
  
  
  
  

  رابطۀ مفهوم خود، ساختار خانواده و نگرش به 
  عملکردهاي تربیتی والدین در نوجوان

  ١خواه مهناز رضوان

  7/7/88 :تاریخ پذیرش  23/10/86 :دریافتتاریخ 
  

  چکیده
هاي فرزندپروري مورد بررسـی   در پژوهش حاضر، مؤلفۀ مفهوم خود و رابطظ آن با ساختار خانواده و شیوه         

 سال و به تفکیک جنسیت از میان مدارس 16آموز نوجوان با میانگین سنی   دانش163تعداد . تقرار گرفته اس
 مـاده و  84ها از مقیاس مفهوم خود تنسی متـشکل از   آوري داده  براي جمع . متوسطۀ شهر تبریز انتخاب شدند    

داري در مفهـوم    معنیهاي جنسی گر تفاوت نتایج بیان. اي عملکرد تربیتی والدین استفاده شد       ماده 77مقیاس  
دختران در مقایسه با پسران محبت والدینی را بیشتر ارزیابی کردند، ولی در نگرش به بعد کنتـرل      . خود نبود 

طلـب و   مقتدر، آزادگذارنده، قدرت(چهار شیوة تربیتی . داري مشاهده نشد    هاي جنسی معنی    والدینی تفاوت 
  ANOVAنتایج حاصـل از تجزیـه و تحلیـل   . سه قرار گرفتدر رابطه با مفهوم خود مورد مقای) کار مسامحه

گویاي آن بود که نقش اقتدار والدینی در ایجاد مفهوم خود باال در مقایسه با سه شیوة دیگر به مراتب بیـشتر      
  .همچنین، مفهوم خود، جز در رابطه با تحصیالت مادر، تحت تأثیر ساختار فیزیکی خانواده قرار نگرفت. بود

  هاي فرزندپروري، ساختار فیزیکی خانواده، نوجوانی  مفهوم خود، شیوه:یديهاي کل واژه
 
 

   تحقیقمقدمه و پیشینۀ
، زیـرا  باشـد   مـی شناسـی  روانبررسی نقش تربیتی والدین یکی از مباحث مهم در قلمرو علـوم تربیتـی و      

ا نقـش والـدین از   ؛ امـ پـذیرد   مـی تـأثیر شخصیت و رفتار افراد هر چند در مراحل مختلف از عوامل متعددي    
 در تأییـد نقـش تربیتـی والـدین     ،)279: 1375(محـسنی  . شـود  گذاري محسوب مـی تأثیر مبانی و موارد اولیۀ 

 روابـط  ستقل و ممتاز ناشی از چگـونگی شـبکۀ   یک فرد مگونۀ  بهکند که ناتوانی در ادراك خود         عنوان می 
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 مبتنی بر این فرض هـستند کـه   ،کنند  اده می تحقیقاتی که از متغیرهاي ساختار خانواده استف      . خانوادگی است 
هـاي پژوهـشی مؤیـد آن اسـت      ته یاف، مثالعنوان به.  دارندتأثیرچنین متغیرهایی بر تعامل بین اعضاي خانواده  

 تمـاس واقعـی بـین    ، امکان و احتمـال تجربـۀ  ها کمتر یا فاصله سنی کودکان بیشتر باشد        چه تعداد بچه  که هر 
هاي انضباطی والدین غالباً بـر    شیوهعملکرد تربیتی یا). 1997 ،١فالون و باولز  (ت  والدین و کودکان بیشتر اس    

   عد رفتاري مبتنی استتعامل بین دو ب .پـردازد و حـدود آن از     عاطفی با کودك مـی عد اول به بررسی رابطۀب
مرکزیـت آن  توجه و طرد کننده کـه   شود و به رفتاري بی  محور آغاز می   - پذیرا و کودك   ،ده رفتاري پاسخ 

 کنتـرل والـدین بـر کـودك را بررسـی      ،عـد دوم ب. شـود   ختم می،بر نیازها و امیال والدین گذاشته شده است 
 بـراي  ،ادعـا متغیـر اسـت و در آن    گیر و بی کند و از رفتاري محدود کننده و مطالبه کننده تا روشی آسان   می

 طبقـات رفتـار والـدینی    ،عـد ن دو باز تلفیـق ایـ  . هاي مختصري منظـور شـده اسـت       رفتار کودك محدودیت  
  : شوند هاي فرزندپروري به چهار طبقه تقسیم می لحاظ عملکرد تربیتی و شیوه الدین بهآید و و وجود می هب

رفتار بـا  . دهنده و پذیرا هستند گر و نیز بسیار پاسخ      بسیار کنترل کننده و مطالبه    : 2والدین با اقتدار  ) الف
هاي تجربی نـشان داده اسـت    یافته. شود اعی و شناختی مثبت در کودکان می اجتم ،اقتدار باعث رشد عاطفی   

 ، اجتمـاعی – شایـستگی روانـی  ، بلـوغ روانـی  ،که رفتار والدینی با اقتدار با سطوح باالتر سازگاري و انطباق         
  ).1996، ٣پاولسون و اسپوتا (باشد موفقیت آموزشگاهی مرتبط می و عزت نفس

 دهی پاسخکه پذیرش و   در حالی، مطالبه کننده و کنترل کننده هستند     بسیار: 4والدین قدرت طلب  ) ب
عملکـرد تحـصیلی و فکـري    . توجـه هـستند   دهند و نسبت بـه نیازهـاي کـودك بـی      را در حد پایین نشان می     

 رهبـري و اتکـاء   ،کودکان چنین والدینی غالباً ضعیف بوده و در روابطشان با همساالن از فقدان حس ابتکار     
 فاکتورهاي محیط خانواده از قبیل سبک دلبـستگی  ).121: 1373هترینگتون و پارك، (برند   مینجبه نفس ر 

نوجوانانی که محبت عاطفی . هاي فرزندپروري در رشد خشم یا خصومت در نوجوانان دخالت دارد        و شیوه 
، سـطوح  کننـد   کنتـرل و تنـاقض والـدینی را در سـطح بـاالئی ادراك مـی      ،والدینی را در سطح پایین و طرد 

  ). 2004 ،٥موریس و همکاران(دهند  ی از خشم یا خصومت را نشان میباالی

                                                
1 . Fallon & Bowles 
2 . Authoritative 
3 . Paulson & Sputa 
4 . Authoritarian 
5 . Muris & et al. 
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 و دهـی  پاسـخ مطالبه کنندگی و کنتـرل را در حـد بـسیار پـایین و         : 1گیر  گذار یا سهل  والدین آزاد ) ج
گیـر و ناهمـسان باعـث رشـد رفتـاري       انضباط بیش از حـد آسـان  . برند  میکار بهپذیرش را در حد بسیار باال  

  ).119: 1373، هترینگتون و پارك(شود  نترل نشده و تکانشی در فرزندان میک
 دهی پاسخکنندگی یا کنترل و   مطالبه،تفاوت بوده   این نوع والدین بی   : 2کار و غافل    والدین مسامحه ) د

