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بررسي رابطه بين تصور از خدا و افسردگي در دانشجويان دختر و پسر...

عزت نفس زنان
بررسی رابطه بین میزان ّ
و ویژگیهای فردی و موقعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده
منصوره دسترنج*
چكيده

هدف اصلی مقاله حاضر ،بررسی رابطه بین میزان ع ّزت نفس زنان و ویژگیهای فردی و موقعیت اقتصادی-
اجتماعی خانواده میباشد .به عبارت دیگر ،این مقاله به دنبال همبستگی میان عوامل اقتصادی -اجتماعی خانواده و
ویژگیهای فردی و میزان ع ّزت نفس در میان زنان است .در این پژوهش تعداد  375نفر از زنان شهر الر با استفاده
از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از روش پیمایش و پرسشنامه ،ا ّطالعات الزم از آنها جمع
آوری شد .تحلیل ا ّطالعات از طریق  spssانجام گرفت و نتایج زیر حاصل شد :از میان متغیرهای مورد بررسی،
متغیرهای (درآمد والدین ،تحصیالت زنان ،سن ازدواج ،نوع رفتار والدین ،تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر ،تعداد
فرزندان خانواده ،وضعیت اشتغال زنان ،شغل پدر) با ع ّزت نفس رابطه داشته اند .ا ّما در نهایت آزمون رگرسیون چند
متغیره مرحله به مرحله نشان داد که تاثیرگذارترین متغیر بر روی ع ّزت نفس در ابتدا نوع رفتار والدین بوده است.
بنابراین خانواده یکی از قوی ترین عوامل سازنده شخصیت فرزندان میباشد و با در نظر گرفتن اه ّمیّت نقش پدران
و مادران و تاثیر عمیق و گسترده آنها در تکوین شخصیت و رشد همه جانبه فرزندان به ویژه ع ّزت نفس ضرورت
دارد که کلیه دست اندرکاران امور آموزشی-تربیتی خانوادهها را با نوع رفتار با فرزندان بیش از پیش آشنا سازند.
واژههای کلیدی :ع ّزت نفس ،زنان ،ویژگیهای فردی -خانوادگی

مقدمه
توجه بسياري از
ع ّزت نفس از جمله سازههاي روانشناختي است كه در چند دهه اخير مورد ّ
* عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور بستک

