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ــد  : هــدر پــژوهش حاضــر بررســی رابضــههتتدف ی  تحصــیلی   فرزنــد و خودپنــداره -ی  تعــارض  وال
ضالعـه توصـی ی و از نـوع پژوهش حاضـر یـک و روش:ها بود. آووزان با رضای  از  زندگی آن دانش

آوــوزان وقضــه راهنهــایت شهرســتان نهــین  دانش  ی پــژوهش شــاول کلیــه ههبســتیی بــود. جاوعــه
ای انتخــاب شــدند.  ای چندورحلــه گیری خوشــه ن ــر بــا یوش نهونــه 691هــا  بودنــد کــه از ویــان آن

ربــوب بــه ی  و  پرسشــناوه خودپنــداره، (SWLS) بــا اســت اده از وقیــاس رضــای  از زنــدگیهــا  داده
 ههبســتیی ضــریج و بــا اســت اده از (CP) چن و پرسشــناوه تعــارض بــا والــدین یســن ودرســه یت
نتـایج نشـان داد : ها یافتته. گرفتنـد قـرار تحلیـل و تشزیـه وـورد چندگانه رگرسیون تحلیل و پیرسون

و بــین ، 7(>71/7p) ی ویبــ  وعنــادار ی تحصــیلی بــا رضــای  از زنــدگی رابضــه کــه بــین خودپنــداره
ــا رضــای  از زنــدگی>71/7p) عــارض وــادر بــا رضــای  از زنــدگیت ، (>75/7p) ( و تعــارض فرزنــد ب

داد کـه وتغیـر خودپنـداره  رابضه ون ی وعنادار وجود دارد. نتـایج تحلیـل رگرسـیون چندگانـه نشـان
آوـوزان  از زنـدگی دانش  بینـی رضـای  ی پرخاشیری کالوی وـادران قـادر بـه پیش تحصیلی و وؤل ه

تــوان نتیشــه گرفــ  کــه تــالش بــرای  ویها  بــر اســاس ایــن یافتــه گحری: نتحجتته(. >71/7p) هســتند
نقـش ، فرزنـد در بـین نوجوانـان – ی تحصـیلی ویبـ  و کـاهش تعـارض والـد گیری خودپنداره ششل

 وههی در ارتقاء رضای  از زندگی آنان خواهد داش .
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 وقدوه
حممه ایممن  23هممای ونفممی تهرکمز داشمم ؛ اومما در قمرن  بیشممتر بمر هةسان، در آتمماػ شناسمی روان

کممه انسممان حاخسممتی انممرؼی عقالنممی ظممود را صممر  ضنبممه نکتممه وهممن توضممه های وثبمم   نهممود 
کنممد تسرحممه (؛  درنتةسممه روخکممرد ضدخممدی حممه نممام 2666، 1سمملةگهن و سممةکزن  وةهممالی) اش 
ورفممممم . در ههمممممةن راسمممممتا 2وثبممممم  یشناسممممم روان های اظةمممممر برظمممممی اػ  در دهمممممه، شمممممک  

اند و تممالش  وعطممو  سماظته 3نظران توضممه ظمود را حممه نشمانگرهای وثبمم  بهیخسمتی صماحب
کمه ووضمب اعمتالی سمطح  وزاری های ههگانی و سةاس  کنند تا ححا وی ها را حه سهتی 

کننمممد، سمممالو  شمممود حمممه ههمممةن ضهممم    (.2661، 4و والةممموس وحنرهممم، ناآنتاراوةممم) همممداخ  
اػلحمما   عنوان ضنبممه وههممی اػ بهیخسممتی ووردتوضممه قرارورفتممه اسمم . حممه 5رضمماخ  اػ ػنممدوی

ضزء شناظتی بهیخستی( پاخدارتر اػ عناصمر عماطفی آن اسم  و ) رضاخ  اػ ػندوی، وفهووی
کلةممدی بهیخسممتی عهنممی وثبمم  خمماد وی اػ آن حممه، درنتةسممه داخنمممر و ) شممود عنوان شمماظر 

کلمی وثبم  همر  (.2662، 6داخنر تعرخف رضاخ  اػ ػندوی عبارت اس  اػ: ادراک خا احساس 
کةفةم  ػنمدوی، فرد (. رضماخ  اػ ػنمدوی حمه نتماخذ حاصم  اػ 2662، 7کرسمةنی) اش در ومورد 

رضمماخ  اػ ، خافته حمما اهممدا  آروممانی اشمماره دارد. در ایممن تعرخممف ی اهممدا  دسمم  وقاخسممه
ص نةس  حلکه حمه وعنمای رضماخ  اػ تهماوی ػندوی حه وعنای رضاخ  اػ خ  ووقعة  ظا

 (.2636، 8و آسلوآرسالن، هاوارتا ) تسارب ػندوی اس 
ختز که رضاخ  اػ ػندوی2663) 9وارکوو خاف   راحطمه وتقماحلی حما خکمدخگر ، ظودپنداره و ( در

کمه 2661) 10و او توارةاسمت، برخد طانگ، طور طانگ ههةن .دارند ( حمه ایمن نتةسمه رسمةدند 
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ی  قممموی رضممماخ  اػ ػنمممدوی در وةمممان نوضوانمممان  کننمممده بینی ضتهممماعی پیشی ا ظودپنمممداره
 .اس 

عنوان خمم  سمماظتار پیشةممده و اتلممب شممناظتی اػ تعهةهممات  ظودپنممداره را حممه 1پاپیکمما
که شاو  ویژوی هما و دخگمر  نقش، هما نگرش، ها ارػش، دانش، ها توانایی، ها شصر حه ظود 

کمممرده و پ کمممه افمممراد ظمممود را تعرخمممف  همممای ظمممود را در آن خک ارطمممه  یوسمممته دادهووضممموعاتی 
( نشممان داد 2666) 3وطالعممه لونممگ و ػانممگ (.2633، 2 ضمموکالوا و اولرخکمماوا) دانممد وی، کننممد وی

ی وثبم   راحطمه، حما احعماد وصتلمف ظودپنمداره، ادراک عهنی نوضوانمان اػ رضماخ  اػ ػنمدوی
کممه رضمماخ  اػ ػنممدوی حمما ( نشممان داد 2662) 4نتمماخذ پممژوهش اسممتوبر و اسممتوبرههشنممةن  دارد.