 و مـسئولیت  هایی از نظر اجتماعی بـی  کودکان چنین خانواده  . دهند  یا پذیرش را در حد بسیار پایین نشان می        
  .باشند ی و عزت نفس ضعیف میاز نظر فکري نارس و از لحاظ عملکرد تحصیل

د کننـده و نگرانـی   هاي مضطرب و طر    ویژه شیوه  ه بین رفتارهاي والدینی ب    ،)2000(موریس و همکاران    
هـایی کـه والـدین خـود را مـضطرب و طـرد کننـده ادراك         بچه.  مثبتی را گزارش کردنددر کودکان رابطۀ 

نوجوانـانی کـه از محبـت والـدینی برخـوردار هـستند در       . ی از اضطراب را نشان دادنـد      وح باالی ، سط نمودند
 ، در دختـران ویـژه  بـه  ، افکار آرامبخش و بیان عواطف،برخورد با مشکالت در جستجوي حمایت اجتماعی    

ت مکـرراً از   در مواجهـه بـا مـشکال   ،کنند اما نوجوانانی که والدین خود را طرد کننده ادراك می  . آیند  برمی
  ). 2004، ٣میسترز و موریس(کنند  راهبردهاي سازگاري منفعل نظیر افسردگی و سرزنش خود استفاده می

از نظـر  .  ماهیـت گـذرا بـودن آن اسـت    علـت  بـه ویژه مربـوط بـه دوره نوجـوانی        هب،  4بررسی مفهوم خود  
ربوط به رشد در این مرحله از م تر یکی از تکالیف عمدة  نضج یافته کامال5ً ظهور یک خودپنداره،اریکسون
تحقیقات نشان داده است کـه در ایـن دوره تعـاریف اولیـه از خـود در         ). 1992،  ٦بیتی( زندگی است    چرخۀ

هـاي   یـست مطـابق بـا ویژگـی    با شـوند و مـی   مواجهه با وقوع تغییرات سریع جسمانی و اجتماعی منسوخ مـی      
فت مـوقتی گـزارش شـده    اُ. ریزي شوند  از نو طرح،ن والدین و همساالویژه به ، افراد مرجع مهمادراك شدة 

 آن باشـد کـه ایـن فرآینـد بازسـازي      گـر  نشان مثبت و نوسانات در ادراك خود ممکن است       7از عزت نفس  
  ).٨،1990کرنک-سیفژ (آغاز شده است

 خـود در نظـر   ةهـاي شـناختی دربـار    اي از سـاخت   مفهوم خود به صورت مجموعـه ،در دیدگاه شناختی  
 هـا  آنهاي مربوط به خود در تجارب اجتماعی فـرد از   ه است که براي بازشناسی و تفسیر محرك      گرفته شد 

                                                
1 . Permissive 
2 . Neglectful 
3 . Meesters & Muris 
4 . Self-Concept 
5 . Self-Image 
6 . Beaty 
7 . Self-Esteem      
8 . Seiffge-Krenke 
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مفهـوم  . کنـد  شناختی دیگر عمـل مـی    مفهوم خود درست مانند هر ساخت       ،از این دیدگاه  . شود  استفاده می 
 اسـتنباط و  ،نـی بی  پـیش ، دارد و نیـز بـر حافظـه   تأثیر ،گیرند  هایی که مورد توجه قرار می      خود بر نوع محرك   

الت ( کنـد  مفهوم خود مانند یک مکانیسم انتخابی در پردازش اطالعات عمل مـی . رفتار داراي اثراتی است   
 مفهـوم  منظـور بررسـی رابطـۀ    بـه  ،)2008(هاي پژوهشی یبراند   یافته، مثال عنوان  به). 182: 1375همکاران،  و  

تـرین عامـل بـراي سـازگاري و      د مثبـت مهـم  خود و عملکرد اجتماعی در نوجوانی نشان داد که مفهوم خـو         
 .باشد آفرین رایج در نوجوانی از قبیل افسردگی و اضطراب می مقابله با رفتارهاي مشکل

 ١مـارش . ي جنـسی در رابطـه بـا مفهـوم خـود انجـام گرفتـه اسـت        هـا  تفاوتتحقیقات متعددي در مورد    
 به این ، انجام شده بودند1977 تا قبل از   در بررسی جامع تحقیقاتی که     2عنوان کرده است که وایلی    ) 1989(

ي جنـسی در مفهـوم خـود کلـی در هـیچ سـطوح سـنی        ها تفاوتنتیجه رسید که هیچ مدرکی دال بر وجود         
ي جنـسی  ها تفاوت ممکن است ،شود گیري می  زمانی که مفهوم خود کلی اندازه،با وجود این . وجود ندارد 

: 1989، نقـل از مـارش    بـه ؛1979( وایلـی  ،بـراي مثـال   . د شود خصوصی از مفهوم خود ناپدی     ههاي ب   در مؤلفه 
 بزاکـی  .پیوندجویی بیـشتري را گـزارش کننـد   پی برد که دختران در مقایسه با پسران تمایل داشتند تا        ) 428

 اجتمـاعی و ادراك خـود   نیز نشان داد که دختران در مقایسه با پسران در تکالیف مربوط به ادراك      ) 2000(
هـاي والـدینی    تعامل بین جنـسیت و سـبک  ) 2002 (٣ کاپالن و رید،پیشیل.  آوردنددست  بها  ی ر نمرات باالی 

 در نوجـوانی مـورد   5بینی تعلـل   را در پیش4رضامندي کلی  -مادرانه و پدرانه و نیز تعامل بین جنسیت و خود         
علـل دختـران    سـبک تربیتـی مـادر بـر ت    تـأثیر گـران نـشان داد کـه      هاي این پژوهش    یافته. پژوهش قرار دادند  

 ادراك نشان دادند که بـین ) 2008 (٦پري و همکاران.  شود غیرمستقیم است و از طریق نظام خود تعدیل می 
صـورت عـدم     حمایت افراطـی و مفهـوم خـود کـه بـه         صورت مراقبت اندك و یا     الگوهاي تربیتی والدین به   

منبـع  ( منـابع قدرتمنـد بیرونـی    وسیله ه عزت نفس پایین و ادراك کنترل رفتار خود ب     ،وضوح در خودشناسی  
 با سـایر اخـتالالت   ، خودنوبۀ ، به رابطه وجود دارد؛ این نوع مفهوم خود غامض  ،توصیف شد ) کنترل بیرونی 

در پژوهـشی پـی بردنـد کـه     ) 2006 (٧رودي و گروسـک . نظیر اختالل خوردن در نوجوانی رابطه نـشان داد   
ریبـر   گ،دیکسون. نفس پایین در کودك رابطه دارد شناخت و احساس منفی مادر نسبت به کودك با عزت    

                                                
   

1 . Marsh 
2 . Wylie 
3 . Pychyl, Coplan & Reid 
4 . General Self-Worth 
5 . Procrastination 
6 . Perry & et al. 
7 . Rudy & Grusec 
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هاي فرزندپروري انجام   احترام به اقتدار والدینی و شیوه  نیز در پژوهشی که دربارة     )2008 (١گان-و بروکس 
 پی بردند که سطوح باالتر انضباط مادرانه و برقراري ارتباط بهتر با دختران با تعارض کمتر بـین مـادر     ،دادند