Email: mansoreh@yahoo.com

گلپنگ شمارۀ پیاپی  15-16تابستان و پاییز 33 88

روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است .به طور كلي ارزيابي هايي كه فرد از خود ميكند ع ّزت
نفس او را شكل ميدهد .همچنين ع ّزت نفس درجه تصويب ،تأييد ،پذيرش و ارزشمندي است
كه شخص نسبت به خود احساس ميكند (بيابانگرد .)76-77 :1372 ،ارتباط و پيوند افراد خانواده و
رعايت احترام متقابل يكديگر ،در سالمت رواني -جسماني فرد تأثير بسزايي دارد ،به گونهاي كه
الگوهاي رفتاري وي را در بزرگسالي بنيان نهاده ،موجبات امنيت خاطر و ع ّزت نفس را در وي
فراهم ميآورد .اينجاست كه نقش پدران و مادران از اه ّميّت بسياري برخوردار است .در حقيقت
آينده و تقدير كودكان و نوجوانان بستگي به شرايط و طرز عمل خانواده دارد .وضعيت اقتصادي،
وضعيت تحصيلي ،موقعيت جغرافيايي ،ديدگاه مذهبي خانواده و بسياري عوامل ديگر در شخصيت
كودكان و نوجوانان تأثير ميگذارند( .آشوري)5 :1375 ،
به نظر ميرسد كه كيفيت روابط خانوادگي در كودكي اه ّميّت اساسي داشته باشد ،زيرا دراين
زمان است كه بذرهاي ع ّزت نفس كاشته ميشود .تصور ميشود كه مادر ازاين لحاظ نقش محوري
ايفا ميكند .اگر رابطه مادر – فرزند سالم باشد (يعني كودك احساس كند كه مادرش قادر است به
احساسات و نيازهاي او به سرعت و به طور مؤثر واكنش نشان دهد و آنها را درك كند) ،كودك
خواهد توانست ،در مورد خود و توانايي برقراري روابط شخصي صميميدر بزرگسالي ،احساس
مثبت داشته باشد.
بنابراين عملكرد و ساختار خانواده در ع ّزت نفس فرزندان مهم است .مطالعات نشان ميدهد كه
فرزندان والدين طالق گرفته و بي خانمانها ميتوانند ،بر اثراين وضعيت ،از ع ّزت نفس ضعيفي
برخوردار باشند (شيهان .)11-13 :1383 ،آنچه در مقاله حاضر مورد پرسش است اين كه  :چه رابطهاي
بين ويژگيهاي فردي-خانوادگي و ع ّزت نفس وجود دارد؛ آيا اساس ًَا ميان ويژگيهاي فردي –
خانوادگي و ع ّزت نفس رابطهاي وجود دارد؟
از آنجايي كه خانواده نخستين و مهم ترين كانون براي تربيت و برآوردن نيازهاي فرزندان از جمله
نياز به ع ّزت نفس ميباشد ،اين پژوهش نيز با هدف سنجش ع ّزت نفس و همچنين تعيين ارتباط
بين ع ّزت نفس و مشخصات فردي -خانوادگي نظير :سن ازدواج فرد ،تحصيالت زن ،وضعيت
اشتغال زن ،رتبه تولد ،تعداد فرزندان خانواده ،تحصيالت والدين ،درآمد والدين ،وضعيت اشتغال
مادر ،شغل پدر ،نوع رفتار والدين انجام شد.
مروري بر مطالعات پيشين
كشاورز ( )1381در مطالعهاي تحت عنوان «بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر پنداشت از خود زنان
متأهل ساكن شهر تهران» پرداخته است .جامعه آمارياين پژوهش كليه زنان متأهل  20تا  50ساله
ساكن شهر تهران است و جمعيت نمونهاي كه با آنها مصاحبه شده  241نفر بوده است .يافتههاي
اين مطالعه نشان ميدهد كه بين پايگاه اجتماعي  -اقتصادي و پنداشت از خود زن رابطه وجود
دارد.به بيان ديگر ،در ميان زنان داراي پايگاه اجتماعي -اقتصادي باالتر ،پنداشت از خود مدرن ديده
ميشود.
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معتمدي و همكاران ( )1383در مطالعهاي تحت عنوان «رابطه انواع جوهاي عاطفي خانواده با ع ّزت
نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان» پرداخته اند .بدين منظور  100دانش آموز شامل 50نفر
دختر و  50نفر پسر از مدارس ابتدايي شهركرد با روش خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند.
نتايج اين مطالعه ،حاكي از آن بود كه دانش آموزاني كه از ارتباط گرم و صميمانه با والدينشان
برخوردار هستند از ع ّزت نفس و عملكرد تحصيلي بهتر و باالتري برخوردار هستند .همچنين بين
ع ّزت نفس و پيشرفت تحصيلي ارتباط وجود داشت و پيشرفت تحصيلي پسران در خانواده طرد
شده (جو عاطفي سرد) بيشتر از فرزندان دختر در همين خانواده بود.
كاووسيان و همكاران ( )1384در تحقيقي تحت عنوان «نقش برخي عوامل خانوادگي در خودپنداره
خانوادگي دانش آموزان دبيرستاني» به بررسي نقش اشتغال مادر ،اختالفات خانوادگي ،تحصيالت
والدين و تعداد فرزندان در خودپنداره خانوادگي دانش آموزان دبيرستاني پرداخته اند .جامعه آماري
اين پژوهش كليه دانش آموزان دبيرستان هاي دولتي سراسر كشور بوده است كه به صورت تصادفي
 3935نفر از آن ها انتخاب شدند .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه دو متغيیر اختالفات والدين و
تحصيالت والدين در پيش بيني خودپنداره خانوادگي دانش آموزان نقش بارزتري دارند و بيشترين
تبيين مربوط به اختالفات والدين است .اين نتيجه مبين آن است كه اختالفات خانوادگي ،خودپنداره
را تحت تأثير شديد قرار ميدهد.
شفلر و همكاران 2در تحقيقي به بررسي «رابطه بين تأييد پدرانه و ع ّزت نفس دختران» پرداختهاند.
نمونه اين مطالعه  57دانشجو بين سنين  20-24سال بودند .نتايج اين مطالعه ،حاكي از آن بود كه
رابطه مثبتي بين تأييد پدرانه و ع ّزت نفس دختران وجود دارد( .شفلر)199 ،
شيمن3در مطالعهاي به بررسي «موقعيت اقتصادي -اجتماعي ،شرايط شغلي :تبيين خودپنداره
جهت بيان تأثيرات احتمالي جنسيتي» در جامعه كانادا پرداخته است .نمونه اين مطالعه  1393نفر
بين سنين  18-55ساله بوده است .يافت ه اين مطالعه بيانگر يك نوع همبستگي معناداري بين استقالل
شغلي و ع ّزت نفس در ميان زنان بوده است .زنان شاغل در مقايسه با زنان خانهدار از ع ّزت نفس
باالتري برخوردارند .همچنين رابطه مثبتي بين ميزان تحصيالت زنان و ع ّزت نفس آنها وجود
دارد بدين معني كه هر چه بر ميزان تحصيالت زنان افزوده ميشود ع ّزت نفس آنها باالتر ميرود.
(شيمن)2002 ،

