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Abstract 
Introduction: The parent-child relationship pattern is one of the essential components of children's 
development and is often related to their most important achievements such as social and cognitive 
abilities. The aim of the present study is to predict the self-concept of adolescent girls based on the 
pattern of parent-child communication and their parents' integrativee self-knowledge.
Methods: The present research method is descriptive-correlation method. The statistical population 
included all female students of the first secondary level in Tehran in the academic year of 2019-
2020, of which 460 adolescent girls and their parents as a sample unit using the multistage random 
sampling method and according to the inclusion and exclusion criteria were selected. Data collection 
instruments include demographic questionnaire, "Self-Concept Questionnaire", "Parent Child 
Communication Pattern Questionnaire" and "Integrative Self-Knowledge Scale". The validity of the 
instruments was measured using content validity by qualitative method and reliability by internal 
consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. The research data were collected 
online through the link designed to answer the questionnaires. Structural Equation Model, SPSS. 24 
and AMOS .24 software and maximum likelihood estimation method were used for data analysis.
Results: Parent-child communication patterns predict adolescent girls' self-concept negatively                    
(β= -0/141, P<0/05). Parents integrativee self-knowledge predicts adolescent girls' self-concept 
positively (β=0/548, P<0/01). Parent-child communication patterns negatively predicted adolescent 
girls' self-concept through parents' cohesive self-knowledge (β=0/052, P<0/05).
Conclusions: Adolescent girls 'self-concept is predicted based on the parent-child communication 
pattern and their parents' cohesive self-knowledge. it is recommended to hold educational workshops 
for families to improve the pattern of parent-child relationship and self- integrative of parents.  
Keywords: Parent-Child Communication Pattern, Self-Concept, Integrative Self-Knowledge, 
Teenage Girls.
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چکیده
ــن موفقیت هــای  آن هــا  ــا مهم تری ــب ب ــدان اســت و اغل ــد یکــی از اجــزای ضــروری رشــد فرزن ــاط والد-فرزن ــه: الگــوی ارتب مقدم
ماننــد توانایی هــای اجتماعــی و شــناختی مرتبــط اســت. هــدف پژوهــش حاضــر پیــش بینــی خودپنــداره دختــران نوجــوان بــر اســاس 

الگــوی ارتبــاط والــد- فرزنــد و خودشناســی انســجامی والدیــن آن هــا مــی باشــد.
رو ش  کار: پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی- همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری شــامل كلیــه دانش آمــوزان دختــر مقطــع متوســطه 
ــه  ــه  همــراه یکــی از والدینشــان ب ــد . از بیــن آن هــا 460 دختــر نوجــوان ب اول شــهر تهــران در ســال تحصیلــی 1400-1399 بودن
عنــوان یــک واحــد نمونــه بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری تصادفــی چندمرحلــه ای و بــا توجــه بــه معیــار هــای ورود و خــروج انتخــاب 
 ،)Self-Concept Questionnaire( "شــدند. ابــزار جمــع آوری داده هــا شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "پرسشــنامه خودپنــداره
"پرسشــنامه الگــوی ارتبــاط والــد- فرزنــد" )Parent Child Communication Pattern Questionnaire( و "مقیــاس خودشناســی 
انســجامی" )Integrative Self-Knowledge Scale( بــود. روایــی ابزارهــا بــا اســتفاده از روایــی محتــوا بــه روش كیفــی و پایایــی 
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا كرونبــاخ انــدازه گیــری شــد. لینــک پاســخگویی بــه پرسشــنامه ها بــه صــورت 
ــن در  ــق آنالی ــش از طری ــای پژوه ــت. داده ه ــرار گرف ــا ق ــن آن ه ــوزان و والدی ــش آم ــار دان ــی در اختی ــایت اینترنت ــن و در س آنالی
لینــک طراحــی شــده پاســخگویی بــه پرسشــنامه ها جمــع آوری شــدند. بــرای تحلیــل داده هــا از الگــوی معــادالت ســاختاری و نــرم 

افزارهــای اس پــی اس اس نســخه  24 و آمــوس نســخه 24 و روش بــرآورد بیشــینه احتمــال اســتفاده شــد. 
بینــی كــرد                                                                 پیــش  بــه صــورت منفــی  را  والــد- فرزنــد، خودپنــداره دختــران نوجــوان  ارتبــاط  الگــوی  هــا:  یافتــه 
ــود  ــی نم ــش بین ــت پی ــورت مثب ــه ص ــوان را ب ــران نوج ــداره دخت ــن، خودپن ــجامی والدی ــی انس )β=-0/141 , P<0/05(. خودشناس
)β=0/548 , P<0/01(. الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد، خودپنــداره دختــران نوجــوان را بــه واســطه خودشناســی انســجامی والدیــن بــه 

.)β=-0/052, P<0/05( صــورت منفــی پیــش بینــی كــرد
ــن آن هــا  ــد و خودشناســی انســجامی والدی ــد- فرزن ــاط وال ــر اســاس الگــوی ارتب ــران نوجــوان ب ــداره دخت ــری: خودپن ــه گی نتیج
پیــش بینــی مــی شــود. برگــزاری كارگاه هــای آموزشــی بــرای خانوادههــا جهــت ارتقــای الگــوی ارتبــاط والــد- فرزنــد و خودشناســی 

انســجامی والدیــن پیشــنهاد مــی شــود.
کلیدواژه ها: الگوی ارتباط والد- فرزند، خودپنداره، خودشناسی انسجامی، دختران نوجوان.
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پروین صدقی و همکاران

مقدمه
ــه  ــت ك ــان اس ــد انس ــی )adolescence( دوره ای از رش نوجوان
ــرد رخ  ــاختار جســمانی و روانشــناختی ف ــی در س ــی عمیق تحوالت
ــه در دوران  ــرات ســاختاری و روانشــناختی ك ــد )1(. تغیی مــی ده
بلــوغ بــرای نوجوانــان رخ مــی دهــد، یــک بحــران اساســی رشــد 
محســوب مــی شــود )2(. دوره نوجوانــی در واقــع مرحلــه گــذار از 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــی اس ــالی و جوان ــه بزرگ س ــی ب دوره كودك
ــان و  ــوری را نوجوان ــر كش ــت ه ــادی از جمعی ــد زی ــه درص اینک
ــی  ــت باالی ــد، ســالمت آن هــا از اهمی ــان تشــکیل  می دهن جوان
برخــوردار اســت )3(. در طــول دوره رشــد كودكی و نوجوانی حســی 
منســجم و متمایــزی از خــود )self( در برابــر دیگــران شــکل می-
گیــرد )4( كــه نقــش تعیین كننــده ای در زندگــی فــردی، ســازگاری 
ــمانی  ــالمت جس ــی و س ــت تحصیل ــی، موفقی ــی- اجتماع روان
ــر عهــده دارد )5(. خودپنــداره )self-concept( بخشــی از  افــراد ب
هویــت )identity( فــرد اســت كــه در دوران كودكــی و نوجوانــی 
بــر اثــر فرایندهــای خودشناســی )self-knowledge( شــکل مــی 
ــوط  ــای مرب ــود و باوره ــرد از خ ــه ف ــداره تجرب ــرد )6(. خودپن گی
ــت  ــی اس ــاری و روان ــمی، رفت ــای جس ــه ه ــش در جنب ــه خوی ب
)7( كــه از انعــکاس تجــارب فــرد از خــودش ناشــی مــی شــود و 
ایــن تجربــه، مســتقل از دیگــران ولــی در ارتبــاط بــا آن هــا اســت. 
ــود  ــه خ ــبت ب ــرد نس ــی ادراكات ف ــازمان دهی كل ــداره س خودپن
اســت كــه چندبخشــی، سلســله مراتبــی و نســبتاً ثابــت اســت كــه 
شــامل انســجام و وحــدت بیــن احساســات، گرایش هــای خــودآگاه 
و ناخــودآگاه، درک و شــناخت پیرامــون هویــت، ارزش هــا و 
نقش هــای فــرد، موجودیــت فیزیکــی و چگونگــی شــناخت فــرد از 
خویشــتن می باشــد. بــه عبارتــی دیگــر، مجموعــه كلــی باورهــای 
فــرد در مــورد اســنادهای شــخصی وی راجــع بــه خویــش و دیــد 
كلــی فــرد دربــاره  خــودش كــه بــا تجربــه  وی و تفســیر دیگــران از 

ــود )8، 9(. ــول می ش ــرد و متح ــکل می گی ــه ش آن تجرب
ــه  ــداره و ب ــکیل خودپن ــه تش ــان ب ــر روانشناس ــال های اخی در س
كســانی كــه مســئول پــرورش كــودک در ابتــدای زندگــی هســتند، 
اهمیــت زیــادی دادنــد. در ایــن میــان تجــارب اجتماعــی جایــگاه 
اساســی دارنــد و ایــن تجــارب اجتماعــی تــا حــّد زیــادی بــه روابــط 
ــن  ــن و مهم تری ــواده اولی ــد )10(. خان ــر می باش ــی منحص خانوادگ
نظــام اجتماعــی اســت كــه بــر شــکل گیــری خودپنــداره و عــزت 
نفــس مؤثــر اســت. در واقــع تعامــل هــای اولیــه بیــن والــد- فرزند 
پایــه و اساســی را بــرای رشــد حــس ارزشــمندی خــود در اوایــل 
كودكــی دارد. Prioste و همــکاران )11( در پژوهــش خــود نشــان 
ــه تجــارب و ادراكات  ــان ب ــد رشــد هویــت كــودكان و نوجوان دادن