 مادران را بیشتر از ،نشان دادند که هم نوجوانان و هم والدین    ) 1996(پاولسون و اسپوتا    . داردو دختر ارتباط    
اما هم مادران و هم پدران در مقایسه با ادراکی که نوجوانان .  ادراك کردند  3ده  و پاسخ  2پدران مطالبه کننده  

رسـد اگرچـه والـدین ممکـن      نظر مـی  هب. تر ادراك کردند ده تر و پاسخ  خود را مطالبه کننده، داشتند ها  آناز  
ه همان طریق ادراك  را بها آن نوجوانان شاید رفتار ،است رفتار والدینی خود را در یک سطح ادراك کنند    

) والـدین یـا نوجوانـان   ( روشن نباشد که ادراکات چه کـسی     اگرچه ممکن است هرگز     این، وجودبا  . نکنند
 اما موضوع مهم این است ،کند مرسوم در خانه را منعکس می   تري سطح واقعی رفتار والدینی         صحیح طور  به

 رفتار یکدیگر ممکـن  تعبیر نادرست. بینی پیامدها اهمیت دارند     که ادراکات بیشتر از رفتار واقعی براي پیش       
اي از دانـشجویان   در یک تحقیق مقطعی بر روي نمونه  . ها با نوجوانان باشد     رض خانواده  تعا است منبع عمدة  

 تأیید و عدم تأیید والدین و ادراك ،پی بردند که بین نگرش به خود  ) 1996 (٤ بروین و اندروز   ،انو والدینش 
نتـایج  نـشان داد کـه هـر انـدازه      همچنـین،  . تأیید و عدم تأیید والدین توسط فرزندان همبستگی وجـود دارد   

نـشان داد  ) 1997 (٥دروج. شدبا تر می ها نسبت به خود دارند مثبت    نگرشی که بچه   ،تأیید والدینی بیشتر باشد   
 خصمانه و طرد کننـده  ،شان به لحاظ مفهومی و ادراکی در سطوح پایین هاي والدینی نوجوانانی که بازنمایی 

نیز در ) 2008 (٦براون و وایت ساید.   نسبت به خود نگرش منفی و روابط میان فردي ضعیفی دارند ،باشد  می
 مثبتـی را  ابطـۀ  و نگرانـی کـودك ر  ، طـرد والـدینی  ویـژه  بـه  ،نپژوهشی بین ادراك رفتارهاي تربیتـی والـدی     

   .گزارش کردند
  

  شناختی فرآیند روش
 ها اهداف و فرضیه

 آن با ساختار خانواده و نگرش به عملکردهاي ، بررسی مفهوم خود و رابطۀهدف اصلی پژوهش حاضر   
 از دیـدگاه نوجوانـان مطالعـه شـده      توصیف رفتارهاي والدینی ،بنابراین. باشد  بیتی والدین در نوجوانی می      تر

                                                
1 . Dixon, Graber & Brooks-Gunn 
2 . Demanding 
3 . Responsive 
4 . Brewin & Andrews 
5 . Drodge 
6 . Brown & Whiteside 
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، گـرفتن تحقیقـات پیـشین در قلمـرو موضـوع مـورد بررسـی        توجه بـه هـدف مـذکور و بـا در نظـر        با. است
  : تدوین شدند،آیند ی که در پی میهای فرضیه
  .  بین مفهوم خود کلی دختران و پسران نوجوان تفاوت وجود دارد-1
  .ت به عملکرد تربیتی والدینشان تفاوت وجود داردبین نگرش دختران و پسران نوجوان نسب  -2
  .بین مفهوم خود نوجوانان متعلق به سطوح مختلف عملکرد تربیتی والدینی تفاوت وجود دارد  -3

 تعـداد فرزنـدان و    نـوع خـانواده بـه لحـاظ    ، عامـل تـک جنـسیتی      ،ترتیب تولـد  ( بین ساختار خانواده     -4
   .د باال و نوجوانان با مفهوم خود پایین تفاوت وجود داردنوجوانان با مفهوم خو) تحصیالت والدین

 
  جامعۀ آماري، نمونۀ مورد آزمایش و روش انتخاب نمونه

 شهر تبریـز  ۀگان  نظري نواحی پنج آموزان سال دوم شاخۀ     ا مجموع دانش   پژوهش حاضر ر   جامعۀ آماري 
اي سود جـستیم؛ بـدین ترتیـب     هاي چند مرحل   گیري خوشه    از روش نمونه   ،در این پژوهش  . دهند  تشکیل می 

 تمـام  بعـد از بـین   در مرحلـۀ . صـورت تـصادفی انتخـاب شـد     ، ابتـدا ناحیـۀ دو بـه     گانـه  که از بین نواحی پـنج     
صـورت تـصادفی انتخـاب     و یک دبیرستان دخترانه مجدداً بـه    یک دبیرستان پسرانه     ،ي این ناحیه  ها  اندبیرست
، از هـر رشـته یـک کـالس     صیلی در هـر دبیرسـتان    هـاي مختلـف تحـ       هاي رشـته   سپس از بین کالس   . شدند

 سـال  16بـا میـانگین سـنی    )  پسر76 دختر و 87(آموز    دانش 163 ،در نهایت . صورت تصادفی انتخاب شد    به
  . تحقیق حاضر را تشکیل دادندصورت تصادفی نمونۀ به

     
  ابزارهاي تحقیق

 :در پژوهش حاضر از ابزارهاي زیر استفاده شده است

 اسـتفاده   سنجش مفهوم خود کلی از مقیاس مفهوم خود تنسی      منظور  به: 1هوم خود تنسی   مقیاس مف  -1
ایـن  . کننـد   توصـیف مـی  ، خود توصیفی دارند و تصویري را که فرد از خود دارد      مواد این مقیاس جنبۀ   . شد

 منفـی مفهـوم خـود را    ماده اسـت کـه نیمـی از مـواد آن جنبـۀ مثبـت و نیمـی دیگـر جنبـۀ               84مقیاس داراي   
 بایـستی  هـا  آزمـودنی  شـود و    مـی ارائـه باشد که مواد در پنج سطح   می2این مقیاس از نوع لیکرت    . سنجند  یم

 را بهتـر توصـیف   هـا  آنخودشان را با توجه به این پنج سطح ارزیابی کننـد و سـطحی را انتخـاب کننـد کـه         
) حـداکثر ( و امتیـاز  84) حـداقل ( امتیازات بـین امتیـاز   دامنۀ. شود گذاري می  نمره5 تا   1 هر مورد از  . کند  می

                                                
   

1. Tennessee Self-Concept Scale 
2. Likert Scale 
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 و ،ی برخـوردار هـستند  ، از مفهـوم خـود بـاالی    باالتر از میانگین باشـد    ها  آنافرادي که نمرات    . باشد   می 420
 آمـده و  دسـت  بـه  82/0 معـادل  ، زمانیتفاده از روش آزمون مجدد با فاصلۀپایایی این مقیاس با اس . برعکس