آربونا و همكاران 4در مطالعهاي تحت عنوان «وابستگي به والدين ،ع ّزت نفس و رفتارهاي ضد
اجتماعي در ميان نوجوانان آمريكايي -آفريقايي ،آمريكايي ـ اروپايي و آمريكايي ـ مكزيكي» به
بررسي رابطه رفتار پدر و مادر با رفتار ضد اجتماعي و ع ّزت نفس فرزندان پرداخته اند .بدين
منظور  488دانشآموز دبيرستاني آمريكايي ـ آفريقايي 661 ،دانش آموز آمريكايي ـ اروپايي و 434
دانشآموز آمريكايي ـ مكزيكي انتخاب شده اند .يافتههاي اين مطالعه بيانگر اين است كه نوع رفتار
والدين در ميزان ع ّزت نفس فرزندان و درگيري آنها در رفتارهاي ضد اجتماعي مؤثر ميباشد.
بدين معني كه والديني كه رفتار استبدادي و اقتدارگرايانه با فرزندان داشته اند ،فرزنداني با ع ّزت
نفس پايين تر ،همچنين فرزندان چنين خانواده هايي رفتارهاي ضد اجتماعي بيشتري داشتند( .آربونا
و همكاران)2003 ،
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چارچوب نظري پژوهش
چارچوب نظري اين پژوهش بر اساس رويكرد پديدار شناختي است .اين رويكرد به مطالعه
شخصيت شامل نظريههايي ميگردد كه گاه به عنوان نظريههاي انسانگرا شناخته ميشوند ،زيرا در
آنها خصوصياتي تأكيد ميشود كه تمايزدهنده انسان از حيوان هستند ،گاهي هم از آنها به عنوان
نظريههاي خويشتن ياد ميشود .بر اين اساس نظريه خويشتن راجرز به عنوان چارچوب نظري
انتخاب شده است .به عقيده وي خويشتن شامل تمام افكار ،ادراكات ،ارزش هايي است كه من
را تشكيل ميدهد .من شامل «آنچه هستم» و «آنچه ميتوانم انجام دهم» ،ميشود .اين خويشتن
ادراك شده به نوبه خود بر ادراك فرد از جهان و همچنين بر رفتار او تأثير ميگذارد .فردي كه از
يك خودپنداره قوي و مثبت برخوردار است در مقايسه با فردي كه خودپنداره ضعيف دارد ،نظرگاه
كام ًَ
ال متفاوتي نسبت به جهان خواهد داشت .خودپنداره لزوم َا منعكس كننده واقعيت نيست ،بلكه
ممكن است شخصي كه بسيار موفق و مورد احترام است خود را آدم شكست خوردهاي بپندارد.
تشكيل خودپنداره حاصل و پيامد ارزيابي تجربه هاست و افراد اساس ًَا ميل دارند به نحوي رفتار
كنند كه با خودانگاره آنان همخوان و همساز باشد و تجربهها و احساساتي كه با خودپنداره شخص
همسازي ندارند تهديدكنندهاند.
جنبه ديگر خويشتن ،خويشتن آرماني است يعني آن تصوري كه ميخواهيم باشيم بنابراين هر چه
خويشتن آرماني به خويشتن واقعي نزديك تر باشد ،اضطراب بالقوه كاهش مييابد و فرد راضي تر
و خشنودتر خواهد بود .راجرز براي رشد و پرورش نوزاد آدمي به خانواده و محبتي كه كودك بايد
دريافت کند تأكيد خاص دارد .تصور كودك از خود (خود واقعي و خود آرماني) حاصل تعامل او
با ديگران است كه در وهله ا ّول خانواده اه ّميّت زيادي پيدا ميكند( .اتكينسون)100-101 :1382 ،
براي پاسخگويي به سؤاالت پژوهش ،فرضيات تحقيق به شرح زير ارايه ميشود:
مدل نظري و فرضيههاي تحقيق
موقعيت اقتصادي -اجتماعي خانواده
 تحصيالت والدين ،درآمد والدين وضعيت اشتغال مادر ،شغل پدر تعداد فرزندان خانواده نوع رفتار والدينويژگيهاي فردي
 ميزان تحصيالت رتبه تولد وضعيت اشتغال -سن ازدواج