آن هــا از خانــواده و بــه ویــژه والدیــن وابســته اســت. در ایــن میــان 
ــت  ــز اهمی ــن حائ ــان والدی ــی می ــه عاطف ــق و رابط ــد عمی پیون
ــس  ــه نف ــاد ب ــاوري و اعتم ــس خودب ــرورش ح ــث پ ــت و باع اس
ــدي ســاده  ــت فرآین ــدان می شــود )12(. شــکل گیری هوی در فرزن
ــر دارد. یکــی از  ــر آن اث ــی ب ــاد متفاوت ــه نیســت، بلکــه ابع انگاران
ــر از  ــی، نظــم بخشــی اســت كــه خــود متأث ــاد تحــول نوجوان ابع
ــت در  ــد هوی ــت )13(. رش ــن اس ــا والدی ــودک ب ــه ك ــه اولی رابط
ســایه ارتبــاط بــا والدیــن رخ می دهــد، ایــن فرآینــد پیــش رونــده 
شــامل یکپارچــه ســازي آگاهانــه اعتقــادات فــرد دربــاره خــودش، 
ــه  ــد نســبت ب ــران و تعه ــدگاه دیگ ــه دی ــع ب ــرد راج ــادات ف اعتق
ارزش هــاي شــخصی و هدف هــاي زندگــی اســت. نتایــج پژوهــش 
Chang و همــکاران )14( نشــان داد كــه خودپنــداره تحــت تأثیــر 

روابــط والدیــن بــا فرزنــدان، دریافــت حمایــت عاطفــی از والدیــن، 
ــط  ــفتگی در محی ــن آش ــواده و همچنی ــتگی خان ــاس همبس احس
خانــواده قــرار دارد. در نتیجــه خانــواده نقــش اساســی در رشــد یــا 

ــد.  ــا می نمای ــان ایف ــداره نوجوان ــف خودپن تضعی
 Parent-Child Relationship( والد-فرزنــد  ارتبــاط  الگــوی 
Pattern(، نشــان دهنــده ابتدایي تریــن و اصیل تریــن روابــط 

ــت  ــن رو، كیفی ــي اســت؛ از ای ــي انســان در گســتره زندگ اجتماع
روابــط والد-فرزنــد بــه عنــوان مهمتریــن عامــل مؤثــر شایســتگي، 
شــکوفایي و بهزیســتي همــه افــراد مــورد بحــث قــرار گرفته اســت 
كــه بــه عنــوان یــک الگویــی نظــری، تأثیــر ویژگی هــای حاكــم 
ــد )15(. الگــوی  ــد را تشــریح می كن ــد و فرزن ــاط بیــن وال ــر ارتب ب
ــدی و فعالیــت هــای  ــر روی جهــت من ــر ب ــد ب ــاط والد-فرزن ارتب
ــراد از      ــتا، م ــن راس ــذارد. در ای ــی گ ــر م ــد تأثی ــد فرزن ــدف من ه
هــدف منــدی، رابطــه ای معنــادار اســت كــه در زنجیــره فعالیتهــا 
و برنامــه هــای یــک فــرد در طــول زمــان مشــاهده مــی شــود. 
محصــول، وجــود ارزش هــا، باورهــا و قواعــدی اســت كــه از درون 
آن هــا كشــش هــا و رانــش هــا به ســوی موضوعــی، در فــرد ایجاد 
مــی شــود و در او حــس معنــا و انگیــزه بــرای انجــام فعــل، ایجــاد 
مــی كننــد. بــر اســاس آن هــا افــراد در بیــن جریــان هــای فکــری 
و ســبک هــای زندگــی موجــود جامعــه خــود، جهــت یابــی مــی 
كنــد و بــه موضــع و جایــگاه خــود و پیامدهــای آن بــرای تحــول 
ــه  ــی و همــکاران )17( در مطالع خــود، آگاه مــی شــود )16(. جوان
خــود دریافتنــد تــالش بــرای شــکل گیــری خودپنــداره مثبــت و 
كاهــش تعــارض والــد- فرزنــد در بیــن نوجوانــان، نقــش مهمی در 
ارتقــاء رضایــت از زندگــی آن هــا بــر جــای می گــذارد. اعتصامــی 
پــور و همــکاران )18( در مطالعــه خــود دریافتنــد كــه رابطــه  والــد- 
فرزنــد بــر عــزت نفــس نوجوانــان تأثیــر دارد. حســینی و همــکاران 
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ــرد  ــا عملک ــیگاری ب ــان س ــداره نوجوان ــه خودپن ــد ك )19( دریافتن
خانــواده آن هــا همبســتگی دارد. Li و همــکاران )20( تأكیــد داشــته 
ــت اجتماعــی- اقتصــادی  ــد و وضعی ــد- فرزن ــط وال ــه رواب ــد ك ان

خانــواده بــر عــزت نفــس و خودپنــداره فرزنــدان تأثیــر دارد.
ــوان  ــرایط نوج ــر ش ــریعی ب ــري تس ــه اث ــی ك ــی از متغیرهای یک
ــد  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــت وي را تح ــبک هوی ــد س دارد و می توان
)21( و در ارتبــاط نزدیــک بــا متغیرهــاي مرتبــط بــا خانــواده قــرار 
دارد، »خودشناســی« اســت. »خودشناســی« فراینــدي روانشــناختی   
ســازش یافتــه، پویشــی و انســجامی كــه بــه صــورت زمــان منــد 
عمــل می كنــد و هــدف آن خودنظــم دهــی اســت )22(. ظرفیــت 
ــد و  ــان من ــکلي زم ــه ش ــي ب ــاي درون ــا و تجربه ه درک فراینده
ــود، خودشناســي  ــه خ ــور نظــم بخشــیدن ب ــازمان یافته، به منظ س
انســجامي نامیــده می شــود. ایــن فراینــد كــه كوششــي انطباقــي 
بــراي درک تجــارب خــود در خــالل زمــان به منظــور دســتیابي بــه 
نتایــج مطلــوب اســت، نوعــي آگاهــي لحظــه بــه لحظــه از حــاالت 
ــي  ــواي تجــارب كنون ــز و تحلیــل محت ــوان تمای روانشــناختی و ت
محســوب می شــود )23(. خودشناســي انســجامي، مســئولیت 
پــردازش شــناختي فعــال در مــورد خــود و رویدادهــاي گذشــته را 
بــر عهــده دارد و تجربه هــا و صفــات خــود را در تركیبــي معنــادار 
ــش و  ــجام بخ ــدي انس ــي فرآین ــد. خودشناس ــدت می بخش وح
ــی  ــود« را در تركیب ــات »خ ــارب و صف ــرا تج ــت، زی ــي اس انطباق
ــطه  ــه  واس ــد و ب ــدت می بخش ــد و وح ــه می كن ــی دار یکپارچ معن
ــه  ــا توج ــی ب ــی و تصمیم های ــای انطباق ــي، رفتاره ــم ده خودنظ
ــجامی  ــي انس ــد )24(. خودشناس ــود آی ــه وج ــال ب ــرایط ح ــه ش ب
بــه تركیــب تجربه هــا و اســنادهاي مربــوط بــه خــود بــه صــورت 
ــي و  ــم ده ــد خودنظ ــارب فراین ــم تج ــق و تنظی ــی دار، تلفی معن
ــارب  ــام تج ــر از تم ــاوت و دقیق ت ــب ادراک متف ــه موج در نتیج
ــود )22(.  ــری می ش ــط والدگ ــتگی ها و رواب ــم از دلبس ــته اع گذش
اصغــري و بشــارت )25( در پژوهــش خــود بــه بررســی رابطــه بیــن 
والدگــري ادراک شــده )از جملــه مشــاركت، حمایــت خودمختــاري 
ــج  ــد. نتای ــا خودشناســی انســجامی پرداختن ــت( ب ــاد صمیمی و ابع
ــاري درک شــده  ــت و خودمخت ــت و صمیمی ــه حمای نشــان داد ك
بــا خودشناســی انســجامی ارتبــاط مثبــت دارد و حمایــت و 
خودمختــاري درک شــده و ســپس صمیمیــت )بــه ویــژه از ســمت 
ــی  ــرات خودشناســی انســجامی را پیــش بین ــد تغیی ــادر( می توان م
كنــد. خودشناســی انســجامی متغیــري اســت كــه در ســطح درون 
ــردازش  ــا پ ــد و ب ــا می كن ــده ایف ــگ كنن ــی هماهن ــردی نقش ف
ــجام                                                                                         ــب انس ــرد، موج ــود ف ــا خ ــط ب ــف مرتب ــات مختل اطالع