اي   ایـن مقیـاس واجـد روایـی قابـل مالحظـه      ، بنـابراین .ده اسـت   گزارش شـ   92/0ضریب اعتماد آن برابر با      
 ).  1374 ،چناري(باشد  می

 1 بـر اسـاس کارهـاي شـیفر    ،)1358(این مقیـاس توسـط نقاشـیان    :  مقیاس عملکرد تربیتی خانواده   -2
 77ایـن مقیـاس داراي   .  گزارش شده است87/0تهیه شده است و ضریب پایایی تنصیف پرسشنامه     ) 1965(

رد در روابط خانوادگی  ط-و محبت) گیري  سهل-گیري  سخت( آزادي   -لاست که ابعاد مختلف کنتر    ماده  
جهت تعیین روایی این مقیاس از روش اعتباریابی . دهد  مورد سنجش قرار میها  آزمودنی نگرش   را از زاویۀ  

االت شن بودن سـؤ مورد روحداقل توافق دو نفر از اساتید متخصص در ، محتوا استفاده شده است که در آن   
االت از روش تحلیل مؤلفه استفاده شده و نتایج براي تأیید اعتبار عاملی سؤ. استمالك انتخاب قرار گرفته    

امـل تأییـد کننـده اعتبـار عـاملی       تحلیـل عو ، نتیجـۀ در کـل . باشد لنون می - دو اوتیسگر  نشان آمده   دست  به
 تأیید ،دهد عد را مورد سنجش قرار میه این ابزار دو بک  پرسشنامه را مبنی بر اینسؤاالت است و نظر سازندة    

   ).1374 ،آقاجري(نماید  می
 

  ها هاي تحلیل داده روش
  خود دختران و پسران و نیز مقایسۀ مفهومدست آمده از مقایسۀ بههاي    براي تحلیل داده   ،در این پژوهش  

 مفهوم خود و عملکرد منظور آزمون رابطۀ به. ایم  بهره برده  t نمرات نگرش به ابعاد تربیتی والدینی از آزمون       
 طـرح  ، جنـسیت تـأثیر  براي آزمودن ، ابتدا از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد و سپس  ،تربیتی والدینی 

 متغیرهاي معین ساختار خانواده با مفهـوم خـود   ، براي بررسی رابطۀ   در نهایت . کار برده شد   هب) 2 ×4(عاملی  
گیـري    اسـتفاده از مقیـاس انـدازه   ، زیرا در رابطه با این متغیرها  ؛دو استفاده شد   یاز آزمون غیر پارامتریک خ    

  . اي مقدور نبود فاصله
  

  ها نتایج تحلیل آماري و توصیف یافته
  : منتهی شده استزیرهاي مورد بررسی به نتایجی  در رابطه با فرضیهها  تحلیل آماري داده

) p , 6/0 =  t > 01/0) (1شــمارة جــدول (وجــوان  مفهــوم خــود کلــی دختـران و پــسران ن  مقایـسۀ -1
  .داري را نشان نداد ي جنسیتی معنیها تفاوت

                                                
1 . Shaefer 
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  مقایسۀ مفهوم خود کلی دختران و پسران نوجوان - 1جدول 

   )  n = 76(پسران                                                  )n = 87(دختران            
 t    میانگین       واریانس       انحراف معیار           میانگین        واریانس       انحراف معیار                      متغیر       

  6/0        58/31           08/997         51/294                     71/31          72/1005      49/297 کلی    مفهوم خود 
  

                                           P < 0/01                                       df = 161            
     

t  58/2( برابر 01/0 و سطح 161 آزادي جدول با درجۀ ( است که ازt    محاسـبه شـده)تـر  بـزرگ ) 6/0 
لـی دختـران و   هاي مفهوم خـود ک   درصد اطمینان بین میانگین   99توان نتیجه گرفت که با         می ،بنابراین. است

  .داري مشاهده نشد پسران در این پژوهش تفاوت معنی
 تفـاوت بـین نگـرش    ،شود که بـر حـسب محاسـبات انجـام شـده      مشاهده می) 2( با مراجعه به جدول    -2

01/0(نیـست  دار  عد کنترل والدینی از لحاظ آمـاري معنـی  دختران و پسران نسبت به ب < p , 56/1 = t(،  امـا 
 و دختران در مقایسه با )p , 5/3 =  t > 01/0(دار است  عد محبت والدینی معنیت به بتفاوت در نگرش نسب

 .پسران محبت والدینی را بیشتر ارزیابی نمودند
 

  مقایسۀ نمرات نگرش به ابعاد تربیتی والدینی به تفکیک جنسیت - 2جدول 
   )n = 76(پسران                                                                   )n = 87(دختران  

  t                 میانگین              انحراف معیار                    ابعاد تربیتی       میانگین        انحراف معیار      
  56/1                27/18                46/138                                     18/12                82/137      کنترل        

  ٭5/3                 73/22                 11/128                                    83/18               47/139              محبت
P < 0/01                                       df = 161 

  
 ] 159 , 3(  F( = p , 3/24 > 01/0[محاسـبات انجـام شـده    دهـد کـه طبـق      نـشان مـی   ) 3( نتایج جدول    -3

تفاوت مشاهده شده در مفهوم خود نوجوانان متعلق به سـطوح مختلـف عملکـرد تربیتـی والـدینی از لحـاظ               
  . باشد دار می آماري معنی

 
  رابطه با مفهوم خودعملکرد تربیتی والدینی در   خالصۀ نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین سطوح مختلف- 3جدول 

 SS df             MS F                              منابع تغییر 

  >01/0             3/24            22/16953                3          67/50858                                      بین گروهی
  6/697             159       76/110918                              درون گروهی    
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  ). 4شمارة جدول (ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد   آزمودن تفاوت بین میانگینمنظور به
   

  عملکرد تربیتی والدینی در رابطه با مفهوم خود هاي مختلف هاي گروه  خالصۀ نتایج آزمون شفه براي مقایسه تفاوت بین میانگین-4جدول 
  مقتدر  آزادگذارنده  طلب قدرت  غفلت کننده  هگرو  میانگین

  _  ٭  ٭ ٭   مقتدر-1  63/318
    _    ٭   آزاد گذارنده-2  69/298
      _  ٭٭  طلب  قدرت-3  87/289
        _  کننده غفلت -4  7/273

P< 0/1                                   ٭٭ P< 0/05                                       ٭                                   
  

هـاي   با گـروه ) مقتدر (1بین گروه ) 05/0(سطح اطمینان شود که با     با مراجعه به جدول فوق مشاهده می      
 مفهـوم خـود تفـاوت     بـا  در رابطـه 4 با  2 و بین گروه     ،)کننده  غفلت (4و  ) طلب  قدرت (3،  )آزادگذارنده (2

 محبت -کنترل باال(هاي متعلق به والدین مقتدر    یآزمودن بدین معنی که مفهوم خود       .داري وجود دارد    معنی
 -کنتـرل پـایین  (هاي متعلـق بـه والـدین آزادگذارنـده      آزمودنی ،همچنین. بیش از سه گروه دیگر است    ) باال

