Journal of Health Promotion Management (JHPM)

October-November 2022, Volume 11, Issue 5

Original Article

  https://doi.org/10.22034/JHPM.11.5.51

Predicting Adolescent Girls' Self-Concept Based on Parent-Child
Communication Pattern and Their Parents' Integrativee Self-Knowledge
Parvin Sedghi1 , Arezoo Shomali Oskuei2*, Mina Mojtabaee3
1- PhD Student in General Psychology, Department of Psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University,
Rudehen, Iran.
2- Assistant Professor, Department of Psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
3- Associate Professor, Department of Psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
Corresponding author: Arezoo Shomali Oskuei, Assistant Professor, Department of Psychology, Rudehen
Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
Email: aoskoei@riau.ac.ir
Received: 11 Nov 2021

Accepted: 21 Aug 2022

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 20192020, 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
مقدمــه :الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد یکــی از اجــزای ضــروری رشــد فرزنــدان اســت و اغلــب بــا مهمتریــن موفقیتهــایآنهــا
ماننــد تواناییهــای اجتماعــی و شــناختی مرتبــط اســت .هــدف پژوهــش حاضــر پیــش بینــی خودپنــداره دختــران نوجــوان بــر اســاس
الگــوی ارتبــاط والــد -فرزنــد و خودشناســی انســجامی والدیــن آنهــا مــی باشــد.
روش کار :پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی -همبســتگی اســت .جامعــه آمــاری شــامل کلیــه دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطه
اول شــهر تهــران در ســال تحصیلــی  1399-1400بودنــد  .از بیــن آنهــا  460دختــر نوجــوان بــه همــراه یکــی از والدینشــان بــه
عنــوان یــک واحــد نمونــه بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری تصادفــی چندمرحلـهای و بــا توجــه بــه معیــار هــای ورود و خــروج انتخــاب
شــدند .ابــزار جمــع آوری داده هــا شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی" ،پرسشــنامه خودپنــداره" (،)Self-Concept Questionnaire
"پرسشــنامه الگــوی ارتبــاط والــد -فرزنــد" ( )Parent Child Communication Pattern Questionnaireو "مقیــاس خودشناســی
انســجامی" ( )Integrative Self-Knowledge Scaleبــود .روایــی ابزارهــا بــا اســتفاده از روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و پایایــی
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ انــدازه گیــری شــد .لینــک پاســخگویی بــه پرسشــنامهها بــه صــورت
آنالیــن و در ســایت اینترنتــی در اختیــار دانــش آمــوزان و والدیــن آنهــا قــرار گرفــت .دادههــای پژوهــش از طریــق آنالیــن در
لینــک طراحــی شــده پاســخگویی بــه پرسشــنامهها جمــع آوری شــدند .بــرای تحلیــل داده هــا از الگــوی معــادالت ســاختاری و نــرم
افزارهــای اس پــی اس اس نســخه  24و آمــوس نســخه  24و روش بــرآورد بیشــینه احتمــال اســتفاده شــد.
یافتــه هــا :الگــوی ارتبــاط والــد -فرزنــد ،خودپنــداره دختــران نوجــوان را بــه صــورت منفــی پیــش بینــی کــرد
( .)β=-0/141 , P<0/05خودشناســی انســجامی والدیــن ،خودپنــداره دختــران نوجــوان را بــه صــورت مثبــت پیــش بینــی نمــود
( .)β=0/548 , P<0/01الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد ،خودپنــداره دختــران نوجــوان را بــه واســطه خودشناســی انســجامی والدیــن بــه
صــورت منفــی پیــش بینــی کــرد (.)β=-0/052, P<0/05
نتیجــه گیــری :خودپنــداره دختــران نوجــوان بــر اســاس الگــوی ارتبــاط والــد -فرزنــد و خودشناســی انســجامی والدیــن آنهــا
پیــش بینــی مــی شــود .برگــزاری کارگاه 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.

پروین صدقی و همکاران

آنهــا از خانــواده و بــه ویــژه والدیــن وابســته اســت .در ایــن میــان
پیونــد عمیــق و رابطــه عاطفــی میــان والدیــن حائــز اهمیــت
اســت و باعــث پــرورش حــس خودبــاوري و اعتمــاد بــه نفــس
در فرزنــدان میشــود ( .)12شــکلگیری هویــت فرآینــدي ســاده
انگارانــه نیســت ،بلکــه ابعــاد متفاوتــی بــر آن اثــر دارد .یکــی از
ابعــاد تحــول نوجوانــی ،نظــم بخشــی اســت کــه خــود متأثــر از
رابطــه اولیــه کــودك بــا والدیــن اســت ( .)13رشــد هویــت در
ســایه ارتبــاط بــا والدیــن رخ میدهــد ،ایــن فرآینــد پیــش رونــده
شــامل یکپارچــه ســازي آگاهانــه اعتقــادات فــرد دربــاره خــودش،
اعتقــادات فــرد راجــع بــه دیــدگاه دیگــران و تعهــد نســبت بــه
ارزشهــاي شــخصی و هدفهــاي زندگــی اســت .نتایــج پژوهــش
 Changو همــکاران ( )14نشــان داد کــه خودپنــداره تحــت تأثیــر

مقدمه
نوجوانــی ( )adolescenceدوره ای از رشــد انســان اســت کــه
تحوالتــی عمیقــی در ســاختار جســمانی و روانشــناختی فــرد رخ
مــی دهــد ( .)1تغییــرات ســاختاری و روانشــناختی کــه در دوران
بلــوغ بــرای نوجوانــان رخ مــی دهــد ،یــک بحــران اساســی رشــد
محســوب مــی شــود ( .)2دوره نوجوانــی در واقــع مرحلــه گــذار از
دوره کودکــی بــه بزرگســالی و جوانــی اســت و بــا توجــه بــه
اینکــه درصــد زیــادی از جمعیــت هــر کشــوری را نوجوانــان و
جوانــان تشــکیل میدهنــد ،ســامت آن هــا از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت ( .)3در طــول دوره رشــد کودکی و نوجوانی حســی
منســجم و متمایــزی از خــود ( )selfدر برابــر دیگــران شــکل می-
گیــرد ( )4کــه نقــش تعیینکننــدهای در زندگــی فــردی ،ســازگاری
روانــی -اجتماعــی ،موفقیــت تحصیلــی و ســامت جســمانی
افــراد بــر عهــده دارد ( .)5خودپنــداره ( )self-conceptبخشــی از
هویــت ( )identityفــرد اســت کــه در دوران کودکــی و نوجوانــی