ــات و رفتارهــای  ــه نظــر مــی رســد افــکار، هیجان مــی شــود و ب
فــرد را در روابــط بیــن فــردی وی بــا فرزندانــش هدایــت مــی كنــد 

.)21(
دوران نوجوانــی بــه عنــوان مقطــع بســیار حساســی از زندگــی فــرد 
بــا تغییــرات گســترده شــناختی و ســاختاري همــراه اســت و در این 
ــرات  ــن تأثی ــی و حضــور والدی ــی زندگ ــط تعامل ــن نقــش محی بی
بســزایی بــر خودپنــداره، عــزت نفــس و احتمــااًل مشــکالت آتــی 
ــی  ــان برجــاي می گــذارد. بنابرایــن، ســاخت و فضــاي روان نوجوان
ــاي  ــن اعض ــط بی ــه رواب ــی و مجموع ــب كل ــه تركی ــواده، ك خان
ــرد را در جهــت  ــار ف ــه اي عملکــرد و رفت ــه گون ــواده اســت، ب خان
ــی، اضطراب هــا،  ــع و فشــارهاي روان ــا مســائل و موان ــی ب رویاروی
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــایند تح ــاي ناخوش ــایر محرک ه ــا و س ترس ه
ــی  ــودن دوره نوجوان ــی ب ــه اهمیــت و بحران ــا توجــه ب می دهــد. ب
ــداره و هویــت، مطالعــه ایــن دوره از  از لحــاظ شــکل گیری خودپن
زندگــی از ضــرورت ویــژه اي برخــوردار اســت. اگــر چه در بســیاري 
ــی در  ــش مهم ــواده نق ــه خان ــده ك ــان داده ش ــا نش از پژوهش ه
ــه  ــئله ك ــن مس ــا ای ــدان دارد ام ــداره فرزن ــري خودپن ــکل گی ش
ارتبــاط والد-فرزنــد و خودشناســی انســجامی والدیــن از چــه 
مســیرهایی بــر كیفیــت خودپنــداره فرزنــدان اثرگــذار اســت، كمتــر 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــه عبارتــی دیگــر، اگــر چــه بــر 
ــم  ــن مفاهی ــه بی ــده رابط ــام ش ــی انج ــای قبل ــاس پژوهش ه اس
در نظــر گرفتــه شــده اســت و رابطــه متغیرهــا بــا یکدیگــر مــورد 
تاییــد قــرار گرفتــه اســت، امــا در یــک رابطه جدیــد چنیــن موردی 
مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت و  ایــن موضــوع كــه ارتبــاط 
ــن از چــه مســیرهایی  ــد و خودشناســی انســجامی والدی والد-فرزن
ــورد بررســی  ــدان همبســتگی دارد، م ــداره فرزن ــا كیفیــت خودپن ب
ــی  ــینه ای متغیرهای ــچ پیش ــن در هی ــود. همچنی ــه ب ــرار نگرفت ق
ــد و  ــاط والد-فرزن ــن، ارتب ــجامی والدی ــی انس ــون خودشناس همچ
خودپنــداره فرزنــدان در یــک رابطــه  جدیــد بــا هــم بررســی نشــده 
ــاً در همــه  ــی، تقریب ــد. از ســوی دیگــر، در پژوهش هــای قبل بودن
مــوارد، مطالعــه روابــط در حــال حاضــر والــد بــا نوجــوان بــا توجــه 
ــه متغیــر مــورد نظــر بررســی شــده اند در صورتــی كــه در ایــن  ب
ــورد  ــن م ــی والدی ــن و خودشناس ــاط والدی ــوی ارتب ــش، الگ پژوه
ــوآوری آن  ــن ن ــه شــده اســت كــه مهــم تری ــرار گرفت بررســی ق
ــکان  ــوان را در ام ــد و نوج ــان وال اســت و آســیب شناســی همزم
ــش  ــدف پی ــا ه ــر ب ــش حاض ــن،  پژوه ــازد بنابرای ــی س ــر م پذی
ــاط  ــوی ارتب ــاس الگ ــر اس ــوان ب ــران نوج ــداره دخت ــی خودپن بین
والــد- فرزنــد و خودشناســی انســجامی والدیــن آن هــا انجــام شــد. 
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پروین صدقی و همکاران

روش  کار
ــه  ــی – همبســتگی اســت. جامع ــوع توصیف پژوهــش حاضــر از ن
ــطه اول  ــع متوس ــر مقط ــوزان دخت ــه دانش آم ــامل كلی ــاری ش آم
ــی 1399-1400  ــال تحصیل ــن( در س ــران )133586 ت ــهر ته ش
ــداد پارامترهــا  ــن تع ــا در نظــر گرفت ــد. در پژوهــش حاضــر ب بودن
ــیر و 2  ــا، 5 مس ــه متغیره ــه هم ــوط ب ــانگر مرب ــای نش )15 خط
خطــای متغیــر درون زاد نهفتــه و 1 كوواریانــس( تعــداد نمونــه 20 
برابــر تعــداد پارامترهــا یعنــی معــادل 460 تــن بــرآورد شــد )26(. 
ــه در  ــه ای ك ــی چندمرحل ــری تصادف ــه گی ــر اســاس روش نمون ب
ــه انتخــاب می شــوند مراحــل  ــد مرحل ــی طــی چن ــه اصل آن نمون
نمونــه گیــري طبــق مجوزهــاي صــادره شــده از ســوي دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد رودهــن و اداره كل آمــوزش و پــرورش شــهر 
تهــران صــورت گرفــت. در پژوهــش حاضــر، در پژوهــش حاضــر، 
از میــان 22 منطقــه آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران، منطقــه 13 
آمــوزش و پــرورش بــه صــورت تصادفــی قرعــه كشــی انتخــاب 
شــد. ســپس از بیــن 16 مدرســه مقطــع متوســطه اول، 6 مدرســه 
بــه صــورت تصادفــی قرعــه كشــی انتخــاب شــدند. روش انتخــاب 
بــه ایــن شــکل بــود كــه اســامی مناطــق و مــدارس روی كاغــذ 
نوشــته می شــد و بعــد از قــرار دادن در گــوی، انتخــاب می شــدند. 
ــن 6 مدرســه  ــل در ای ــه تحصی ــوزان مشــغول ب ــان دانش آم از می

كــه تعــداد آن هــا، 1135 تــن بودنــد.
ــع  ــتم در 12 كالس و مقط ــع هش ــم 9 كالس ، مقط ــع هفت مقط
ــم  ــع هفت ــر كالس مقط ــت، از ه ــرار داش ــم در 10 كالس ق نه
ــتم  ــع هش ــر كالس مقط ــن(، از ه ــوز )162 ت ــداد 18 دانش آم تع
ــم  ــع نه ــر كالس مقط ــن( و از ه ــوز )168 ت ــداد 14 دانش آم تع
ــوان  ــر نوج ــن( و در كل، 460 دخت ــوز )130 ت ــداد 13 دانش آم تع
بــه همــراه یکــی از والدین شــان بــه عنــوان یــک »واحــد نمونــه » 
بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری تصادفــی  قرعــه كشــی انتخاب 
شــدند. بــه هــر كــدام از دانــش آمــوزان كالس یــک كــد داده شــد 
ــه  و ســپس تعــداد شــماره هایی از گــوی بیــرون كشــیده شــد و ب

ایــن ترتیــب، دانــش آمــوزان بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند.
ــر  ــرح زی ــه ش ــی ب ــات از ابزارهای ــع آوری اطالع ــور جم ــه منظ ب

ــد. ــتفاده ش اس
ــوز،  ــش آم ــن دان ــامل س ــه ش ــناختی ك ــت ش ــنامه جمعی پرسش
مقطــع تحصیلــی دانــش آمــوز، نــام مدرســه ، میــزان تحصیــالت 

ــود. ــد ب و ســن وال
 )Self-Concept Questionnaire( »پرسشــنامه خود-پنــداره« 
كــه توســط Saraswat در هنــد ســال 1984 طراحــی شــده  اســت 
 )physical( كــه شــامل 48 عبــارت اســت كــه 6 مؤلفــه جســمانی

)شــامل 8 عبــارت 2، 3، 9، 20، 22، 27، 29 ، 31(، اجتماعــی 
)social( )شــامل 8 عبــارت  1، 8، 21، 37، 40، 43، 46 ، 48(، 
ــارت 4، 10، 14، 16، 19، 23، 24 ،  ــامل 8 عب ــق )mood( )ش خل
28(، آموزشــی )educational( )شــامل 8 عبــارت 5، 13، 15، 17، 
25، 26، 30 ، 32(، اخالقــی )moral( )شــامل 8 عبــارت 6، 34، 35، 
ــارت  ــامل 8 عب ــی )rational( )ش 41، 42، 44، 45 ، 47( و عقالن
7، 11، 12، 18، 33، 36، 38 ، 39( را در یــک طیــف لیکــرت 5 
درجــه ای از كامــاًل موافــق= 5 تــا كاماًل مخالــف= 1 مــورد ارزیابی 
قــرار مــی دهــد. در ایــن ابــزار حداقــل نمــره 48 و حداكثــر نمــره 
240 اســت و كســب نمــره باالتــر در ایــن ابــزار بــه معنــای میــزان 
باالتــری از هــر یــک از مؤلفــه هــا اســت. ســطح بنــدی نمــره هــا 
ــن بیشــتر  ــار، كســب میانگی گــزارش نشــده اســت چــرا كــه معی

