ،بسول،
 .)2009حتی در دوران نوجوانی ،زمانی که روابط همساالن به طور فزایندهای اهمیت می

یابد ،احساس تعلق به خود در جامعه دیده می شود (بوخورست ،سومتر ،و ستنبرگ.)2010،

خودپنداره اجتماعی به استعداد اجتماعی دانش آموزان اشاره دارد .بدین ترتیب ،یک دانش
آموز با خودپنداره پایین اجتماعی ،ترجیح می دهد فاصله بیشتری از اجتماع داشته باشد ،در
حالی که یک دانش آموز دارای خودکفایی اجتماعی می تواند به دنبال تعامالت اجتماعی

نزدیک باشد (سوان سون.)2013 ،نریمانی ،رشیدی ،زردی ( )1396طی پژوهشی نشان
دادند که با افزایش خودپنداره و حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری که نظارت

کافی بدون تنبیه بدنی وجود داشته باشد باعث افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان

خواهد شد .پژوهش حکیم زاده و همکاران ( )1393بیان کننده رابطه قوی احساس تعلق
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به مدرسه با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی است .گودناو ( )1993معتقد است
«دانشآموزی که احساس تعلق به مدرسه داشته باشد ،خود را در فعالیت های مدرسه سهیم
می داند و همین امر سبب انگیزه پیشرفت در رسیدن به اهداف مورد نظر مدرسه می شود
(امیدی گرکانی ،عصاره .)1396 ،اولسون ،هوبنر و استانتون ( )1986خودپنداره را ادراک فرد
می دانند که از تجربه ،نگرش و محیط اطراف شکل می گیرد .معتقدند خودپنداره یک ساختار

نظری از توانایی بالقوه برای پیشگویی اعمالی است که فرد آن را انجام می دهد (صفایی مجد،

 .)1396خودپنداره نقش مهمی را در عملکردهای فرد ،تعیین روابط با دیگران و موفقیت در

زندگی ایفاء میکند (زارع جمال آبادی .)1392 ،نتایج تحقیق نعامی ،پیمان نیا ( )1393نشان

داد بین دو گروه پسران بزهکار در کانون اصالح و تربیت اهواز و دانش آموزان دبیرستان های

شهر اهواز از لحاظ جو عاطفی خانواده و خودپنداره تفاوت معنادار وجود داشت.

در پژوهش صورت گرفته توسط هوانگ ،هو ،نی ،کویین و همکاران ( )2019با هدف

بررسی رابطه بین والدین و فرزندان و اعتیاد به اینترنت با تأثیر واسطه گر خودپنداره در
نوجوانان چینی انجام شد 300 .دانش آموز دبیرستانی و راهنمایی در سنین  13تا  18سال (در

نمرات  )7-12مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج نشان داد که رابطه والدین و فرزندان با خودپنداره
و رابطه مستقیمی با اعتیاد به اینترنت دارد ،در حالی که خودپنداره با اعتیاد به اینترنت در

بزرگساالن رابطه منفی دارد .پژوهش صورت گرفته توسط کاواموتو ( )2020با عنوان نقش
تعدیل کننده سبک دلبستگی در رابطه بین خودپنداره وضوح و عزت نفس اثرات متقابل معنی

داری بین عزت نفس و اضطراب دلبستگی نشان داد .یعنی ارتباط مثبت بین عزت نفس و

وضوح خودپنداره فقط در بین افراد با اضطراب کم دلبستگی یافت شد .این تحقیق اهمیت
دلبستگی را در رشد نوجوانی و بزرگسالی نشان می دهد .در پژوهشی که پینسکتن و همکاران

( )2018انجام دادند نشان داد که خودپنداره نقش بسیار مهمی در پیشرفت دانش آموزان
دارد و موجب مقایسه بیرونی و درونی در افراد می گردد .پژوهش آکوموالفه ( )2013نشان

داد که بین خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی ارتباط مستقیم وجود دارد و می توان با
استفاده از راهکارهای مشاوره مناسب آن را بهبود بخشید.

خاالییال ( )2015نشان داد خودپنداره مثبت پیشرفت تحصیلی باالتری را به دنبال دارد.