ع ّزت نفس
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 )1به نظر ميرسد بين تعداد فرزندان خانواده و ع ّزت نفس زنان رابطه معناداري وجود دارد.
 )2به نظر ميرسد بين وضعيت اشتغال زنان و ع ّزت نفس آنان رابطه معناداري وجود دارد.
 )3به نظر ميرسد بين تحصيالت زنان و ع ّزت نفس آنان رابطه معناداري وجود دارد
 )4به نظر ميرسد بين تحصيالت مادر و ع ّزت نفس زنان رابطه معناداري وجود دارد.
 )5به نظر ميرسد بين تحصيالت پدر و ع ّزت نفس زنان رابطه معناداري وجود دارد.
 )6به نظر ميرسد بين وضعيت اشتغال مادر و ع ّزت نفس آنان رابطه معناداري وجود دارد.
 )7به نظر ميرسد بين سن ازدواج و ع ّزت نفس زنان رابطه معناداري وجود دارد.
 )8به نظر ميرسد بين رتبه تولد و ع ّزت نفس زنان رابطه معناداري وجود دارد.
 )9به نظر ميرسد بين نوع شغل پدر و ع ّزت نفس زنان رابطه معناداري وجود دارد.
 )10به نظر ميرسد بين درآمد والدين و ع ّزت نفس زنان رابطه معناداري وجود دارد.
 )11به نظر ميرسد بين نوع رفتار والدين و ع ّزت نفس رابطه معناداري وجود دارد.
روش پژوهش
روش انجام اين پژوهش ،روش پيمايشي 5است .از رايج ترين شيوههاي گردآوري دادهها در
روش پيمايشي ،مصاحبه شخصي و استفاده از پرسشنامه است كه در اين پژوهش براي جمعآوري
دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماري دراين پژوهش زنان بين  25تا  45ساله ساكن
شهر الر ميباشند كه بر اساس سرشماري سال 1385كل جمعيتي كه دراين گروه هاي سني قرار
ميگيرند  14693نفر ميباشند .براي تعيين حجم نمونه ،از فرمول كوكران استفاده شده است .براين
اساس حجم نمونه دراين پژوهش برابر با  375نفر ميباشد.
براي انتخاب نمونهها از شيوه نمونه گيري چندمرحله اي 6استفاده شده است .روال اصلي كاراين
است كه در مرحله ا ّول ،جامعه مورد مطالعه به چند منطقه اصلي تقسيم ميشود ،از دروناين مناطق
بزرگ ،مناطق كوچكتر انتخاب ميشوند ،و سرانجام از درون مناطق كوچكتر ،به طور تصادفي 7به
يك نمونه از خانوارها ميرسيم.
در اين پژوهش براي باال بردن اعتبار طيفهاي مورد استفاده در سنجش متغيیرها ،پرسشنامه را
به برخي از اساتيد بخش جامعه شناسي و روان شناسي عرضه کرديم تا با جويا شدن نظر ايشان
اعتبار پرسشنامه تأييد شود .براي ارزيابي قابليت اطمينان (پايايي) پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ
استفاده شد .يافتهها نشان داد كه ضريب آلفاي كرونباخ براي ع ّزت نفس (با  10گويه) 87درصد بود.
تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرم افزار كامپيوتري  spssانجام شد و جهت آزمون فرضيهها
از آزمون تي ،تحليل واريانس يك طرفه و رگرسيون دو و چند متغيیره بهره گرفته شد.
متغيیر وابسته اين پژوهش ع ّزت نفس است .كوپر اسميت )1967( 8ع ّزت نفس را احساس
ارزشمندي از توانايي هاي خود تعريف كرده است .در اين پژوهش براي سنجش ع ّزت نفس از
پرسشنامه ع ّزت نفس روزنبرگ استفاده شده است .اين پرسشنامه با  10گويه در دامنه پنج گزينه ايي
ال موافق تا كام ًَ
ليكرت (از كام ًَ
ال مخالف) سنجيده شده است.
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يافتهها
با توجه به آمار توصيفي نمونه ما شامل  375نفر زن ساكن شهر الر بود كه در رده سني 25-45
سال قرار داشته و داراي ميانگين سني  33/86سال بودند .حدود  70/7درصد از اين افراد خانهدار
و  29/3درصد شاغل بودند .از لحاظ وضعيت تأهل 14/4 ،درصد از آنها مجرد 81/8 ،درصد
متأهل و  3/8درصد از آنها بيوه و مطلقه بودند .از لحاظ سواد و تحصيالت نيز بيشترين تعداد
يعني  49/9درصد داراي سطوح تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم 20/3 ،درصد نيز داراي مدرك
تحصيلي ليسانس و باالتر بودند و  29/8درصد نيز در سطح بيسواد تا سيكل قرار داشتند.
جدول شماره  1نتايج تحليل رگرسيون را براي آزمون رابطه ميان ع ّزت نفس و سن ازدواج،
تعداد فرزندان خانواده ،رتبه تولد ،تحصيالت زن ،تحصيالت پدر ،تحصيالت مادر ،درآمد والدين
و نوع رفتار والدين نشان ميدهد.
يافتهها نشان ميدهد كه بین سن ازدواج و ع ّزت نفس ارتباط معنی داری وجود دارد (r=0/167
و  )sig ≥ 0/003سن ازدواج  16/7درصد با متغيیر وابسته همبستگي دارد که بیانگر رابطه
ضعیف میان این دو متغیر میباشد .ضريب تعين ( )R2نشان ميدهد كه  2/8درصد از واريانس
متغيیر وابسته توسط سن ازدواج قابل تبيين است كه اين ضريب جهت تعميم به كل جامعه
مورد مطالعه  2/5درصد ميباشد .مقدار ضريب  Bو بتا به ترتيب  0/298و  0/167بوده است.
همچنين مقدار F=9/17در سطح معنيداري  0/003نشان دهنده رابطه معني دار ميان سن ازدواج
و ع ّزت نفس ميباشد .همچنین يافتههاي آمده در جدول  sigنشان ميدهد كه بین ع ّزت نفس و
تحصيالت ( r=0/426و  )sig ≥ 0/000ارتباط معنی داری وجود داشته است.
مقدار  R2 =0/182نشان ميدهد كه متغيیر ميزان تحصيالت  18/2درصد از واريانس متغيیر
وابسته را در جمعيت نمونه تبيين ميكند .در عين حال ،مقدار R2. Ad =0/180بيانگر آن است
كه متغيیر مستقل  18درصد از واريانس متغيیر ع ّزت نفس را در جامعه آماري تبيين ميكند .مقدار
ضريب  Bو بتا در اين مورد به ترتيب  0/929و  0/426بوده است .ارقام باال و سطح معنيداري به
دست آمده از رد فرضيه صفر و تأييد وجود رابطه معني دار ميان ميزان تحصيالت زنان و ع ّزت
نفس خبر ميدهد .بنابراين رابطه مثبتي بين ميزان تحصيالت زنان و ع ّزت نفس آنها وجود دارد
بدین معنی که هر چه تحصیالت زنان افزایش مییابد میزان ع ّزت نفس آنها نیز بیشتر میشود.
در مورد ارتباط بین ع ّزت نفس و نوع رفتار والدين نتایج ( r=0/503و  )sig ≥ 0/000نشان
داد که رابطه معنی داری بین ع ّزت نفس و نوع رفتار والدین وجود دارد .طبق نتايج به دست
آمده كه در جدول مشهود است ،نوع رفتار والدین 50/3درصد با متغيیر وابسته همبستگي دارد.
مقدار ضريب  R2 =0/253حاكي از آن است كه متغيیر نوع رفتار والدین قادر به توضيح 25/3
درصد از واريانس متغيیر وابسته در جمعيت نمونه است و ضريب تعين استاندارد كه اندازه اش
برابر  Ad =0/251ميباشد ،بيانگر اين واقعيت است كه متغيیر رفتار والدین  25/1درصد از
واريانس متغيیر وابسته را در جامعه آماري تبيين ميكند و مقدار ضريب  Bو بتا در اين مورد به