.)27( می باشــد 
ــود- ــنامه خ ــنجی »پرسش ــای روانس ــی ه Saraswat )27( ویژگ

ــد،  ــوز در هن ــامل 200 دانش آم ــه ای ش ــر روی نمون ــداره« ب پن
ــدی بررســی  ــی تأیی ــل عامل ــا اســتفاده از تحلی ــی ســازه را ب روای
ــه روش  ــی ب ــرد. پایای ــد ك ــل را تأیی ــود 6 عام ــج وج ــرد. نتای ك
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا كرونبــاخ بــرای نمونــه 
فــوق 0/80 گــزارش شــد.  Khan & Alam )29( بــرای بررســی 
ــر روی                                                                                           ــداره« ب ــنامه خود-پن ــنجی »پرسش ــای روانس ــی ه ویژگ
ــه  ــازه ب ــی س ــد، روای ــوزان هن ــش آم ــامل 400 دان ــه ای ش نمون
ــا  ــت ب ــتگی مثب ــاس همبس ــر اس ــرای آن را ب ــی همگ روش روای
 Achievement Motivation( پیشــرفت«  انگیــزه  »مقیــاس 
Scale( برابــر بــا 0/33 و ضریــب ثبــات بــا اســتفاده از روش 

ــر  ــه براب ــی 2 هفت ــه زمان ــا فاصل ــوق ب ــه ف ــرای نمون ــی ب بازآزمای
ــد.  ــزارش كردن 0/69 گ

عابــد و همــکاران )30( بــرای بررســی ویژگــی هــای روانســنجی 
ــن  ــه ای شــامل 170 ت ــر روی نمون ــداره« ب »پرسشــنامه خود-پن
ــران،  ــهر ته ــه 1 ش ــاكن منطق ــتانی س ــر دبیرس ــوز دخت دانش آم
روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرای آن را بــر اســاس 
 Family( »همبســتگی بــا »پرسشــنامه الگوهای ارتباطــی خانــواده
Communication Patterns Questionnaire( برابــر بــا 0/32 و 

ضریــب ثبــات بــا اســتفاده از روش بازآزمایــی بــرای نمونــه فــوق 
ــد. بخــش  ــر 0/91 گــزارش كردن ــه براب ــی 2 هفت ــه زمان ــا فاصل ب
و همــکاران )31( پــس از بررســی ویژگــی هــای روانســنجی 
ــن  ــه ای شــامل 150 ت ــر روی نمون ــداره« ب »پرسشــنامه خود-پن
ــی  ــه روش روای ــازه ب ــی س ــهر داراب، روای ــل ش ــان متأه از معلم
ــا »پرسشــنامه ســاختار  ــر اســاس همبســتگی ب همگــرای آن را ب
 Power Structure in the Family( خانــواده«  در  قــدرت 
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ــانی  ــه روش همس ــی ب ــا 0/26 و پایای ــر ب Questionnaire( براب

ــوق  ــه ف ــرای نمون ــاخ ب ــا كرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب درون
ــد.  ــزارش كردن ــا 0/87 گ ــر ب براب

 Parent-Child( والد-فرزنــد«  ارتبــاط  الگــوی  »پرسشــنامه 
توســط  كــه   )Communication Pattern Questionnaire

باقــری و غفــاری جعفــر زادگان در تهران ســال 1392 ســاخته شــد 
)16(. ابــزار شــامل 48 عبــارت اســت كــه 8 مؤلفــه انعطاف پذیــری 
ــارت هــای 1، 9، 17،  ــارت شــامل عب )flexibility( )شــامل 6 عب
ــامل 6  ــاری )norm fluctuation( )ش ــزل هنج 25، 33 ، 41(، تزل
 control/( كنتــرل/ محدودیــت ،)عبــارت 2، 10، 18، 26، 34 ، 42
 )43  ،  35   ،27   ،19  ،11  ،3 عبــارت   6 )شــامل   )limitation

ــارت 4، 12، 20، 28،  ــامل 6 عب ــی )mollycoddle( )ش نازپروردگ
36 ، 44(، رســمی )formality( )شــامل 6 عبــارت 5، 13، 21، 29، 
ــارت  ــامل 6 عب ــی )entanglement( )ش ــم تنیدگ 37 ، 45(، دره
 )conditional value( ارزش مشــروط ،)6، 14، 22، 30، 38 ، 46
 )liberation( و رهایــی )شــامل 6 عبــارت 7، 15، 23، 31، 39 و 47(
)شــامل 6 عبــارت 8، 16، 24، 32، 40، 48( اســت. پاســخ دهــی در 
یــک طیــف لیکــرت 5 گزینــه ای از كامــاًل همیــن گونــه اســت=5 
تــا اصــاًل ایــن گونــه نیســت=1 مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد. 
ــت و  ــره 240 اس ــر نم ــزار 48 و حداكث ــن اب ــره در ای ــل نم حداق
ــری  ــزان باالت ــای می ــه معن ــزار ب ــن اب ــر در ای ــره باالت كســب نم
از هــر یــک از مؤلفــه هــا اســت. ســطح بنــدی نمــره هــا گــزارش 
نشــده اســت چــرا كــه معیــار، كســب میانگیــن بیشــتر می باشــد 

 .)16(
ــنجی    ــای روانس ــی ه ــر زادگان )16( ویژگ ــاری جعف ــری و غف باق
ــه ای  ــر روی نمون ــد« ب ــاط والد-فرزن ــوی ارتب ــنامه الگ »پرسش
شــامل افــراد 15-30 ســاله شــهر تهــران، روایــی ســازه با اســتفاده 
از تحلیــل عاملــی تأییــدی بررســی كردنــد. نتایــج وجــود 8 عامل را 
نشــان داد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
ــزارش  ــا 0/66 گ ــر ب ــوق را براب ــه ف ــرای نمون ــاخ ب ــا كرونب آلف
ــی  ــی ویژگ ــس از بررس ــکاران )32( پ ــت زاده و هم ــد. نعم كردن
ــر  ــد« ب ــاط والد-فرزن هــای روانســنجی »پرسشــنامه الگــوی ارتب
ــه  ــر پای ــوزان دخت ــش آم ــن دان ــامل 320 ت ــه ای ش روی نمون
ــی همگــرای  ــه روش روای ــازه ب ــی س ــران، روای هشــتم شــهر ته
آن را بــر اســاس همبســتگی مثبــت بــا »پرسشــنامه پرخاشــگری 
ــر  ــی« )Abolmaali Aggression Questionnaire( براب ابوالمعال
ــبه  ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــا 0/59- و پایای ب
ــه ای از 0/56  ــوق در دامن ــه ف ــرای نمون ــاخ ب ــا كرونب ــب آلف ضری

ــد.  ــزارش كردن ــا 0/86 گ ت

Integrative Self-( انســجامی«  خودشناســی  »مقیــاس 
Knowledge Scale( توســط قربانــی و همــکاران در تهــران ســال 

2003 ســاخته شــده )34( كــه شــامل 12 عبــارت اســت و 3 زیــر 
مقیــاس تأملــی )reflective( )شــامل 3 عبــارت 3، 6 ، 9(، تجربه ای 
)experiential( )شــامل 3 عبــارت 1، 5، 7 ، 8(  و انســجامی 
)cohesive( )شــامل 5 عبــارت 2، 4، 10، 11 ، 12( را در یــک طیف 
لیکــرت 5 درجــه ای از عمدتــاً نادرســت= 1 تــا عمدتــًا  درســت= 5 
مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد. بــه اســتثنای عبارت هــای شــماره 
ــذاری                                                                  ــره گ ــوس نم ــورت معک ــه ص ــا ب ــه  عبارت ه 3، 6 و 9، بقی
مــی شــوند. حداقــل نمــره در ایــن ابــزار 12 و حداكثــر نمــره 60 
ــزان  ــای می ــه معن ــزار ب ــن اب ــر در ای ــره باالت ــب نم ــت و كس اس
باالتــری از هــر یــک از مؤلفــه هــا اســت. ســطح بنــدی نمــره هــا 
گــزارش نشــده اســت )33(. قربانــی و همــکاران )34( برای بررســی 
ــجامی«  ــی انس ــاس خودشناس ــنجی »مقی ــای روانس ــی ه ویژگ
ــی  ــی، روای ــجوی آمریکای ــامل 220 دانش ــه ای ش ــر روی نمون ب
ــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی رضایــت بخــش  ســازه را ب
ــی  ــل خودآگاه ــود عوام ــج وج ــاس نتای ــر اس ــرده و ب ــزارش ك گ
تأملــی، تجربــه ای و انســجامی تأییــد شــد. همچنیــن پایایــی بــه 
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا كرونبــاخ بــرای 
ــد.  ــزارش كردن ــا 0/90 گ ــه ای از 0/84 ت ــوق در دامن ــه ف نمون
قربانــی و همــکاران )22( بــرای بررســی ویژگــی هــای روانســنجی 
»مقیــاس خودشناســی انســجامی« بــر روی نمونــه ای شــامل 220 
دانشــجوی آمریکایــی، روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرای آن 
ــا »مقیــاس عــزت نفــس روزنبــرگ«  را بــر اســاس همبســتگی ب
)Rosenberg Self-Esteem Scale( برابــر بــا 0/56 و پایایــی 
ــاخ  ــا كرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
 Ghorbani .ــد ــزارش كردن ــا 0/82 گ ــر ب ــوق براب ــه ف ــرای نمون ب
Watson & )35( پــس از بررســی ویژگــی هــای روانســنجی 