پیشممرف  تحصممةلی دانممش قلهروهممای وصتلممف تحصممةلی و شمم لی راحطممه وعنممادار دارد. 
ایمن پیشمرف  آووػان خکی اػ وههترین ووضوعات دوران تحصمة  اسم . خکمی اػ ولیوومات 

کمممه ایمممن  تری برظممموردار حاشمممند. ظودپنمممداره وثبممم افمممراد در وقاخسمممه حممما دخگمممران اػ  اسممم  
تفماری و ارفمع ) شمود های ونفی در او وی آتی فرد و عدم بروػ هةسان اره حاعا رشد ظودپند
ی  وةری ارػشمممةابی اػ ظودپنمممداره  فراخنمممد شمممک  5ظودپنمممداره ی تحصمممةلی (.3126، حلممموطی

روی و ، راتمم ، ضممی) آومموػان و تفسممةر وحممة  آووػشممی اسمم  وتممأثر اػ تسممارب آووػشممی دانش
خابی انعکاسممممی، ی تحصممممةلی ظودپنممممداره(. 2636، 6لةتممممالةن هممممای سممممایرین اسمممم  و  اػ اری

ومماهةتی هنسمماری دارد. حممه عبممارتی ظودپنممداره تحصممةلی هممر فممرد درنتةسممه قةمماس ظممود حمما 
کممای، فممر ) شممود سممایرین حاصمم  وی وممر فممرد ظودپنممداره(. 2662، 7والکممه و  ی  در حقةقمم  ا

کلمی و همن در حعمد ظودپنمداره ی تحصمةلی داشمته حاشمد و  نسبتًا ثاح  و روشن هن حه شک  
 در نهاخمم  ونسممر حممه عهلکممرد تحصممةلی بهتممری ظواهممد شممد، حممه درک درسممتی اػ ظممود برسممد
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کاووسةان، فرػاد، کدیور، نةکدل)  (.3123، عربزاده و 

وسممتردهرضمماخ  اػ ػنممدوی عممالوه بممر ظممود فممرد   کممه دارای احعمماد  اضزایممی نظةممر ، ای اسمم  
کممه فممرد اػ 3222، 1لوکمماس و اسممهة ، سممو، داخنممر) وةممرد ظممانواده را نةممز در بروی (. حهمماختی 
خافمم  وی کننممده پیش، کنممد ظممانواده در  ی وعنمماداری بممرای رضمماخ  اػ ػنممدوی اوسمم  بینممی 

کوروین (. وطالعه2660، 2لةزا و شةن) کمه حهاخم  اضتهماعی 2665) 3ی بردلی و  ( نشمان داد 
کتی – وةمو  ( 2636) 4هةسانی اػ سوی والمدین حما رضماخ  اػ ػنمدوی ارتبماط دارد. حمه اعتقماد 
، رویمزم، ی استورکسمن وستقةن بر رضماخ  افمراد دارد. وطالعمه تأثةرراندن وق  حا ظانواده وغ

که بین رضاخ  اػ ػندوی نوضوانان و سماظتار ظمانواده2661) 5ووم و تاوز ، ( نشان داده اس  
کممه بممین برظممی اػ  همما نشممان وی راحطممه وثبمم  و وعنممادار وضممود دارد. ههشنممةن پژوهش دهممد 

حمما رضمماخ  اػ ػنممدوی راحطممه وضممود ، فرػنممد(  – ی وثبمم  والممد وثمم  راحطممه) هممای ظممانواده ویژوی
، ؛ سمالدو و هموحنر2660، 6سمالدو و هموحنر، ؛ شمانن2661، وموم و تماوز، رویمزم، استورکسن) دارد
که ارتباط طشهگةری وةان رضاخ  اػ ػندوی و تسربیمات ها  پژوهش (.2665 کی اػ آنند  حا
 اضممطراب و نةممز رفتارهممای پرظطممر در وةممان نوضوانممان اسممترس و، فرػنممد-رواحمم  والممد، ػنممدوی

طةفممممی اػ وشمممکالت اضتهمممماعی و روان  و (2660، 8؛ ادواردػ و لممموپز2661، 7ومممةلهن و همممموحنر)
کمموری2665، 9پممارک) شممناظتی ، شممانن ههشنممةن. وضممود دارد (2636، 10؛ حممه نقمم  اػ لمموین و 

، کممه دارای سممطوح پممایینراحطممه حهاخمم  والممدین را در نوضوانممانی ، (2660) سممالدو و همموحنر
وتوسم  و حما ی رضماخ  اػ ػنمدوی بودنمد را ومورد بررسمی قمرار دادنمد و حمه ایمن نتةسمه دسمم  

ومروه وتفماوت اسم  کمه سمطح حهاخم  والمدین در ایمن سممه  کمه حما افممزاخش  طوری حه، خافتنمد 
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ز حما روانی ظمانواده نةم  خاحد. ضو وةزان رضاخ  اػ ػندوی نةز افزاخش وی، وةزان حهاخ  والدین
، عمممدم توافممق والمممدین، بهیخسممتی وممرتب  اسممم . نوضوانممان دارای رضممماخ  پممایین اػ ػنممدوی