ترتيب  0/220و  0/503بوده است .مقدار F=126/5با سطح معنا داري  ،0/000نشان دهنده رد
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فرضيه صفر يعني وجود رابطه معنادار ميان دو متغيیر مذكور است .بدين معني كه والديني كه به
شيوه دموكرات با فرزندان خود رفتار ميكنند ،فرزنداني با ع ّزت نفس باال و والديني كه به شيوه
استبدادي رفتار مينمايند ،فرزنداني با ع ّزت نفس پايين پرورش ميدهند.
بین ع ّزت نفس و تحصيالت پدر ( r=0/190و  )sig ≥ 0/000ارتباط معنی داری وجود داشته
است .مقدار R=0/190بيانگر رابطه ضعيف ميان دو متغيیر ميزان تحصيالت پدر و ع ّزت نفس
ميباشد .متغيیر مستقل  3/6درصد از واريانس متغيیر وابسته را در جمعيت نمونه تبيين ميكند.
از سوي ديگر ،در جامعه آماري نيز  3/3درصد از واريانس ع ّزتنفس توسط ميزان تحصيالت
پدر قابل تبيين است .ضرايب  Bو بتا به ترتيب اعداد  0/310و  0/190را نشان ميدهد .مقدار
 F=13/94در سطح معنيداري  0/000نشان دهنده وجود رابطه معني دار ميان ميزان تحصيالت
پدر و ع ّزت نفس ميباشد.
بنابراين فرضيه صفر رد و اين فرضيه تأييد ميشود .بدین معنی که هر چه تحصیالت پدر
باالتر بوده ع ّزت نفس واحدهای مورد پژوهش باالتر بوده است .همچنین بین ع ّزت نفس و
تحصیالت مادر ( r=0/188و  )sig ≥ 0/000ارتباط معنی داری وجود داشته است .مقدار
ضريب همبستگي پيرسون ميان ميزان تحصيالت مادر و ع ّزت نفس عدد  0/188است كه بيانگر
رابطهاي ضعيف ميباشد .مقدار نشان ميدهد كه متغيیر ميزان تحصيالت مادر  3/5درصد از
واريانس متغيیر وابسته را در جمعيت نمونه تبيين ميكند .در عين حال مقدار  Ad=0/033بيانگر
آن است كه متغيیر مستقل  3/3درصد از واريانس متغيیر ع ّزت نفس را در جامعه آماري تعيين
ميكند .مقدار ضريب  Bو بتا در اين مورد به ترتيب  0/306و  0/188بوده است .مقدارF =13/68
در سطح معنيداري  0/000نشان دهنده وجود رابطه معني دار ميان ميزان تحصيالت مادر و ع ّزت
نفس ميباشد .بنابراين فرضيه صفر رد و اين فرضيه تأييد ميشود .بدین معنی که هر چه تحصیالت
مادر باالتر بوده ع ّزت نفس فرزندان بیشتر بوده است.
از آنجايي كه تحصيالت والدين ميتواند موجب آگاهي بيشتر و در نتيجه قرار گرفتن در
وضعيت اجتماعي -اقتصادي باالتر آنها ميشود و نيز موجب تغيير در افكار ،عقايد ،ارزشها
و شيوه تربيت آنان ميشود و ميدانيم كه فرزندان بسياري از الگوهاي رفتاري ،خصوصيات
اخالقي ،انگيزهها و نگرشها و ارزشهاي والدين خود را از طريق فرآيند تقليد و همانندسازي
كسب ميكنند و با توجه به اين كه نخستين سرپرست و مربي هر فرد مادر ميباشد و شخصيت
مادر مستقيم ًَا بر روي شخصيت فرزندان تأثير ميگذارد بخصوص در فرزندان دختر كه مادر
ا ّولين و مهم ترين الگو براي آنها ميباشد ،لذا تحصيالت مادر يكي از عوامل تعيين كننده در
باالبردن ع ّزتنفس فرزندان ميباشد( .آشوري)7 :1375 ،
بین ع ّزت نفس و تعداد فرزندان خانواده ( r=0/129و  )sig ≥ 0/013ارتباط معنی داری
وجود داشته است .مقدار ضريب همبستگي پيرسون ميان تعداد فرزندان خانواده و ع ّزت نفس
عدد  0/129است كه بيانگر رابطهاي ضعيف ميباشد .مقدار  R2نشان ميدهد كه این متغيیر 1/7
درصد از واريانس متغيیر وابسته را در جمعيت نمونه تبيين ميكند.
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در عين حال مقدار Ad R2 .بيانگر آن است كه متغيیر مستقل  1/4درصد از واريانس متغيیر
ع ّزت نفس را در جامعه آماري تعيين ميكند .مقدار ضريب  Bو بتا در اين مورد به ترتيب
 -0/533و  -0/129بوده است .مقد F=6/27درسطح معنيداري  0/013نشان دهنده وجود رابطه
معني دار بين دو متغيیر تعداد فرزندان خانواده و ع ّزت نفس ميباشد .بنابراين فرضيه صفر رد و
اين فرضيه تأييد ميشود.
بدین معنی که هر چه تعداد فرزندان خانواده کمتر بوده ع ّزت نفس واحدهای مورد پژوهش
بیشتر بوده است .در مورد ترتیب تولد نیز یافتهها نشان داد که بین رتبه تولد و ع ّزت نفس
( F=1/73و  )sig = 0/189رابطه معنی داری وجود ندارد .نتايج به دست آمده نشان ميدهد كه
فرزند چندم بودن در خانواده  6/8درصد با متغيیر وابسته همبستگي دارد .ضريب تعيین  Fنشان
ميدهد كه  0/5درصد از واريانس ع ّزت نفس توسط اين متغيیر قابل تبيين است كه اين ضريب
جهت تعميم به كل جامعه مورد مطالعه  0/2درصد ميباشد .منفي بودن ضريب بتا رابطه معكوس
بين دو متغيیر مستقل و وابسته را نشان ميدهد .ضرايب  Bو بتا به ترتيب اعداد  -0/262و
 -0/068را نشان ميدهد .مقدار  F=1/73در سطح معنيداري  0/189نشان دهنده عدم وجود
رابطه معني دار ميان فرزند چندم بودن در خانواده و ع ّزت نفس ميباشد و لذا فرض  H0تأييد
و فرض  H1رد ميشود.
بین درآمد والدین و ع ّزت نفس ( r=0/209و  )sig ≥ 0/000ارتباط معنی داری وجود داشته
است ..طبق نتايج به دست آمده كه در جدول مشهود است ،درآمد خانوادگي  20/9درصد با متغيیر
وابسته همبستگي دارد .مقدار ضريب  = 0/044حاكي از آن است كه متغيیر درآمد خانوادگي قادر
به توضيح  4/4درصد از واريانس متغيیر وابسته در جمعيت نمونه است و ضريب تعيين استاندارد
كه اندازهاش برابر  Ad = 0/041ميباشد ،بيانگر اين واقعيت است كه متغيیر درآمد خانوادگي
 4/1درصد از واريانس متغيیر وابسته را در جامعه آماري تبيين ميكند و مقدار ضريب  Bو بتا
در اين مورد به ترتيب  5/356 E-06و  0/209بوده است .مقدار F=17/08با سطح معناداري
( )0/000نشان دهنده رد فرضيه صفر يعني وجود رابطه معنادار ميان دو متغيیر مذكور است.
اه ّميّت درآمد والدين يا به عبارتي رئيس خانواده اعم از «شوهر يا پدر» در اكثر تحقيقات
اجتماعي مورد تأييد واقع شده است چرا كه اگر بتوان درآمد والدين را به عنوان يكي از
شاخصهاي سنجش پايگاه اجتماعي -اقتصادي خانواده دانست پس ميتوان چنين استنباط كرد
كه با افزايش درآمد والدين تغيير عمدهاي در ميزان ع ّزت نفس فرزندان حاصل خواهد شد.
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جدول  :1نتايج تحليل رگرسيون براي آزمون رابطه سن ازدواج ،تحصيالت زن ،نوع رفتار والدين،
تحصيالت پدر ،تحصيالت مادر ،تعداد فرزندان خانواده ،رتبه تولد ،درآمد والدين با ع ّزت نفس