»مقیــاس خودشناســی انســجامی« بــر روی نمونــه ای شــامل 231 
ــی همگــرای آن  ــه روش روای ــی ســازه ب ــی، روای دانشــجوی ایران
ــا »مقیــاس عــزت نفــس روزنبــرگ«  را بــر اســاس همبســتگی ب
برابــر بــا 0/64 و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه 
ــاس  ــر مقی ــرای زی ــوق ب ــه ف ــرای نمون ــاخ ب ــا كرونب ــب آلف ضری
هــای تجربــی برابــر بــا 0/83، تأملــی برابــر بــا 0/79 و انســجامی 
ــی  ــس از بررس ــمس )36( پ ــاب و ش ــد. آفت ــزارش كردن 0/86 گ
ــاس خودشناســی انســجامی«بر  ویژگــی هــای روانســنجی  »مقی
روی نمونــه ای شــامل 360 تــن از ســاكنان شــهر كــرج، روایــی 
ســازه ایــن ابــزار را بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی رضایــت 
بخــش گــزارش كــرده و بــر اســاس نتایــج وجــود عوامــل تأملــی، 



57

پروین صدقی و همکاران

ــه روش همســانی  ــی ب ــد شــد و پایای ــه ای و انســجامی تأیی تجرب
ــوق  ــه ف ــرای نمون ــاخ ب ــا كرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب درون

ــد.  ــا 0/85 گــزارش كردن ــر ب براب
در پژوهــش حاضــر روایــی محتــوا بــه روش كیفــی بــرای 
ــد- ــاط وال ــوی ارتب ــنامه الگ ــداره«، »پرسش ــنامه خودپن »پرسش
فرزنــد« و »مقیــاس خودشناســی انســجامی« بــرای تمــام عبــارت 
ــص  ــین متخص ــن از مدرس ــد 5 ت ــورد تأیی ــنامه م ــای پرسش ه
ــت.  ــرار گرف روانشناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رودهــن ق
ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای
ــان  ــن ش ــر و والدی ــوان دخت ــر روی 446 نوج ــا ب ــاخ ابزاره كرونب
انــدازه گیــری شــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی با محاســبه 
ــود- ــنامه خ ــای »پرسش ــرای مؤلفه ه ــاخ ب ــا كرونب ــب آلف ضری
ــق 0/67؛ آموزشــی  ــداره«، جســمی 0/75؛ اجتماعــی 0/63؛ خل پن
ــی  ــد. پایای ــت آم ــه دس ــی 0/64 ب ــی 0/72 و عقالن 0/79؛ اخالق
ــاخ  ــا كرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
ــد«،  ــاط والد-فرزن ــوی ارتب ــنامه الگ ــای »پرسش ــرای مؤلفه ه ب
محدودیــت  كنتــرل/   ،0/75 بی ثباتــی   ،0/79 انعطاف پذیــری 
ــی 0/70 ،  ــم تنیدگ ــمی 0/70، دره ــی 0/78، رس 0/74، نازپروردگ
ارزش مشــروط 0/70 و رهایــی 0/73 بــه دســت آمــد. پایایــی بــه 
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا كرونبــاخ بــرای 
ــی  ــجامی«،  تأمل ــی انس ــاس خودشناس ــای »مقی ــاس  ه زیرمقی

ــد.   ــت آم ــه دس ــجامی 0/76 ب ــی 0/77 و انس 0/66؛ تجرب
و كســب  هماهنگــی  از  پــس  هــا  داده  آوری  بــرای جمــع 
ــازی                       ــاده س ــن و آم ــد روده ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــوز از دانش مج
پرسشــنامه هــا بــه صــورت »برخــط« )online( )آنالیــن ســازی 
پرسشــنامه ها در ســایت عریضــه انجــام گرفــت(، انتخــاب منطقــه 
13 از بیــن مناطــق 22 گانــه، 6 مدرســه از 16 مدرســه منطقــه 13 
انتخــاب شــدند و از بیــن دانــش آمــوزان 6 مدرســه، 460 دانــش 
ــاب  ــه انتخ ــراد نمون ــوان اف ــه عن ــان ب ــراه والدینش ــه هم ــوز ب آم

شــدند. 
در گام بعــد، لینــک پاســخ بــه پرسشــنامه ها بــرای آن هــا ارســال 
شــد و از آن هــا خواســته شــد بــا مراجعــه بــه لینــک پاســخگویی 
بــه همــراه یکــی از والدیــن خــود بــه پرسشــنامه هــا پاســخ دهنــد 
. پــس از تکمیــل »مقیاس خودشناســی انســجامی« و »پرسشــنامه 
الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد« توســط والــد ، یــک كــد رهگیــري در 
ــت  ــان می توانس ــد ایش ــه فرزن ــت ك ــرار می گرف ــا ق ــار آن ه اختی
پــس از ورود بــه ســایت و بــا وارد نمــودن كــد رهگیــري، 

ــد.  ــل نمای ــداره« را تکمی پرسشــنامه »پرسشــنامه خودپن
ــاه و از اواخــر  ــه مــدت 3 م در پژوهــش حاضــر پرسشــنامه هــا ب

ــع آوری شــد.  تابســتان ســال 1400 جم
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ك ــش آموزان ــش، دان ــالق پژوه ــتای اخ در راس
نمونــه انتخــاب شــدند، دارای شــرایطی همچــون رضایــت آگاهانــه 
بــراي شــركت در پژوهــش و تحصیــل در مقطــع اول متوســطه در 
ــل نکــردن  ــد. در صــورت تکمی ــه 13 تهــران بودن ــدارس منطق م
ــاي  ــابقه مشــکالت و ناتوانایی ه ســؤاالت پرسشــنامه و وجــود س
ــل در  ــري از تداخ ــت جلوگی ــري )جه ــدید یادگی ــا ش ــط ت متوس
توانایــی تکمیــل پرسشــنامه ها و شــركت در پژوهــش(، پرسشــنامه  
وارد تحلیــل نگردیــد. در ایــن پژوهــش اصــول اخالقــی پژوهش از 
جملــه رازداری، محرمانــه مانــدن و حریــم خصوصــی افــراد رعایــت 

شــد. 
ــه  ــی از جمل ــار توصیف ــای آم ــا از روش ه ــل داده ه ــرای تحلی ب
میانگیــن و انحــراف معیــار و روش الگویابــی معادلــه هــای 
ــادالت  ــای مع ــرض ه ــش ف ــراری پی ــرط برق ــه ش ــاختاری ب س
ســاختاری اســتفاده شــد. پیــش فرض هــای نرمــال بــودن و نرمال 
 ،)skewness( بــودن توزیــع چنــد متغیــری بــا اســتفاده از چولگــی
 Mahalanobis( ــس ــه مهلنوبای ــیدگی« )kurtosis( و فاصل »كش
distance( و عــدم وجــود رابطــه همخطــی )collinearity( در بین 

 tolerance( متغیرهــای پیــش بیــن بــا اســتفاده از ضریــب تحمــل
ــی  ــس )variance inflation( بررس ــورم واریان coefficient( و ت

شــد. بــرای تحلیــل داده هــا از روش الگــوی معــادالت ســاختاری 
و نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه 24 و آمــوس نســخه 24 
 )Maximum Likelihood( »ــال ــینه احتم ــرآورد »بیش و روش ب

اســتفاده شــد.

