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هتتدف :هــدر پــژوهش حاضــر بررســی رابضــهی تعــارض والــد -فرزنــد و خودپنــدارهی تحصــیلی
دانشآووزان با رضای از زندگی آنها بود.روش :پژوهش حاضـر یـک وضالعـه توصـی ی و از نـوع
ههبســتیی بــود .جاوعــهی پــژوهش شــاول کلیــه دانشآوــوزان وقضــه راهنهــایت شهرســتان نهــین
بودنــد کــه از ویــان آنهــا  691ن ــر بــا یوش نهونــه گیری خوشــهای چندورحلــهای انتخــاب شــدند.
دادههــا بــا اســت اده از وقیــاس رضــای از زنــدگی ( ،)SWLSپرسشــناوه خودپنــدارهی وربــوب بــه
ودرســه یتیســنچن و پرسشــناوه تعــارض بــا والــدین () CPو بــا اســت اده از ضــریج ههبســتیی
پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه وـورد تشزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد .یافتتهها :نتـایج نشـان داد
کــه بــین خودپنــدارهی تحصــیلی بــا رضــای از زنــدگی رابضــهی ویب ـ وعنــادار ( ،7)p<7/71و بــین
تعــارض وــادر بــا رضــای از زنــدگی ( )p<7/71و تعــارض فرزنــد بــا رضــای از زنــدگی (،)p<7/75
رابضه ون ی وعنادار وجود دارد .نتـایج تحلیـل رگرسـیون چندگانـه نشـانداد کـه وتغیـر خودپنـداره
تحصیلی و وؤل هی پرخاشیری کالوی وـادران قـادر بـه پیشبینـی رضـای از زنـدگی دانشآوـوزان
هســتند ( .)p<7/71نتحجتته گحری :بــر اســاس ایــن یافتــهها ویتــوان نتیشــه گرف ـ کــه تــالش بــرای
ششل گیری خودپندارهی تحصـیلی ویبـ و کـاهش تعـارض والـد–فرزنـد در بـین نوجوانـان ،نقـش
وههی در ارتقاء رضای از زندگی آنان خواهد داش .
کلحدواژهها :تعارض والد -فرزند ،خودپندارهی تحصیلی ،رضای از زندگی.
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وقدوه
روانشناسمی در آتمماػ ،بیشممتر بمر هةسانهممای ونفممی تهرکمز داشم ؛ اومما در قمرن  23حممه ایممن
نکتممه وهممن توضممه نهممود کممه انسممان حاخسممتی انممرؼی عقالنممی ظممود را صممر ضنبممههای وثبم
تسرحممهاش کنممد (سمملةگهن و سممةکزن

وةهممالی)2666 ،1؛ درنتةسممه روخکممرد ضدخممدی حممه نممام

روانشناسم م می وثبم م م  2شم مممک ورفم م م  .در ههم مممةن راس ممممتا ،در دهم مممههای اظةمممممر برظمممممی اػ
صماحبنظران توضممه ظمود را حممه نشمانگرهای وثبم
وی کنند تا ححاهای ههگانی و سةاس

بهیخسمتی 3وعطممو سماظتهاند و تممالش

وزاریها را حه سهتی کمه ووضمب اعمتالی سمطح

س ممالو

ش ممود ،ه ممداخ

رضمماخ

اػ ػنممدوی 5حممهعنوان ضنبممه وههممی اػ بهیخسممتی ووردتوضممه قرارورفتممه اسم  .اػلحمما

وفهووی ،رضاخ

کنن ممد (آنتاراوةم مان ،هم موحنر و والة مموس .)2661 ،4حمممه ههمممةن ضهممم

اػ ػندوی (ضزء شناظتی بهیخستی) پاخدارتر اػ عناصمر عماطفی آن اسم

درنتةسممه ،اػ آن حممهعنوان شمماظر کلةممدی بهیخسممتی عهنممی وثب م
داخنر .)2662 ،6تعرخف رضاخ
فرد ،در ومورد کةفةم

اػ ػندوی عبارت اس

خمماد ویشممود (داخنمممر و

اػ :ادراک خا احساس کلمی وثبم

ػنمدویاش (کرسمةنی .)2662 ،7رضماخ

ػندوی حه وعنای رضاخ
تسارب ػندوی اس

اػ خ

ووقعة

همر

اػ ػنمدوی حمه نتماخذ حاصم اػ

وقاخسممهی اهممدا دس م خافته حمما اهممدا آروممانی اشمماره دارد .در ایممن تعرخممف ،رضمماخ
ظاص نةس

و

حلکه حمه وعنمای رضماخ

اػ

اػ تهماوی

(آرسالن ،هاوارتا و آسلو.)2636 ،8

وارکووختز )2663( 9درخاف

که رضاخ

اػ ػندوی و ظودپنداره ،راحطمه وتقماحلی حما خکمدخگر

دارند .ههةنطور طانگ ،برخد طانگ ،اسمتةوارت و او )2661( 10حمه ایمن نتةسمه رسمةدند کمه
1. Seligman, M & Csikszentmihalyi, M.
2. positive psychology.
3. well-being.
4. Antaramian, S, Huebner, S, &Valois, R.
5. life satisfaction.
6. Diener, E & Diener, E.
7. Corsini.
8. Arslan, C, Hamarta, E & Uslu, M.
9. Markowitz, F.
10. Chang, L, Bride-Chang, C, Stewart, S & Au, E.
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ظودپن ممدارهی اضته مماعی پیشبینی کنن ممدهی ق مموی رضمماخ

اػ ػن ممدوی در وةمممان نوضوانمممان

اس .

پاپیکمما 1ظودپنممداره را حممهعنوان خ م

سمماظتار پیشةممده و اتلممب شممناظتی اػ تعهةهممات

شصر حه ظود که شاو ویژویها ،تواناییها ،دانش ،ارػشها ،نگرشهما ،نقشهما و دخگمر
ووض مموعاتی کمممه اف ممراد ظ ممود را تعر خ ممف ک ممرده و پیوس ممته دادهه ممای ظ ممود را در آن خک ارطمممه
وی کننممد ،ویدانممد (ضمموکالوا و اولرخکمماوا  .)2633 ،2وطالعممه لونممگ و ػانممگ )2666( 3نشممان داد
ادراک عهنی نوضوانمان اػ رضماخ

اػ ػنمدوی ،حما احعماد وصتلمف ظودپنمداره ،راحطمهی وثبم

دارد .ههشنممةن نتمماخذ پممژوهش اسممتوبر و اسممتوبر )2662( 4نشممان داد کممه رضمماخ
قلهروهممای وصتلممف تحصممةلی و ش م لی راحطممه وعنممادار دارد .پیشممرف

اػ ػنممدوی حمما

تحصممةلی دانممش

آووػان خکی اػ وههترین ووضوعات دوران تحصمة اسم  .خکمی اػ ولیوومات پیشمرف
اسم م

ایمن

ک ممه اف ممراد در وقاخسمممه ح مما دخگ ممران اػ ظودپن ممداره وثبم م تری برظ مموردار حاشمممند .ایمممن