R

R2

0/167

0/028

0/025

ت زن 0/426
تحصيال 

0/182

0/180

0/253

0/251

0/036

0/033

0/035

0/033

0/017

0/014
0/002
0/041

ناممتغيیر

سن ازدواج

نوع رفتار والدين 0/503
تحصيالت پدر 0/190
تحصيالت مادر 0/188

تعداد فرزندان خانواده

0/129

رتبه تولد

0/068

0/005

0/209

0/044

درآمد والدين

 R2Adاشتباه استاندارد ضريب B

بتا

مقدارF

Sig

0/298

0/167

9/17

0/003

0/929

0/426

82/88

0/220

0/503

126/5

0/310

0/190

13/94

0/306

0/188

13/68

-0/533

-0/129

6/273

-0/262

-0/068

1/73

0/209 5/356-E 06

17/08

6/50
6/18

5/909
6/71
6/71
6/781
6/82
6/68

0/000
0/000
0/000
0/000
0/013
0/189
0/000

براي مشاهده اين كه آيا ميانگين نمره ع ّزت نفس زنان بر حسب وضعيت اشتغال تفاوتي معنادار
با هم دارد يا نه ،آزمون تي مستقل به كار گرفته شد .همچنان كه در جدول شماره  2ديده ميشود،
باالترين درصد ميانگين مربوط به زنان شاغل با 37/92درصد و كمترين ميانگين مربوط به زنان
خانهدار با 36/19درصد ميباشد كه اين امر نشان دهنده تفاوت ع ّزت نفس بر حسب وضعيت
اشتغال زنان ميباشد .با توجه به مقدار Tبه دست آمده كه برابر  2/24و سطح معنيداري 0/025
ميتوان چنين نتيجه گرفت كه تفاوت معنيداري بين ميانگينهاي مشاهده شده وجود دارد و فرضيه
ما در سطح بيش از  95درصد اطمينان قابل تأييد ميباشد.
جدول  -2آزمون تفاوت ميانگين ع ّزت نفس بر حسب وضعيت اشتغال
نا م متغيیر
وضعيت
اشتغال