حنممابراین  کننممد. حمما والممدین را بیشممتر تسرحممه وی 1های وممرتب  حمما ظممانواده و تعممار  تنةممدوی
که حا رضاخ  پایین اػ ػندوی ورتب  اس .هایی  تعار  حا والدین نةز اػ وت ةر  اس  
کمه در حمةن رشمد و  اسم  اػ طالش تعار  حا والدین عبمارت همای ارتبماطی و تعارضمی 

ی  تعار  حا والمدین نشمانه (.2662، 2اػو  و بی اوقلو) شود ت ةیر اعضای ظانواده اخساد وی
هاس . در ایمن وضمعة  نماههگون والمدین نوضوانمان را  وضود ظأل بین فرػندان و والدین آن

؛ حمه نقم  2662، 3احهدی) ظود را قبول ندارند دانند و نوضوانان هن رفتار والدین ناساػوار وی
(. تحقةقمممات حسمممةاری راحطمممه تعمممار  حممما والمممدین حممما عهلکمممرد رفتممماری و 3122، اػ برضعلمممی

کمه نشمان ی نوضوانان را ووردبررسی قرار دادهشناظت روان ی وضمود ارتبماط دوسموخه  دهنده اند؛ 
، نرن دواو، بممرانذ) اسمم  دار نوضمموان نوضمموان و رفتارهممای وشممک   _   وةممان تعارضممات والممد

 (.2662، 4وال  و وةوس
کنممده نشممان دهنممده، هممر طنممد نتمماخذ وطالعممات ی   وتقابمم  راحطممه تممأثةری   حممه صممورت پرا

ی  بمین ظمود پنمداره حما رضماخ  اػ ػنمدوی  راحطمهفرػندان حما رضماخ  اػ ػنمدوی و نةمز  والدین و 
وغشممته اػ نمموع ههبسممتگی سمماده بمموده اسمم . همماومما ، اسمم  د  وحقممق در ایممن تحقةقممات 

رضمممماخ  اػ ػنممممدوی دانممممش آومممموػ اػ طریممممق ظممممود پنممممداره تحصممممةلی و  بینممممی پیشپممممژوهش 
، خابی حمممه ایمممن همممد  . بمممرای دسممم حممم  تعمممار  ومممادر و ظمممود نوضممموان اسممم همممای  راهبرد
ورفته شده اس :   فرضةه  های ییر در نظر 
 دارد.آووػان راحطه وضود  فرػند حا رضاخ  اػ ػندوی دانش - بین تعار  والد_ 
 آووػان راحطه وضود دارد. ی تحصةلی حا رضاخ  اػ ػندوی دانش بین ظودپنداره_ 
آوموػان حمما رضماخ  اػ ػنممدوی  ی تحصممةلی دانش و ظودپنمداره فرػنممد  _  بمین تعممار  والمد_ 
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 ها راحطه وضود دارد. آن

   روش:
ها اػ  بمممرای تحلةممم  خافتمممه روش پمممژوهش حاضمممر توصمممةفی و اػ نممموع ههبسمممتگی اسممم .

، ضاوعممه آومماری ههبسممتگی پیرسممون و تحلةمم  رورسممةون طندوانممه اسممتفاده شممد. ضممرخب
کلةه دانش آووػان دظتمر و پسمر دوره راهنهمایی( شهرسمتان نهمةن در ) ی اول وتوسمطه شاو  

کمممرضم و وورومممان وی  22 -21سمممال تحصمممةلی  کمممه اػ وةمممان آنمممان براسممماس ضمممدول   حاشمممد 
ای انتصماب شممدند  ای طندورحلمه ظوشمه وةری اػ روش نهونممهنفمر حما اسمتفاده  221 1(3276)

عنوان  پمنذ ودرسمه حمه، ی اول وتوسطه شهرستان نهةن ی اول اػ بین ودارس دوره در ورحله
، دٍم ٍ سوَم ، اٍلهای تحصمةلی  انتصماب شمد؛ سم م اػ وةمان پاخمه بِ صَرت تصادفینهونه 
ورد ی سوم انتصاب شد و پرسشناوه پاخه ومروه نهونمه اضمرا  خمد. در پاخمان های پژوهش بمر روی 
 وتحلة  قرارورف . وورد تسیخه spssافزار  آوده حا استفاده اػ نرم دس  های حه داده

 اجاارهای پژوهش

  (CP) :پرسشناوه تعارض با والدین
 3211ضممی وورلنممد و اندرشمموب  در سممال ، نسممصه اصمملی ایممن پرسشممناوه توسمم  فمماین

کةفة  رواح  والد   وقةماس ایمن(. 3117، ییثنما) فرػند ساظته شد –حاهد  سنسةدن 

، اسمتد ل) خعنمی تعمار  حم  راهبمرد سمه سمنسش بمرای که اس  سجوالی 31 ابزار خ 
در پممژوهش ) والممدین  و فرػنمدان ظشمون ( بممین خمما فةیخکممی پرظاشمگری، کالوممی پرظاشمگری

، وقةماس همای اسم . پرسمش شمده تمدوین ومد نظمر اسم .( فرػنمد-تعار  وادر، حاضر
 ػند وی دس  ها آن حه والدین حا تعار  شراخ  در ردف که اس  رفتارهایی ووخای

اسم .  داده رد وغشمته در وماه نظمر ومورد رفتمار کمه اس  دفعاتی تعداد آن نهرات و

                                           
1. Krejcie, R, & Morgan, D. 
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کالوممی و  1، سممؤال اول پرسشممناوه اسممتد ل 1در ایممن فممرم  سممؤال  1سممؤال دوم پرظاشممگری 
 سنسد. وی سوم پرظاشگری فةیخکی را

پرظاشمممگری ، اسمممتد لهمممای  ی ظمممرده وقةاسههسمممانی درونممم، وتعمممددیهمممای  پژوهش
کرونبمماد وقةمماس  وممی کالوممی و پرظاشممگری فةیخکممی را تأییممد نهاخممد. داونممه ضممرخب آلفممای 