ظودپنداره حاعا رشد آتی فرد و عدم بروػ هةسانهای ونفی در او ویشمود (تفماری و ارفمع
حلمموطی .)3126 ،ظودپن ممداره ی تحص ممةلی 5فراخنمممد شممک وةری ارػش ممةابی اػ ظودپنمممدارهی
وتممأثر اػ تسممارب آووػشممی دانشآومموػان و تفسممةر وحممة آووػشممی اس م

(ضممی ،رات م  ،روی و

لةتم ممالةن .)2636 ،6ظودپن مممدارهی تحص مممةلی ،انعکاس مممی اػ اریخابیهم ممای سممممایرین اسمممم

و

ومماهةتی هنسمماری دارد .حممه عبممارتی ظودپنممداره تحصممةلی هممر فممرد درنتةسممه قةمماس ظممود حمما
ا وممر فممرد ظودپنممدارهی

سممایرین حاص م ویشممود (فممر  ،والکممه و کممای .)2662 ،7در حقةق م
ً
نسبتا ثاح و روشن هن حه شک کلمی و همن در حعمد ظودپنمدارهی تحصمةلی داشمته حاشمد و
حممه درک درسممتی اػ ظممود برسممد ،در نهاخم

ونسممر حممه عهلکممرد تحصممةلی بهتممری ظواهممد شممد
1. Papica.
2. Juklová, K, & Ulrichová, M.
3. Leung, J, & Zhang, L.
4. Stoeber, J, & Stoeber, F.
5. Academic self-concept.
6. Guay, Ratelle, Roy& Litalien.
7. Ferla, J, Valcke, M, & Cai, Y.
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(نةکدل ،کدیور ،فرػاد ،عربزاده و کاووسةان.)3123 ،
رضمماخ

کممه ،اضزایممی نظةممر

اػ ػنممدوی عممالوه بممر ظممود فممرد دارای احعمماد وسممتردهای اس م

ظممانواده را نةممز در بروی وةممرد (داخنممر ،سممو ،لوکمماس و اسممهة  .)3222 ،1حهمماختی کممه فممرد اػ
ظممانواده درخافم

وی کنممد ،پیشبینممی کننممدهی وعنمماداری بممرای رضمماخ

اػ ػنممدوی اوسم

(لةزا و شةن .)2660 ،2وطالعهی بردلی و کوروین )2665( 3نشمان داد کمه حهاخم
– هةسانی اػ سوی والمدین حما رضماخ
وغراندن وق
راحطممه وثب م

اػ ػنمدوی ارتبماط دارد .حمه اعتقماد وةمو کتی)2636( 4

حا ظانواده تأثةر وستقةن بر رضماخ

ووم و تاوز )2661( 5نشان داده اس

اضتهماعی

افمراد دارد .وطالعمهی استورکسمن ،رویمزم،

که بین رضاخ

اػ ػندوی نوضوانان و سماظتار ظمانواده،

و وعنممادار وضممود دارد .ههشنممةن پژوهشهمما نشممان ویدهممد کممه بممین برظممی اػ

ویژویهممای ظممانواده (وثم راحطممهی وثبم

والممد– فرػنممد) ،حمما رضمماخ

اػ ػنممدوی راحطممه وضممود

دارد (استورکسن ،رو یمزم ،وموم و تماوز2661 ،؛ شمانن ،سمالدو و هموحنر2660 ،6؛ سمالدو و هموحنر،
 .)2665پژوهشها حا کی اػ آنند که ارتباط طشهگةری وةان رضاخ

اػ ػندوی و تسربیمات

ػنممدوی ،رواحم والممد-فرػنممد ،اسممترس و اضممطراب و نةممز رفتارهممای پرظطممر در وةممان نوضوانممان
(ومممةلهن و هممموحنر2661 ،7؛ ادواردػ و لممموپز )2660 ،8و طةفمممی اػ وشمممکالت اضتهمممماعی و روان
شممناظتی (پممارک2665 ،9؛ حممه نق م اػ لمموین و کمموری )2636 ،10وضممود دارد .ههشنممةن شممانن،
سممالدو و همموحنر ( ،)2660راحطممه حهاخ م
وتوسم و حما ی رضماخ
خافتنمد کمه سمطح حهاخم

والممدین را در نوضوانممانی کممه دارای سممطوح پممایین،

اػ ػنمدوی بودنمد را ومورد بررسمی قمرار دادنمد و حمه ایمن نتةسمه دسم
والمدین در ایمن سممه ومروه وتفماوت اسم  ،حهطوری کمه حما افممزاخش
1. Diener, E, Suh, E, Lucas, R & Smith, H.
2. Lisa, E & Shane, L.
3. Bradley, R, & Corwyn, R.
4. Gülaçti, F.
5. Storksen, I ,Roysamb, E, Moum, T, & Tambs, K.
6. Shannon,Suldo, S, & Huebner, S.
7. Gilman& Huebner.
8. Edwards & Lopez & Coreg.
9. Park.
10. Levin& Currie.
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وةزان حهاخ

اػ ػندوی نةز افزاخش ویخاحد .ضو روانی ظمانواده نةمز حما

والدین ،وةزان رضاخ

بهیخسممتی وممرتب اسممم  .نوضوانممان دارای رضمماخ
تنةممدویهای وممرتب حمما ظممانواده و تعممار
تعار

 1حمما والممدین را بیشممتر تسرحممه وی کننممد .حنممابراین

حا والدین نةز اػ وت ةرهایی اس

تعار

حا والدین عبمارت اسم

پممایین اػ ػنممدوی ،عممدم توافممق والمممدین،

که حا رضاخ

پایین اػ ػندوی ورتب اس .

اػ طالشهمای ارتبماطی و تعارضمی کمه در حمةن رشمد و

ت ةیر اعضای ظانواده اخساد ویشود (اػو

و بی اوقلو .)2662 ،2تعار

وضود ظأل بین فرػندان و والدین آنهاس  .در ایمن وضمعة

حا والمدین نشمانهی

نماههگون والمدین نوضوانمان را

ناساػوار ویدانند و نوضوانان هن رفتار والدین ظود را قبول ندارند (احهدی2662 ،3؛ حمه نقم
اػ برضعلممی .)3122 ،تحقةقممات حسممةاری راحطمممه تعممار

حمما والمممدین حمما عهلکمممرد رفتممماری و

روانشناظتی نوضوانان را ووردبررسی قرار دادهاند؛ کمه نشماندهندهی وضمود ارتبماط دوسموخه
وةممان تعارضممات والممد _ نوضمموان و رفتارهممای وشممک دار نوضمموان اس م
وال

(بممرانذ ،وان دو ر ن،

و وةوس.)2662 ،4
هممر طنممد نتمماخذ وطالعممات ،حممه صممورت پراکنممده نشممان دهنممدهی تممأثةر وتقاب م راحطممهی
اػ ػنمدوی و نةمز راحطمهی بمین ظمود پنمداره حما رضماخ

والدین و فرػندان حما رضماخ

اػ ػنمدوی

اسم  ،اومما تحقةقممات وغشممته اػ نمموع ههبسممتگی سمماده بمموده اسم  .همد وحقممق در ایممن
پمممژوهش پیشبینمممی رضممماخ
راهبردهممای حمم تعممار

اػ ػن مممدوی دانمممش آوممموػ اػ طری مممق ظمممود پنمممداره تحصممممةلی و

وممادر و ظ ممود نوضمموان اسمم  .ب ممرای دسمم خابی حمممه ایمممن همممد ،

فرضةههای ییر در نظر ورفته شده اس :
_ بین تعار

والد-فرػند حا رضاخ

اػ ػندوی دانشآووػان راحطه وضود دارد.