وضعيت

فراواني

ميانگين

انحراف معيار

اشتغال

اشتباه

مقدارT

Sig

استاندارد

شاغل

110

37/92

6/77

0/646

خانهدار

265

36/19

6/79

0/417

2/24

0/025
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جدول شماره  3يافتههاي تحليل واريانس ع ّزت نفس را با نوع شغل پدر نشان ميدهد .دادههاي
موجود در جدول نشان ميدهد كه كمترين درصد ميانگين  33/90درصد مربوط به پاسخگوياني
ميباشد كه شغل پدر خويش را كارگر ذكر نمودهاند و بيشترين درصد تفاوت ميانگين  40/33و
 37/22مربوط به پاسخگوياني ميباشد كه شغل پدر آنان به ترتيب معلم و آزاد بوده است .كه اين
امر نشانگر تفاوت معنيداري بين ميانگين حاصله از مشاغل مختلف ميباشد .با توجه به مقدار F
به دست آمده كه برابر است با  4/48و سطح معنيداري  0/00 4تفاوت مشاهده شده بين ميانگينها
معني دار است .بنابراين فرض  H0رد و فرض  H1تأييد ميشود .به اين ترتيب زناني كه پدرانشان
در ردههاي شغلي معلمي بوده اند ،از ع ّزت نفس باالتري نسبت به ساير زنان برخوردارند.
جدول  -3آزمون رابطه بين شغل پدر پاسخگويان و ع ّزت نفس
نام متغيیر

شغل پدر

شغل پدر

فراواني

ميانگين

كارمند

64

35/67

كارگر

40

33/90

آزاد

259

37/22

معلم

12

40/33

انحراف معيار اشتباه استاندارد Sum of
sqares

7/47
7/43
6/49
5/12

0/934
1/17

610/75

مقدارF

Sig

4/48

0/004

0/403
1/47

جدول شماره  4نشان دهنده تفاوت ميانگين ع ّزت نفس بر حسب وضعيت اشتغال مادر ميباشد.
با توجه به دادههاي جدول ميتوان چنين استنباط نمود كه ميانگين ع ّزت نفس براي زناني كه مادران
آنها شاغل بوده است  36/95و براي آنهايي كه شغل مادر خود را خانهدار ذكر كردهاند 36/67
بوده است .با توجه به مقدار Tبه دست آمده كه برابر با  0/250و سطح معنيداري محاسبه شده كه
 0/803است فرضيه ما رد ميشود.
جدول  -4آزمون رابطه بين وضعيت اشتغال مادر پاسخگويان و ع ّزت نفس
نا م متغيیر
وضعيت
اشتغال

وضعيت

فراواني

ميانگين

اشتغال
شاغل

42

36/95

خانهدار

333

36/67

انحراف معيار

6/96
6/82

اشتباه

مقدارT

Sig

استاندارد
1/07
0/373

0/250

0/803

جدول شماره  5نتايج تحليل رگرسيون چند متغيیره به روش مرحله به مرحله را براي متغيیر
وابسته ع ّزت نفس نشان ميدهد .متغيیرهايي كه وارد معادله رگرسيون شده اند ،چهار متغيیر بودهاند
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كه در جدول مشخص ميباشند .ا ّولين متغيیر وارد شده نوع رفتار والدين ميباشد كه تقريب ًَا 0/26
از متغيیر وابسته را تبيين کرده است .جهت رابطه نيز مثبت است بدين معني كه والديني كه به شيوه
دموكرات با فرزندان خود رفتار ميكنند ،فرزنداني با ع ّزت نفس باال و والديني كه به شيوه استبدادي
رفتار ميشد ،فرزنداني با ع ّزت نفس پايين پرورش ميدهند .د ّومين متغيیر شغل پد ر (كارمندي) بود
كه همراه با متغيیر قبلي توانست  31درصد از متغيیر وابسته را تبيين كند .مقدار افزوده شده به  R2در
اين مرحله  0/31ميباشد .در اينجا جهت رابطه منفي ،نشان دهنده اين است كه زناني كه پدران آنها
در سطوح شغلي پايين تري قرار داشتند از ع ّزت نفس پايين تري برخوردار بودند .س ّومين متغيیر
وارد شده در معادله رگرسيون ،تحصيالت زن ميباشد .جهت مثبت رابطه نشان ميدهد كه هر چه
ميزان تحصيالت زنان بيشتر باشد ،ع ّزت نفس آنان نيز بيشتر ميشود .متغيیر ياد شده به همراه دو
متغيیر پيشين  36درصد از متغيیر وابسته را تبيين ميكند .مقدار افزوده شده به  R2در اين مرحله
 0/35ميباشد .آخرين متغيیر وارد شده به معادله رگرسيون ،متغيیر درآمد والدين ميباشد .يافتهها
نشان ميدهد كه درآمد والدين تأثير عمدهاي بر روي ع ّزت نفس فرزندان دارد .مقدار  R2اضافه
شده در اين مرحله  0/37ميباشد .به طور كلي متغيیرهاي وارد شده توانستند  37درصد از متغيیر
وابسته را تبيين كنند.
جدول  :5نتايج رگرسيون چند متغيیره به روش مرحله به مرحله براي متغيیر وابسته ع ّزت
نفس
مرحله
ا ّول