انگیزش درونی موجب خود پنداره مثبت شده و اضطراب امتحان خودپنداره را تضعیف میکند.
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مروری بر پیشینه پژوهش ،نشانگر این واقعیت است که علی رغم اهمیت تأثیر

تحصیالت والدین و کیفیت فرزندپروری بر روی خودپنداره در تحقیقات داخلی و خارجی
مطالعه ای صورت نگرفته است .پژوهش حاضر در نظر دارد تا با بررسی فرضیه های زیر به

این مطالعه مهم بپردازد:

فرضیه اول :تحصیالت والدین به صورت معنادار بر خودپنداره دانش آموزان اثر دارد.
فرضیه دوم :کیفیت رابطه با والدین به صورت معنادار بر خودپنداره دانش آموزان اثر دارد.
فرضیه سوم :کیفیت رابطه با والدین اثرتحصیالت والدین بر خودپنداره دانش آموزان را

میانجیگری می کند.
 lروش

روش پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی است .برای آزمون فرضیههای پژوهشی از

مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد .از 5منطقه شهری تهران از نظر جغرافیایی مناطق
شمال ،غرب و شرق به عنوان نمونه و از هر منطقه یک دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان

پسرانه انتخاب شدند .از بین مدارس ،دانش آموزان در کالس های اول ،دوم ،سوم و پیش

دانشگاهی به روش طبقه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.

ری کافو و مارکوالیدز پیشنهاد می کنند که برای تعیین حجم نمونه در مدل یابی معادالت

ساختاری بهتر است به ازای هر پارامتر بین  5تا  35نفر تعیین شوند (ری کاف و مارکوالیدز،

139؛ ترجمه ایزانلو و همکاران).

گروه نمونه  391دانش آموز ( 195دختر و  195پسر) با میانگین و انحراف استاندارد

سنی  1/17 ± 16/39حضور داشتند .رشته تحصیلی  171نفر از شرکت کنندگان (43/7
درصد) علوم تجربی 91 ،نفر ( 23/3درصد) ریاضی 108 ،نفر ( 27/6درصد) علوم انسانی و

 17نفر ( 4/3درصد) فنی حرفه ای بود .میانگین و انحراف استاندارد سن مادر شرکت کنندگان

به ترتیب  6/32 ± 42/28و میانگین و انحراف استاندارد سن پدر شرکت کنندگان به ترتیب
 5/09 ± 47/04بود .میزان تحصیالت پدر  32نفر ( 8/2درصد) از شرکت کنندگان ابتدایی59 ،

نفر ( 15/1درصد) راهنمایی 60 ،نفر ( 15/3درصد) دبیرستان 39 ،نفر ( 10/0درصد) دیپلم،
 52نفر ( 13/3درصد) فوق دیپلم 92 ،نفر ( 23/5درصد) لیسانس و  57نفر ( 14/6درصد)
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فوق لیسانس و دکتری بود .میزان تحصیالت مادر  50نفر ( 12/8درصد) از شرکت کنندگان

ابتدایی 45 ،نفر ( 11/5درصد) راهنمایی 73 ،نفر ( 18/7درصد) دبیرستان 59 ،نفر (15/1
درصد) دیپلم 50 ،نفر ( 12/8درصد) فوق دیپلم 86 ،نفر ( 22/0درصد) لیسانس و  28نفر

( 7/2درصد) فوق لیسانس و دکتری بود.
 lابزار

□ الف :پرسشنامه پایگاه اقتصادی-اجتماعی تیمز ( :)1995محتواي اين آزمون شامل

تحصيالت پدر ،تحصيالت مادر ،ميزان كتاب هاي موجود درخانه ،ميزان وسايل ،امكانات
آموزشي ،رفاهي و ميزان تمايل دانش آموز به ادامه تحصيل است .این پرسشنامه تحصیالت

والدین (متغیر برون زا) را مورد بررسی قرار می دهد.