_ بین ظودپندارهی تحصةلی حا رضاخ
_ بمین تعممار

اػ ػندوی دانشآووػان راحطه وضود دارد.

والمد _ فرػنممد و ظودپنمدارهی تحصممةلی دانشآوموػان حمما رضماخ

اػ ػنممدوی

1. Conflict.
2. Ozmete, E, & Bayoglu, A.
3. Ahmadi.
4. Branje, S, Van doorn, M, Valk, I, & Meeus, W.
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آنها راحطه وضود دارد.
روش:
روش پ ممژوهش حاض ممر توص ممةفی و اػ ن مموع ههبسمممتگی اسممم  .ب ممرای تحلةممم خافتمممهها اػ
ضممرخب ههبسممتگی پیرسممون و تحلة م رورسممةون طندوانممه اسممتفاده شممد .ضاوعممه آومماری،
شاو کلةه دانش آووػان دظتمر و پسمر دورهی اول وتوسمطه (راهنهمایی) شهرسمتان نهمةن در
سممال تحص ممةلی  22 -21ویحاشمممد کمممه اػ وة ممان آنممان براس مماس ض ممدول کمممرضم و وورومممان
( 221 1)3276نفمر حما اسمتفاده اػ روش نهونممه وةری ظوشمهای طندورحلمهای انتصماب شممدند
در ورحلهی اول اػ بین ودارس دورهی اول وتوسطه شهرستان نهةن ،پمنذ ودرسمه حمهعنوان

نهونه بِ صَرت تصادفی انتصماب شمد؛ سم م اػ وةمان پاخمههای تحصمةلی اٍل ،دٍم ٍ سوَم،

پاخهی سوم انتصاب شد و پرسشناوههای پژوهش بمر روی ومروه نهونمه اضمرا وردخمد .در پاخمان
دادههای حهدس آوده حا استفاده اػ نرمافزار  spssوورد تسیخهوتحلة قرارورف .
اجاارهای پژوهش
پرسشناوه تعارض با والدینCP)( :

نسممصه اصمملی ایممن پرسشممناوه توس م فمماین ،ضممی وورلنممد و اندرشمموب در سممال 3211
حاهد سنسةدن کةفة
خ

ابزار  31سجوالی اس

رواح والد – فرػند ساظته شد (ثنمایی .)3117 ،ایمن وقةماس
که بمرای سمنسش سمه راهبمرد حم تعمار

خعنمی (اسمتد ل،

پرظاشمگری کالوممی ،پرظاشمگری فةیخکممی خمما ظشمون ) بممین فرػنمدان و والممدین (در پممژوهش
حاضر ،تعار

وادر-فرػنمد ومد نظمر اسم  ).تمدوین شمده اسم  .پرسمشهمای وقةماس،

ووخای رفتارهایی اس

که فرد در شراخ

و نهرات آن تعداد دفعاتی اس

تعار

حا والدین حه آنها دس

ویػند

کمه رفتمار ومورد نظمر در وماه وغشمته رد داده اسم .
1. Krejcie, R, & Morgan, D.
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در ایممن فممرم  1سممؤال اول پرسشممناوه اسممتد ل 1 ،سممؤال دوم پرظاشممگری کالوممی و  1سممؤال
سوم پرظاشگری فةیخکی را ویسنسد.
پژوهشهممای وتع ممددی ،ههسممانی درونم می ظممرده وقةاسهممای اسممتد ل ،پرظاشمممگری
کالوممی و پرظاشممگری فةیخکممی را تأییممد وممینهاخممد .داونممه ضممرخب آلفممای کرونبمماد وقةمماس
استد ل بین  6/52تا  ،6/70وقةاس پرظاشگری کالوی بمین  6/02تما  6/11و بمرای ظمرده
آومده اسم

وقةاس پرظاشگری فةیخکی بین  6/52تا  6/20حهدسم

(ثنمایی .)3172 ،ایمن

پرسشمممناوه توسم م ومممرادی ( )3112اضمممرا وردخمممده و پاخمممایی آن بمممرای کم م آػوممممون و ظممممرده
وقةاسها وزارش شده اس  .روایی وحتوایی این وقةاس توسم طنمدین وتصصمر ایمن
رشته اػ ضهله ثنایی ( ،3111حه نق اػ لطفی.)3111 ،
پاخایی این پرسشناوه در پژوهش حاضراػ طریق آلفای کرانبماد وحاسمبه شمد کمه نتماخذ
آن حدین شرح اس  :تعار

فرػند  6/052و تعار

وادر  6/012وحاسبهشده اس .

داونه نهرات برای هر وقةاس بمین  1تما  21اسم  .نهمره  1نشماندهنده عمدم تعمار
راحطه و نهره  21نشاندهنده بیشترین تعار

در

اس  .داونه نهرات برای کم آػومون بمین 31

تا  71اس .
پرسشناوه خودپندارهی ورجوط به ودرسه
ایممن پرسشممناوه را یممی خسممن طممن 1در سممال  2665سمماظ

و ظودپنممداره را در سممه سممطح

عهمووی ،آووػشممگاهی و تةممر آووػشمگاهی ووردسممنسش قممرارداد .ایمن پرسشممناوه اػ نمموع ظممود
وزارشده ممی اسم م کمممه ش مماو  31عبمممارت بممموده و پاسمممزها حهصمممورت وقةممماس لةکرتممممی
ً
ً
طهارویخنهای اػ کاوال ووافق ( 5نهمره) تما کماوال وصمالف ( 3نهمره) نهره ومغاری شمده اسم و
نهره وممغاری ههممه عبممارات حهصممورت وسممتقةن اس م  .ضممرخب پاخممایی ایممن آػوممون اػ طریممق
ههسممانی درونممی بممرای سممه ی یممر وقةمماس حممه ترتةممب  6/12 ،6/71و  6/12اس م  .روایممی ایممن
1. Yi- Hsin Chen.
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پرسشممناوه اػ طریممق ههبسممته کممردن آن حمما نهرههممای ظ مرده وقةمماس عممزتنفم تحصممةلی
(آووػش ممگاهی) و پرسشمممناوه ع ممزتنفم ک مموپر اس ممهة

براب ممر  6/11حمممه دسممم

آومممد (کممموپر

اسممهة 3207 ،؛ حممه نق م اػ بیاحممانگرد .)3126 ،پاخممایی ایممن پرسشممناوه در پممژوهش حاضممر
 6/077وحاسبهشده اس .
وقحاس رضایت از زندگی ()SWLS