د ّوم

سوم
ّ

چهارم

متغيیر
رفتار والدين

R

R2

0/509

0/259

شغل پدر(كارمند) 0/562
تحصيالت زن

0/599

درآمد والدين

0/609

0/316
0/359
0/370

Sig=0/000

R2Ad

B

Beta

0/221 0/257

0/509

اشتبــاه
استاندارد مقدار T
5/67
0/000 10/56

Sig

-0/243 -4/21 0/312

5/46

-5/13

0/000

0/502 0/353

0/235

5/29

4/62

0/000

2/596 0/362

0/108

5/26

2/34

0/019

F=46/45

a=17/798

نتيجه گيري
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ويژگيهاي فردي -خانوادگي و ع ّزت نفس ،در ميان زنان شهر
الر انجام شد .در ابتدا پس از مطالعه مقدماتي ،پيشينه تحقيقات در حوزه مورد نظر بررسي شدند.
براي طراحي الگوي تحقيق از نظريات روان شناختي استفاده به عمل آمد .همچنين در اينجا از
روش پيمايشي و تكنيك پرسشنامه براي جمعآوري دادهها بهره گرفته شد .جامعه آماري ،كليه زنان
 25-45سال شهر الر در برمي گرفت .براي انتخاب نمونه ها ،از روش نمونه گيري چند مرحلهاي
استفاده شده است .حجم نمونه نيز  375نفر برآورد گرديد .به طور كلي ،خالصهاي از يافتهها را
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ميتوان به شرح زير ارایه کرد:
 -1متغيیر تحصيالت زن رابطه معناداري با ع ّزت نفس دارد .از آنجايي كه تحصيالت به عنوان
يك شاخص با اه ّميّت در شرايط و موقعيت فردي و اجتماعي محسوب ميشود ميتوان اذعان
داشت كه با افزايش تحصيالت فرد ،هم باور و تصور وي نسبت به توانايي هاي خود افزايش
مييابد و هم دامنه ارتباطات اجتماعي وي گستردهتر ميگردد.
 -2تحصيالت والدين رابطه معناداري با ع ّزت نفس دارد .از آنجايي كه تحصيالت والدين
ميتواند موجب آگاهي بيشتر و در نتيجه قرار گرفتن در وضعيت اجتماعي -اقتصادي باالتر آنها
ميشود و نيز موجب تغيير در افكار ،عقايد ،ارزش ها و شيوه تربيت آنان ميشود و ميدانيم كه
فرزندان بسياري از الگوهاي رفتاري ،خصوصيات اخالقي ،انگيزهها و نگرشها و ارزشهاي والدين
خود را از طريق فرآيند تقليد و همانند سازي كسب ميكنند و با توجه به اين كه نخستين سرپرست
و مربي هر فرد مادر ميباشد و شخصيت مادر مستقيم ًَا بر روي شخصيت فرزندان تأثير ميگذارد
به خصوص در فرزندان دختر كه مادر ا ّولين و مهم ترين الگو براي آنها ميباشد ،پس سطح سواد
مادر يكي از عوامل تعيين كننده در باالبردن ع ّزتنفس فرزندان ميباشد( .آشوري)7 :1375 ،
 -3بين ع ّزت نفس و تعداد فرزندان خانواده ارتباط معناداري وجود داشته است .بدين معني كه
هر چه تعداد فرزندان خانواده كمتر بوده ،ع ّزت نفس زنان بيشتر بوده است.
 -4زنان شاغل در مقايسه با زنان خانهدار از ع ّزت نفس باالتري برخوردار بودند .اشتغال زنان را
بايد به عنوان يكي از منابعي دانست كه باعث افزايش قدرت و نفوذ زنان و ارتقاء جايگاه آنان در
جامعه ميگردد .به ويژه آن كه زنان شاغل به دليل استقالل مالي در مقايسه با زنان خانهدار از قدرت
تصميم گيري بيشتري در خانواده برخوردار هستند كه اين امر باعث باال رفتن سطح ع ّزت نفس آنان
ميشود .بنابراين اشتغال زنان عالوه بر منافع و درآمد حاصله از آن ميتواند باعث افزايش اعتماد به
نفس ،حق انتخاب و در نتيجه استقالل نسبي مالي شود.
 -5نوع رفتار والدين رابطه معنيداري با ع ّزت نفس دارد .بدين معني كه والديني كه به شيوه
دموكرات با فرزندان خود رفتار ميكنند ،فرزنداني با ع ّزت نفس باال و والديني كه به شيوه استبدادي
رفتار مي کنند ،فرزنداني با ع ّزت نفس پايين پرورش ميدهند.
 -6به طور كلي ،با استفاده از رگرسيون چند متغيیره به شيوه مرحله به مرحله ،مشخص شد كه
چهار متغيیر بيشترين تأثير بر ع ّزت نفس زنان دارند .اين چهار متغيیر كه در چهار مرحله وارد معادله
شدند عبارتند از :نوع رفتار والدين ،شغل پدر ،تحصيالت زن ،درآمد والدين .در مجموع ،چهار
متغيیر ياد شده توانستند  0/37از متغيیر وابسته را تبيين کنند.
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