از مفهـوم  )  محبـت پـایین  -کنترل پایین(کننده  هاي متعلق به والدین غفلت آزمودنیدر مقایسه با    ) محبت باال 
و گـروه آزادگذارنـده و   ي متعلـق بـه د  هـا  آزمـودنی تفاوت بـین مفهـوم خـود      .  هستند خود باالیی برخوردار  

اما تفاوت مشاهده شـده بـین مفهـوم خـود نوجوانـان      . دار نیست معنی)  محبت پایین-کنترل باال(طلب   قدرت
 درصـد اطمینـان   90دار بـوده و بـا     معنـی 1/0طلب و والدین غفلت کننـده در سـطح            متعلق به والدین قدرت   

  . است4 بیشتر از گروه 3فهوم خود گروه م
   

  ) محبت×تقابل کنترل ( بین سطوح مختلف عملکرد تربیتی والدینی) 2 × 4( نتایج آزمون طرح عاملی  خالصۀ-5جدول 
  در رابطه با مفهوم خود به تفکیک جنسیت

 SS           df        MS F منابع تغییر  

  <01/0                24/0               58/89            1            58/89                       ) اثر جنسیت (A عامل 
  >1/0                    1/2            09/766             3           26/2298                 )عملکرد تربیتی( Bعامل 

  <A ×B       (                 9/371            3             97/123            33/0                 01/0(کنش متقابل 
  34/370         155          99/104367                       ها        درون گروه
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) جنـسیت در عملکـرد تربیتـی والـدینی    (شود که اثر کـنش متقابـل        اهده می با مراجعه به جدول فوق مش     
 مفهـوم خـود و عملکـرد تربیتـی والـدینی      ن و پسران نوجوان از لحـاظ رابطـۀ  راپس بین دخت . دار نیست   معنی

  .داري وجود ندارد تفاوت معنی
 

   مفهوم خود با متغیرهاي ساختار خانوادهبررسی رابطۀ
  رابطۀ مفهوم خود و ترتیب تولد) 1

  فرزند آخر، فرزند وسط، فرزند دوم،فرزند اول: ترتیب تولد به چهار زیرگروه تقسیم شد

  
  ها بر حسب رابطۀ مفهوم خود و ترتیب تولد  توزیع فراوانی آزمودنی-6جدول 

  جمع  فرزند آخر   فرزند وسط  فرزند دوم  فرزند اول
  مفهوم خود

  باال
27  

79/23  
19  

39/19  
19  

33/21  
14  

54/14  
79  

  مفهوم خود
  پایین

22  
25/25  

21  
61/20  

25  
67/22  

16  
46/15  

84  

  163  30  44  40  49  جمع
  = 3  df                           =1.41 χ 2  

  
χ 2   باشـد کـه از   مـی ) 81/7(و ) 34/11(ترتیب برابر با   به05/0 و 01/0 و سطح 3جدول با درجۀ آزادي   

χ 2  
توان نتیجه گرفت کـه فـرض صـفر مبنـی بـر اسـتقالل         می،بنابراین.  استتر بزرگ) 41/1(محاسبه شده  

 شـود و بـین ایـن دو متغیـر رابطـۀ       مـی  درصـد اطمینـان تأییـد      99 بـا    هـا   نیآزمودمفهوم خود از جایگاه سنی      
 .داري وجود ندارد معنی

  
   رابطۀ مفهوم خود و عامل تک جنسیتی)2

  ها بر حسب رابطۀ مفهوم خود و عامل تک جنسیتی  توزیع فراوانی آزمودنی-7جدول 
  جمع  تک جنسیتی  غیر تک جنسیتی

  79  12  67  مفهوم خود باال
  84  18  66  ود پایینمفهوم خ

  163  30  133  جمع
= 1 df                       = 0.68  χ 2 



  187  ...  و مفهوم خود، ساختار خانوادهرابطۀ                                                                        1388، سال 3دوره دهم، شماره   

χ 2   باشد که از  می) 84/3(و ) 63/6(ترتیب برابر با   به05/0 و 01/0 و سطح 1جدول با درجۀ آزاديχ 2    

تقالل مفهـوم  توان نتیجه گرفت که فرض صفر مبنی بـر اسـ    می،بنابراین.  است تر  بزرگ) 68/0(محاسبه شده   
داري وجـود    معنـی شود و بین این دو متغیـر رابطـۀ     می  درصد اطمینان تأیید   99خود از عامل تک جنسیتی با       

  .ندارد
  
  رابطۀ مفهوم خود و نوع خانواده به لحاظ تعداد فرزندان) 3

، و ست و یا کمتر ا4اي است که تعداد فرزندانش   خانواده، کم فرزند، منظور از خانوادة  در این پژوهش  
 . و یا بیشتر است5اي است که تعداد فرزندانش   خانواده، پرفرزندمنظور از خانوادة

  
  ها بر حسب رابطۀ مفهوم خود و نوع خانواده به لحاظ تعداد فرزندان  توزیع فراوانی آزمودنی-8جدول 

  جمع  پر فرزند  کم فرزند
  77  26  51  مفهوم خود باال
  86  34  52  مفهوم خود پایین

  163  60  103  جمع
= 1 df                         = 0.36 χ 2  

 
χ 2  63/6( برابر بـا  01/0 و سطح 1 آزادي جدول با درجۀ ( باشـد کـه از    مـیχ 2       محاسـبه شـده)36/0 (
توان نتیجه گرفت که فرض صفر مبنی بر استقالل مفهوم خود از نوع خانواده بـه    می،بنابراین.  استتر  بزرگ

 .داري وجود ندارد  معنیشود و بین این دو متغیر رابطۀ  می درصد اطمینان تأیید99لحاظ تعداد فرزندان با 

  
  رابطۀ مفهوم خود و تحصیالت والدین) 5

  مفهوم خود و تحصیالت مادرها بر حسب رابطۀ   توزیع فراوانی آزمودنی-9جدول 
  جمع  دیپلم و باالتر  راهنمایی  ابتدایی  سواد بی

  مفهوم خود
  باال

10  
9/17  

43  
79/35  

       10     
77/11  

10  
53/7  

73  

  مفهوم خود
  پایین

28  
1/20  

33  
21/40  

15  
23/13  

6  
46/8  

82  

  155  16  25  76  38  جمع
c = .26                = 3 df                        = 11.36 χ 2  



  1388، سال 3                دوره دهم، شماره                     مشهد                شناسی دانشگاه فردوسی مطالعات تربیتی و روان  188

χ 2   باشد که از می) 34/11( برابر با 01/0 و سطح 3 آزادي جدول با درجۀ χ 2   
) 36/11(محاسـبه شـده    

هـا و   آزمـودنی  درصـد اطمینـان بـین مفهـوم خـود       99نتیجه گرفت که با      توان   می ،بنابراین. تر است  کوچک
 با مفهوم خود پایین متعلـق بـه   ها  آزمودنییشترین   ب ،یعنی. داري وجود دارد     معنی تحصیالت مادرانشان رابطۀ  

  .باشند سواد می مادران بی
 

  ها بر حسب رابطۀ مفهوم خود و تحصیالت پدر  توزیع فراوانی آزمودنی-10جدول 
  جمع  دیپلم و باالتر  راهنمایی  ابتدایی  سواد بی