پرسشنامه توسط تيمز در  59كشور دنيا ،طي چهار سال برنامه ريزي منظم ،در سال هاي

 1995تا  2007اجرا شده است .این پرسشنامه در ايران نيز توسط كيامنش و نوري ()1377

اجرا شده است .در رابطه با روايي اين پرسشنامه ميتوان گفت كه سانتراك ( )2008تحصيالت
را يكي ازمؤلفه هاي اين متغير مي داند .ولفولك ( )2011از مؤلفه هاي تحصيالت ،درآمد،
شغل ،سالمت و مسكن نام مي برد .جامعه شناسان ،طبقه اجتماعي -اقتصادي را برحسب

درآمد ،شغل ،تحصيالت و اعتبار فرد در جامعه تعريف مي كنند .چون اين عوامل به هم

گرايش دارند ،يكي ازمؤلفه هاي اين دو متغير اختصاص دادن پول كافي براي خريد وسايل
رفاهي ،سرگرمي وكمك آموزشي مانند كتاب و رفتن به كالس هاي آموزشي ،ورزشي و

فرهنگي است (سانتراك .)2008 ،از آنجا كه محتواي پرسشنامه جايگاه اجتماعی -اقتصادي
با مباني نظري و پيشينه هاي پژوهشي بسياري از صاحب نظران ذكر شده در باال ،هماهنگي

بسيار زيادي دارد مي توان گفت اين پرسشنامه از روايي محتوايي بسيار بااليي برخوردار است

(جنبشی.)1395 ،

□ ب :پرسشنامه ارزیابی رابطه والد -فرزند ( :)PCRSاین پرسشنامه توسط مارک

آ .فاین ،جی .آر .مورلند و اندرو اسچووبل ( )1983تدوین شد .پرسشنامه از 24گویه تشکیل

شده است .دو فرم دارد برای سنجش رابطه فرزند با مادر و دیگری برای سنجش رابطه فرزند با
پدر است .کیفیت ارتباط والد-فرزند (متغیر برونزا) با این پرسشنامه سنجیده میشود.
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جدول  .1مؤلفه های پرسشنامه ،نسخه پدر
ردیف
1
2
3
4

خرده مقیاس

احساسات مثبت

درگیری و آمیختگی پدر
ارتباطات
خشم

سؤاالت

24-18 ،3 ،14

16 ،10 ،9 ،6 ،2 ،1
17-15 ،8 ،7
13

جدول  .2مؤلفه های پرسشنامه ،نسخه مادر
ردیف
1
2
3
4

خرده مقیاس

احساسات مثبت

تنفر  /گم گشتگی نقش
تعیین هویت
ارتباطات

سؤاالت

23-15 ،7 ،6 ،3-1
14-9

24 ،21 ،3 ،13

17-15 ،8 ،7 ،5 ،4

نمره گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت  7نقطه ای می باشد .گویه های شماره ،9

13و  14به صورت معکوس نمره گذاری می شوند و سپس نمرات گزینه ها جمع می شوند و

بر تعداد گزینه های هر عامل تقسیم می شود( .میانگین هر خرده مقیاس) نمره کل ،مجموع
میانگین خرده مقیاس ها است.

روایی و پایایی :مقیاس رابطه والد -فرزندی با ضرایب آلفای  0/89تا  0/94برای خرده

مقیاس های مربوط به پدر و نیز آلفای کلی  0/96و ضرایب آلفای ( 0/61همانندسازی) تا
 0/94برای خرده مقیاس های مربوط به مادر نیز آلفای کلی  0/96همسانی درونی عالی دارد،

این ضرایب آلفا را سازندگان مقیاس با اجرای پرسشنامه بر  241دانشجو به دست آورده اند.
در پژوهشی که پرهیزگار ( )1381انجام داده است ضرایب پایانی محاسبه شده برای پرسشنامه

فرم پدر برابر با  0/93وبرای فرم مادر  0/92بوده است که نشان دهندة همسانی درونی خوبی

است (عراقی.)1387 ،

□ ج :پرسشنامه خودپنداره راج کمارساراسوت ( :)1957در این پژوهش به منظور

سنجش عملیاتی متغیر خودپنداره از  48سؤال استفاده شده که دارای شش بعد جداگانه شامل

خودپنداره جسمانی ،اجتماعی ،عقالنی ،اخالقی ،آموزشی و خلق و خو است که از مجموع
آنها خودپنداره کلی به دست می آید .پاسخگو پنج انتخاب دارد و طبق توصیف خودپنداره
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و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت از حداکثر قبول تا حداقل آن یکی را انتخاب نماید.
خودپنداره (متغیر میانجی درونزا) است که شامل اجتماعی ،جسمانی ،خلق و خو ،آموزش،
اخالقی و عقالنی می باشد.