یافته ها
ــه  ــار متغیــر ســن )ب در پژوهــش حاضــر میانگیــن و انحــراف معی
ســال( دختــران نوجــوان شــركت كننده بــه ترتیــب 13/42 و 0/86 
بــود. 162 تــن )35/21 درصــد( از آن هــا در پایــه هفتــم، 168 تــن 
ــد( در  ــن )28/26 درص ــتم و 130 ت ــه هش ــد( در پای )36/53 درص
پایــه نهــم مشــغول بــه تحصیــل بودنــد كــه در مــدارس زینبیــه 
ــگان 4  ــن(، فرزان ــت )71 ت ــن(، فضلی ــه )73 ت ــن(، فاطمی )81 ت
)74 تــن(، معصومــی الری )83 تــن( و علــوی )78 تــن( مشــغول 
بــه تحصیــل بودنــد. در ایــن پژوهــش 349 تــن )78/3 درصــد( از 
مــادران و 97 تــن )21/7 درصــد( از پــدران دختــران نوجــوان حضور 
ــن شــركت كننده  ــار ســن والدی ــن و انحــراف معی داشــتند. میانگی
ــود. میــزان تحصیــالت 76 تــن )17  ــه ترتیــب 42/41 و 5/82 ب ب
ــم، 195  ــر دیپل ــش زی ــركت كننده در پژوه ــن ش ــد( از والدی درص
ــی، 125  ــد( كاردان ــن )1/1 درص ــم، 5 ت ــد( دیپل ــن )43/8 درص ت
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ــر از  ــن )10/1 درصــد( باالت ــن )28 درصــد( كارشناســی و 45 ت ت
كارشناســی بــود. 

ــودن  ــی ب ــودن و همخط ــال ب ــای نرم ــه ه ــدول1 مفروض در ج
ــت. ــده اس ــان داده ش ــا نش متغیره

 جدول 1: بررسی مفروضه های نرمال بودن و همخطی بودن

تورم واریانسضریب تحملکشیدگيچولگيمتغیر

0/8780/6831/464-0/244-الگوی ارتباط والد-فرزند- نازپروردگی
0/4900/7641/308-0/012الگوی ارتباط والد-فرزند - انعطافپذیری

0/2900/2940/8421/188الگوی ارتباط والد-فرزند - بی ثباتی
0/2550/8030/8991/113الگوهای رابطه والد/فرزند- رسمی

0/3470/8001/249-0/117-الگوی ارتباط والد-فرزند - درهم تنیدگی
1/0091/3040/3942/541-الگوی ارتباط والد-فرزند - ارزش مشروط

0/0080/2733/667-0/540-الگوی ارتباط والد-فرزند - كنترل/محدودیت
0/6880/4422/265-0/308-الگوی ارتباط والد-فرزند - رهایی

1/150/230/442/29-خودشناسی انسجامی والدین- خودشناسی تأملی
1/180/323/14-0/21-خودشناسی انسجامی والدین- خودشناسی تجربی 
0/120/283/54-0/38-خودشناسی انسجامی والدین- خودشناسی انسجامی

--0/860/20-خودپنداره- جسمانی
--0/62-0/39-خودپنداره- اجتماعی
--0/48-0/56-خودپنداره- خلق 

--0/940/35-خودپنداره- آموزشی
--0/49-0/28-خودپنداره- اخالقی
--0/04-0/15-خودپنداره- عقالنی

جــدول 1 نشــان می دهــد كــه مقادیــر كشــیدگي و چولگــي 
همــه متغیرهــا در محــدوده 2+ و 2- قــرار دارد. بنابرایــن، توزیــع 
ــود. جــدول  ــه هــر یــک از متغیرهــا نرمــال ب داده هــای مربــوط ب
فــوق نشــان می دهــد كــه مقادیــر »ضریــب تحمــل« متغیرهــای 
ــس«  ــورم واریان ــل »ت ــر عام ــر از 0/1 و مقادی ــن بزرگ ت پیش بی

ــود  ــدم وج ــه ع ــن، مفروض ــت. بنابرای ــر از 10 اس ــا كوچک ت آن ه
ــود. همخطــی نیــز در بیــن داده هــا برقــرار ب

ــاختاری  ــوی س ــم از الگ ــرازش اع ــای ب ــاخص ه ــدول 2 ش در ج
ــده اســت. ــده نشــان داده ش ــای اصــالح ش ــه و شــاخص ه اولی

 جدول2 : شاخص های برازش الگوی ساختاری اولیه و اصالح شده

نقطه برشالگوی ساختاریشاخص های برازندگی

-314/34مجذور كای
كمتر از 3/653مجذور كای هنجار شده
> 0/9200/90شاخص نکویی برازش

> 0/8900/850شاخص تعدیل شده برازندگي
> 0/9250/90شاخص نکویی تطبیقی

> 0/0700/08ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

ــل  ــی حاص ــاخص های برازندگ ــه ش ــد ك ــان می ده ــدول 2 نش ج
ــای  ــا داده ه ــو ب ــول الگ ــل قب ــرازش قاب از الگــوی ســاختاری از ب

ــد. ــت می كنن ــده حمای ــردآوری ش گ

در جــدول3 ضرایــب مســیر مســتقیم و غیــر مســتقیم و ضرایــب 
كل بیــن متغیرهــا نشــان داده شــده اســت.
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 جدول 3: ضرایب مسیر بین متغیرها در الگوی  ساختاری

برآورد اثرمسیرها
برآورد اثرخطای معیاراستاندارد نشده

مقدار احتمالاستاندارد شده

مستقیم
0/0960/001-0/1410/033-الگوی ارتباط والد-فرزند – خودشناسی انسجامی والدین

0/0890/031-0/1310/059-الگوی ارتباط والد-فرزند - خودپنداره دانش آموز
0/8340/1160/5480/001خودشناسی انسجامی والدین - خودپنداره دانش آموز

0/0520/041-0/1210/065-الگوی ارتباط والد-فرزند - خودپنداره دانش آموزغیرمستقیم
0/1410/016-0/2780/078-الگوی ارتباط والد-فرزند - خودپنداره دانش آموزكل

ــداره  ــد، خودپن ــاط والد-فرزن جــدول 3 نشــان می دهــد الگــوی ارتب
دختــران نوجــوان را بــه صــورت منفــی و در ســطح معنــاداری 0/05 
ــی  ــد )β=-0/141 ،P<0/05(. خودشناس ــی كنن ــی م ــش بین پی
ــورت  ــه ص ــوان را ب ــران نوج ــداره دخت ــن، خودپن ــجامی والدی انس
ــد  ــی كنن ــی م ــش بین ــاداری 0/01 پی ــطح معن ــت و در س مثب

ــد  ــی ده ــان م ــدول 3 نش ــن ج )β=0/548 ،P<0/01(. همچنی
ــه  ــوان را ب ــران نوج ــداره دخت ــد، خودپن ــاط والد-فرزن ــوی ارتب الگ
ــی و  ــورت منف ــه ص ــن ب ــجامی والدی ــی انس ــطه خودشناس واس
 ،P<0/05( ــد ــی كنن ــی م ــش بین ــاداری 0/05 پی ــطح معن در س

.)β=-0/052

شکل 1: الگوی ساختاری پژوهش

بحث
هــدف پژوهــش حاضــر پیــش بینــی خودپنــداره دختــران نوجــوان 
بــر اســاس الگــوی ارتبــاط والــد- فرزنــد و خودشناســی انســجامی 
والدیــن آن هــا انجــام شــد. نتایج پژوهــش نشــان داد الگــوی رابطه 
ــران  ــداره دخت ــادار خودپن ــه صــورت منفــی و معن ــد، ب ــد- فرزن وال
نوجــوان را پیــش بینــی كــرد.  ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهش هــای 
 Edwards & ،)38( Piko & Hamvai ،)37( و همــکاران Walsh

Lopez )39( همســو می باشــد. آن هــا در مطالعــات خــود دریافتنــد 

ــه عنــوان مهم تریــن  ــواده را ب ــان خان ــه اینکــه نوجوان ــا توجــه ب ب
ــا  ــه ب ــوع رابط ــد، ن ــی می دانن ــت از زندگ ــرای رضای ــک ب كم
ــدان و در  ــن نقــش مهمــی در بهزیســتی روانشــناختی   فرزن والدی
نمــای كلی تــر در خودپنــداره ی آن هــا ایفــا می نمایــد، بــه عبارتــی 
دیگــر، روابــط مؤثــر بــا والدیــن موجــب شــکوفایی هویت فــردی و 
ایجــاد دیــدگاه مثبــت نســبت بــه خــود گــردد در حالــی كــه وجــود 
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ــب  ــد جوان ــد می توان ــط والد-فرزن ــمکش در رواب ــارض و كش تع
مختلــف زندگــی فرزنــدان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 