1

ایممن پرسشممناوه توس م داخنممر ،اوممونز ،رسممن و وممرخفةن ( )3211ساظتهشممده اس م  .ایممن
ً
ً
وقةاس دارای  1سؤال اسم  .بمرای همر سمؤال  7ویخنمه اػ کماوال وصمالف تما کماوال ووافمق وضمود
ً
ً
دارد کممه ویخنممه کمماوال وصممالف وعممادل نهممره  3و ویخنممه کمماوال ووافممق ،وعممادل نهممره  7اسمم .
اػایممنرو داونممه نهرههممای ایممن وقةمماس اػ نهممره  1تمما  11نوسممان دارد .نهممرات حمما تر نشمماندهنده
رضاخ

بیشتر اػ ػندوی اس  .در ظصوص اعتبمار ایمن وقةماس نةمز ضمرخب آلفما برابمر  6/17و

ضممرخب حمماػ آػوممایی آن ،برابممر  6/12وزارششممده اس م  .پاخممایی (آلفممای کرونبمماد برابممر  )6/11و

روایی (حه شةوه ههگرا و افتراقی) وطلوبی بمرای وقةماس ومزارش کردنمد (داخنمر ،همووختز و اومن،2
 .)3211بیانی ،وحهد کوطکی و وودرػی ( )3110نةز ،ایمن وقةماس را بمر روی نهونمهای اػ 362
دانشسوی دانشگاه آػاد اسالوی واحد آػادشهر اعتبار وقةاس را حما روش آلفمای کرونبماد 6/11
حه دس

آوردند .اعتبار این وقةاس حه روش حاػ آػوایی  6/02حه دس

طریق روایی ههگرا حا استفاده اػ فهرس
 BDI4بممرآورد شممد کممه حمما فهرس م

آود .روایمی سماػه نةمز اػ

شادکاوی آ کسمفورد  OHI3و فهرسم

شممادکاوی ههبسممتگی وثب م

و حمما فهرس م

ههبسممتگی ونفممی نشممان داد .بممر اسمماس نتمماخذ ایممن پممژوهش ،وقةمماس رضمماخ

افسمردوی حم
افسممردوی ح م ،
اػ ػنممدوی خ م

وقةمماس وفةممد در پژوهشهممای روانشممناظتی ایرانممی اس م  .پاخممایی ایممن پرسشممناوه اػ طریممق
آلفای کرانباد در پژوهش حاضر  6/703وحاسبهشده اس
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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یافتهها
در ایمن پمژوهش  221دانشآومموػ حضمور داشممتند کمه  350نفمر اػ آنهمما دظتمر و  357نفممر اػ
آنها پسر بودند.
جدول  :1افدههاخ توصیفی مد یرهاخ اص ی پژوهش
تعداد

وتغحرها
رضاخ

اػ ػندوی

حداتل

حداکثر

انحراف استاندارد

وحانخحن

11

22.71

0.70

ظودپندارهی تحصةلی

221
221

1

25

21

2.52

راهبردهای تعار

وادر

221

6

17

37.61

2.12

راهبردهای تعار

فرػند

221

6

57

30.05

51.32

7.61

ههان طور که در ضدول حما وشماهده ومیشمود ،وةمانگةن کم آػوودنیهما در وت ةرهمای
رضمماخ

اػ ػنممدوی ،ظودپنممداره تحصممةلی و راهبردهممای تعممار

وممادر و فرػنممد حممه ترتةممب:

 37.61 ،51.32 ،22.71و  30.05بوده اس .
برای بررسی دو فرضةهی نصس  ،اػ ضمرخب ههبسمتگی پیرسمون اسمتفاده شمده اسم
که در ییر حه بررسی آنها ویپردایخن:
جدول :2غر ب همبسدگی پیرسون بین تعایض والد-فرزند با یغا ت از زندگی
شاخص آواری

ضریج ههجیتخی

وتغحر
راهبردهای تعار

وادر و رضاخ

اػ ػندوی

راهبردهای تعار

فرػند و رضاخ

اػ ػندوی

فرضةه اول :بین تعار

سطح

والد -فرػند حا رضاخ

حا توضه حه ضدول  ،2بمین راهبردهمای تعمار

**

وعناداری

-6.32

6.610

6.663

-6.31

6.62

6.61

*

اػ ػندوی دانشآووػان راحطه وضود دارد.
ومادر و رضماخ

اػ ػنمدوی دانشآوموػان حما
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(6.610
تعممار

= و  )p<6.663راحط ممهی ونف ممی وعن ممادار وض ممود دارد .ههشن ممةن بمممین راهبردهمممای
و p<6.61

) راحطمممهی ونفمممی

فرػنممد و رضمماخ

وعنممادار وضممود دارد .ههبسممتگی بممین راهبردهممای تعممار

وممادر و رضمماخ

اػ ػنممدوی6/32 ،

اسممم  .حن ممابراین %6/610وار خ ممانم و پراکن ممدوی رض مماخ

اػ ػن ممدوی را ویتممموان بمممر اسممماس

راهبردهمای تعممار
فرػند و رضاخ

اػ ػنممدوی دانشآومموػان حمما (6.62

ومادر ،پیشبینممی کممرد .ههشنمةن ههبسممتگی بمین راهبردهممای تعممار

اػ ػندوی 6/31 ،اس  .حنابراین  %2وارخانم و پراکندوی رضماخ

را ویتوان بر اساس راهبردهای تعار

اػ ػنمدوی

فرػند ،پیشبینی کرد.

جدول :3غر ب همبسدگی پیرسون بین وتپندایه تحصی ی با یغا ت از زندگی
شاظر آواری وت ةر
ظودپنداره تحصةلی و رضاخ

ضرخب ههبستگی
اػ ػندوی

6.12

حما توضمه حممه ضمدول ،1بمین ظودپنممدارهی تحصمةلی حما رضمماخ
(6.3

و  )p<6.63راحطممممه وثبمم م

تحصةلی و رضماخ

سطح وعناداری
6.3

6.63

اػ ػنمدوی دانشآوموػان حمما

وعنم ممادار وضممممود دارد .ههبسممممتگی بممممین ظودپنمممممدارهی

اػ ػنمدوی 6/12 ،اسم  .حنمابراین  %36وار خمانم و پراکنمدوی رضماخ

اػ

ػندوی را ویتوان بر اساس ظودپندارهی تحصةلی ،پیشبینی کرد.
حهونظور بررسی راحطه بین تعمار
حمما رضمماخ
رضمماخ

والمد – فرػنمد و ظودپنمدارهی تحصمةلی دانشآوموػان

اػ ػنممدوی آنهمما و اخنکممه کممدامخ

اػ وت ةرهممای پممیش بممین ،پیشبینی کننممده

اػ ػنممدوی دانممش آومموػان اس م  ،اػ روش تحلة م رورسممةون طندوانممه اسممتفاده شممد.