کالوی بمین ، 70/6تا  52/6استد ل بین  و بمرای ظمرده  11/6تما  02/6وقةاس پرظاشگری 
یمن (. ا3172، ثنمایی) دسم  آومده اسم  حه 20/6تا  52/6وقةاس پرظاشگری فةیخکی بین 

کمممم  آػوممممون و ظممممرده 3112) وممممرادیتوسمممم  پرسشممممناوه  وردخممممده و پاخممممایی آن بممممرای  ( اضممممرا 
وزارش شده اس . روایی وحتوایی این وقةاس توسم  طنمدین وتصصمر ایمن ها  وقةاس

 (.3111، حه نق  اػ لطفی، 3111) رشته اػ ضهله ثنایی

کرانبماد وحاسمبه شمپاخایی این پرسشناوه در پژوهش حاضر کمه نتماخذ اػ طریق آلفای  د 
 شده اس . وحاسبه 012/6و تعار  وادر  052/6: تعار  فرػند آن حدین شرح اس 

دهنده عمدم تعمار  در  نشمان 1اسم . نهمره  21تما  1داونه نهرات برای هر وقةاس بمین 
کم  آػومون بمین  نشان 21راحطه و نهره   31دهنده بیشترین تعار  اس . داونه نهرات برای 

   .اس  71تا 

 ی ورجوط به ودرسه ودپندارهاوه خپرسشن
پنممداره را در سممه سممطح  سمماظ  و ظود 2665در سممال  1ایممن پرسشممناوه را یممی خسممن طممن

آووػشممگاهی و تةممر آووػشمگاهی ووردسممنسش قممرارداد. ایمن پرسشممناوه اػ نمموع ظممود ، عهمووی
کمممه شممماو   وزارش صمممورت وقةممماس لةکرتممممی  ها حه عبممممارت بممموده و پاسمممز 31دهمممی اسممم  

کا طهارویخنه کماواًل وصمالف 5) واًل ووافقای اػ  ومغاری شمده اسم  و  نهمره( نهره 3) نهمره( تما 
صممورت وسممتقةن اسمم . ضممرخب پاخممایی ایممن آػوممون اػ طریممق  وممغاری ههممه عبممارات حه نهره

ایممن روایممی اسمم .  12/6و  12/6، 71/6ههسممانی درونممی بممرای سممه ییممر وقةمماس حممه ترتةممب 

                                           
1. Yi- Hsin Chen. 
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کممردن آن حمما نهره  نفم تحصممةلی رده وقةمماس عممزتهممای ظمم پرسشممناوه اػ طریممق ههبسممته 
کممموپر اسمممهة  برابمممر  آووػشمممگاهی( و پرسشمممناوه عمممزت) کممموپر ) حمممه دسممم  آومممد 11/6نفم 

(. پاخممایی ایممن پرسشممناوه در پممژوهش حاضممر 3126، ؛ حممه نقمم  اػ بیاحممانگرد3207، اسممهة 
 شده اس .  وحاسبه 077/6

 1(SWLS) وقحاس رضایت از زندگی
وممرخفةن ، اوممونز، ایممن پرسشممناوه توسمم  داخنممر شممده اسمم . ایممن  ( ساظته3211) رسممن و 

کماواًل ووافمق وضمود  7سؤال اسم . بمرای همر سمؤال  1وقةاس دارای  کماواًل وصمالف تما  ویخنمه اػ 
کمماواًل وصممالف وعممادل نهممره  ویخنممه  کممه  کمماواًل ووافممق 3دارد  ویخنممه  اسمم .  7وعممادل نهممره ، و 

دهنده  دارد. نهممرات حمما تر نشممان نوسممان 11تمما  1هممای ایممن وقةمماس اػ نهممره  رو داونممه نهره اػایممن
و  17/6رضاخ  بیشتر اػ ػندوی اس . در ظصوص اعتبمار ایمن وقةماس نةمز ضمرخب آلفما برابمر 

کرونبمماد برابممر ) شممده اسمم . پاخممایی وزارش 12/6برابممر ، ضممرخب حمماػ آػوممایی آن ( و 11/6آلفممای 
کردنمد) روایی ومزارش  ، 2همووختز و اومن، خنمردا) حه شةوه ههگرا و افتراقی( وطلوبی بمرای وقةماس 
وودرػی، (. بیانی3211 کوطکی و   362ای اػ  ایمن وقةماس را بمر روی نهونمه، ( نةز3110) وحهد 

کرونبماد   11/6دانشسوی دانشگاه آػاد اسالوی واحد آػادشهر اعتبار وقةاس را حما روش آلفمای 
ی سماػه نةمز اػ حه دس  آود. روایم 02/6حه دس  آوردند. اعتبار این وقةاس حه روش حاػ آػوایی 

کسمفورد  OHIطریق روایی ههگرا حا استفاده اػ فهرس  شادکاوی آ
و فهرسم  افسمردوی حم   3

BDI
کممه حمما فهرسمم  شممادکاوی ههبسممتگی وثبمم  و حمما فهرسمم  افسممردوی حمم  4 ، بممرآورد شممد 

وقةمماس رضمماخ  اػ ػنممدوی خمم  ، ههبسممتگی ونفممی نشممان داد. بممر اسمماس نتمماخذ ایممن پممژوهش
ی ایرانممی اسمم . پاخممایی ایممن پرسشممناوه اػ طریممق شممناظت روانی همما وقةمماس وفةممد در پژوهش

کرانباد در پژوهش حاضر   شده اس  وحاسبه 703/6آلفای 
                                           
1. Satisfaction With Life Scale. 

2. Diener, E, Horwitz, J, & Emmon, R. 

3. Oxford Happiness Inventory. 
4. Beck's Depression Inventory. 
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 ها یافته

کمه  دانش 221در ایمن پمژوهش  نفممر اػ  357همما دظتمر و  نفمر اػ آن 350آومموػ حضمور داشممتند 
 ها پسر بودند.  آن