روابــط والدیــن بــا فرزنــدان ،دریافــت حمایــت عاطفــی از والدیــن،
احســاس همبســتگی خانــواده و همچنیــن آشــفتگی در محیــط
خانــواده قــرار دارد .در نتیجــه خانــواده نقــش اساســی در رشــد یــا
تضعیــف خودپنــداره نوجوانــان ایفــا مینمایــد.
الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد (Parent-Child Relationship
 ،)Patternنشــان دهنــده ابتداييتريــن و اصيلتريــن روابــط
اجتماعــي انســان در گســتره زندگــي اســت؛ از ايــن رو ،كيفيــت
روابــط والد-فرزنــد بــه عنــوان مهمتريــن عامــل مؤثــر شايســتگي،
شــكوفايي و بهزيســتي همــه افــراد مــورد بحــث قــرار گرفته اســت
کــه بــه عنــوان یــک الگویــی نظــری ،تأثیــر ویژگیهــای حاکــم
بــر ارتبــاط بیــن والــد و فرزنــد را تشــریح میکنــد ( .)15الگــوی
ارتبــاط والد-فرزنــد بــر بــر روی جهــت منــدی و فعالیــت هــای
هــدف منــد فرزنــد تأثیــر مــی گــذارد .در ایــن راســتا ،مــراد از
هــدف منــدی ،رابطــه ای معنــادار اســت کــه در زنجیــره فعالیتهــا
و برنامــه هــای یــک فــرد در طــول زمــان مشــاهده مــی شــود.
محصــول ،وجــود ارزش هــا ،باورهــا و قواعــدی اســت کــه از درون
آن هــا کشــش هــا و رانــش هــا به ســوی موضوعــی ،در فــرد ایجاد
مــی شــود و در او حــس معنــا و انگیــزه بــرای انجــام فعــل ،ایجــاد
مــی کننــد .بــر اســاس آن هــا افــراد در بیــن جریــان هــای فکــری
و ســبک هــای زندگــی موجــود جامعــه خــود ،جهــت یابــی مــی
کنــد و بــه موضــع و جایــگاه خــود و پیامدهــای آن بــرای تحــول
خــود ،آگاه مــی شــود ( .)16جوانــی و همــکاران ( )17در مطالعــه
خــود دریافتنــد تــاش بــرای شــکل گیــری خودپنــداره مثبــت و
کاهــش تعــارض والــد -فرزنــد در بیــن نوجوانــان ،نقــش مهمی در
ارتقــاء رضایــت از زندگــی آنهــا بــر جــای میگــذارد .اعتصامــی
پــور و همــکاران ( )18در مطالعــه خــود دریافتنــد کــه رابطـ ه والــد-
فرزنــد بــر عــزت نفــس نوجوانــان تأثیــر دارد .حســینی و همــکاران

بــر اثــر فرایندهــای خودشناســی ( )self-knowledgeشــکل مــی
گیــرد ( .)6خودپنــداره تجربــه فــرد از خــود و باورهــای مربــوط
بــه خویــش در جنبــه هــای جســمی ،رفتــاری و روانــی اســت
( )7کــه از انعــکاس تجــارب فــرد از خــودش ناشــی مــی شــود و
ایــن تجربــه ،مســتقل از دیگــران ولــی در ارتبــاط بــا آنهــا اســت.
خودپنــداره ســازماندهی کلــی ادراکات فــرد نســبت بــه خــود
اســت کــه چندبخشــی ،سلســله مراتبــی و نســبت ًا ثابــت اســت کــه
شــامل انســجام و وحــدت بیــن احساســات ،گرایشهــای خــودآگاه
و ناخــودآگاه ،درک و شــناخت پیرامــون هویــت ،ارزشهــا و
نقشهــای فــرد ،موجودیــت فیزیکــی و چگونگــی شــناخت فــرد از
خویشــتن میباشــد .بــه عبارتــی دیگــر ،مجموعــه کلــی باورهــای
فــرد در مــورد اســنادهای شــخصی وی راجــع بــه خویــش و دیــد
کلــی فــرد دربــار ه خــودش کــه بــا تجربـ ه وی و تفســیر دیگــران از
آن تجربــه شــکل میگیــرد و متحــول میشــود (.)9 ،8
در ســالهای اخیــر روانشناســان بــه تشــکیل خودپنــداره و بــه
کســانی کــه مســئول پــرورش کــودک در ابتــدای زندگــی هســتند،
اهمیــت زیــادی دادنــد .در ایــن میــان تجــارب اجتماعــی جایــگاه
اساســی دارنــد و ایــن تجــارب اجتماعــی تــا حـ ّد زیــادی بــه روابــط
خانوادگــی منحصــر میباشــد ( .)10خانــواده اولیــن و مهمتریــن
نظــام اجتماعــی اســت کــه 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
کودکــی دارد Prioste .و همــکاران ( )11در پژوهــش خــود نشــان
دادنــد رشــد هویــت کــودکان و نوجوانــان بــه تجــارب و ادراکات
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مــی شــود و بــه نظــر مــی رســد افــکار ،هیجانــات و رفتارهــای
فــرد را در روابــط بیــن فــردی وی بــا فرزندانــش هدایــت مــی کنــد
(.)21
دوران نوجوانــی بــه عنــوان مقطــع بســیار حساســی از زندگــی فــرد
بــا تغییــرات گســترده شــناختی و ســاختاري همــراه اســت و در این
بیــن نقــش محیــط تعاملــی زندگــی و حضــور والدیــن تأثیــرات
بســزایی بــر خودپنــداره ،عــزت نفــس و احتمــا ًال مشــکالت آتــی
نوجوانــان برجــاي میگــذارد .بنابرایــن ،ســاخت و فضــاي روانــی
خانــواده ،کــه ترکیــب کلــی و مجموعــه روابــط بیــن اعضــاي
خانــواده اســت ،بــه گون ـهاي عملکــرد و رفتــار فــرد را در جهــت
رویارویــی بــا مســائل و موانــع و فشــارهاي روانــی ،اضطرابهــا،
ترسهــا و ســایر محركهــاي ناخوشــایند تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد .بــا توجــه بــه اهمیــت و بحرانــی بــودن دوره نوجوانــی
از لحــاظ شــکلگیری خودپنــداره و هویــت ،مطالعــه ایــن دوره از
زندگــی از ضــرورت ویــژهاي برخــوردار اســت .اگــر چه در بســیاري
از پژوهشهــا نشــان داده شــده کــه خانــواده نقــش مهمــی در
شــکل گیــري خودپنــداره فرزنــدان دارد امــا ایــن مســئله کــه
ارتبــاط والد-فرزنــد و خودشناســی انســجامی والدیــن از چــه
مســیرهایی بــر کیفیــت خودپنــداره فرزنــدان اثرگــذار اســت ،کمتــر
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــه عبارتــی دیگــر ،اگــر چــه بــر
اســاس پژوهشهــای قبلــی انجــام شــده رابطــه بیــن مفاهیــم
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 کــه ارتبــاط
والد-فرزنــد و خودشناســی انســجامی والدیــن از چــه مســیرهایی
بــا کیفیــت خودپنــداره فرزنــدان همبســتگی دارد ،مــورد بررســی
قــرار نگرفتــه بــود .همچنیــن در هیــچ پیشــینهای متغیرهایــی
همچــون خودشناســی انســجامی والدیــن ،ارتبــاط والد-فرزنــد و
خودپنــداره فرزنــدان در یــک رابطـ ه جدیــد بــا هــم بررســی نشــده
بودنــد .از ســوی دیگــر ،در پژوهشهــای قبلــی ،تقریب ـ ًا در همــه
مــوارد ،مطالعــه روابــط در حــال حاضــر والــد بــا نوجــوان بــا توجــه
بــه متغیــر مــورد نظــر بررســی شــدهاند در صورتــی کــه در ایــن
پژوهــش ،الگــوی ارتبــاط والدیــن و خودشناســی والدیــن مــورد
بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت کــه مهــم تریــن نــوآوری آن
اســت و آســیب شناســی همزمــان والــد و نوجــوان را در امــکان
پذیــر مــی ســازد بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف پیــش
بینــی خودپنــداره دختــران نوجــوان بــر اســاس الگــوی ارتبــاط
والــد -فرزنــد و خودشناســی انســجامی والدیــن آنهــا انجــام شــد.