نتاخذ حاص اػ تسی خمهوتحلة رورسمةون طندوانمه حما اسمتفاده اػ روش وامحمه وام در ضمدول
 5اراجهشده اس .
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جدول : 4ندا ج معنیتارخ مدل یگرسیون براخ پیشبینی یغا ت از زندگی تانش آموزان

3

ودل

وجهاع وجذورات

رورسةون

3116.113

1

حاقیوانده

32631.71

31105.11

223

222

رورسةون

2636.05

3

حاقیوانده

33111.25

223

31105.11

222

ک

2

درجه

ک

ورجع وحانخحن

آزادی

3116.113
53.215
3661.122
12.312

F

سطح وعناداری

6.663

12.723

6.663

21.071

ههانطور که ضدول  5نشان ویدهد نتةسه آػوون وارخانم نشمانگر پیشبینمی رضماخ
( .) p<6.663حما توضمه حمه وعنماداربودن راحطمه

اػ ػندوی حا خکمی اػ وت ةرهمای پمیش بمین اسم
بین وت ةرهای پیشبین (راهبردهای حم تعمار
(رضاخ

و ظودپنمداره تحصمةلی) و وت ةمر ومال ک

اػ ػندوی) نتاخذ برآورد ودل در قالمب ضمدول ضمراخب رورسمةون (ضمدول  )1نشمان

دادهشده اس .
جدول  :5غرا ب یگرسیون براخ پیشبینی یغا ت از زندگی
ضرایج غحر استاندارد

آواره هن خطی جودن

ضرایج
استاندارد

ودل

وتغحر
B

خطای

استاندارد

T
Beta

سطح

وعناداری

تدرت

عاول تارم

تحهل

واریانس

وحانخحن
3

ثاح
ظودپنداره
ثاح

2

ظودپنداره

پرظاشگری
کالوی وادر

2.622

2.515

6.161

6.611

31.210

2.111

-6.11

6.616

6.257

6.615

0.131

1.767

6.663

1.726

6.663

1.325
6.211

-6.216

5.123
5.36
1

6.663
6.663
6.663

3.666

6.213
6.213

3.666

3.675
3.675
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حا توضه حه نتاخذ ضدول ( ،)1طون  ،Bضمرخب رورسمةون حاصم اػ نهمرات ظمام اسم
تح

و

تأثةر وقةاس انداػه وةری وت ةرهای پیش بین قمرار دارد ،اسمتفاده اػ  Betaکمه ضمرخب

رورسةون حاص اػ نهرات استانداردشمده اسم  ،توصمةه ویشمود .حما توضمه حمه اخنکمه آػومون
وعن مممیداری tب مممرای ض مممراخب رورس مممةون وت ةره مممای پ مممیش ب مممین ظودپن مممداره تحصممممةلی و
در سطح کهتر اػ  6.63وعنیدار اس  .ویتموان طنمةن نتةسمه ورف

راهبردهای تعار

کمه

وت ةر ظودپنداره تحصةلی و وؤلفهی پرظاشگری کالومی ومادران قمادر حمه پیشبینمی وت ةمر
رضاخ

اػ ػندوی دانشآووػان ظواهند بود و سایر وت ةرهمای پمیش بمین قمادر حمه پیشبینمی

وت ةر رضاخ

اػ ػندوی نصواهند بود.

جدول :6غر ب همبسدگی و تبیین چند مد یره براخ پیشبینی یغا ت از زندگی از طریق مد یرهاخ پیش بین
ودل

R

R2

ورجع Rتعدیلشده

خطای انحراف وعحار

3

6.131

6.363

6.621

0.52

2

6.111

6.316

6.351

0.20

حا توضه حه ضمدول 0ظودپنمداره تحصمةلی حما R= 6.131

و  R2=6.363وارخمانم رضماخ

ػنمدوی را تبةمین وی کنمد .ههشنمةن وت ةرهمای ومدل حما R=6.111و 6.316
رضاخ

=R2

اػ

وارخمانم

اػ ػندوی را تبةین وی کند.

بحث و نتحجه گحری
هد اػ پژوهش حاضر بررسی راحطمهی تعمار
دانش آووػان حا رضاخ
بممین تعممار

والمد  -فرػنمد و ظودپنمدارهی تحصمةلی

اػ ػندوی آنها بود .نتاخذ تحقةق نشان داد که:

والممد  -فرػنممد حمما رضمماخ

اػ ػنممدوی دانشآومموػان راحطممه وضممود دارد .خافتممهی

حاضممر حمما وطالعممهی والممش ،هممارل فممةش و فووم ورنولممد )2636( 1ههسممو اس م

کممه نشممانداد

1. Walsh, S, Harel-Fisch, Y, & Fogel-Grinvald, H.

18
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راحطمممه ح مما والمممدین ویتوان ممد بهیخسمممتی روان ممی نوضوان ممان را پیشبین ممی نهاخ ممد .ههةنطمممور حممما
وطالع ممهی لة ممزا و ش ممةن ( )2660ههاهن ممگ اسم م
حممه رضمماخ

حممهعنوان وهنتممرین که م
1

هاووای ( )2636ههاهنگ اس

کمممه درخافتن ممد ضوان ممان ،ظمممانواده ظمممود را

اػ ػنممدوی ظممود ویداننممد .نةممز حمما وطالعممهی پیکممو و

که نشمان داد پمدر و ومادر عاوم ومرتب وههمی حما بهیخسمتی

نوضوانان ،هستند.
در تبةین این خافته ویتوان وف

که حه لحا نظری رواحم وثبم

حما دخگمران و کةفةم

ایممن راحطممه خکممی اػ احعمماد بهیخسممتی اػ دخممدواه ر خممف ،2وحسمموب ویشممود (دخنممر و سممو2666 ،؛
ترضهممهی تضممنفری و هاشممهی آعر .)3112 ،ارتباطممات وممؤثر حاعمما شممکوفایی هوخممم  ،و
کهمال انسممان و وبنممای اولةممهی پیونمد وی حمما دخگممران اسم ؛ درحالی کمه ارتباطممات تةممر وممؤثر
وانع شکوفای انسان شده و رواح را تصر خمب وی کنمد .اسماس ػنمدوی و ظوشمبصتی انسمان
را ههةن ارتباطات وةان فردی تشکة ویدهد (دیباضی فروشانی ،اواوی پمور و وحهمودی،
 .)3111ههشن ممةن ارتباط ممات ح ممهعنوان خم م

ونب ممع اص مملی ظ ممودارػش ممهندی و رضممماخ

اػ

ػندوی حه شهار ویآخد (حاضیحسنی ،اعتهادی و آرین .)3123 ،ههانطور که رواحم بمین
فممردی وثبم

ویتوانممد رضمماخ

ویتواند کاهش رضاخ

اػ ػنممدوی را پیشبینممی نهاخممد ،وضممود تعممار

در رواحم هممن

اػ ػندوی را در پی داشته حاشد .اػآنسا که والدین وهنترین نقمش را

در ػنمدوی فرػنممدان ظمود دارنممد؛ درنتةسمه وضممود تعمار
ویتوانممد ضوانممب وصتلممف ػنممدوی فرػنممد را تح م

و کشممهکش بمین والممدین و فرػنممدان

تممأثةر قممرار دهممد .عممالوه بممر ایممن در دورهی

نوض مموانی حمممه دلةم م ظه ممور نةاػه ممای ضدخمممد در نوضوان ممان و تف مماوت در نةاػهمممای نوضوانمممان و
والدخنشممان و تممالش هممر خ م