 مد یرهاخ اص ی پژوهش توصیفیهاخ  :  افده1جدول 
 وتغحرها تعداد حداتل حداکثر وحانخحن اف استانداردانحر

0.70 
7.61 
2.52 
2.12 

22.71 
51.32 
37.61 
30.05 

11 
21 
17 
57 

1 
25 
6 
6 

221 
221 
221 
221 

 رضاخ  اػ ػندوی
 تحصةلی ی  ظودپنداره
 های تعار  وادر راهبرد
 های تعار  فرػند راهبرد

 
که در ضدول حما  وشماهده کم  آػوودنیوةمان، شمود ومی ههان طور  همای  در وت ةرهما  گةن 

ظودپنممداره تحصممةلی و راهبردهممای تعممار  وممادر و فرػنممد حممه ترتةممب: ، رضمماخ  اػ ػنممدوی
 بوده اس . 30.05و  37.61، 51.32، 22.71

ضمرخب ههبسمتگی پیرسمون اسمتفاده شمده اسم  اػ ، ی نصس  برای بررسی دو فرضةه
خن: ها وی که در ییر حه بررسی آن  پردای

 فرزند با یغا ت از زندگی- ب همبسدگی پیرسون بین تعایض والدغر :2جدول

سطح 
 ضریج ههجیتخی  وعناداری

 شاخص آواری
 وتغحر

6.663 
6.61 

6.610 
6.62 

**6.32- 
*6.31- 

 های تعار  وادر و رضاخ  اػ ػندوی راهبرد

 های تعار  فرػند و رضاخ  اػ ػندوی راهبرد
 

 آووػان راحطه وضود دارد. رضاخ  اػ ػندوی دانش فرػند حا -بین تعار  والد فرضةه اول:
 آوموػان حما همای تعمار  ومادر و رضماخ  اػ ػنمدوی دانش بمین راهبرد، 2حا توضه حه ضدول  
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همممای  ی ونفمممی وعنمممادار وضمممود دارد. ههشنمممةن بمممین راهبرد ( راحطمممه>6.663p و =6.610)
ی ونفمممی  ( راحطمممه>p 6.61و   6.62) آوممموػان حممما تعمممار  فرػنمممد و رضممماخ  اػ ػنمممدوی دانش
 32/6، هممای تعممار  وممادر و رضمماخ  اػ ػنممدوی وعنممادار وضممود دارد. ههبسممتگی بممین راهبرد

کنمممدوی رضممماخ  اػ ػنمممدوی را وی610/6اسممم . حنمممابراین خمممانم و پرا تممموان بمممر اسممماس  % وار
کممرد. ههشنمةن ههبسممتگی بمین راهبرد پیش، همای تعممار  ومادر راهبرد تعممار   هممای بینممی 

کندوی رضماخ  اػ ػنمدوی 2اس . حنابراین  31/6، فرػند و رضاخ  اػ ػندوی خانم و پرا % وار
کرد. پیش، های تعار  فرػند توان بر اساس راهبرد را وی  بینی 

 تحصی ی با یغا ت از زندگی  غر ب همبسدگی پیرسون بین  وتپندایه :3جدول

 آواری وت ةرشاظر  ضرخب ههبستگی  سطح وعناداری

 و رضاخ  اػ ػندوی ظودپنداره تحصةلی 6.12 6.3 6.63
 

 آوموػان حمما ی تحصمةلی حما رضمماخ  اػ ػنمدوی دانش بمین ظودپنممداره، 1حما توضمه حممه ضمدول
ی  ( راحطمممممه وثبممممم  وعنمممممادار  وضمممممود دارد. ههبسمممممتگی بمممممین ظودپنمممممداره>6.63pو   6.3)

کنمدوی رضماخ  اػ 36حنمابراین اسم .  12/6، تحصةلی و رضماخ  اػ ػنمدوی خمانم و پرا % وار
کرد. پیش، ی تحصةلی توان بر اساس ظودپنداره ػندوی را وی    بینی 

آوموػان  ی تحصمةلی دانش فرػنمد و ظودپنمداره –بین تعمار  والمد  راحطه ونظور بررسی  حه
کممدامو  همما حمما رضمماخ  اػ ػنممدوی آن کننممده  بینی ، پیشخ  اػ وت ةرهممای پممیش بممین اخنکممه 

اػ روش تحلةمم  رورسممةون طندوانممه اسممتفاده شممد. ، ضمماخ  اػ ػنممدوی دانممش آومموػان اسمم ر
وام نتاخذ حاص  اػ تسیخمه وام در ضمدول  حمه وتحلة  رورسمةون طندوانمه حما اسمتفاده اػ روش 

 شده اس . اراجه 5
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 یغا ت از زندگی تانش آموزان بینی پیشتارخ مدل یگرسیون براخ  ندا ج معنی: 4جدول 

 درجه ورجع وحانخحن F داریسطح وعنا
 آزادی

  ودل وجهاع وجذورات

6.663 12.723 
3116.113 
53.215 

1 
223 
222 

3116.113 
32631.71 
31105.11 

 رورسةون
 وانده حاقی
 ک 

3 

6.663 21.071 
3661.122 
12.312 

3 
223 
222 

2636.05 
33111.25 
31105.11 

 رورسةون
 وانده حاقی
 ک 

2 

 

که ضدول  ههان خانم نشمانگر  وی نشان 5طور  رضماخ   بینمی پیشدهد نتةسه آػوون وار
(. حما توضمه حمه وعنماداربودن راحطمه >p 6.663) اػ ػندوی حا خکمی اػ وت ةرهمای پمیش بمین اسم 

 راهبردهای حم  تعمار  و ظودپنمداره تحصمةلی( و وت ةمر ومالک) بین بین وت ةرهای پیش
( نشمان 1ضمدول ) ب رورسمةونرضاخ  اػ ػندوی( نتاخذ برآورد ودل در قالمب ضمدول ضمراخ)