در تبییــن یافتــه حاضــر مــی تــوان گفــت افــرادی كــه در 
ــار  ــوب در كن ــی خ ــای ارتباط ــوردار از مهارت ه ــای برخ خانواده ه
ــدی  ــت و دی ــی مثب ــد، ارزیاب ــی می كنن ــرام زندگ ــجام و احت انس
ــواده  ــات در درون خان ــف موضوع ــای مختل ــه جنبه ه ــیع تر ب وس
دارنــد كــه نگرش هــا و عقایــد آن هــا را در مــورد »خــود« تحــت 
تأثیــر قــرار مــی دهــد، بنابرایــن، نقــش خانــواده از طریــق روابــط 
ــود  ــان می ش ــداره نمای ــری خودپن ــکل گی ــد در ش ــن والد-فرزن بی
ــه  ــن ك ــه ای ــه ب ــا توج ــن ب ــجامی والدی ــی انس )40(. خودشناس
ــان  ــالل زم ــود در خ ــارب خ ــراي درک تج ــي ب ــي انطباق كوشش
ــي  ــي آگاه ــت، نوع ــوب اس ــج مطل ــه نتای ــتیابي ب ــور دس به منظ
ــز و  ــوان تمای ــناختی و ت ــاالت روان ش ــه از ح ــه لحظ ــه ب لحظ
ــه  ــی آورد ك ــان م ــه ارمغ ــي ب ــارب كنون ــواي تج ــل محت تحلی
تجــارب و صفــات »خــود« را در تركیبــی معنــی دار یکپارچــه 
می كنــد و وحــدت می بخشــد و به واســطه خودنظــم دهــي، 
ــه شــرایط حــال  ــا توجــه ب ــی ب ــی و تصمیم های رفتارهــای انطباق
بــه وجــود آیــد كــه همیــن مــوارد می توانــد بــا تحــت تاثیــر قــرار 
ــکل  ــرای ش ــه را ب ــدان، زمین ــن و فرزن ــان والدی ــط می دادن رواب
گیــری خودپنــداره فراهــم نمایــد چــرا كــه بــه تركیــب تجربه هــا 
ــق و  ــی دار، تلفی ــورت معن ــه ص ــود ب ــه خ ــوط ب ــنادهاي مرب و اس
تنظیــم تجــارب فراینــد خودنظــم دهــي و در نتیجــه موجــب ادراک 
متفــاوت و دقیق تــر از تمــام تجــارب گذشــته اعــم از دلبســتگی ها 
ــه  ــا توج ــر، ب ــوی دیگ ــود )22(. از س ــری می ش ــط والدگ و رواب
ــه در  ــت ك ــري اس ــجامی متغی ــی انس ــه خودشناس ــن ك ــه ای ب
ســطح درون فــردی نقشــی هماهنــگ كننــده ایفــا می كنــد و بــا 
پــردازش اطالعــات مختلــف مرتبــط با خــود فــرد، موجب انســجام           
مــی شــود، بــه نظــر مــی رســد افــکار، هیجانــات و رفتارهــای فــرد 
را در روابــط بیــن فــردی وی بــا فرزندانــش هدایــت مــی كنــد و 
ــوان  ــه عن ــد ب ــز خودشناســی انســجامی می توان ــن مســیر نی از ای
ــداره  ــتگی و خودپن ــبک های دلبس ــن س ــه ی بی ــی در رابط میانج

ــد )21(. ــا نمای نقــش مهمــی ایف
ــن در  ــک از والدی ــر ی ــه ه ــوی رابطــه ای ك ــوع الگ ــه ن ــته ب بس
ارتبــاط خــود بــا فرزنــد خــود در پیــش مــی گیرنــد، فرزنــدان بــه 
نوعــی تحــت تأثیــر قــرار مــی گیرنــد؛ فرزندانــی كــه والدیــن آن ها 
ــش از حــد در  ــری بی ــرل گ ــا كنت ــی ی از الگــوی رابطــه ای رهای
روابــط شــان اســتفاده مــی كننــد موجب شــکل گیــری ایــن عقیده 
ــدان از  ــدان مــی شــوند كــه نیازهــای عاطفــی آن هــا چن در فرزن
ســوی والدیــن مــورد توجــه واقــع نمــی شــود و چــه بســا چنــدان 

مــورد عالقــه والدیــن خــود نیســتند. حــس دوســت نداشــتنی بودن 
و پذیــرش مشــروط از ســوی ایــن والدیــن خودپنــداره مشــروطی 
را در آن هــا بــه وجــود مــی آورد كــه در موقعیــت هــای مختلــف 
ــت  ــده اس ــان داده ش ــود )14(. نش ــد ب ــزل خواه ــکننده و متزل ش
ــا انتقــاد  ــر از كامــل را ب خانواده هــای متوقعــی كــه عملکــرد كمت
ــتبدانه ای  ــیوه های مس ــد و ش ــخ می دهن ــی پاس ــا ضمن ــکار ی آش
بــه كار می گیرنــد، موجــب تربیــت فرزندانــی می شــوند كــه 
ــد  ــرا می گیرن ــود را ف ــرد خ ــی از عملک ــادی ارزیاب ــیوه های انتق ش
ــرای  ــه را ب ــوب، زمین ــه ی معی ــک چرخ ــوع در ی ــن موض ــه ای ك
شــکل گیــری خودپنــداره منفــی و تضعیــف خودپنــداره مثبــت در 

ــد )41(. ــم می نمای ــدان فراه فرزن
نتایــج پژوهــش همچنیــن نشــان داد خودشناســی انســجامی 
والدیــن، بــه صــورت مثبــت و معنــادار خودپنــداره دختــران 
نوجــوان را پیــش بینــی نمــود. ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهش هــای 
و   )43( همــکاران  و   Shi  ،)42(  Gardner & Garr-Schultz

ــو  ــد ج ــه دریافتن ــکاران )44(  همســو می باشــد ك Emery  و هم

ــات  ــادل هیجان ــا تب ــواده ب مســالمت آمیز و آرامــش بخــش در خان
ــواده منجــر  ــان افــراد خان ــط می ــه تقویــت رواب ــد ب مثبــت می توان
شــود كــه ایــن تبــادالت میــان فــردی بــا بازخوردهایــی كــه بــه 
همــراه دارد می توانــد بــه فرزنــدان در رشــد تنظیــم و كنتــرل خــود 
ــدازه  ــر ان ــد. ه ــک نمای ــود كم ــناخت از خ ــت كســب ش و درنهای
ــا و  ــه رفتاره ــالم و در نتیج ــی س ــو عاطف ــط و ج ــواده از محی خان
ــت،  ــی صداق ــه عبارت ــد و ب ــد باش ــالم تری بهره من ــالت س تعام
ــر  ــی، یکرنگــی، مالطفــت، مهربانــی و عشــق ب صمیمیــت، یکدل
ــزان رشــد  ــه همــان می ــب شــود، ب ــواده غال فضــای عمومــی خان
ــد  ــودک در رش ــه ك ــرد، ب ــرار می گی ــر ق ــت تأثی ــرد تح ــی ف روان
تنظیــم و كنتــرل خــود كمــک كنــد. در ســوی مقابــل، بی توجهــی 
والدیــن بــه ســالم ســازی روانــی و عاطفــی كــودكان و نوجوانــان 
و نبــود روابــط مناســب در بیشــتر مــوارد آن هــا را بــا كمبودهــای 
ــه خودبیگانگــی  ــی و از جمل ــزش و مشــکالت روان ــی، انگی عاطف
نســبت بــه احساســات و هیجانــات خــود و دیگــران روبــه رو كنــد 
ــداره  ــف خودپن ــی و ضع ــش خودشناس ــه كاه ــت ب ــه در نهای ك

منتهــی شــود. 
ــي  ــه خودشناس ــود ك ــان نم ــوان بی ــه می ت ــن یافت ــن ای در تبیی
ــود  ــورد خ ــال در م ــناختي فع ــردازش ش ــئولیت پ ــجامي، مس انس
ــات  ــا و صف ــده دارد و تجربه ه ــر عه ــته را ب ــاي گذش و رویداده
ــب  ــن ترتی ــادار وحــدت می بخشــد و بدی ــي معن ــود را در تركیب خ
خودشناســی انســجامی در والدیــن افــکار و رفتارهــای آن هــا را در 
قبــال فرزنــدان شــان تعییــن مــی كنــد. زیــرا، نــوع شــکل گیری 
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ــار  ــخص كننده رفت ــده و مش ــود دهن ــدودی رهنم ــا ح ــود« ت »خ
شــخص و نگــرش فــرد در اجتمــاع اســت بــه ایــن دلیــل كــه بــه 
ســاختن نظامــی از ارزش هــا می پــردازد كــه ارزیابــی از خویشــتن 
ــک  ــب ی ــجامی، در قال ــی انس ــرار دارد. خودشناس ــز آن ق در مرك
ــن  ــه را در والدی ــم گران ســاختار شــخصیتي، فرآیندهــای خودتنظی
ــروری  ــای فرزندپ ــیوه ه ــه در ش ــد ك ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
ــد  ــی كن ــدا م ــود پی ــدان شــان نم ــا فرزن ــار ب ــا و نحــوه رفت آن ه
)45(. در ایــن راســتا، خودشناســي انســجامي بــه فــرد ایــن امــکان 
ــکار و  ــود، اف ــای خ ــطه درک توانمندی ه ــه به واس ــد ك را می ده
ــراي  احساســاتش را ســازمان دهــد و مناســب ترین فعالیت هــا را ب
ــد؛  ــوب، شناســایي و انتخــاب كن ــج مطل ــه اهــداف نتای رســیدن ب
ــن  ــدان تدوی ــورد فرزن ــداف در م ــن اه ــه ای ــی ك ــن، زمان بنابرای
شــده باشــند، خودشناســی انســجامی بــه والدیــن در جهت پیشــبرد 
ــد  ــک خواه ــدان كم ــا فرزن ــه ب ــان در رابط ــداف ش ــا و اه رفتاره
كــرد )22(. ایــن والدیــن، موجــب درونــي ســازي بیشــتر نگرش هــا 
و تنظیمــات رفتــاري فرزنــدان، برقــراري پیونــد عاطفــي و روابــط 
معنــادار و در عیــن حــال رشــد فرایندهــاي سیســتم خــود و پذیرش 
ارزش هــاي حقیقــي زندگــي، و در نهایــت، تحــول توانایــي هــاي 
خودتنظیــم گــري و كســب شایســتگي هــاي هیجانــي و شــناختي 
ــکار و  ــم اف ــه تنظی ــادر ب ــود ق ــی خ ــردد. والدین ــي گ ــد م در فرزن
رفتارهایشــان هســتند بــه نوجــوان خــود در خودتنظیمی و شــناخت 
خویشــتن و تشــکیل خودپنــداره ای مثبــت كمک كننــده خواهنــد 