( )19دریافتنــد کــه خودپنــداره نوجوانــان ســیگاری بــا عملکــرد
خانــواده آنهــا همبســتگی دارد Li .و همــکاران ( )20تأکیــد داشــته
انــد کــه روابــط والــد -فرزنــد و وضعیــت اجتماعــی -اقتصــادی
خانــواده بــر عــزت نفــس و خودپنــداره فرزنــدان تأثیــر دارد.
یکــی از متغیرهایــی کــه اثــري تســریعی بــر شــرایط نوجــوان
دارد و میتوانــد ســبک هویــت وي را تحــت تأثیــر قــرار دهــد
( )21و در ارتبــاط نزدیــک بــا متغیرهــاي مرتبــط بــا خانــواده قــرار
دارد« ،خودشناســی» اســت« .خودشناســی» فراینــدي روانشــناختی
ســازش یافتــه ،پویشــی و انســجامی کــه بــه صــورت زمــان منــد
عمــل میکنــد و هــدف آن خودنظــم دهــی اســت ( .)22ظرفيــت
درک فرايندهــا و تجربههــاي درونــي بــه شــكلي زمــان منــد و
ســازمانیافته ،بهمنظــور نظــم بخشــيدن بــه خــود ،خودشناســي
انســجامي ناميــده میشــود .ايــن فراينــد كــه كوششــي انطباقــي
بــراي درک تجــارب خــود در خــال زمــان بهمنظــور دســتيابي بــه
نتايــج مطلــوب اســت ،نوعــي آگاهــي لحظــه بــه لحظــه از حــاالت
روانشــناختی و تــوان تمايــز و تحليــل محتــواي تجــارب كنونــي
محســوب میشــود ( .)23خودشناســي انســجامي ،مســئوليت
پــردازش شــناختي فعــال در مــورد خــود و رويدادهــاي گذشــته را
بــر عهــده دارد و تجربههــا و صفــات خــود را در تركيبــي معنــادار
وحــدت میبخشــد .خودشناســي فرآينــدي انســجام بخــش و
انطباقــي اســت ،زيــرا تجــارب و صفــات «خــود» را در ترکیبــی
معنــیدار یکپارچــه میکنــد و وحــدت میبخشــد و بــهواســطه
خودنظــم دهــي ،رفتارهــای انطباقــی و تصمیمهایــی بــا توجــه
بــه شــرایط حــال بــه وجــود آیــد ( .)24خودشناســي انســجامی
بــه ترکیــب تجربههــا و اســنادهاي مربــوط بــه خــود بــه صــورت
معنــیدار ،تلفیــق و تنظیــم تجــارب فراينــد خودنظــم دهــي و
در نتیجــه موجــب ادراک متفــاوت و دقیقتــر از تمــام تجــارب
گذشــته اعــم از دلبســتگیها و روابــط والدگــری میشــود (.)22
اصغــري و بشــارت ( )25در پژوهــش خــود بــه بررســی رابطــه بیــن
والدگــري ادراك شــده (از جملــه مشــارکت ،حمایــت خودمختــاري
و ابعــاد صمیمیــت) بــا خودشناســی انســجامی پرداختنــد .نتایــج
نشــان داد کــه حمایــت و صمیمیــت و خودمختــاري درك شــده
بــا خودشناســی انســجامی ارتبــاط مثبــت دارد و حمایــت و
خودمختــاري درك شــده و ســپس صمیمیــت (بــه ویــژه از ســمت
مــادر) میتوانــد تغییــرات خودشناســی انســجامی را پیــش بینــی
کنــد .خودشناســی انســجامی متغیــري اســت کــه در ســطح درون
فــردی نقشــی هماهنــگ کننــده ایفــا میکنــد و بــا پــردازش
اطالعــات مختلــف مرتبــط بــا خــود فــرد ،موجــب انســجام
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(شــامل  8عبــارت  ،)۳۱ ، ۲۹ ،۲۷ ،۲۲ ،۲۰ ،۹ ،۳ ،۲اجتماعــی
(( )socialشــامل  8عبــارت ،)۴۸ ، ۴۶ ،۴۳ ،۴۰ ،۳۷ ،۲۱ ،۸ ،۱

ش کار
رو 
پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی – همبســتگی اســت .جامعــه
آمــاری شــامل کلیــه دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطه اول
شــهر تهــران ( 133586تــن) در ســال تحصیلــی 1399-1400
بودنــد .در پژوهــش حاضــر بــا در نظــر گرفتــن تعــداد پارامترهــا
( 15خطــای نشــانگر مربــوط بــه همــه متغیرهــا 5 ،مســیر و 2
خطــای متغیــر درون زاد نهفتــه و  1کوواریانــس) تعــداد نمونــه 20
برابــر تعــداد پارامترهــا یعنــی معــادل  460تــن بــرآورد شــد (.)26
بــر اســاس روش نمونــه گیــری تصادفــی چندمرحلــهای کــه در
آن نمونــه اصلــی طــی چنــد مرحلــه انتخــاب میشــوند مراحــل
نمونــه گیــري طبــق مجوزهــاي صــادره شــده از ســوي دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد رودهــن و اداره کل آمــوزش و پــرورش شــهر
تهــران صــورت گرفــت .در پژوهــش حاضــر ،در پژوهــش حاضــر،
از میــان  22منطقــه آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران ،منطقــه 13
آمــوزش و پــرورش بــه صــورت تصادفــی قرعــه کشــی انتخــاب
شــد .ســپس از بیــن  16مدرســه مقطــع متوســطه اول 6 ،مدرســه
بــه صــورت تصادفــی قرعــه کشــی انتخــاب شــدند .روش انتخــاب
بــه ایــن شــکل بــود کــه اســامی مناطــق و مــدارس روی کاغــذ
نوشــته میشــد و بعــد از قــرار دادن در گــوی ،انتخــاب میشــدند.
از میــان دانشآمــوزان مشــغول بــه تحصیــل در ایــن  6مدرســه
کــه تعــداد آنهــا 1135 ،تــن بودنــد.
مقطــع هفتــم  9کالس  ،مقطــع هشــتم در  12کالس و مقطــع
نهــم در  10کالس قــرار داشــت ،از هــر کالس مقطــع هفتــم
تعــداد  18دانشآمــوز ( 162تــن) ،از هــر کالس مقطــع هشــتم
تعــداد  14دانشآمــوز ( 168تــن) و از هــر کالس مقطــع نهــم
تعــداد  13دانشآمــوز ( 130تــن) و در کل 460 ،دختــر نوجــوان
بــه همــراه یکــی از والدینشــان بــه عنــوان یــک «واحــد نمونــه «
بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری تصادفــی قرعــه کشــی انتخاب
شــدند .بــه هــر کــدام از دانــش آمــوزان کالس یــک کــد داده شــد
و ســپس تعــداد شــمارههایی از گــوی بیــرون کشــیده شــد و بــه
ایــن ترتیــب ،دانــش آمــوزان بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند.
بــه منظــور جمــع آوری اطالعــات از ابزارهایــی بــه شــرح زیــر
اســتفاده شــد.
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی کــه شــامل ســن دانــش آمــوز،
مقطــع تحصیلــی دانــش آمــوز ،نــام مدرســه  ،میــزان تحصیــات
و ســن والــد بــود.
«پرسشــنامه خود-پنــداره» ()Self-Concept Questionnaire