اػ طممرفةن بممر کنتممرل دخگممری ،وصالف همما و تعار

ویشود .تا ضایی که ایمن تعار

هما سمبب اػ بمین رفمتن فضمای وحبم

همما بیشممتر

و صمهةهة

بمین

والدین و فرػند شده ،فاصلهی عاطفی بین آنها حه وضود ویآورد و آراومش روانمی نوضموان را
تح

تأثةر قرار ویدهد .درنهاخ

سبب کاهش کةفةم

ػنمدوی نوضموان شمده و رضماخ

اػ

1. Piko, B & Hamvai, C.
2. Ryff, C.
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ػندوی او را کاهش ویدهد.
اػ ػنممدوی دانشآومموػان راحطممه وضممود دارد کممه حمما

بممین ظودپنممدارهی تحصممةلی حمما رضمماخ

توضه حه نتاخذ حاص اػ پژوهش حاضر وعنادار اسم  .ایمن خافتمه حما وطالعمه لونمگ و ػانمگ
( )2666ههاهنگ اس  ،که نشان داد ادراک عهنی نوضوانمان اػ رضماخ
وصتلممف ظودپنممداره ،راحطممه وثب م

اػ ػنمدوی ،حما احعماد

دارد و ههشنممةن حاوطالعممه وممارکووختز ( )2663ههاهنممگ

اسم م  ،کمممه نش ممان داد ظودپن ممداره و رض مماخ

اػ ػن ممدوی ،راحطمممه وتق مماحلی حممما خکمممدخگر دارد.

ههةنطمور حاوطالعممه طانمگ ،بر خممد طانممگ ،اسمتوارد و او ( )2661ههسممو ویحاشمد؛ کممه نشممان
داد ظودپنممدارهی اضتهمماعی پیشبینممیکننممده قمموی رضمماخ

اػ ػنممدوی در وةممان نوضوانممان

اس .
در تبةممین نتمماخذ تحقةممق حاخمممد وفمم

کممه ظودپنممدارهی تحصممةلی وثبممم

فمممرد نمممهتنها

در ضهم

رسمةدن حمه

ویتواند در تحصة وی تأثةر حگغارد ،حلکه ایمن تصمور عماولی وثبم
کهال وطلوب نةز هس

و برعکم دانشآووػانی کمه احسماس ظموبی راضمع حمه تواناییهمای

ظود ندارند ،حهندرت در فعالة همای تحصمةلی ظمود ووفمق هسمتند (پرکمی3276 ،؛ ترضهمه
وةرکهم ممالی .)3171 ،داشممممتن ظودپن مممدارهی تحصممممةلی وثبمم م
فعالة هممای آووػشممی شممده و درنتةسممه احسمماس کراو م
ظودپندارهی تحصةلی وثب

سممممبب کممممارکرد بهتمممممر در

و ارػشممهندی درپممی دارد و ایممن

ونسر حمه دوری دانشآوموػ اػ حسمةاری ل زشهما و اشمتباهات

و تممالش وضمماعف در تحصممة ویشممود .طرا کممه کسممی کممه احسمماس ارػش درونممی و کراوم
وی کنمد ،وی کوشممد تمما ههمواره عممزتنفم ظممود را حفممد کمرده و ظودپنممدارهی وثبم
توبة

نهاخد .وفهوم عزتنفم حسةار نزدخ

ظممود را

حه وفهوم ظودپنداره اس  .نتماخذ وطالعمات

آرسالن ،ههوتا و آسلو ( )2636نشان داد که بین عمزتنفم و رضماخ

اػ ػنمدوی ههبسمتگی

وثبتی وضود دارد.
ظودپندارهی وثب

تحصةلی ههشنمةن ،ویتوانمد حمه احسماس ظودکارآومدی تصموری

1

1. perceived self-efficacy.

47

 .............. ................................ ................................پژوهشهای وشادره ،جلد  ،14شهاره  ،56زوستان 1194

حمما ونسممر وممردد (وةکمماجةلی ،افممروػ و قلةممزاده .)3123 ،لمغا حمما توضممه حممه وبممانی نظممری ویتمموان
وفم م  :ظودکارآومممدی ،ظ مموشبینی را در ف ممرد ش ممک ویده ممد ،ظ مموشبینی حمممهطور ومممؤثری
ضنبههای وصتلف سالو
1

روانی را پیشبینی کرده و درنهاخ

اػ ػنمدوی ونسمر

حه رضاخ

ویشود (کارادواس  .)2660 ،ههشنةن طبق نظر رخف ( )3212اریخابی وثبم

وغشتهاش خکی اػ احعماد بهیخسمتی اسم

فمرد اػ ظمود و

(علةمزاده .)3122 ،بمر ههمةن اسماس ظودپنمدارهی

وثب  ،حه لحا نظری نةز تضهةنی برای بهیخستی وحسوب ویشود.
بممین تعممار

والممد – فرػنممد و ظودپنممدارهی تحصممةلی دانشآومموػان حمما رضمماخ

اػ ػنممدوی

آنها راحطه وضود دارد .که حا توضه حه نتاخذ حاص اػ پمژوهش حاضمر وعنمادار اسم  .وت ةمر
ظودپنممدارهی تحصممةلی و خکممی اػ وؤلفممههای تعممار
وم ممادران) ،ویتوان مممد رضم مماخ

اػ ػن مممدوی را پیشبین مممی نهاخ مممد .ح مممه خافت مممههای وممممرتب حمممما

ظودپن ممدارهی تحص ممةلی و رض مماخ
وؤلفممهی تعممار

والممد –فرػنممد (پرظاشممگری کالوممی

اػ ػن ممدوی در تبة ممین فرض ممةه اول اش مماره شمممد .درومممورد

والممد – فرػنممد (پرظاشممگری کالوممی وممادران) ،حاخممد وف م

پژوهش کوکةانن 2و ههکاران ( )2661ههسو اسم
ضوانب وصتلف بهیخستی ،ههبستگی وثب

کممه ایممن خافتممه حمما

کمه نشمان داد ههمه انمواع پرظاشمگری حما

و وعنادار دارد.

حا توضه نتاخذ تحقةق ویتوان تبةین نهود کمه کمه ظودپنمدارهی تحصمةلی حما تر ،سمبب
بروػ استعدادهای حالقوه دانشآووػ شده و ووفقة
ظودپندارهی وثب

تحصةلی او را حه دنبال ظواهد داشم .

حاعا کاهش انفعال فرد شده و او را حمه طمالش حما وسماج برویانگةمزد.