  مفهوم خود
  باال

6  
59/8  

25  
69/27  

       17     
8/14  

26  
92/22  

74  

  م خودمفهو
  پایین

12  
41/9  

33  
31/30  

14  
2/16  

22  
08/25  

81  

  155  48  31  58  18  جمع
            = 3 df                        = 3.4 χ 2 

  
   χ 2 ،)10(با توجه به جدول 

χ 2 از) 4/3(محاسبه شده  
 05/0 و 01/0 و سـطح  3آزادي  جدول با درجۀ  

 درصـد اطمینـان میـزان    99 بـا  ،بنـابراین . تـر اسـت    کوچـک ،باشد  می)81/7(و ) 34/11(ترتیب برابر با     که به 
  .داري ندارد  معنیتأثیر ها آزمودنیتحصیالت پدر بر مفهوم خود 

  
  بحث 

هاي آماري اختصاص  ها با توجه به نتایج حاصل از داده  به بررسی و تبیین فرضیه   ،این قسمت از پژوهش   
  .دارد

 مفهـوم خـود کلـی نوجوانـان دختـر و پـسر        براي مقایسۀ ) 1ة  شمارجدول  ( t نتایج حاصل از آزمون      -1
هاي مربـوط بـه مفهـوم خـود متنـاقض        نتایج حاصل از پژوهش   . داري را نشان نداد     ي جنسیتی معنی  ها  تفاوت

. تري را بـراي دختـران گـزارش نمـود      در پژوهشی مفهوم خود پایین،)1997 (١ اکون، مثالعنوان به. باشد  می
ان از  مفهوم خود و جنسیت پی برد که دختران در مقایسه با پسر    ۀ در بررسی رابط   ، برعکس ،)1374(چناري  

ي جنـسی در سـاختار مفهـوم    هـا  تفاوت ةنتایج تحقیقات متعدد دربار. باشند  ی برخوردار می  مفهوم خود باالی  
ان و در  یکسان توسط مردان و زنطور بههاي مختلف نشان داد که مفهوم خود تقریباً     خود و در میان فرهنگ    

                                                
1 . O’Koon 
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هاي پژوهش حاضـر بـا    یافته).  1989، ؛ مارش1997 ،١ابوهیالل و آل حسین   ( گیرد  ها شکل می   میان فرهنگ 
  . باشد هاي تحقیقات مذکور هماهنگ می یافته

ي جنـسیتی در  هـا  تفـاوت  ،عد کنترل والدینی  برخالف نگرش به ب    ،)2 (شمارة بر حسب نتایج جدول      -2
  خودمختاري و اسـتقالل در نوجـوانی  ۀ افزایش خصیصعلت به. دار است نیعد محبت والدینی مع   نگرش به ب ، 

در ایـن برهـه از   ) محبـت والـدینی  (دهـی     پاسـخ و  ) کنترل والدینی (کنندگی    رود که سطوح مطالبه      می انتظار
رفت که در نگرش بـه    انتظار می،عد کنترل والدینی همانند ب ). 1996،  پاولسون و اسپوتا  ( زندگی کاهش یابد  

ولی دختران در مقایسه با پـسران  ،دار نباشد عد محبت والدینی نیز بین دختران و پسران نوجوان تفاوت معنی  ب 
 -توان بـا توجـه بـه بافـت اجتمـاعی      علت تفاوت مشاهده شده را می. محبت والدینی را بیشتر ارزیابی کردند    

 والـدین  ،در فرهنـگ آذري . نمودهاي متفاوت والدین براي دختران و پسران تبیین     فرهنگی متفاوت و نقش   
 دختـران بیـشتر از   ،دهند تـا از اسـتقالل بیـشتري برخـوردار شـوند و بـرعکس       به فرزندان پسر خود اجازه می    

 بافـت  ،)1996 (٢ ابریانـت و هـاپکینز    ،هـاي تحقیقـاتی کلـین       یافتـه . شـوند   پسران وابسته به والدین تربیت مـی      
 .    پسران و دختران را مورد تأکید قرار داده استهاي متفاوت والدین براي اجتماعی رشد و نقش

نشان داد که مفهوم خود نوجوانانی که کنترل و محبت والدینی خـود        ) 4(و جدول   ) 3( نتایج جدول    -3
 مفهوم خـود نوجوانـانی کـه    ،همچنین.  بیشتر از سه گروه دیگر بود     ،را باالتر از میانگین ارزیابی کرده بودند      

 بیـشتر از گروهـی بـود کـه کنتـرل و      ،ر و محبت والدینی را بیشتر ارزیابی کرده بودند   کنترل والدینی را کمت   
کار و غفلـت کننـده     والدین خود را مسامحهعبارت دیگر، ؛ و بهمحبت والدینی را کمتر ارزیابی کرده بودند   

الـدین  تفـاوت مـشاهده شـده بـین مفهـوم خـود نوجوانـان متعلـق بـه والـدین آزاد گذارنـده و و             . دانـستند   می
 مفهوم خود نوجوانـانی کـه کنتـرل والـدینی را بیـشتر و      ،همچنین. دار نبود طلب از لحاظ آماري معنی      قدرت

محبت والدینی را کمتر ارزیابی کرده بودند بیشتر از مفهوم خود نوجوانان متعلـق بـه والـدین غفلـت کننـده                
 هـاي بـدون    از طرح دو عاملی با میـانگین  آزمودن اثر متقابل جنسیت و عملکرد تربیتی والدینی    منظور  به. بود

این بدان معنا است که کـنش  . چنین اثري را تأیید نکرد) 5شمارة جدول (وزن استفاده شد که نتایج حاصل     
 .   نداشتتأثیر ها آزمودنیمتقابل بین جنسیت و نگرش نوجوانان به عملکرد تربیتی والدینی در مفهوم خود 

 مفهـوم خـود و نگـرش بـه عملکـرد تربیتـی        هاي موجـود در زمینـۀ رابطـۀ         هاي پژوهش   این نتایج با یافته   
در بررسی تحقیقـات مـرتبط بـا مفهـوم خـود عنـوان        ) 1997( دروج   ، مثال عنوان  به. باشند  والدینی همسو می  

تـر و مفهـوم خـود     هاي مثبـت   از خود بازنمایی،باشند افرادي که داراي والدین با محبت و پذیرا می    که  نمود  
                                                

1 . Abu-Hilal & Aal-Hussain 
2   . Klein, O’bryant & Hopkins 
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. کنـد  اجتماعی خانواده رشد مـی  - زیرا خود از طریق روابط و درون بافت عاطفی،ي برخوردار هستند  باالتر
نیز پی بردند کـه بـین خـصومت مادرانـه در دوران کـودکی و        ) 2003 (١ژارونین و همکاران   -کلتیکانگاس

ه و عزت نفـس بـاال   اوایل نوجوانی با عزت نفس پایین در اوایل بزرگسالی و نیز بین پذیرش و محبت مادران    
 نوجوانانی که والدین خود را مقتدرتر توصیف کرده بودند نـسبت بـه      ،در پژوهش حاضر  . رابطه وجود دارد  