خلــق (( )moodشــامل  8عبــارت ، ۲۴ ،۲۳ ،۱۹ ،۱۶ ،۱۴ ،۱۰ ،۴
 ،)۲۸آموزشــی (( )educationalشــامل  8عبــارت ،۱۷ ،۱۵ ،۱۳ ،۵
 ،)۳۲ ، ۳۰ ،۲۶ ،۲۵اخالقــی (( )moralشــامل  8عبــارت ،۳۵ ،۳۴ ،۶
 )۴۷ ، ۴۵ ،۴۴ ،۴۲ ،۴۱و عقالنــی (( )rationalشــامل  8عبــارت
 )۳۹ ، ۳۸ ،۳۶ ،۳۳ ،۱۸ ،۱۲ ،۱۱ ،۷را در یــک طیــف لیکــرت 5
ا موافــق=  5تــا کام ً
درجــه ای از کامـ ً
ال مخالــف=  1مــورد ارزیابی
قــرار مــی دهــد .در ایــن ابــزار حداقــل نمــره  48و حداکثــر نمــره
 240اســت و کســب نمــره باالتــر در ایــن ابــزار بــه معنــای میــزان
باالتــری از هــر یــک از مؤلفــه هــا اســت .ســطح بنــدی نمــره هــا
گــزارش نشــده اســت چــرا کــه معیــار ،کســب میانگیــن بیشــتر
میباشــد (.)27
 )27( Saraswatویژگــی هــای روانســنجی «پرسشــنامه خــود-
پنــداره» بــر روی نمونــه ای شــامل  200دانشآمــوز در هنــد،
روایــی ســازه را بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی بررســی
کــرد .نتایــج وجــود  6عامــل را تأییــد کــرد .پایایــی بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه
فــوق  0/80گــزارش شــد )29( Khan & Alam .بــرای بررســی
ویژگــی هــای روانســنجی «پرسشــنامه خود-پنــداره» بــر روی
نمونــه ای شــامل  400دانــش آمــوزان هنــد ،روایــی ســازه بــه
روش روایــی همگــرای آن را بــر اســاس همبســتگی مثبــت بــا
«مقیــاس انگیــزه پیشــرفت» (Achievement Motivation
 )Scaleبرابــر بــا  0/33و ضریــب ثبــات بــا اســتفاده از روش
بازآزمایــی بــرای نمونــه فــوق بــا فاصلــه زمانــی  2هفتــه برابــر
 0/69گــزارش کردنــد.
عابــد و همــکاران ( )30بــرای بررســی ویژگــی هــای روانســنجی
«پرسشــنامه خود-پنــداره» بــر روی نمونــه ای شــامل  170تــن
دانشآمــوز دختــر دبیرســتانی ســاکن منطقــه  1شــهر تهــران،
روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرای آن را بــر اســاس
همبســتگی بــا «پرسشــنامه الگوهای ارتباطــی خانــواده» (Family
 )Communication Patterns Questionnaireبرابــر بــا  0/32و
ضریــب ثبــات بــا اســتفاده از روش بازآزمایــی بــرای نمونــه فــوق
بــا فاصلــه زمانــی  2هفتــه برابــر  0/91گــزارش کردنــد .بخــش
و همــکاران ( )31پــس از بررســی ویژگــی هــای روانســنجی
«پرسشــنامه خود-پنــداره» بــر روی نمونــه ای شــامل  150تــن
از معلمــان متأهــل شــهر داراب ،روایــی ســازه بــه روش روایــی
همگــرای آن را بــر اســاس همبســتگی بــا «پرسشــنامه ســاختار
قــدرت در خانــواده» (Power Structure in the Family

کــه توســط  Saraswatدر هنــد ســال  1984طراحــی شــده اســت
کــه شــامل  48عبــارت اســت کــه  6مؤلفــه جســمانی ()physical
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 )Questionnaireبرابــر بــا  0/26و پایایــی بــه روش همســانی

(Integrative Self-

«مقیــاس خودشناســی انســجامی»
 )Knowledge Scaleتوســط قربانــی و همــکاران در تهــران ســال
 2003ســاخته شــده ( )34کــه شــامل  12عبــارت اســت و  3زیــر
مقیــاس تأملــی (( )reflectiveشــامل  3عبــارت  ،)9 ، 6 ،3تجربهای
(( )experientialشــامل  3عبــارت  )8 ، 7 ،5 ،1و انســجامی
(( )cohesiveشــامل  5عبــارت  )12 ، 11 ،10 ،4 ،2را در یــک طیف
لیکــرت  5درجــه ای از عمدتـ ًا نادرســت=  1تــا عمدتـًا درســت= 5
مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد .بــه اســتثنای عبارتهــای شــماره
 6 ،3و  ،9بقیــ ه عبارتهــا بــه صــورت معکــوس نمــره گــذاری
مــی شــوند .حداقــل نمــره در ایــن ابــزار  12و حداکثــر نمــره 60
اســت و کســب نمــره باالتــر در ایــن ابــزار بــه معنــای میــزان
باالتــری از هــر یــک از مؤلفــه هــا اســت .ســطح بنــدی نمــره هــا
گــزارش نشــده اســت ( .)33قربانــی و همــکاران ( )34برای بررســی
ویژگــی هــای روانســنجی «مقیــاس خودشناســی انســجامی»
بــر روی نمونــه ای شــامل  220دانشــجوی آمریکایــی ،روایــی
ســازه را بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی رضایــت بخــش
گــزارش کــرده و بــر اســاس نتایــج وجــود عوامــل خودآگاهــی
تأملــی ،تجرب ـهای و انســجامی تأییــد شــد .همچنیــن پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای
نمونــه فــوق در دامنــه ای از  0/84تــا  0/90گــزارش کردنــد.
قربانــی و همــکاران ( )22بــرای بررســی ویژگــی هــای روانســنجی
«مقیــاس خودشناســی انســجامی» بــر روی نمونــه ای شــامل 220
دانشــجوی آمریکایــی ،روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرای آن
را بــر اســاس همبســتگی بــا «مقیــاس عــزت نفــس روزنبــرگ»
( )Rosenberg Self-Esteem Scaleبرابــر بــا  0/56و پایایــی
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ
بــرای نمونــه فــوق برابــر بــا  0/82گــزارش کردنــدGhorbani .
 )35( & Watsonپــس از بررســی ویژگــی هــای روانســنجی
«مقیــاس خودشناســی انســجامی» بــر روی نمونــه ای شــامل 231
دانشــجوی ایرانــی ،روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرای آن
را بــر اســاس همبســتگی بــا «مقیــاس عــزت نفــس روزنبــرگ»
برابــر بــا  0/64و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق بــرای زیــر مقیــاس
هــای تجربــی برابــر بــا  ،0/83تأملــی برابــر بــا  0/79و انســجامی
 0/86گــزارش کردنــد .آفتــاب و شــمس ( )36پــس از بررســی
ویژگــی هــای روانســنجی «مقیــاس خودشناســی انســجامی»بر
روی نمونــه ای شــامل  360تــن از ســاکنان شــهر کــرج ،روایــی
ســازه ایــن ابــزار را بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی رضایــت
بخــش گــزارش کــرده و بــر اســاس نتایــج وجــود عوامــل تأملــی،

درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق
برابــر بــا  0/87گــزارش کردنــد.
«پرسشــنامه الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد» (Parent-Child
 )Communication Pattern Questionnaireکــه توســط
باقــری و غفــاری جعفــر زادگان در تهران ســال  1392ســاخته شــد
( .)16ابــزار شــامل  ۴۸عبــارت اســت کــه  8مؤلفــه انعطافپذیــری
(( )flexibilityشــامل  6عبــارت شــامل عبــارت هــای ،17 ،9 ،1
 ،)41 ، 33 ،25تزلــزل هنجــاری (( )norm fluctuationشــامل 6
عبــارت  ،)42 ، ۳۴ ،۲۶ ،18 ،10 ،2کنتــرل /محدودیــت (control/
( )limitationشــامل  6عبــارت )43 ، 35 ،27 ،19 ،11 ،3
نازپروردگــی (( )mollycoddleشــامل  6عبــارت ،28 ،20 ،12 ،4
 ،)44 ، 36رســمی (( )formalityشــامل  6عبــارت ،29 ،21 ،13 ،5
 ،)45 ، 37درهــم تنیدگــی (( )entanglementشــامل  6عبــارت
 ،)46 ، 38 ،30 ،22 ،14 ،6ارزش مشــروط ()conditional value
(شــامل  6عبــارت  39 ،31 ،23 ،15 ،7و  )47و رهایــی ()liberation
(شــامل  6عبــارت  )48 ،40 ،32 ،24 ،16 ،8اســت .پاســخ دهــی در
یــک طیــف لیکــرت  ۵گزینــه ای از کامـ ً
ا همیــن گونــه اســت=۵
تــا اص ـ ً
ا ایــن گونــه نیســت= ۱مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد.
حداقــل نمــره در ایــن ابــزار  48و حداکثــر نمــره  240اســت و
کســب نمــره باالتــر در ایــن ابــزار بــه معنــای میــزان باالتــری
از هــر یــک از مؤلفــه هــا اســت .ســطح بنــدی نمــره هــا گــزارش
نشــده اســت چــرا کــه معیــار ،کســب میانگیــن بیشــتر میباشــد
(.)16
باقــری و غفــاری جعفــر زادگان ( )16ویژگــی هــای روانســنجی
«پرسشــنامه الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد» بــر روی نمونــه ای
شــامل افــراد  30-15ســاله شــهر تهــران ،روایــی ســازه با اســتفاده
از تحلیــل عاملــی تأییــدی بررســی کردنــد .نتایــج وجــود  8عامل را
نشــان داد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب
آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق را برابــر بــا  0/66گــزارش
کردنــد .نعمــت زاده و همــکاران ( )32پــس از بررســی ویژگــی
هــای روانســنجی «پرسشــنامه الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد» بــر
روی نمونــه ای شــامل  320تــن دانــش آمــوزان دختــر پایــه
هشــتم شــهر تهــران ،روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرای
آن را بــر اســاس همبســتگی مثبــت بــا «پرسشــنامه پرخاشــگری
ابوالمعالــی» ( )Abolmaali Aggression Questionnaireبرابــر
بــا  -0/59و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق در دامنــه ای از 0/56
تــا  0/86گــزارش کردنــد.
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تابســتان ســال  1400جمــع آوری شــد.
در راســتای اخــاق پژوهــش ،دانــش آموزانــی کــه بــه عنــوان
نمونــه انتخــاب شــدند ،دارای شــرایطی همچــون رضایــت آگاهانــه
بــراي شــرکت در پژوهــش و تحصیــل در مقطــع اول متوســطه در
مــدارس منطقــه  13تهــران بودنــد .در صــورت تکمیــل نکــردن
ســؤاالت پرسشــنامه و وجــود ســابقه مشــکالت و ناتواناییهــاي
متوســط تــا شــدید یادگیــري (جهــت جلوگیــري از تداخــل در
توانایــی تکمیــل پرسشــنامهها و شــرکت در پژوهــش) ،پرسشــنامه
وارد تحلیــل نگردیــد .در ایــن پژوهــش اصــول اخالقــی پژوهش از
جملــه رازداری ،محرمانــه مانــدن و حریــم خصوصــی افــراد رعایــت
شــد.
بــرای تحلیــل داده هــا از روش هــای آمــار توصیفــی از جملــه
میانگیــن و انحــراف معیــار و روش الگویابــی معادلــه هــای
ســاختاری بــه شــرط برقــراری پیــش فــرض هــای معــادالت
ســاختاری اســتفاده شــد .پیــش فرض هــای نرمــال بــودن و نرمال
بــودن توزیــع چنــد متغیــری بــا اســتفاده از چولگــی (،)skewness
«کشــیدگی» ( )kurtosisو فاصلــه مهلنوبايــس (Mahalanobis
 )distanceو عــدم وجــود رابطــه همخطــی ( )collinearityدر بین
متغیرهــای پیــش بیــن بــا اســتفاده از ضریــب تحمــل (tolerance
 )coefficientو تــورم واریانــس ( )variance inflationبررســی
شــد .بــرای تحلیــل داده هــا از روش الگــوی معــادالت ســاختاری
و نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه  24و آمــوس نســخه 24
و روش بــرآورد «بیشــینه احتمــال» ()Maximum Likelihood
اســتفاده شــد.

تجرب ـهای و انســجامی تأییــد شــد و پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق
برابــر بــا  0/85گــزارش کردنــد.
در پژوهــش حاضــر روایــی محتــوا بــه روش کیفــی بــرای
«پرسشــنامه خودپنــداره»« ،پرسشــنامه الگــوی ارتبــاط والــد-
فرزنــد» و «مقیــاس خودشناســی انســجامی» بــرای تمــام عبــارت
هــای پرسشــنامه مــورد تأییــد  5تــن از مدرســین متخصــص
روانشناســی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رودهــن قــرار گرفــت.
پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا
کرونبــاخ ابزارهــا بــر روی  446نوجــوان دختــر و والدیــن شــان
انــدازه گیــری شــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی با محاســبه
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای مؤلفههــای «پرسشــنامه خــود-
پنــداره» ،جســمی 0/75؛ اجتماعــی 0/63؛ خلــق 0/67؛ آموزشــی
0/79؛ اخالقــی  0/72و عقالنــی  0/64بــه دســت آمــد .پایایــی
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ
بــرای مؤلفههــای «پرسشــنامه الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد»،
انعطافپذیــری  ،0/79بیثباتــی  ،0/75کنتــرل /محدودیــت
 ،0/74نازپروردگــی  ،0/78رســمی  ،0/70درهــم تنیدگــی ، 0/70
ارزش مشــروط  0/70و رهایــی  0/73بــه دســت آمــد .پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای
زیرمقیــاسهــای «مقیــاس خودشناســی انســجامی» ،تأملــی
0/66؛ تجربــی  0/77و انســجامی  0/76بــه دســت آمــد.
بــرای جمــع آوری داده هــا پــس از هماهنگــی و کســب
مجــوز از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رودهــن و آمــاده ســازی
پرسشــنامه هــا بــه صــورت «برخــط» (( )onlineآنالیــن ســازی
پرسشــنامهها در ســایت عریضــه انجــام گرفــت) ،انتخــاب منطقــه
 13از بیــن مناطــق  22گانــه 6 ،مدرســه از  16مدرســه منطقــه 13
انتخــاب شــدند و از بیــن دانــش آمــوزان  6مدرســه 460 ،دانــش
آمــوز بــه همــراه والدینشــان بــه عنــوان افــراد نمونــه انتخــاب
شــدند.
در گام بعــد ،لینــک پاســخ بــه پرسشــنامهها بــرای آنهــا ارســال
شــد و از آنهــا 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 کــد رهگیــري در
اختیــار آنهــا قــرار میگرفــت کــه فرزنــد ایشــان میتوانســت
پــس از ورود بــه ســایت و بــا وارد نمــودن کــد رهگیــري،
پرسشــنامه «پرسشــنامه خودپنــداره» را تکمیــل نمایــد.
در پژوهــش حاضــر پرسشــنامه هــا بــه مــدت  3مــاه و از اواخــر

یافتهها
در پژوهــش حاضــر میانگیــن و انحــراف معیــار متغیــر ســن (بــه
ســال) دختــران نوجــوان شــرکتکننده بــه ترتیــب  13/42و 0/86
بــود 162 .تــن ( 35/21درصــد) از آنهــا در پایــه هفتــم 168 ،تــن
( 36/53درصــد) در پایــه هشــتم و  130تــن ( 28/26درصــد) در
پایــه نهــم مشــغول بــه تحصیــل بودنــد کــه در مــدارس زینبیــه
( 81تــن) ،فاطمیــه ( 73تــن) ،فضلیــت ( 71تــن) ،فرزانــگان ۴
( 74تــن) ،معصومــی الری ( 83تــن) و علــوی ( 78تــن) مشــغول
بــه تحصیــل بودنــد .در ایــن پژوهــش  349تــن ( 78/3درصــد) از
مــادران و  97تــن ( 21/7درصــد) از پــدران دختــران نوجــوان حضور
داشــتند .میانگیــن و انحــراف معیــار ســن والدیــن شــرکتکننده
بــه ترتیــب  42/41و  5/82بــود .میــزان تحصیــات  76تــن (17
درصــد) از والدیــن شــرکتکننده در پژوهــش زیــر دیپلــم195 ،
تــن ( 43/8درصــد) دیپلــم 5 ،تــن ( 1/1درصــد) کاردانــی125 ،
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در جــدول 1مفروضــه هــای نرمــال بــودن و همخطــی بــودن
متغیرهــا نشــان داده شــده اســت.

تــن ( 28درصــد) کارشناســی و  45تــن ( 10/1درصــد) باالتــر از
کارشناســی بــود.