 شده اس . داده

 یغا ت از زندگی بینی پیش: غرا ب یگرسیون براخ 5جدول 
 آواره هن خطی جودن

سطح 
 وعناداری

T 

ضرایج 
 استاندارد

 ضرایج غحر استاندارد
 

عاول تارم  ودل وتغحر
 واریانس

تدرت 
 Beta تحهل

خطای 
استاندارد 
 وحانخحن

B 

3.666 3.666 
6.663 
6.663 

1.767 
1.726 

0.131 
2.515 
6.611 

2.622 
6.161 

 ثاح 
 ظودپنداره

3 

3.675 
3.675 

6.213 
6.213 

6.663 
6.663 
6.663 

1.325 
5.123 
5.36 
1 

6.211 
6.216- 

2.111 
6.615 
6.616 

31.210 
6.257 
6.11- 

 ثاح 
 ظودپنداره
پرظاشگری 
 کالوی وادر

2 
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ضمرخب رورسمةون حاصم  اػ نهمرات ظمام اسم  و ، Bطون ، (1) حا توضه حه نتاخذ ضدول
کمه ضمرخب  Betaاسمتفاده اػ ، وةری وت ةرهای پیش بین قمرار دارد انداػه وقةاس تأثةرتح  

شمود. حما توضمه حمه اخنکمه آػومون  توصمةه وی، رورسةون حاص  اػ نهرات استانداردشمده اسم 
نممممداره تحصممممةلی و بممممرای ضممممراخب رورسممممةون وت ةرهممممای پممممیش بممممین ظودپ tداری وعنممممی
کهتر اػ  راهبرد کمه  تموان طنمةن نتةسمه وی. دار اس  وعنی 6.63های تعار  در سطح  ورف  

کالومی ومادران قمادر حمه  وت ةر ظودپنداره تحصةلی و وؤلفه وت ةمر  بینمی پیشی پرظاشگری 
 بینمی پیشآووػان ظواهند بود و سایر وت ةرهمای پمیش بمین قمادر حمه  رضاخ  اػ ػندوی دانش

 رضاخ  اػ ػندوی نصواهند بود.وت ةر 

 یغا ت از زندگی از طریق مد یرهاخ پیش بین بینی پیشغر ب همبسدگی و تبیین چند مد یره براخ :6جدول 
 ودل R2 R شده تعدیل Rورجع خطای انحراف وعحار

0.52 6.621 6.363 6.131 3 
0.20 6.351 6.316 6.111 2 

 
6.363R و  =R 6.131 ظودپنمداره تحصمةلی حما 0حا توضه حه ضمدول

2
خمانم رضماخ  اػ  = وار

R 6.316 وR=6.111ههشنمةن وت ةرهمای ومدل حما  کنمد. ػنمدوی را تبةمین وی
2
خمانم   = وار

 کند. رضاخ  اػ ػندوی را تبةین وی

 گحری بحث و نتحجه

ی تحصمةلی  فرػنمد و ظودپنمداره -ی تعمار  والمد  هد  اػ پژوهش حاضر بررسی راحطمه
که: ػندوی آندانش آووػان حا رضاخ  اػ   ها بود. نتاخذ تحقةق نشان داد 
ی  آومموػان راحطممه وضممود دارد. خافتممه فرػنممد حمما رضمماخ  اػ ػنممدوی دانش -بممین تعممار  والممد 
ورنولممد، ی والممش حاضممر حمما وطالعممه کممه نشممان2636) 1هممارل فممةش و فوومم   داد  ( ههسممو اسمم  

                                           
1. Walsh, S, Harel-Fisch, Y, & Fogel-Grinvald, H. 
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طمممور حممما  هاخمممد. ههةنبینمممی ن توانمممد بهیخسمممتی روانمممی نوضوانمممان را پیش راحطمممه حممما والمممدین وی
خافتنمممد ضوانمممان2660) ی لةمممزا و شمممةن وطالعمممه کمممه در ظمممانواده ظمممود را ، ( ههاهنمممگ اسممم  

کهمم  حممه رضمماخ  اػ ػنممدوی ظممود وی عنوان وهن حممه ی پیکممو و  داننممد. نةممز حمما وطالعممه تممرین 
که نشمان داد پمدر و ومادر عاوم  ومرتب  وههمی حما بهیخسمتی 2636) 1هاووای ( ههاهنگ اس  
 تند. هس، نوضوانان

کةفةم   در تبةین این خافته وی که حه لحا  نظری رواحم  وثبم  حما دخگمران و  وف   توان 
خممف ؛ 2666، دخنممر و سممو) شممود وحسمموب وی، 2ایممن راحطممه خکممی اػ احعمماد بهیخسممتی اػ دخممدواه ر

و ، (. ارتباطمممات ومممؤثر حاعممما شمممکوفایی هوخممم 3112، ی  تضمممنفری و هاشمممهی آعر ترضهمممه
کمه ارتباطممات تةممر وممؤثر  ی  پیونمد وی حمما دخگممران اسمم ؛ درحالی کهمال انسممان و وبنممای اولةممه

کنمد. اسماس ػنمدوی و ظوشمبصتی انسمان  وانع شکوفای انسان شده  و رواح  را تصرخمب وی
، اواوی پمور و وحهمودی، دیباضی فروشانی) دهد را ههةن ارتباطات وةان فردی تشکة  وی

ارػشمممهندی و رضممماخ  اػ  عنوان خممم  ونبمممع اصممملی ظمممود (. ههشنمممةن ارتباطمممات حمممه3111
که رواحم  بمین  (.  ههان3123، اعتهادی و آرین، حسنی حاضی) آخد ػندوی حه شهار وی طور 
وضممود تعممار  در رواحمم  هممن ، بینممی نهاخممد توانممد رضمماخ  اػ ػنممدوی را پیش فممردی وثبمم  وی