 والـدینی مقتـدر را   تأثیر مثبت و معنادار شـیوة این امر . سه گروه دیگر از مفهوم خود باالیی برخوردار بودند   
  .دهد بر ادراك خود نوجوانان نشان می

 دهـی  پاسـخ  ، و بـه عبـارت دیگـر   ، محبت باال،هاي والدینی مقتدر و آزاد گذرانده     سبک مشترك   مؤلفۀ
دهـد کـه بـراي ظهـور یـک ادراك       این امر نشان مـی . باشد  و آنچه که متفاوت است مؤلفه کنترل می     ،است

شـوند   والدین صمیمی و با محبت باعـث مـی  .  کنترل توأم با محبت والدینی ضرورت دارد   ،خود مثبت و باال   
، عـشق و  تـر   اما براي ظهور و تقویت مفهوم خود مثبت،که کودکان نگرش مثبتی نسبت به خود داشته باشند        

  .باشد  والدین به تنهایی کافی نیست و مقداري کنترل از جانب والدین ضروري میعالقۀ
کـه  نوجوانـانی  . باشـد   کنترل مـی ،طلب هاي والدینی مقتدر و قدرت   مشترك شیوه  ، مؤلفۀ از سوي دیگر  

 از آن جهت از مفهوم خـود بـاالئی برخـوردار بودنـد      ،تر و مقتدرتر توصیف نمودند      ده والدین خود را پاسخ   
 امـا نوجوانـانی کـه احـساس     ، بودها آن به نیازهاي  دهی  پاسخکردند کنترل والدینشان توأم با        که احساس می  

کنتـرل غیـر   (باشـند   توجـه مـی   ها بی آنطلب بوده و نسبت به نیازهاي     کردند والدینشان متخاصم و قدرت      می
 ابریانـت و  ،هـاي پـژوهش کلـین    هـا بـا یافتـه     ایـن یافتـه  .تري برخوردار بودنـد   ن از مفهوم خود پایی    ،)ده پاسخ

ایـن  . باشـند  هـاي فرزنـدپروري همـسو مـی      آن بـا شـیوه  ۀدر رابطـه بـا ادراك خـود و رابطـ          ) 1996(هاپکینز  
طلـب بـا ادراك خـود منفـی       ادراك خود مثبـت و شـیوه قـدرت    مقتدر باةگران نشان دادند که شیو     پژوهش

  .همبستگی دارد
 مشترکی وجود ندارد و این دو شیوه درست در جهت   کار مؤلفۀ   والدینی مقتدر و مسامحه   هاي    بین شیوه 

 هـا  آن. داننـد  کار نیازهاي خود را مقدم بر نیازهاي کودکانشان می     والدین مسامحه . باشند  عکس یکدیگر می  
هـاي   تحقیقات نـشان داده اسـت کـه کودکـان متعلـق بـه خـانواده            . محور -محور هستند نه کودك    -والدین
، هترینگتـون و پـارك  (باشـند    فقدان توجه والدین از عزت نفس پایینی برخوردار می  علت  بهمحور   -والدین
1373 :122.(  

                                                
1 . Keltikangas-Järvinen & et al. 
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ده توصـیف   ده و پاسـخ  دیگر تحقیق حاضر این بود که نوجوانانی که والـدین خـود را آزاد گذارنـ         یافتۀ
، از مفهـوم خـود   یی که والدین خـود را غفلـت کننـده ارزیـابی کـرده بودنـد        ها  آنکرده بودند در مقایسه با      

هـاي والـدینی آزاد گذارنـده و غفلـت کننـده کنتـرل پـایین             مـشترك شـیوه    ۀمؤلفـ . ی برخوردار بودنـد   باالی
یـت بیـشتر مفهـوم خـود نوجوانـان متعلـق بـه        توان نتیجه گرفت آنچـه کـه موجـب تقو       می ، بنابراین ؛باشد  می

 والـدینی اسـت کـه ایـن گـروه از نوجوانـان از آن       دهـی   پاسـخ عد محبت و     ب ،باشد  والدین آزاد گذارنده می   
ده  توجـه و غیـر پاسـخ    کار نـسبت بـه نیازهـاي فرزندانـشان بـی           که والدین مسامحه    در حالی  ،برخوردار بودند 

  .باشند می
طلـب در جهـت عکـس یکـدیگر      هـاي والـدینی آزاد گذارنـده و قـدرت       اگرچـه شـیوه    ،از سوي دیگر  

ایـن امـر نـشان    . دار نبـود   اما بین مفهوم خود نوجوانان متعلق به این دو شیوه والدینی تفـاوت معنـی     ،باشند  می
گیـري تـوأم بـا     سـهل ، هـیچ یـک بـه انـدازة     گیري افراطـی  گیري بیش از حد و نه سخت دهد که نه سهل    می

 مفهوم خـود نوجوانـانی کـه والـدین     ،همچنین. باشد دل در ایجاد مفهوم خود باال مؤثر نمی       گیري متعا   سخت
 بیــشتر از مفهــوم خــود نوجوانــانی بــود کــه والــدین خــود را  ،طلــب توصــیف کــرده بودنــد خــود را قــدرت

بـا  . باشـد  دهی و محبت پایین می پاسخ والدینی ة مشترك این دو شیو مؤلفۀ. کار ارزیابی کرده بودند     حهمسام
طلـب کنتـرل بیـشتري بـر فرزنـدان خـود         باشد که والـدین قـدرت   عد کنترل می در بها آن تفاوت    این، وجود

که کنترل والدینی نیز براي ظهور مفهوم خـود مثبـت ضـروري    دهندة آن استاین امر نشان  . کنند  عمال می ا 
  .باشد می

ــین مفهــوم خــود نوجوانــان متعلــق بــه وا  ،در نهایــت ــدین   تفــاوت موجــود ب ــدین آزاد گذارنــده و وال ل
گـر آن اسـت کـه بـراي رشـد مفهـوم        کننده بیـان  طلب با مفهوم خود نوجوانان متعلق به والدین غفلت      قدرت
رت گرفته در این هاي سایر تحقیقات صو ها با یافته این یافته.  درگیري و توجه والدینی ضرورت دارد  ،خود

 ،١؛ لیتووسکی و دیوسک1996، ؛ بروین و اندروز   2002 ،ان؛ پیشیل و همکار   2008 ،پري و همکاران  (زمینه  
  .مطابقت دارد) 1985
دهـد کـه مفهـوم     نـشان مـی  ) 6-10جـداول  ( متغیرهاي ساختار فیزیکی خانواده  تأثیر نتایج حاصل از     -4
 هیچ یک از متغیرهـاي سـاختار   تأثیر تحت ،جز میزان تحصیالت مادر ها در پژوهش حاضر به   آزمودنیخود  

 عـاطفی خـانواده و کیفیـت     جـو تـأثیر رسد که مفهوم خود بیشتر تحت      به نظر می  .  قرار نگرفته است   خانواده
 هاي این قسمت از پژوهش یافته. باشد تا متغیرهاي مربوط به ساختار فیزیکی خانواده     تعامالت خانوادگی می  