جدول  :1بررسی مفروضههای نرمال بودن و همخطی بودن
متغیر

چولگي

کشيدگي

ضریب تحمل

تورم واریانس

الگوی ارتباط والد-فرزند -نازپروردگی

-0/244

-0/878

0/683

1/464

الگوی ارتباط والد-فرزند  -انعطافپذیری

0/012

-0/490

0/764

1/308

الگوی ارتباط والد-فرزند  -بیثباتی

0/290

0/294

0/842

1/188

الگوهای رابطه والد/فرزند -رسمی

0/255

0/803

0/899

1/113

الگوی ارتباط والد-فرزند  -درهم تنیدگی

-0/117

-0/347

0/800

1/249

الگوی ارتباط والد-فرزند  -ارزش مشروط

-1/009

1/304

0/394

2/541

الگوی ارتباط والد-فرزند  -کنترل/محدودیت

-0/540

-0/008

0/273

3/667

الگوی ارتباط والد-فرزند  -رهایی

-0/308

-0/688

0/442

2/265

خودشناسی انسجامی والدین -خودشناسی تأملی

-1/15

0/23

0/44

2/29

خودشناسی انسجامی والدین -خودشناسی تجربی

-0/21

-1/18

0/32

3/14

خودشناسی انسجامی والدین -خودشناسی انسجامی

-0/38

-0/12

0/28

3/54

خودپنداره -جسمانی

-0/86

0/20

-

-

خودپنداره -اجتماعی

-0/39

-0/62

-

-

خودپنداره -خلق

-0/56

-0/48

-

-

خودپنداره -آموزشی

-0/94

0/35

-

-

خودپنداره -اخالقی

-0/28

-0/49

-

-

خودپنداره -عقالنی

-0/15

-0/04

-

-

آنهــا کوچکتــر از  10اســت .بنابرایــن ،مفروضــه عــدم وجــود
همخطــی نیــز در بیــن دادههــا برقــرار بــود.
در جــدول  2شــاخص هــای بــرازش اعــم از الگــوی ســاختاری
اولیــه و شــاخص هــای اصــاح شــده نشــان داده شــده اســت.

جــدول  1نشــان میدهــد کــه مقادیــر کشــيدگي و چولگــي
همــه متغيرهــا در محــدوده  +2و  -2قــرار دارد .بنابرایــن ،توزيــع
دادههــای مربــوط بــه هــر یــک از متغيرهــا نرمــال بــود .جــدول
فــوق نشــان میدهــد کــه مقادیــر «ضريــب تحمــل» متغیرهــای
پیشبیــن بزرگتــر از  0/1و مقادیــر عامــل «تــورم واريانــس»

جدول : 2شاخصهای برازش الگوی ساختاری اولیه و اصالح شده
شاخصهای برازندگی

الگوی ساختاری

نقطه برش

مجذور کای

314/34

-

مجذور کای هنجار شده

3/65

کمتر از 3

شاخص نکویی برازش

0/920

< 0/90

شاخص تعديل شده برازندگي

0/890

< 0/850

شاخص نکویی تطبیقی

0/925

< 0/90

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

0/070

> 0/08

در جــدول 3ضرایــب مســیر مســتقیم و غیــر مســتقیم و ضرایــب
کل بیــن متغیرهــا نشــان داده شــده اســت.

جــدول  2نشــان میدهــد کــه شــاخصهای برازندگــی حاصــل
از الگــوی ســاختاری از بــرازش قابــل قبــول الگــو بــا دادههــای
گــردآوری شــده حمایــت میکننــد.
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جدول  :3ضرایب مسیر بین متغیرها در الگوی ساختاری
برآورد اثر
استاندارد نشده

خطای معیار

برآورد اثر
استاندارد شده

مقدار احتمال

الگوی ارتباط والد-فرزند – خودشناسی انسجامی والدین

-0/141

0/033

-0/096

0/001

الگوی ارتباط والد-فرزند  -خودپنداره دانش آموز

-0/131

0/059

-0/089

0/031

خودشناسی انسجامی والدین  -خودپنداره دانشآموز

0/834

0/116

0/548

0/001

غیرمستقیم

الگوی ارتباط والد-فرزند  -خودپنداره دانشآموز

-0/121

0/065

-0/052

0/041

کل

الگوی ارتباط والد-فرزند  -خودپنداره دانشآموز

-0/278

0/078

-0/141

0/016

مسيرها

مستقیم

( .)β=0/548 ،P>0/01همچنیــن جــدول  3نشــان مــی دهــد
الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد ،خودپنــداره دختــران نوجــوان را بــه
واســطه خودشناســی انســجامی والدیــن بــه صــورت منفــی و
در ســطح معنــاداری  0/05پیــش بینــی مــی کننــد (،P>0/05
.)β=-0/052

جــدول  3نشــان م یدهــد الگــوی ارتب ــاط والد-فرزنــد ،خودپنــداره
دختـران نوج ــوان را بــه صــورت منف ــی و در ســطح معنــاداری 0/05
پیــش بینــی مــی کننــد ( .)β=-0/141 ،P>0/05خودشناســی
انســجامی والدیــن ،خودپنــداره دختــران نوجــوان را بــه صــورت
مثبــت و در ســطح معنــاداری  0/01پیــش بینــی مــی کننــد

شکل  :1الگوی ساختاری پژوهش

 )39( Lopezهمســو میباشــد .آنهــا در مطالعــات خــود دریافتنــد
بــا توجــه بــه اینکــه نوجوانــان خانــواده را بــه عنــوان مهمتریــن
کمــک بــرای رضایــت از زندگــی میداننــد ،نــوع رابطــه بــا
والدیــن نقــش مهمــی در بهزیســتی روانشــناختی فرزنــدان و در
نمــای کلیتــر در خودپنــدارهی آن هــا ایفــا مینمایــد ،بــه عبارتــی
دیگــر ،روابــط مؤثــر بــا والدیــن موجــب شــکوفایی هویت فــردی و
ایجــاد دیــدگاه مثبــت نســبت بــه خــود گــردد در حالــی کــه وجــود

بحث
هــدف پژوهــش حاضــر پیــش بینــی خودپنــداره دختــران نوجــوان
بــر اســاس الگــوی ارتبــاط والــد -فرزنــد و خودشناســی انســجامی
والدیــن آنهــا انجــام شــد .نتایج پژوهــش نشــان داد الگــوی رابطه
والــد -فرزنــد ،بــه صــورت منفــی و معنــادار خودپنــداره دختــران
نوجــوان را پیــش بینــی کــرد .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهشهــای
 Walshو همــکاران (Edwards & ،)38( Piko & Hamvai ،)37
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مــورد عالقــه والدیــن خــود نیســتند .حــس دوســت نداشــتنی بودن
و پذیــرش مشــروط از ســوی ایــن والدیــن خودپنــداره مشــروطی
را در آنهــا بــه وجــود مــی آورد کــه در موقعیــت هــای مختلــف
شــکننده و متزلــزل خواهــد بــود ( .)14نشــان داده شــده اســت
خانوادههــای متوقعــی کــه عملکــرد کمتــر از کامــل را بــا انتقــاد
آشــکار یــا ضمنــی پاســخ میدهنــد و شــیوههای مســتبدانهای
بــه کار میگیرنــد ،موجــب تربیــت فرزندانــی میشــوند کــه
شــیوههای انتقــادی ارزیابــی از عملکــرد خــود را فــرا میگیرنــد
کــه ایــن موضــوع در یــک چرخــهی معیــوب ،زمینــه را بــرای
شــکل گیــری خودپنــداره منفــی و تضعیــف خودپنــداره مثبــت در
فرزنــدان فراهــم مینمایــد (.)41