پاسخ ها به ترتیبی هستند که نظام نمره گذاری برای کلیه سؤاالت یکسان می ماند ،یعنی

 1 ،2 ،3 ،4 ،5اعم از این که سؤال مثبت یا منفی باشد .نمره باال خودپنداره باالتر و نمره
پایین خودپنداره پایین تری را نشان می دهد.

پایایی :پایایی پرسشنامه با روش آزمون مجدد به دست آمد و برای نمره کل خودپنداره

 %91بود .ضریب پایایی ابعاد گوناگونی از  0/67تا  0/88بوده است.
جدول  .3پایایی پرسشنامه خودپنداره
شماره رمز
الف
ب
ج
د
ه

و

بعد خود پنداره
جسمانی

اجتماعی

خلق و خو
آموزشی
اخالقی
عقالنی

خود انگاره کلی

تعداد سؤاالت
8
8
8
8
8
8

48

ضرایب پایایی
0/77
0/83
0/79
0/88
0/67

0/79
0/91

روایی :برای تعیین روایی پرسشنامه از نظر متخصصین استفاده شده است 100 .سؤال

به  25روانشناس داده شد تا آنها را بر حسب موضوعات مختلف طبقه بندی کنند .سؤاالتی
انتخاب شدند که حداقل  0/80توافق درباره آنها وجود داشته است .به این ترتیب روایی

محتوا و سازه پرسشنامه تعیین گردید.

پرسشنامه خودپنداره با  ۱۰۰۰دانش آموز از ۲۰دبیرستان دهلی اجرا و استاندارد شد.

این دانش آموزان از کالس های  ۹و ۱۰از سنین  ۱۴تا ۱۸و از هر دو جنس بودند (ساراسوت،

ترجمه کرمی.)1957 ،
 lیافته ها

جدول 4میانگین ،انحراف استاندارد وضرایب همبستگی بین میزان تحصیالت والدین،

کیفیت رابطه والد -فرزند ،مؤلفه های خودپنداره (اجتماعی ،جسمانی ،خلق و خو ،آموزشی،
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اخالقی و عقالنی) را نشان می دهد.
جدول  .4یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغيرهايحقيقی

 .1تحصیالت پدر

□

1

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

**0/758
 .2تحصیالت مادر
 .3کیفیت رابطه پدر-فرزند **0/183** 0/206
 .4کیفیت رابطه مادر-فرزند 0/355** 0/061 0/092
.5خودپنداره-جسمانی **0/248** 0/329** 0/304** 0/271
.6خودپنداره-اجتماعی **0/563** 0/214** 0/275** 0/273** 0/243
.7خودپنداره -خلق وخو **0/557** 0/671** 0/219** 0/366** 0/346** 0/332
.8خودپنداره-آموزشی **- 0/581** 0/468** 548** 0/258** 0/313** 0/147** 0/137
**- 0/389** 0/441** 0/452** 0/442** 0/145** 0/262** 0/231** 0/240
.9خودپنداره-اخالقی
.10خودپنداره-عقالنی **0/509** 0/535** 0/649** 0/564** 0/646** 0/215** 0/341** 0/360** 0/299
-

میانگین

انحرافاستاندارد

-

-

113/97
16/21

116/86
24/65

27/57
6/54

26/24
4/56

26/96
6/08

25/87
6/39

p>0/01

-

26/49 25/12
4/65

**

5/38

p>0/05

*

□ پیش از محاسبه ضرایب همبستگی داده های مربوط به تحصیالت والدین ((ابتدایی( ،)0راهنمایی( ،)1دبیرستان( ،)2دیپلم( ،)3فوق دیپلم( ،)4لیسانس()5
و فوق لیسانس و دکتری( dummy ))6شد.