درواقممع دانشآومموػی کممه ظودانگممارهی وثبتممی نسممب

حممه تواناییهممای تحصممةلی ظممود دارد،

بهتممر ویتوانممد اػ عهممدهی وشممکالت و تکممالةف درسممی ظممود برآخممد .حمما توضممه حممه این کممه بممرای
بیشتر نوضوانها اوور وربوط حه تحصة و ودرسه در اولوخ
را تحم

اول قمرار داشمته و کم ػنمدوی او

تممأثةر قممرار ویدهممد ،درنتةسممه ویتوانممد در وةممزان رضمماخ

اػ ػنممدوی او تعةین کننممده

حاشد.
1. Karademase, E.
2. Kaukiainen, A.
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دروورد این که اػ بین وؤلفههای تعار
وممادران ،پیشبینی کنن ممدهی رضمماخ

والمد–فرػنمد ،فقم وؤلفمهی پرظاشمگری کالومی
کمممه:

اػ ػن ممدوی دانشآو مموػان اسم م ؛ ویتممموان وفممم

فراوانی بروػ پرظاشگری کالوی ،بیشتر اػ پرظاشگری فةیخکی اس  .حا توضمه حمه نقمش وهمن
وادر در ػندوی فرػند ،پرظاشگری وادر ویتواند ػندوی فرػندش را تح تأثةر قرار دهد.
درصممورتی که راحطممه وةممان والممدین و فرػنممدان ،حممهضای وفتگمموی وممؤثر ،ههممراه حمما تحقةممر و
فر خمماد و بیاعتنممایی حممه خکممدخگر بمموده و فضممایی آ کنممده اػ پرظاشممگری وضممود داشممته حاشممد،
فرػنممدان احسمماس وی کننمممد کممه والممدین ،آنممان را درک نهی کننممد و براخشممان اههةمم

قاجممم

نةسمتند .درنتةسممه عمزت نفممم آنهما ظدشممه دار وممیومردد ،احسمماس حقمارت وی کننممد ،حممه
عواطممف و احساسممات دخگممران توضممه نهی کننممد و ایممن وضممعة
کمماهش کةفةم م
وعر

ػن ممدوی نوض مموان و رضممماخ

ناحسمماوان ویتوانممد سممبب

اػ ػن ممدوی او حاش ممد .ههشن ممةن قمممرار ومممرفتن در

پرظاشگری کالوی والمدین ویتوانمد افسمردوی ،ظشمن ،ظصموو

و عالجمن تشمنذ را

در پی داشته حاشمد و اػ ایمن طریمق نةمز حهصمورت تةروسمتقةن بمر رضماخ

اػ ػنمدوی فرػنمدان

تأثةر وزار حاشد (تةشر ،ساوسمون ،پولکماری و وم

قرخنمری2660 ،1؛ حمه نقم اػ ومان لووسمون،

کرخم ضانسون ،ایرناس دوتةر و سةگ فوس دوتةر.)2633 ،2
ػم حه عکر اس

کمه ایمن پضٍّش فقط بز رٍی داًش آهوَساى سوال سوَم هتَسووِ دٍرُ اٍل

شْزستاى ًویي (راٌّوایی) اًجامگزفتِ ،لذا بوزای تمووین ًتوایه بوِ سوایز هقواطل توصویلی ٍ داًوش
آهَساى سایز هٌاطق ،بایذ جاًب احتیاط را رعایت کزد.
پیشٌْاد هیشَد ایي پضٍّش بِصَرت هوالمِ طوَلی ًیوش اًجوام گیوزد ٍ ًتوایه آى در فَاصول
سهاًی هختلف با یکذیگز هقایسِ شَد.

ههشنممةن در پژوهشهممای حعمممدی ،وت ةممر ضنسممة
تعار

حا وادر» اػ «فرم تعار

نةممز بررسممی شممود و عمممالوه بممر «فمممرم

حا پدر» نةز برای بررسی تعار

والد – فرػند ،استفاده شود.

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

 .............. ................................ ................................ 46پژوهشهای وشادره ،جلد  ،14شهاره  ،56زوستان 1194

وناجع
 برضعلممی ،ا .)3122( .اثرحصشممی دروممان شممناظتی وبتنممی بممر عهممن آ ومماهی بممر کمماهش تعارضممات والممد– فرػنممدی در
نوضوانان .وسله علوم رفتاری.3-0 .)3( 7 .

 بیاحممانگرد ،ا .)3126( .روشهممای افممزاخش عممزتنفم در کودکممان و نوضوانممان .تهممران :انتشممارات سمماػوان انسهممن
اولةاء و وربیان.

 بیممانی ،ع؛ وحهممد کمموطکی ،ع و وممودرػی ،ح .)3110( .اعتبممار و روایممی وقةمماس رضمماخ
فصلناوه روان شناسان ایرانی .سال سوم.212-201 .)33( .

 پرکی ،وی .)3276( .ظودپنداره و ووفقة

اػ ػنممدوی (.)SWLS

تحصةلی .ترضهه سةد وحهد وةرکهالی ( .)3171تهران :خسطرون.

 ثنایی ،ب .)3112( .وقةاسهای سنسش ظانواده و اػدواح .تهران :حعث .
 حاضیحسممنی ،م؛ اعتهممادی ،ا و آر یممن ،د .)3123( .اثرحصشممی وشممتال

دروممانی و دروممان شممناظتی – رفتمماری بممر

وةزان ابمراػ وضمود دانشآوموػان پسمر دورهی راهنهمایی .وسلمهی پژوهشهمای علموم شمناظتی و رفتماری .سمال دوم.

(.3-30 .)1

 دیبمماضی فروشممانی،
ح تعار

؛ اومماوی پممور ،س و وحهممودی ،غ .)3111( .راحطممهی سممب های دلبسممتگی و راهبردهممای

بر رضاختهندی ػناشویی ػنان .اندخشه و رفتار.17-363 .)33( 1 .

 دخنر ،ای؛ سمو ،ای .)2666( .فرهنمگ و بهیخسمتی درونمی .ترضهمهی فةمروػه تضمنفری و ؼانم
تهران :شرک

هاشمهی آعر (.)3112

انتشارات علهی و فرهنگی.

 علةزاده ،ح .)3122( .تابآوری روانشناظتی (بهیخستی روانی و اظتاللهای رفتاری) .تهران :ارسباران.
 تفاری ،ا؛ و ارفمع حلموطی،

 .)3126( .راحطمه انگةمزش پیشمرف

و ظمود پنمداره تحصمةلی حما اضمطراب اوتحمان در

دانش ممسوخان تحص ممةالت تکهةل ممی دانش ممگاه فردوسمممی وشمممهد .پژوهشه ممای روانشناس ممی ح ممالةنی و وشممماوره3 .

(.323-310.)2

 لطفی ،ب .)3111( .تأثةر آووػش وهارتهای هوش هةسانی بمر کماهش تعارضمات والمد – فرػنمد دظتمران نوضموان
کروان .پاخان ناوه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم بهیخستی و توانبصشی.

 ورادی ،م؛ آرین ،د؛ فرظی ،ن .)3112( .بررسی اثرحصشی اضرای فن استعاره فاصلهها حه شمةوه وروهمی بمر کماهش
تعار

های والد – فرػندی (پدر –دظتر) در نوضوانان .پژوهشهای وشاوره.10-17 ،)12( 36 .

 وةکمماجةلی ،ن؛ افممروػ ،غ و قلةممزاده ،ل .)3123( .ارتبمماط ظودپنممداره و فرسممودوی تحصمممةلی حمما عهلکممرد تحصممةلی
دانشآووػان دظتر .فصلناوه روانشناسی ودرسه.26-361 .)5( 3 .

 وةلممر ،ضممی  .پممی .)3211( .نظر خممههای برناوممه درسممی .ترضهممه وحهممود وهروحهممدی ( .)3122تهممران :انتشممارات
سه .