که والدین وهن وی کاهش رضاخ  اػ ػندوی را در پی داشته حاشد. اػآنسا  ترین نقمش را تواند 
کشممهکش بمین والممدین و فرػنممدان  در ػنمدوی فرػنممدان ظمود دارنممد؛ درنتةسمه وضممود تعمار  و 

ی   قممرار دهممد. عممالوه بممر ایممن در دوره تممأثةرتوانممد ضوانممب وصتلممف ػنممدوی فرػنممد را تحمم   وی
نوضممموانی حمممه دلةممم  ظهمممور نةاػهمممای ضدخمممد در نوضوانمممان و تفممماوت در نةاػهمممای نوضوانمممان و 

کنتممرل دخگممریوالدخنشممان و تممالش هممر خمم   همما بیشممتر  همما و تعار  وصالف ، اػ طممرفةن بممر 
هما سمبب اػ بمین رفمتن فضمای وحبم  و صمهةهة  بمین  که ایمن تعار  شود.  تا ضایی وی

آورد و آراومش روانمی نوضموان را  ها حه وضود وی ی  عاطفی بین آن فاصله، والدین و فرػند شده
کةفةم  ػ قرار وی تأثةرتح   کاهش  نمدوی نوضموان شمده و رضماخ  اػ دهد. درنهاخ  سبب 

                                           

1. Piko, B & Hamvai, C. 
2. Ryff, C. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019074091000201X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019074091000201X
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کاهش وی  دهد. ػندوی او را 
کممه حمما  ی تحصممةلی حمما رضمماخ  اػ ػنممدوی دانش بممین ظودپنممداره آومموػان راحطممه وضممود دارد 

 توضه حه نتاخذ حاص  اػ پژوهش حاضر وعنادار اسم . ایمن خافتمه حما وطالعمه لونمگ و ػانمگ
حما احعماد ، اػ رضماخ  اػ ػنمدویکه نشان داد ادراک عهنی نوضوانمان ، ( ههاهنگ اس 2666)

ختز، وصتلممف ظودپنممداره ( ههاهنممگ 2663) راحطممه وثبمم  دارد و ههشنممةن حاوطالعممه وممارکوو
 .راحطمممه وتقممماحلی حممما خکمممدخگر دارد، کمممه نشمممان داد ظودپنمممداره و رضممماخ  اػ ػنمممدوی، اسممم 
کممه نشممان  ( ههسممو وی2661) اسمتوارد و او، برخممد طانممگ، طمور حاوطالعممه طانمگ ههةن حاشمد؛ 

کننممده قمموی رضمماخ  اػ ػنممدوی در وةممان نوضوانممان  بینممی ی اضتهمماعی پیش اد ظودپنممدارهد
 اس . 

کمممه ظودپنمممداره وفممم   تنها  ی  تحصمممةلی وثبممم  فمممرد نمممه در تبةمممین نتممماخذ تحقةمممق حاخمممد 
حلکه ایمن تصمور عماولی وثبم  در ضهم  رسمةدن حمه ، حگغارد تأثةرتواند در تحصة  وی  وی

کمه احسماس ظموبی راضمع حمه توانایی شکهال وطلوب نةز هس  و برعکم دان همای  آووػانی 
؛ ترضهمه 3276، پرکمی) همای تحصمةلی ظمود ووفمق هسمتند ندرت در فعالة  حه، ظود ندارند
کممممارکرد بهتمممممر در  (. داشمممممتن ظودپنممممداره3171، وةرکهممممالی ی تحصمممممةلی وثبمممم  سمممممبب 
کراومم  و ارػشممهندی درپممی دارد و ایممن  فعالة  هممای آووػشممی شممده و درنتةسممه احسمماس 
هما و اشمتباهات  آوموػ اػ حسمةاری ل زش ونسر حمه دوری دانش ی تحصةلی وثب  پنداره ظود

کراومم   و تممالش وضمماعف در تحصممة  وی کممه احسمماس ارػش درونممی و  کسممی  کممه  شممود. طرا
کمرده و ظودپنممداره کوشممد تمما ههمواره عممزت وی، کنمد وی ی وثبمم  ظممود را  نفم ظممود را حفممد 

نتماخذ وطالعمات دخ  حه وفهوم ظودپنداره اس . نفم حسةار نز توبة  نهاخد. وفهوم عزت
که بین عمزت2636) ههوتا و  آسلو، آرسالن نفم و رضماخ  اػ ػنمدوی ههبسمتگی  ( نشان داد 

 وثبتی وضود دارد.
 1توانمد حمه احسماس ظودکارآومدی تصموری وی، ی وثب  تحصةلی ههشنمةن ظودپنداره

                                           
1. perceived self-efficacy. 
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وممردد تمموان  غا حمما توضممه حممه وبممانی نظممری وی(. لمم3123، افممروػ و قلةممزاده، وةکمماجةلی) حمما  ونسممر 
طور ومممؤثری  بینی حمممه ظممموش، دهمممد بینی را در فمممرد شمممک  وی ظممموش، وفممم : ظودکارآومممدی

کرده و درنهاخ  حه رضاخ  اػ ػنمدوی ونسمر  های وصتلف سالو  روانی را پیش ضنبه بینی 
خابی وثبم  فمرد اػ ظمود 3212) (. ههشنةن طبق نظر رخف2660، 1کارادواس) شود وی و ( اری

ی   (. بمر ههمةن اسماس ظودپنمداره3122 ، علةمزاده) اش خکی اػ احعماد بهیخسمتی اسم  وغشته
 شود. حه لحا  نظری نةز تضهةنی برای بهیخستی وحسوب وی، وثب 

آومموػان حمما رضمماخ  اػ ػنممدوی  ی تحصممةلی دانش فرػنممد و ظودپنممداره –بممین تعممار  والممد 
که حا توضه حه نتاخذ حا آن ص  اػ پمژوهش حاضمر وعنمادار اسم . وت ةمر ها راحطه وضود دارد. 