جدول 4نشان می دهد که کیفیت رابطه پدر -فرزند و مادر -فرزند به همراه میزان

تحصیالت والدین با همه مؤلفه های خودپنداره به صورت مثبت و در سطح معناداری 0/01

همبسته بودند .در این پژوهش مفروضه نرمال بودن توزيع داده هاي تک متغيري ،از طریق
ارزیابی مقادیر کشيدگي و چولگي تک تک متغيرها مورد بررسي قرار گرفت و مالحظه شد

که ارزش هاي کشيدگي و چولگي متغيرها در محدود  ±2قرار دارد .مفروضه هم خطی بودن

به کمک عامل تورم واريانس ( )VIFو ضريب تحمل مورد بررسي قرار گرفت و نتایج نشان
داد که مقادیر ضريب تحمل متغیرهای پیش بین بزرگتر از  0/1و مقادیر عامل تورم واريانس
آنها کوچکتر از  10است .همچنین به منظور ازریابی برقراری/عدم برقراری مفروضه نرمال

بودن توزيع چند متغيري ،اطالعات مربوط به «فاصله مهلنوبايس ( »)Dبررسی شد .با توجه

به مقادیر چولگی و کشیدگی نمرات فاصله مهلنوبايس (که به ترتیب برابر با  1/285و 1/804
بودند) چنین نتیجهگیری شد که مفروضه نرمال بودن توزیع چند متغیری در بین داده های
پژوهش حاضر برقرار است .در نهایت بررسی ماتريس هاي نمودار پراکندگي و نمودار
پراکندگی واریانس های استاندارد شده خطاها نشان داد که به ترتیب مفروضه های خطي بودن
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روابط و همگنی واریانس ها در بین داده های پژوهش حاضر برقرار است.
تحلیل مدل
□ الف :مدل اندازه گیری :در پژوهش حاضر خودپنداره تنها متغیر مکنون مدل بود که

فرض شده بود به وسیله نشانگرهای خودپنداره اجتماعی ،جسمانی ،خلق و خو ،آموزشی،
اخالقی و عقالنی سنجیده می شود .چگونگی برازش مدل اندازه گيري پژوهش به وسيله

تحليل عاملي تاييدي با استفاده از نرم افزار  AMOS 18.0و برآورد بيشينه احتمال ()ML

مورد ارزیابی قرار گرفت .شاخص مجذور کاي ()x2)N=391، df = 9(=11/14 ،p>0/01
در سطح  0/05غیرمعنادار بود .این یافته بیانگر آن است که مدل اندازه گیری به صورت

مطلوب با داده های گردآوری شده برازش دارد .با توجه به عدم معناداری شاخص مجذور

کای دیگر شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری مورد بررسی قرار نگرفت .جدول 5

بارهای عاملی استاندارد هر يک از نشانگرهاي متغيرهای مکنون در مدل اندازه گیری را
نشان مي دهد.

جدول  .5پارامترهاي مدل اندازه گيري در تحليل عاملي تأييدي
متغيرهاي مکنون -نشان گر
خودپنداره  -جسمانی

خودپنداره  -اجتماعی

b
1

0/600

خودپنداره  -خلق و خو

0/937

خودپنداره  -اخالقی

0/511

خودپنداره  -آموزشی

0/827

خودپنداره  -عقالنی

0/817

SE

β
0/808

0/042

0/697

0/059

0/685

0/054
0/044
0/048

0/815
0/581
0/804

t
**14/39
**17/44
**14/09
**11/62
**17/14

بارهای عاملی استاندار نشده مربوط به نشانگر خودپنداره جسمی با عدد  1تثبت شده ،بنابراین
خطای استاندارد و نسبت بحرانی آنها محاسبه نشده است.

p>0/01

**

براساس نتایج جدول  5باالترین بار عاملی ( )β=0/815متعلق به نشانگر خودپنداره خلق

وخو و پایین ترین بار عاملی ( )β=0/581متعلق به نشانگر خودپنداره اخالقی است .از آنجا

که بارهای عاملی همه نشانگرها باالتر از  0/32بود ،بنابراین منطبق بر دیدگاه تاباچینک و فیدل
( )2007همه نشانگرها از توان الزم برای سنجش متغیرهای مکنون پژوهش حاضر برخوردارند.
□ ب :مدل ساختاری :در مدل ساختاری پژوهش حاضر چنین فرض شده بود که
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تحصیالت والدین هم به صورت مستقیم و هم با میانجیگری کیفیت رابطه با والدین بر
خودپنداره دانش آموزان اثر دارد .چگونگی برازش مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار

 AMOS 18.0و برآورد بيشينه احتمال ( )MLمورد ارزیابی قرار گرفت .بر خالف شاخص

مجذور کاي ( )x2)N=391، df = 32(=91/14 ،p>0/01که در سطح  0/01معنادار بود و
از برازش قابل قبول مدل با داده ها حمایت نمی نمود ،شاخص هاي برازندگي ديگر از قبيل

مجذور کاي نرم شده ( )x2/df=2/85شاخص برازندگي تطبيقي ( ،)CFI=0/962شاخص
نکویی برازش ( ،)GFI=0/958ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ()RMSEA=0/069

و شاخص تعديل شده برازندگي ( )AGFI=0/927از برازش مطلوب مدل ساختاری با دادهها
حمایت نمودند .در ادامه جدول  6ضرایب مسیر کل ،مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای

پژوهش را نشان می دهد.

جدول  .6ضرایب مسیر کل ،مستقیم و غیرمستقیم بین میزان تحصیالت والدین ،کیفیت رابطه والد -فرزند و خودپنداره
مسيرها

b

S.E

β

p

اثر کل میزان تحصیالت پدر

خودپنداره

0/436

0/218

0/163

0/047

اثر کل میزان تحصیالت مادر

خودپنداره

0/753

0/207

0/270

0/001

اثر مستقیم میزان تحصیالت پدر

خودپنداره

0/253

0/209

0/095

0/223

اثر مستقیم میزان تحصیالت پدر

خودپنداره

0/725

0/216

0/260

0/001

اثر کیفیت رابطه پدر-فرزند

خودپنداره

0/099

0/018

0/310

0/001

اثر کیفیت رابطه مادر-فرزند

خودپنداره

0/034

0/011

0/163

0/001

اثر غیر مستقیم میزان تحصیالت پدر

خودپنداره

0/184

0/054

0/069

0/001

اثر غیر مستقیم میزان تحصیالت مادر

خودپنداره

0/028

0/027

0/010

0/244

جدول  6نشان میدهد که اثر کل (مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم) میزان تحصیالت

پدر ( )β=0/163 ،p>0/05و میزان تحصیالت مادر ( )β=0/270،p>0/05بر خودپنداره

فرزندان مثبت و به ترتیب در سطوح  0/05و  0/01معنادار است .بنابراین در آزمون فرضیه

اول چنین نتیجه گیری شد که میزان تحصیالت هر دو والد به صورت مثبت و معنادار بر

خودپنداره دانش آموزان اثر دارد .همچنین جدول فوق نشان می دهد که اثر کیفیت رابطه
پدر -فرزند ( )β=0/310،p>0/01و کیفیت رابطه مادر -فرزند ( )β=0/163 ،p>0/01بر

خودپنداره فرزندان مثبت و در سطح  0/01معنادار است .بر این اساس در آزمون فرضیه دوم
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چنین نتیجه گیری شد که کیفیت رابطه هر دو والد به صورت مثبت و معنادار بر خودپنداره

دانش آموزان اثر دارد .در نهایت نتایج نشان می دهد که اثر غیرمستقیم میزان تحصیالت پدر

( )β=0/069 ،p>0/01برخالف اثر غیرمستقیم میزان تحصیالت مادر بر خودپنداره فرزندان
مثبت و در سطح  0/01معنادار است .به همین دلیل در آزمون فرضیه سوم چنین نتیجه گیری
شد که کیفیت رابطه پدر -فرزند بر خالف کیفیت رابطه مادر -فرزند اثر میزان تحصیالت

بر خودپنداره دانش آموزان را میانجیگری می کند .شکل  1پارامترهای استاندارد در مدل
ساختاری پژوهش را نشان می دهد.

e8

e3
e4

e6

0/45
0/33
0/64

خلق و خو

0/81

آموزشی

0/67

اخالقی
عقالنی

0/57
0/80

0/28

0/9

خودپنداره
* 0/1
* 6

e5

0/66

اجتماعی

0/69

**
1

e2

0/47

0/80

e7

0/3

e1

0/64

جسمانی

کیفیت رابطه
پدر-فرزند

**
2
0/2

تحصیالت پدر

0/75

**
0/26

تحصیالت مادر
کیفیت رابطه
مادر-فرزند

0/0

6

e9
شکل  .1پارامترهای استاندارد در مدل ساختاری پژوهش

شکل 1نشان می دهد که مجذور همبستگی های چندگانه برای متغیر خودپنداره برابر با

 0/28به دست آمده است .این مطلب بیانگر آن است که در مجموع ،میزان تحصیالت والدین

به همراه کیفیت رابطه با آنان  28درصد از واریانس خودپنداره دانش آموزان را تبیین می کند.
 lبحث
هدف مطالعه حاضر تبیین اثر میزان تحصیالت والدین بر خودپنداره دانش آموزان مقطع