تعــارض و کشــمکش در روابــط والد-فرزنــد میتوانــد جوانــب
مختلــف زندگــی فرزنــدان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
در تبییــن یافتــه حاضــر مــی تــوان گفــت افــرادی کــه در
خانوادههــای برخــوردار از مهارتهــای ارتباطــی خــوب در کنــار
انســجام و احتــرام زندگــی میکننــد ،ارزیابــی مثبــت و دیــدی
وســیعتر بــه جنبههــای مختلــف موضوعــات در درون خانــواده
دارنــد کــه نگرشهــا و عقایــد آنهــا را در مــورد «خــود» تحــت
تأثیــر قــرار مــی دهــد ،بنابرایــن ،نقــش خانــواده از طریــق روابــط
بیــن والد-فرزنــد در شــکل گیــری خودپنــداره نمایــان میشــود
( .)40خودشناســی انســجامی والدیــن بــا توجــه بــه ایــن كــه
كوششــي انطباقــي بــراي درک تجــارب خــود در خــال زمــان

نتایــج پژوهــش همچنیــن نشــان داد خودشناســی انســجامی
والدیــن ،بــه صــورت مثبــت و معنــادار خودپنــداره دختــران
نوجــوان را پیــش بینــی نمــود .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهشهــای
 Shi ،)42( Gardner & Garr-Schultzو همــکاران ( )43و
 Emeryو همــکاران ( )44همســو میباشــد کــه دریافتنــد جــو
مســالمتآمیز و آرامــش بخــش در خانــواده بــا تبــادل هیجانــات
مثبــت میتوانــد بــه تقویــت روابــط میــان افــراد خانــواده منجــر
شــود کــه ایــن تبــادالت میــان فــردی بــا بازخوردهایــی کــه بــه
همــراه دارد میتوانــد بــه فرزنــدان در رشــد تنظیــم و کنتــرل خــود
و درنهایــت کســب شــناخت از خــود کمــک نمایــد .هــر انــدازه
خانــواده از محیــط و جــو عاطفــی ســالم و در نتیجــه رفتارهــا و
تعامــات ســالمتری بهرهمنــد باشــد و بــه عبارتــی صداقــت،
صمیمیــت ،یکدلــی ،یکرنگــی ،مالطفــت ،مهربانــی و عشــق بــر
فضــای عمومــی خانــواده غالــب شــود ،بــه همــان میــزان رشــد
روانــی فــرد تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد ،بــه کــودک در رشــد
تنظیــم و کنتــرل خــود کمــک کنــد .در ســوی مقابــل ،بیتوجهــی
والدیــن بــه ســالم ســازی روانــی و عاطفــی کــودکان و نوجوانــان
و نبــود روابــط مناســب در بیشــتر مــوارد آنهــا را بــا کمبودهــای
عاطفــی ،انگیــزش و مشــکالت روانــی و از جملــه خودبیگانگــی
نســبت بــه احساســات و هیجانــات خــود و دیگــران روب ـهرو کنــد
کــه در نهایــت بــه کاهــش خودشناســی و ضعــف خودپنــداره
منتهــی شــود.
در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان بیــان نمــود کــه خودشناســي
انســجامي ،مســئوليت پــردازش شــناختي فعــال در مــورد خــود
و رويدادهــاي گذشــته را بــر عهــده دارد و تجربههــا و صفــات
خــود را در تركيبــي معنــادار وحــدت میبخشــد و بدیــن ترتیــب
خودشناســی انســجامی در والدیــن افــکار و رفتارهــای آنهــا را در
قبــال فرزنــدان شــان تعییــن مــی کنــد .زیــرا ،نــوع شــکلگیری

بهمنظــور دســتيابي بــه نتايــج مطلــوب اســت ،نوعــي آگاهــي
لحظــه بــه لحظــه از حــاالت روانشــناختی و تــوان تمايــز و
تحليــل محتــواي تجــارب كنونــي بــه ارمغــان مــیآورد کــه
تجــارب و صفــات «خــود» را در ترکیبــی معنــیدار یکپارچــه
میکنــد و وحــدت میبخشــد و بهواســطه خودنظــم دهــي،
رفتارهــای انطباقــی و تصمیمهایــی بــا توجــه بــه شــرایط حــال
بــه وجــود آیــد کــه همیــن مــوارد میتوانــد بــا تحــت تاثیــر قــرار
دادن روابــط میــان والدیــن و فرزنــدان ،زمینــه را بــرای شــکل
گیــری خودپنــداره فراهــم نمایــد چــرا کــه بــه ترکیــب تجربههــا
و اســنادهاي مربــوط بــه خــود بــه صــورت معنــیدار ،تلفیــق و
تنظیــم تجــارب فراينــد خودنظــم دهــي و در نتیجــه موجــب ادراک
متفــاوت و دقیقتــر از تمــام تجــارب گذشــته اعــم از دلبســتگیها
و روابــط والدگــری میشــود ( .)22از ســوی دیگــر ،بــا توجــه
بــه ایــن کــه خودشناســی انســجامی متغیــري اســت کــه در
ســطح درون فــردی نقشــی هماهنــگ کننــده ایفــا میکنــد 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 کنــد و
از ایــن مســیر نیــز خودشناســی انســجامی میتوانــد بــه عنــوان
میانجــی در رابطــهی بیــن ســبکهای دلبســتگی و خودپنــداره
نقــش مهمــی ایفــا نمایــد (.)21
بســته بــه نــوع الگــوی رابطــه ای کــه هــر یــک از والدیــن در
ارتبــاط خــود بــا فرزنــد خــود در پیــش مــی گیرنــد ،فرزنــدان بــه
نوعــی تحــت تأثیــر قــرار مــی گیرنــد؛ فرزندانــی کــه والدیــن آنها
از الگــوی رابطــه ای رهایــی یــا کنتــرل گــری بیــش از حــد در
روابــط شــان اســتفاده مــی کننــد موجب شــکل گیــری ایــن عقیده
در فرزنــدان مــی شــوند کــه نیازهــای عاطفــی آنهــا چنــدان از
ســوی والدیــن مــورد توجــه واقــع نمــی شــود و چــه بســا چنــدان
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روانشــناختی کمتــر خواهــد بــود ،بــه ایــن گونــه کــه خودشناســی
انســجامی کــه تجــارب و ویژگیهــاي مرتبــط بــا آنهــا را در یــک
چارچــوب معنــادار ترکیــب و متحــد مینمایــد ،بــه عنــوان یــک
فرآینــد انعطافپذیــر و یکپارچــه از طریــق خودتنظیمــی میتوانــد
ایــن امــکان را بــه افــراد بدهــد کــه افــکار و احساســات خــود را
از طریــق درك تواناییهــاي خــود و شناســایی مناســبترین
فعالیتهــا بــراي دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب ســازماندهی
کننــد و همچنیــن بــا برقــراري ارتبــاط بیــن فعالیتهــاي مختلــف
و تجــارب گذشــته و آینــده ،شــرایط مناســبی را بــراي ارتقــاي
تصــور از خــود و خودپنــداره فراهــم کننــد ( .)11از آنجــا کــه محــور
اصلــی خودشناســی انســجامی ،توانایــی شــخص در بــی اعتنایــی
بــه کش ـشهاي درونــی یــا تغییــر آنهــا و نیــز توقــف تمایــات
نامطلــوب و پرهیــز از عمــل بــر اســاس آنهاســت ،محیــط و
جــو مطلــوب و عاطفــی خانــواده ،فــرد را مجهــز میکنــد کــه از
طریــق خودشناســی انســجامی بتوانــد رفتارهــاي واکنشــی خــود را
یکپارچــه و کنتــرل کنــد و از برخــی از رفتارهــا امتنــاع کنــد (.)48
خودشناســی انســجامی متغیــري اســت کــه در ســطح درونفــردي
نقشــی هماهنــگ کننــده ایفــا میکنــد و بــا پــردازش اطالعــات
مختلــف مرتبــط بــا خــود فــرد ،موجــب انســجام در ســطح سیســتم
روانشــناختی میشــود و افــکار و هیجانــات و رفتارهــاي فــرد
را در روابــط بیــن فــردي وي بــا فرزندانــش هدایــت میکنــد.
بهطورکلــی زمانــی کــه فــرد یــک الگــوي ارتباطــی مؤثــر و
ایمــن را همــراه بــا حــس انســجام و خودآگاهــی درونــی میکنــد،
بازنماییهــاي درونــی مثبتــی را از خــود در زمینــه دلبســتگی اتخــاذ
میکنــد .انگارههــاي دلبســتگیاش را بــه لحــاظ روانشــناختی در
دســترس و پاسـخگو در نظــر میگیــرد و حــس مثبتــی را از خــود و
دیگــران گســترش میدهــد .الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد نامناســب
موجــب کاهــش خودآگاهــی شــناختی-هیجانی و ســپس منجــر به
ناآگاهــی از نیازهــاي ارضانشــده عاطفی-هیجانــی میشــود کــه
افــکار و رفتارهــاي بیــن فــردي آنهــا را کنتــرل میکننــد .ایــن
شــرایط موجــب والدگــري ناکارآمــد در پــرورش فرزنــدان شــده و
خودپنــدارهی آنهــا را نیــز تحــت تأثیــر منفــی قــرار میدهــد (.)49
بــه ایــن صــورت الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد از طریق خودشناســی
انســجامی میتوانــد روي خودپنــداره فرزنــدان تأثیــر بگــذارد.