ــود )45(. ب
ــد،  ــاط والد-فرزن ــوی ارتب ــان داد الگ ــده نش ــت آم ــه دس ــج ب نتای
خودپنــداره دختــران نوجــوان را بــه واســطه خودشناســی انســجامی 
ــا  ــه ب ــن یافت ــرد.  ای ــی ك ــش بین ــی پی ــه صــورت منف ــن ب والدی
نتایــج پژوهش هــای Prout و همــکاران )46( و تــرازی و خادمــی 
)47( همســو بــود كــه دریافتنــد پدیــد آمــدن خودپنــداره در نتیجــه 
رفتــار و واكنــش دیگــران نســبت بــه فــرد، بــه خصــوص نوجوانــان 
اســت و رشــد هویــت كــودكان و نوجوانــان بــه تجــارب و ادراكات 
ــن  ــت و در ای ــته اس ــن وابس ــژه والدی ــه وی ــواده و ب ــا از خان آن ه
میــان پیونــد عمیــق و رابطــه عاطفــی میــان والدیــن حائــز اهمیــت 
اســت و باعــث پــرورش حــس خودبــاوري و اعتمــاد بــه نفــس در 

ــود. ــدان می ش فرزن
ــه ی  ــجامی در رابط ــی انس ــی خودشناس ــش میانج ــن نق در تبیی
بیــن الگوهــای ارتبــاط والد-فرزنــد و خودپنــداره نوجوانــان چنیــن 
ــد  ــهیلگر فراین ــش تس ــه نق ــه ب ــا توج ــه ب ــد ك ــر می رس ــه نظ ب
خودشناســی در همســانی درونــی و ویژگــی خودنظــم دهنــده آن، با 
افزایــش میــزان خودشناســی، همســانی درونی بیشــتر و مشــکالت 

روانشــناختی كمتــر خواهــد بــود، بــه ایــن گونــه كــه خودشناســی 
انســجامی كــه تجــارب و ویژگی هــاي مرتبــط بــا آن هــا را در یــک 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد، ب ــب و متحــد می نمای ــادار تركی چارچــوب معن
فرآینــد انعطاف پذیــر و یکپارچــه از طریــق خودتنظیمــی می توانــد 
ــه افــراد بدهــد كــه افــکار و احساســات خــود را  ایــن امــکان را ب
از طریــق درک توانایی هــاي خــود و شناســایی مناســب ترین 
ــازمان دهی  ــوب س ــج مطل ــه نتای ــتیابی ب ــراي دس ــا ب فعالیت ه
كننــد و همچنیــن بــا برقــراري ارتبــاط بیــن فعالیت هــاي مختلــف 
ــاي  ــراي ارتق ــبی را ب ــرایط مناس ــده، ش ــته و آین ــارب گذش و تج
تصــور از خــود و خودپنــداره فراهــم كننــد )11(. از آنجــا كــه محــور 
اصلــی خودشناســی انســجامی، توانایــی شــخص در بــی اعتنایــی 
بــه كشــش هاي درونــی یــا تغییــر آن هــا و نیــز توقــف تمایــالت 
ــط و  ــت، محی ــاس آن هاس ــر اس ــل ب ــز از عم ــوب و پرهی نامطل
ــد كــه از  ــرد را مجهــز می كن ــواده، ف ــوب و عاطفــی خان جــو مطل
طریــق خودشناســی انســجامی بتوانــد رفتارهــاي واكنشــی خــود را 
یکپارچــه و كنتــرل كنــد و از برخــی از رفتارهــا امتنــاع كنــد )48(. 
خودشناســی انســجامی متغیــري اســت كــه در ســطح درون فــردي 
ــردازش اطالعــات  ــا پ نقشــی هماهنــگ كننــده ایفــا می كنــد و ب
مختلــف مرتبــط بــا خــود فــرد، موجــب انســجام در ســطح سیســتم 
ــرد  ــاي ف ــات و رفتاره ــکار و هیجان ــود و اف ــناختی می ش روانش
ــد.  ــت می كن ــش هدای ــا فرزندان ــردي وي ب ــن ف ــط بی را در رواب
ــر و  ــی مؤث ــوي ارتباط ــک الگ ــرد ی ــه ف ــی ك ــی زمان به طوركل
ایمــن را همــراه بــا حــس انســجام و خودآگاهــی درونــی می كنــد، 
بازنمایی هــاي درونــی مثبتــی را از خــود در زمینــه دلبســتگی اتخــاذ 
ــه لحــاظ روانشــناختی در  ــد. انگاره هــاي دلبســتگی اش را ب می كن
دســترس و پاســخ گو در نظــر می گیــرد و حــس مثبتــی را از خــود و 
دیگــران گســترش می دهــد. الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد نامناســب 
موجــب كاهــش خودآگاهــی شــناختی-هیجانی و ســپس منجــر به 
ــه  ــود ك ــی می ش ــاي ارضانشــده عاطفی-هیجان ــی از نیازه ناآگاه
افــکار و رفتارهــاي بیــن فــردي آن هــا را كنتــرل می كننــد. ایــن 
شــرایط موجــب والدگــري ناكارآمــد در پــرورش فرزنــدان شــده و 
خودپنــداره ی آن هــا را نیــز تحــت تأثیــر منفــی قــرار می دهــد )49(. 
بــه ایــن صــورت الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد از طریق خودشناســی 

ــر بگــذارد. ــدان تأثی ــداره فرزن ــد روي خودپن انســجامی می توان

نتیجه گیری
ــه صــورت منفــی توســط الگــوی  ــران نوجــوان ب ــداره دخت خودپن
ــی  ــط خودشناس ــت توس ــورت مثب ــه ص ــد و ب ــاط والد-فرزن ارتب
انســجامی والدیــن قابــل پیش بینــی بــود و الگــوی ارتبــاط والــد-
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ــه واســطه خودشناســی  ــوان را ب ــران نوج ــداره دخت ــد، خودپن فرزن
ــد.  ــی می كن ــش بین ــی پی ــورت منف ــه ص ــن ب ــجامی والدی انس
از ایــن رو پیشــنهاد می گــردد كــه بــا برگــزاري كارگاه هــاي 
ــای  ــود الگوه ــی و بهب ــاي خودشناس ــت ارتق ــا محوری ــی ب آموزش
ــی  ــاي آگاه ــت ارتق ــا جه ــراي خانواده ه ــد ب ــاط والد-فرزن ارتب
ــود  ــوان خ ــدان نوج ــر فرزن ــر آن ب ــان و تأثی ــن از عملکردش والدی
ــوزان از  ــش آم ــن دان ــري والدی ــن غربالگ ــد. همچنی ــدام بورزن اق
حیــث الگوهــای ارتبــاط والد-فرزنــد و بررســی مشــکالت جــاري 
آن هــا بــه همــراه ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه چنیــن والدینــی 
ــد گام بزرگــی در ارتقــاي ســطح  ــه همــراه فرزندانشــان، می توان ب
ســالمت روان دانــش آمــوزان باشــد. از محدودیت هــای ایــن 
ــه  ــات و انتخــاب نمون ــع آوری اطالع ــه جم ــوان ب پژوهــش می ت
از والدیــن دانــش آمــوزان و در بیــن دختــران نوجــوان مقطــع اول 
متوســطه شــهر تهــران  اشــاره نمــود كــه تعمیــم نتایــج را به ســایر 

ــد. ــدود می نمای ــهرها مح ش

سپاسگزاری
ــن  ــری پروی ــع دكت ــاله مقط ــی از رس ــل بخش ــه حاص ــن مقال ای
ــه  ــر آرزو شــمالی اســکویی ب ــم دكت ــی خان ــه راهنمای صدقــی و ب
ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــوب دانش ــا، مص ــتاد راهنم ــوان اس عن
ــالق  ــد اخ ــا ك ــی ب ــروه روانشناس ــال 1400 از گ ــن در س روده
 IR.IAU.TNB.REC.1400.024 تصویــب شــده بــه شــرح
می باشــد. از شــركت كنندگانــی كــه در ارائــه اطالعــات و نظــرات 
ارزشــمند خــود بــه ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد، تشــکر و قدردانی 

می شــود.

تعارض منافع 
نویســندگان مقالــه حاضــر هیــچ گونــه تعــارض منافعــی را گــزارش 

ــد. نکرده ان
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