متوسطه براساس نقش میانجیگر کیفیت رابطه والد -فرزند بود .در آزمون فرضیه اول چنین

نتیجه گیری شد که میزان تحصیالت هر دو والد به صورت مثبت و معنادار بر خودپنداره
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دانش آموزان اثر دارد .یعنی هر چه والدین از تحصیالت باالتری بر خوردار باشند فرزندانشان

به دلیل اهمیت خانواده به امر تحصیل فرزندان از خودپنداره باالیی برخوردارند که سواد
والدین خود پنداره تحصیلی فرزندانشان را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد .بنابراین والدین
دارای تحصیالت باالی دانشگاهی دارای فرزندانی با خودپنداره مثبت هستند ،نتیجه این
فرضیه با تحقیقات تیمز ،میرپناهی ( )1395و کاوسیان و کدیور ( )1384همسو بود.

در آزمون فرضیه دوم چنین نتیجه گیری شد که کیفیت رابطه هر دو والد به صورت

مثبت و معنادار بر خودپنداره دانش آموزان اثر دارد .هرچه رابطه والدین با فرزندان بهتر باشد
خودپنداره باالتری را در فرزندان شکل می دهد .نتیجه این فرضیه با پژوهش فیتز پاتریک و

کوئرنر ( ،)2002بهرامی وخوشبخت ( )1394و موسوی ( )1382همسو بود.

در آزمون فرضیه سوم چنین نتیجه گیری شد که کیفیت رابطه پدر -فرزند بر خالف

کیفیت رابطه مادر -فرزند اثر میزان تحصیالت بر خودپنداره دانش آموزان را میانجیگری
می کند .بنابراین کیفیت رابطه پدر و فرزند بر خودپنداره با توجه به میانجیگری تحصیالت
پدر تأثیرگذار است .پدرانی که از تحصیالت باالتری برخوردارند و دارای ارتباط خوبی نیز

با فرزندان هستند ،نقش مؤثری در ایجاد خودپنداره فرزندان دارند که این میانجیگری ارتباط

با تحصیالت مادر هیچ تأثیری در شکل گیری خودپنداره مثبت در فرزندان نداشته است .در

مورد نتیجه این فرضیه هیچگونه پیشینه نظری و عملی یافت نشده است.
 lنتیجه گیری

با توجه به نتایج فرضیه های تحقیق می توان تحصیالت پدر را با میانجیگری کیفیت

ارتباط پدر با فرزند مؤثر بر خودپنداره دانش آموزان دانست .بنابراین سطح تحصیالت پدر بر

روی کیفیت ارتباط او با فرزند مؤثر است و این تأثیر در جایگاه خود بر خودپنداره دانش آموز

تأثیر می گذارد .پدر و مادر با باال بردن سطح آگاهی خود در زمینه چگونگی ارتباط با فرزند
می توانند در شکل گیری خودپنداره مثبت در فرزندان تأثیرگذار باشند .سطح تحصیالت
والدین هر کدام به تنهایی می تواند پیش بینی کننده خودپنداره مثبت در فرزندان شوند.

پژوهش حاضر به طور کلی تأثیر سطح سواد والدین را بر خودپنداره مورد بررسی قرار

داده است .پیشنهاد می گردد تا نسبت به تأثیر آن با توجه به تفکیک جنسیتی (دختر– پسر) و
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همسو با جنس والد موافق مورد بررسی قرار گیرد.
این پژوهش سطح تأثیرگذاری تحصیالت والدین را در سطوح مختلف بررسی نکرد،

پیشنهاد می گردد تا نسبت به تأثیر هر سطح تحصیالت پژوهشی مجزا صورت پذیرد تا بطور

دقیق معین گردد این تأثیر بر روی خودپنداره تا چه سطحی از تحصیالت است.