«خــود» تــا حــدودی رهنمــود دهنــده و مشــخصکننده رفتــار
شــخص و نگــرش فــرد در اجتمــاع اســت بــه ایــن دلیــل کــه بــه
ســاختن نظامــی از ارزشهــا میپــردازد کــه ارزیابــی از خویشــتن
در مرکــز آن قــرار دارد .خودشناســی انســجامی ،در قالــب يــك
ســاختار شــخصيتي ،فرآیندهــای خودتنظيــم گرانــه را در والدیــن
تحــت تأثيــر قــرار میدهــد کــه در شــیوه هــای فرزندپــروری
آنهــا و نحــوه رفتــار بــا فرزنــدان شــان نمــود پیــدا مــی کنــد
( .)45در ایــن راســتا ،خودشناســي انســجامي بــه فــرد ايــن امــكان
را میدهــد كــه بهواســطه درك توانمندیهــای خــود ،افــكار و
احساســاتش را ســازمان دهــد و مناس ـبترین فعالیتهــا را بــراي
رســيدن بــه اهــداف نتايــج مطلــوب ،شناســايي و انتخــاب كنــد؛
بنابرایــن ،زمانــی کــه ایــن اهــداف در مــورد فرزنــدان تدویــن
شــده باشــند ،خودشناســی انســجامی بــه والدیــن در جهت پیشــبرد
رفتارهــا و اهــداف شــان در رابطــه بــا فرزنــدان کمــک خواهــد
کــرد ( .)22ایــن والدیــن ،موجــب درونــي ســازي بيشــتر نگرشهــا
و تنظيمــات رفتــاري فرزنــدان ،برقــراري پيونــد عاطفــي و روابــط
معنــادار و در عيــن حــال رشــد فرايندهــاي سيســتم خــود و پذيرش
ارزش هــاي حقيقــي زندگــي ،و در نهايــت ،تحــول توانايــي هــاي
خودتنظيــم گــري و كســب شايســتگي هــاي هيجانــي و شــناختي
در فرزنــد مــي گــردد .والدینــی خــود قــادر بــه تنظیــم افــکار و
رفتارهایشــان هســتند بــه نوجــوان خــود در خودتنظیمی و شــناخت
خویشــتن و تشــکیل خودپنــداره ای مثبــت کمککننــده خواهنــد
بــود (.)45
نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد الگــوی ارتبــاط والد-فرزنــد،
خودپنــداره دختــران نوجــوان را بــه واســطه خودشناســی انســجامی
والدیــن بــه صــورت منفــی پیــش بینــی کــرد .ایــن یافتــه بــا
نتایــج پژوهشهــای  Proutو همــکاران ( )46و تــرازی و خادمــی
( )47همســو بــود کــه دریافتنــد پدیــد آمــدن خودپنــداره در نتیجــه
رفتــار و واکنــش دیگــران نســبت بــه فــرد ،بــه خصــوص نوجوانــان
اســت و رشــد هویــت کــودکان و نوجوانــان بــه تجــارب و ادراکات
آنهــا از خانــواده و بــه ویــژه والدیــن وابســته اســت و در ایــن
میــان پیونــد عمیــق و رابطــه عاطفــی میــان والدیــن حائــز اهمیــت
اســت و باعــث پــرورش حــس خودبــاوري و اعتمــاد بــه نفــس در
فرزنــدان میشــود.
در تبییــن نقــش میانجــی خودشناســی انســجامی در رابطــهی
بیــن الگوهــای ارتبــاط والد-فرزنــد و خودپنــداره نوجوانــان چنیــن
بــه نظــر میرســد کــه بــا توجــه بــه نقــش تســهیلگر فراینــد
خودشناســی در همســانی درونــی و ویژگــی خودنظــم دهنــده آن ،با
افزایــش میــزان خودشناســی ،همســانی درونی بیشــتر و مشــکالت

نتیجه گیری
خودپنــداره دختــران نوجــوان بــه صــورت منفــی توســط الگــوی
ارتبــاط والد-فرزنــد و بــه صــورت مثبــت توســط خودشناســی
انســجامی والدیــن قابــل پیشبینــی بــود و الگــوی ارتبــاط والــد-
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 خودپنــداره دختــران نوجــوان را بــه واســطه خودشناســی،فرزنــد
.انســجامی والدیــن بــه صــورت منفــی پیــش بینــی میکنــد
از ایــن رو پیشــنهاد میگــردد کــه بــا برگــزاري کارگاههــاي
آموزشــی بــا محوریــت ارتقــاي خودشناســی و بهبــود الگوهــای
فرزنــد بــراي خانوادههــا جهــت ارتقــاي آگاهــی-ارتبــاط والد
والدیــن از عملکردشــان و تأثیــر آن بــر فرزنــدان نوجــوان خــود
 همچنیــن غربالگــري والدیــن دانــش آمــوزان از.اقــدام بورزنــد
فرزنــد و بررســی مشــکالت جــاري-حیــث الگوهــای ارتبــاط والد
آنهــا بــه همــراه ارائــه خدمــات مشــاورهای بــه چنیــن والدینــی
 میتوانــد گام بزرگــی در ارتقــاي ســطح،بــه همــراه فرزندانشــان
 از محدودیتهــای ایــن.ســامت روان دانــش آمــوزان باشــد

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل بخشــی از رســاله مقطــع دکتــری پرویــن
صدقــی و بــه راهنمایــی خانــم دکتــر آرزو شــمالی اســکویی بــه
 مصــوب دانشــگاه آزاد اســامی واحــد،عنــوان اســتاد راهنمــا
 از گــروه روانشناســی بــا کــد اخــاق1400 رودهــن در ســال
IR.IAU.TNB.REC.1400.024 تصویــب شــده بــه شــرح
 از شــرکت کنندگانــی کــه در ارائــه اطالعــات و نظــرات.میباشــد
 تشــکر و قدردانی،ارزشــمند خــود بــه ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد
.میشــود
تعارض منافع
نویســندگان مقالــه حاضــر هیــچ گونــه تعــارض منافعــی را گــزارش
.نکردهانــد

پژوهــش میتــوان بــه جمــع آوری اطالعــات و انتخــاب نمونــه
از والدیــن دانــش آمــوزان و در بیــن دختــران نوجــوان مقطــع اول
متوســطه شــهر تهــران اشــاره نمــود کــه تعمیــم نتایــج را به ســایر
.شــهرها محــدود مینمایــد
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