 نةکدل ،؛ کدیور ،پ؛ فمرػاد ،و؛ عر بمزاده ،م؛ کاووسمةان ،ح .)3123( .راحطمه ظمود پنمداره تحصمةلی ،هةسانهمای
تحصةلی وثب

و ونفی حا خادوةری ظودوردان .فصلناوه روانشناسی کاربردی.361-332 .)23( 3 .

41 ............. ................................ ...  فرزند و خودپندارهی تحصیلی دانشآووزان- بررسی رابضهی تعارض والد
 Antaramian .S.P, Huebner .E.S, Valois .R.F. (2008).Adolescent Life
satisfaction. Applied psychology: AN international Review. (57).112-126.
 Arslan .C, Hamarta, E, & Uslu .M. (2010). The Relationship Between Conflict
Communication, Self esteem and Life Satisfaction in University Students.
Educational Research and Reviews .5 (01) .031-034.
 Bradley. R. H, & Corwyn. R.F. (2004). Life Satisfaction among European
American, African American, Chinese American, Mexican American and
Dominican American Adolescents. International Journal of Behavioral
Development. 28 (5). 385-400.
 Branje. T. T, Van doorn. M, Valk. I,&Meeus. W. (2009). Parent adolescent
conflict resolution types and adolescent adjustment. Applied developmental
psychology. (30). 195-204.
 Chang. L, Bride-Chang. C. M, Stewart. S &Au.E. (2003). Life satisfaction, selfconcept, and family relations in Chinese adolescents and children. International
journal of behavioral development. 27 (2). 182-189.
 Corsini. J. Raymond. (2002). The dictionary of psychology. New York: Brunner
.Routlege.
 Diener. E, Horwitz, J, & Emmon, R.A. (1985). Happiness of the very
wealthy.Social Indicators Research.)16. (263-74.
 Diener. E, Suh. E. M, Lucas. R. E, & Smith. H. E. (1999). Subjective well-being:
three decades of progress. Psychological bulletin.)125 (. 276-302.
 Diener. E,& Diener. M. (9002). Cross-cultural correlates of life satisfaction and
self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology. 68. 653-663.
 Edwards, L. M., & Lopez, S. J. (2006). Perceived family support, acculturation,
and life satisfaction in mexican american youth: A mixed-methods
exploration. Journal of Counseling Psychology, 53 (3), 279-287.
 Ferla. J, Valcke. M, & Cai. Y. (2009). Academic self-efficacy and academic
self-concept: Reconsidering structural relationships. Learning and individual
differences.19. 499–50.
 Gilman, R., & Huebner, S. (2003). A review of life satisfaction research with
children and adolescents. School Psychology Quarterly, 18 (2), 192.
 Gilman, R., & Huebner, S. (2003). A review of life satisfaction research with
children and adolescents. School Psychology Quarterly, 18 (2), 192.
 Guay. F, Ratelle. C. F, Roy. A, & Litalien. D. (2010). Academic self-concept,
autonomous academic motivation, and academic achievement: Mediating and
additive effects. Learning and Individual Differences. 20. 644–653.
 Gülaçti, F. (2010). The Effect of Perceived Social Support on Subjective Wellbeing. Procedia Social and Behavioral Sciences. (2) 3844-3849.
 Gunnlaugsson. G, Kristjánsson. A. L, Einarsdóttir. J & Sigfúsdóttir. I. D. (2011).
Interfamilial conflict and emotional well-being: A population based study among
Icelandic adolescents. Child Abuse & Neglect. (35). 372–381.
 Haranin, E. C., Huebner, E. S., & Suldo, S. M. (2007). Predictive and
incremental validity of global and domain-based adolescent life satisfaction

1194  زوستان،56  شهاره،14  جلد، پژوهشهای وشادره.............. ................................ ................................ 44

reports. Journal of Psychoeducational Assessment, 25 (2), 127-138.
 Huebner, E. S., Suldo, S. M., & Gilman, R. (2006). Life Satisfaction.
psycnet.apa.org.
 Juklová .K, & Ulrichová. M. (2011). Changes of handicapped and other students
self-concept and mutual attitudes as a result of their directed interaction.
Procedia-Social and Behavioral Sciences. (2).1228-1235.
 Karademase, E. C. (2006). Self- efficacy, social and well-being, the mediating
role Of optimism. personality and individual differences. (40). 1281- 1390.
 Kaukiainen. A, Salmivalli. C, Björkqvist. K, Österman. K, Lahtinen. A,
Kostamo. A & Lagerspetz. K. (2001). Overt and covert aggression in work
settings in relation to the subjective well-being of employees. Aggressive
behavior. 27 (5). 360-371.
 Leung.J.P,& Zhang. L.W. (2000).5 Predictors of life satisfaction in chinese
adolescents: self-concepts and relationships with significant others.International
Perspectives on Child and Adolescent Mental Health. (1). 77-89.
 Lisa. E,& Shane. J. L. (2006). Perceived family support, acculturation and life
satisfaction in mexican American youth: a mix-methods exploration. Journal of
counseling psychology. 53. 279-287.
 Levin, K. A., & Currie, C. (2010). Family structure, mother-child
communication, father-child communication, and adolescent life satisfaction: A
cross-sectional multilevel analysis. Health Education, 110 (3), 152-168.
 Markowitz. F.E. (2001). Modeling processes in recovery from mental illness:
relationships between symptoms, life satisfaction, and self-concept. Journal of
health and social behavior. 42 (1). 64-79.
 Ozmete. E,& Bayoglu. A.s. (2009). Parent- young adult conflict: A measurement
on frequency and intensity of conflict issues. Journal of international social
research. 2 (8). 313-322.
 Piko. B. F, & Hamvai C. H. (2010).Parent, school and peer-related correlates of
adolescents' life satisfaction. Children and Youth Services Review. 32 (10). 1479–

1482.
 Seligman. M. E.P, & Csikszentmihalyi. M. (2000). Positive psychology: An
introduction. American Psychologist. 55 (1). 5-14.
 Shannon. M, Suldo. S. M, Huebner. E.S. (2006). Is extremely high life
satisfaction During adolescence advantageous? .Social indicators research.
(78). 179-203.
 Stoeber.J, & Stoeber .F. S. (2009). Domains of perfectionism: Prevalence and
relationships With perfectionism, gender, age, and satisfaction with life.
Personality and Individual Differences .46 .530-535.
 Storksen .I, Roysamb. E, Moum. T, Tambs. K. (2005). Adolescents with A
childhood experience of parental divorce: A longitudinal study of mental health
& adjustment. Journal of Adolescence. (28). 725-739.

45 ............. ................................ ...  فرزند و خودپندارهی تحصیلی دانشآووزان- بررسی رابضهی تعارض والد
 Suldo. S. M, Huebner. E. S. (2004). Does life satisfaction moderate the Effects
of stressful life event on psychopathological behavior during adolescent? .School
psychology quarterly. (19). 93-705.
 Walsh. S. D, Harel-Fisch. Y, & Fogel-Grinvald. H. (2010). Parents, teachers and
peer relations as predictors of risk behaviors and mental well-being among
immigrant and Israeli born adolescents. Social Science & Medicine.70 (7). 976984.