در این مقاله سعی بر این بود تا تأثیر تحصیالت را با میانجیگری کیفیت ارتباط والد–

فرزند سنجیده شود .پیشنهاد میگردد این پژوهش با جایگزینی متغیر میانجی همچون سطح

درآمد ،عامل های شخصیتی والدین نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 lمنابع

امیدی گرگانی ،مهسا ،عصاره ،علیرضا .)1396( .مدلیابی تأثیر سبک های هویت بر احساس تعلق به مدرسه با
میانجیگری خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دختر ،فصلنامه خانواده و پژوهش ،شماره .119-135 :37
اسماعیل پور ،خلیل ،فرزانه ،اکرم .)1397( .پیش بینی سازگاری عاطفی و تحصیلی دانش آموزان بر اساس ابعاد
کارکردی خانواده ،نشریه علمی– پژوهشی آموزش و ارزشیابی ،شماره .118-103 :44
بهرامی ،محمود ،خوشبخت ،فریبا .)1394(.نقش الگوهای ارتباطی خانواده در خودپنداره دانش آموزان مقطع
راهنمایی شهر شیراز ،فصلنامه خانواده پژوهی ،سال  ،11شماره .237 -256 :42
جنبشی ،عاطفه .)1395(.پرسشنامه پایگاه اقتصادی اجتماعی.3-1 :

ری کاف ،تکنو و مارکوالیدز ،جورج ای .)1393(.مبانی مدلیابی معادالت ساختاری با تأکید بر برنامه های
 EQS ، LISRELو  MPLUSترجمه :ایزانلو ،بالل؛ دهقانی ،محسن و حبیبی عسکرآباد ،مجتبی ،تهران:
رشد (انتشار به زبان اصلی.)2006 ،
زارع جمال آبادی ،محمود .)1392(.بررسی رابطه خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع
متوسطه یزد ،کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و رفتاری  ۲۲و  ۲۳تیرماه  ۱۳۹۵تهران.
صالح زاده ،مریم ،فالحی ،معصومه ،رحیمی ،مهدی .)1395(.نقش عملکرد خانواده دلبستگی به همساالن
و عملکرد تحصیلی در پیشبینی شادکامی دختران نوجوان ،پژوهشنامه روانشناسی مثبت ،سال دوم،
شماره چهارم ،پیاپی .65 -78 :۸
صفایی مجد ،معصومه .)1396( .بررسی رابطه بین سالمت روانی و مهارتهای اجتماعی و وضعیت اجتماعی

خانواده بر کاهش پرخاشگری و خودپنداره در دانش آموزان ابتدایی سراوان ،دومین کنگره بین المللی
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علوم انسانی ،مطالعات فرهنگی.26-1 :
عراقی ،یحیی .)1387(.بررسی کیفیت رابطهی والد -فرزندی در دو گروه از دانشآموزان پسر پرخاشگر و
غیرپرخاشگر .مطالعات روانشناختی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء (س) ،دوره ،4
شماره  ،4زمستان .113-129 :1387
عسکری ،زهرا؛ جزایری ،رضوان السادات .)1397(.رابطه والد -فرزند در مسیر موفقیت تحصیلی دانش آموزان
دختر دبیرستانی در خانواده های مادر سرپرست :یک پژوهش کیفی .روانشناسی خانواده ،دوره  ،5شماره
.3-14 :2
فتحی ،سروش ،میرزاپوری و لوکال ،جابر .)1395(.بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر مشارکت
اجتماعی (مورد پژوهش :جوانان شهر بابل) ،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان ،سال هفتم،
شماره بیست ودوم.87-100 ،
قائدامینی ،رقیه؛ کیامنش ،علیرضا؛ قربانی ،رقیه.)1393( .رابطه بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده،
فعالیت های خواندن در خانه ،خودپنداره و نگرش دانش آموزان به خواندن با عملکرد سواد خواندن،
پژوهش در برنامه ریزی درسی سال یازدهم دوره دوم ،شماره .88-۱۰۳ :14
کاووسیان ،جواد ،کدیور ،پروین .)1384( .نقش برخی عوامل خانوادگی در خودپنداره خانوادگی دانش آموزان
دبیرستانی ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال پنجم ،شماره .111-91 :19
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