                                                
1 . Litovsky & Dusek 
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نـاچیزي را بـین نمـرات      کـه رابطـۀ   ) 1985،  ٢؛ ساها و گوهـا    1983 ،١جنسن(با نتایج تحقیقات سایر محققان      
، اگرچه از سوي دیگر. باشد  همسو می، ساختار خانواده و جنسیت گزارش نمودند    ، سن ،مقیاس مفهوم خود  
 امـا در تبیـین   ،)c = 26/0(دار بین میزان تحصیالت مادر و مفهـوم خـود نـاچیز بـود       معنی رابطۀ مشاهده شدة  

اي کـه مـادر در    بیشتر مادر با کـودك و نقـش عمـده   توان به تعامل   تحصیالت مادر بر مفهوم خود می     مسئلۀ
نیز در یک تحقیق طولی نشان دادنـد کـه   ) 1996(پاولسون و اسپوتا  .  اشاره نمود  ،تربیت فرزند بر عهده دارد    

تر و درگیرتر از پـدران ادراك   آموزشگاهی و رفتار والدینی را فعال  مادران خود در عملکردهاي    ،نوجوانان
اجتمـاعی بیـشتري را بـراي فرزنـدان خـویش       -هاي شناختی ه یک مادر آگاه فرصتبدیهی است ک  . کردند

 پدر در تربیـت و رشـد اجتمـاعی فرزنـدان غفلـت         ةها از نقش عمد    در غالب فرهنگ  . وجود خواهد آورد   هب
  . عهده دارد ، را به و نه پرورش کودکان،شده است و پدر بیشتر مسئولیت تأمین اقتصادي خانواده

  
   کلیگیري نتیجه

 پدیـدآیی مفهـوم خـود کـامالً شـکوفا      مـسئلۀ  ،شود کـه در آن  اي تصور می    دوره عنوان  بهنوجوانی غالباً   
 فـرد تـالش   ،در ایـن فرآینـد  . مفهوم خود یک فرد محصول فرآینـد تـصور وي از خویـشتن اسـت          . شود  می
ود به چنـین مفهـومی را    آورد تا بتواند نیاز شناختی خدست بهکند تا مفهومی روشن و واقعی از خویشتن           می

، ممکـن اسـت بـا مـسایل     فرد در جریان رسیدن به چنـین مفهـومی از هویـت شخـصی خـود         . برآورده سازد 
 ة یـا بـه تردیـدهایی دربـار    ، خـود ة به عقاید متضاد دربـار ، مثالً،ل ممکن استاین مسای. متعددي مواجه شود  
مفهومی ). 1990 ،٣در ورف ون(وط باشد  یا معنا و اهداف زندگی خود مرب     ، مقصد خود  ،ماهیت واقعی خود  

تـوان گفـت مفهـوم خـود       مـی ،زند و در واقـع   سبک زندگی و رفتارهاي او را رقم می  ،که فرد از خود دارد    
  .معادل سبک زندگی و شخصیت فرد است

 ،کـودك بـستگی دارد  -د والـ هاي اجتماعی و ماهیـت رابطـۀ    تعامل از آنجا که ماهیت سبک زندگی به      
 عنـوان  بـه  ، چرا که ممکن است،باشد ها می هاي فرزندپروري مناسب از اهم امور براي خانواده       توجه به شیوه  

کننده در سازش با تقاضاهاي زنـدگی احـساس حقـارت     هاي غفلت  کودکان فراموش شده در خانواده   ،مثال
مـاد و  اعت کنند و مفهوم خود ضـعیفی را پـرورش دهنـد و از ایـن جهـت امکـان دارد نـسبت بـه دیگـران بـی           

 در نتیجه سبک زندگی آنان ممکن اسـت یـا شـامل در جـستجوي انتقـام بـودن و یـا شـامل               ،متخاصم شوند 

                                                
1 . Jensen 
2 . Saha & Guha 
3 . Van der Werff 
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هاي  ه  مراکز آموزشی و بهداشتی باید امکان آموزش شیوبنابراین،. ، انزوا و احساس تنهایی باشد    گیري  کناره
روانـی جامعـه و اعـضاي آن را     بهداشت  ،مادرگري و پدرگري را براي والدین فراهم سازند و بدین ترتیب          

 از قبیـل  ،اجتمـاعی نوجوانـان   -هـاي مختلـف روانـی    بـا ارتقـاي مفهـوم خـود مثبـت در بافـت           . تضمین کنند 
توان به رفـاه   هاي اوقات فراغت می هاي همساالن و فعالیت      گروه ، موقعیت آموزشی  ،هاي فرزندپروري   شیوه

 .نوجوانان کمک کرد
  

  هاي تحقیق محدودیت
 همزمـان و  طـور  به ارزیابی عملکرد تربیتی والدینی و مفهوم خود    ،هاي پژوهش حاضر   یت از محدود  -1

ممکـن اسـت   . هـاي تربیتـی والـدین تـوجهی نـشد       بـود و بـه نگـرش   ،نظـر نوجوانـان    ه، یعنی نقط  از یک منبع  
الدینی را بـه  هاي مثبت رفتار و هاي تربیتی والدینشان تنها جنبه    نوجوانان با مفهوم خود باال در نگاه به ویژگی        

هاي والدینی واقعی تنها  یی با مفهوم خود پایین بدون توجه به شیوه  ها  آزمودنیکه    در حالی  ،یاد آورده باشند  
 تحقیقـاتی کـه از والـدین و نوجوانـان     ،بنـابراین . خاطرات منفی از رفتارهاي والدینی را پرورش داده باشـند         

 بـین  تري از رابطـۀ  توانند بررسی دقیق ی م،ستقل استفاده کنند   منابع ارزیابی کننده م    عنوان  به همزمان و    طور  به
  . دهنددست بهعملکرد تربیتی والدینی با مفهوم خود 

  
 یـادگیري  نظریـۀ . ان بر مفهوم خـود تـوجهی نـشد    به اثرات افتراقی پدران و مادر، در پژوهش حاضر   -2

 یک الگـوي نقـش بـراي    عنوان به پدر  یک الگوي نقش براي دختر و تواناییعنوان بهاجتماعی توانایی مادر  
 ظهور مفهوم خود را در طی رشد پسخوراند ارزیابی کنندة مادران و پدران که پایۀ       . کند   می پسر را توصیف  

  . بر پسران و دختران و نیز بازنمایی تصاویر مادر و پدر نیاز به بررسی داردتأثیر از لحاظ ،کنند فراهم می
هـا   آن تحـصیلی  تحصیلی بدون توجه به رشتۀهاي مختلف  زان رشتهآمو   از دانش  ، در پژوهش حاضر   -3

 ۀ عـدم مقایـس  علـت  بـه  ۀدر نتیجهـ .  آن با متغیر مفهوم خود و سایر متغیرهاي مورد مطالعه استفاده شد     و رابطۀ 
هـاي مختلـف تحـصیلی در رابطـه بـا متغیرهـاي مـورد بررسـی           آموزان رشـته    ي دانش ها  تفاوت ،اي  بین رشته 

   .  ملحوظ نشد
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