کالوممی ) فرػنممد–های تعممار  والممد  خکممی اػ وؤلفممه ی تحصممةلی و ظودپنممداره پرظاشممگری 
های وممممرتب  حمممما  نهاخممممد. حممممه خافتممممه بینممممی پیشتوانممممد رضمممماخ  اػ ػنممممدوی را  وی، وممممادران(
ومممورد   ی تحصمممةلی و رضممماخ  اػ ػنمممدوی در تبةمممین فرضمممةه اول اشممماره شمممد. در ظودپنمممداره

کالوممی وممادران() فرػنممد –ی تعممار  والممد  ؤلفممهو کممه ایممن خافتممه حمما ، پرظاشممگری  وفمم   حاخممد 
کوکةانن 2پژوهش 

کمه نشمان داد ههمه انمواع پرظاشمگری حما 2661) و ههکاران   ( ههسو اسم  
 ههبستگی وثب  و وعنادار دارد.، ضوانب وصتلف بهیخستی
کمه ظودپنمداره وی حا توضه نتاخذ تحقةق کمه  سمبب ، ی تحصمةلی حما تر توان تبةین نهود 

آووػ شده و ووفقة  تحصةلی او را حه دنبال ظواهد داشم .  بروػ استعدادهای حالقوه دانش
کاهش انفعال فرد شده و او را حمه طمالش حما وسماج  بر ظودپنداره انگةمزد.  وی ی وثب  حاعا 

کممه ظودانگمماره واقممع دانش  در ، ردهممای تحصممةلی ظممود دا ی وثبتممی نسممب  حممه توانایی آومموػی 
کممه بممرای  ی وشممکالت و تکممالةف درسممی ظممود برآخممد.  حمما توضممه حممه این توانممد اػ عهممده بهتممر وی

کم  ػنمدوی او  بیشتر نوضوان ها اوور وربوط حه تحصة  و ودرسه در اولوخ  اول قمرار داشمته و 
کننممده  توانممد در وةممزان رضمماخ  اػ ػنممدوی او تعةین نتةسممه وی  در، دهممد را تحمم  تممأثةر قممرار وی

 حاشد. 
                                           

1. Karademase, E. 
2. Kaukiainen, A. 
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کالومی  فقم  وؤلفمه، فرػنمد – های تعار  والمد که اػ بین وؤلفه دروورد این ی پرظاشمگری 
کمممه:   آوممموػان اسممم ؛ وی ی رضممماخ  اػ ػنمممدوی دانش کننمممده بینی پیش، ومممادران وفممم   تممموان 

کالوی بیشتر اػ پرظاشگری فةیخکی اس . حا توضمه حمه نقمش وهمن  ، فراوانی بروػ پرظاشگری 
 تأثةر قرار دهد. تواند ػندوی فرػندش را تح  اشگری وادر ویپرظ، وادر در ػندوی فرػند

وفتگمموی وممؤثر حممه، که راحطممه وةممان والممدین و فرػنممدان درصممورتی  ههممراه حمما تحقةممر و ، ضای 
کنممده اػ پرظاشممگری وضممود داشممته حاشممد فرخمماد و بی ، اعتنممایی حممه خکممدخگر بمموده و فضممایی آ

کممه والمممدین فرػنممدان احسمماس وی کننممد و براخشمممان اههةمم  قاجممم   نهیآنممان را درک ، کننمممد 
حممه ، کننممد احسمماس حقمارت وی، ومردد وممی هما ظدشممه دار نةسمتند. درنتةسممه عمزت نفممم آن

توانممد سممبب  کننممد و ایممن وضممعة  ناحسمماوان وی عواطممف و احساسممات دخگممران توضممه نهی
ومممرفتن در  کةفةممم  ػنمممدوی نوضممموان و رضممماخ  اػ ػنمممدوی او حاشمممد. ههشنمممةن قمممرار  کممماهش 

کالوی والمدین ویوعر  پرظاشگر ظصموو  و عالجمن تشمنذ را ، ظشمن، توانمد افسمردوی ی 
صمورت تةروسمتقةن بمر رضماخ  اػ ػنمدوی فرػنمدان  در پی داشته حاشمد و اػ ایمن طریمق نةمز حه

وزار حاشد ومان لووسمون2660، 1پولکماری و وم  قرخنمری، ساوسمون، تةشر) تأثةر  ، ؛ حمه نقم  اػ 
 (.2633، 2دوتةرایرناس دوتةر و سةگ فوس ، کرخم ضانسون

کمه  پضٍّش فقط بز رٍی داًش آهوَساى سوال سوَم هتَسووِ دٍرُ اٍل      ایمن ػم حه عکر اس  

لذا بوزای تمووین ًتوایه بوِ سوایز هقواطل توصویلی ٍ داًوش         ، گزفتِ راٌّوایی( اًجام) شْزستاى ًویي

 بایذ جاًب احتیاط را رعایت کزد.، آهَساى سایز هٌاطق

َرت هوالمِ طوَلی ًیوش اًجوام گیوزد ٍ ًتوایه آى در فَاصول       ص ایي پضٍّش بِ شَد پیشٌْاد هی

 سهاًی هختلف با یکذیگز هقایسِ شَد.

فمممرم »وت ةممر ضنسمممة  نةممز بررسمممی شممود و عمممالوه بممر ، هممای حعمممدی ههشنممةن در پژوهش
 استفاده شود. ،فرػند –نةز برای بررسی تعار  والد  «فرم تعار  حا پدر»اػ  «تعار  حا وادر

                                           

1. Teicher, Samson, Polcari & McGreenery. 
2. Gunnlaugsson. G, Kristjánsson. A, Einarsdóttir. J & Sigfúsdóttir. I. 
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