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 دهيچك
 ياهـ  تفرزنـد بـا مهـار   −ارتبـاط والـد   الگويان يرابطه م ياز انجام پژوهش حاضر بررس هدف
ـ ا بـه  .ان بـود يدانشـجو  نفـس  عزت يگر هواسط و يارتباط  400متشـكل از   اي نمونـه ن منظـور  ي

 بـا  نيـاز  مـورد  ايهـ  هدادانتخـاب شـدند.    اي قهطب يريگ هروش نمون بهدانشگاه جهرم  يدانشجو
 يارتباط يها تمهار آزمون و )1392( باقري كودك−والد ارتباط الگوهاي پرسشنامه از استفاده

رابطـه   بررسـي  منظور بهد. ) به دست آم1967ت، ياسم (كوپر نفس  عزت) و 2004ن دام، ي(كوئ
  زمان استفاده شد.   هم چندگانهون يرگرس تحليل، از روش متغيرها ينب

ارتبـاط پـدر و    يدر الگـو  يي، تزلـزل و رهـا  يريناپذ فانعطا ياه مقياس خردهكه  داد نشانج ينتا
معنـادار   يارتبـاط  هـاي  تمهـار ارتباط مادر بـر   يدر الگو يدگيتن ت و درهميمقبول مقياس خرده
 مقيـاس  خـرده ارتبـاط پـدر و    يدر الگو يتمقبول مقياس خردهكه  داد نشانج ينتا همچنيناست. 
 همچنــينمعنــادار اســت.  نفــس عــزتارتبــاط مــادر بــر  يدر الگــو يدگيــتن ت و درهــميــمقبول
  ر معنادار داشت.يثأان تيدانشجو يارتباط يها تز بر مهارين عياجتما نفس عزت مقياس خرده

مـدار و   تيـ امن ،ن بـا فرزنـدان خـود   يوالـد  يغالب ارتباط يدست آمده الگوه ج بيبه نتابا توجه 
فرزندان شـده و همـواره    يها و باورها شدن به نظام ارزيب رسيمدار است كه موجب آس يآزاد

خواهـد داد   قرارو...  يجاسوس ياه نا، سازماه ها، فرقه هها را در خطر جذب توسط افراد، گرونآ
  .  نندك ميف مشخص يجهت و تكل آنان يكه برا

  .نفس عزت ي،ارتباط هاي تمهار فرزند،−ارتباط والد :يديواژگان كل
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                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ١١٠

 

  قدمهم

 ینتـر مهم بـا اغلـب و اسـت کودکـان رشـد یضـرور یاجـزا از یکـی فرزنـد−والد ارتباط یالگو
ای  هیـپا ینهمچن است. مرتبطها آن یشناخت و یاجتماع یها ییتوانا جمله از کودکان،های  یتموفق
 ).٢٠١٧ ی،بـاقر و ی(براتـ اسـت مردم یعادت و یاحساس ی،نگرش یتی،شخصهای  جنبه اکثر یبرا

 یزنـدگ گسـتره در انسـان یاجتماع روابطترین  یاصل وترین  ییابتدا ۀدهند نشان فرزند−والد روابط
 قابـل افـراد همـه یـتموفق و ییشـکوفا در ثرؤم عامل ینتر عنوان مهم به روابط ینا یفیتک و اوست
امـا ، است بوده متمرکز کودکانشان بر ینوالدتأثیر  بر یشترب توجه ینا گذشته در است. توجه و بحث
 و ینوالـد رابطـه از کـه یزمـان .شـود مـی شـناخته »یهدوسو« صورت به کودک−والد روابط امروزه
 و انتظـارات ین،والـد و بـوده دوجانبـه و متقابل که استای  هرابط منظور شود، می تبصح فرزندان

 ینوالـد ینبـ یگرد یانب به دهند. می قرار توجه مورد و کنند می درک را او یازهاین و فرزند احساسات
 یحصـر و یحصـحطور  بـه یامپ ۀمبادل »یرندهگ یامپ« منزله به فرزندان یا فرزند و »دهنده یامپ«عنوان  به

های  شـیوه و والـدگری هـای سـبک کـه داده نشان متعدد مطالعات ).١٣٩٢ باقری،( شود می انجام
 آمـادگی هیجـانی، رشـد کودکان، شناختی رشد جمله از کودک رشدهای  جنبه اکثر با فرزندپروری
 و بزهکـاری دارویـی، اسـتفاده سوء هیجانی، رفاه تحصیلی، پیشرفت تغذیه، اختالالت تحصیلی،

 اجتمـاعی و هیجـانی رشـد بر والدین کلیطور  به ).٢٠١٣ 1،(کتامن دارد ارتباط شده آموخته تدبیر
 رابطـه طریق (از غیرمستقیم صورت به هم و ژنتیک) طریق (از مستقیم صورت به هم خود فرزندان
 ،نمونـه یبـرا ).٢٠١۴ 3،نزهـد زرا: از نقـل به؛ ٢٠٠١ 2،استین (برون گذارند می اثر کودک)−والد
 کودکـان مثبـت اجتماعی کارکرد وها  مهارتکننده  بینی پیش ینوالد بودن گریتحما و پاسخگو گرم،

، همکـاران و 7زو ؛٢٠٠٣ همکـاران، و 6هـارت ؛١٩٩٢ 5،بـورتس و وزنیـاک 4،ولـف دی (هارت
 سـاچمن، ،٢٠٠٩ 8،جـزه و سینگر (هانت اجتماعی سازش و )٢٠١۴ نزهد، زرا از نقل به ؛٢٠٠٢

 بـه ؛١٩٨۴( 10بلسکی .است )٢٠١۴ نزهد، زرا از نقل به ؛٢٠٠٧ 9،لوتار و کاست، دی رونزاویل،
                                                           

1. Kotaman 

2. Bronstein 

3. Zarra- Nezhad 

4. Hart Dewolf 

5 .Wozniak & Burts 

6. Hart  

7 .Zhou  

8 .Hunt singer & Jose 

9. Suchman, Rounsaville, Decoste,& luthar 
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      ١١١  نفس دانشجویان عزتگری  و واسطه ارتباطی های مهارت با فرزند - والد ارتباط الگوی بررسی

 

 توانــایی و تحصــیلی پیشــرفت کودکــان، نفــس عــزت کــه کــرد مطــرح )٢٠١٧ 1،بورالکــا از نقــل
 والـدین اسـت ممکن همچنین دارد. ثباتبا باطضان و گرم والدگری با مثبتی همبستگی خودکنترلی

 دارنـد خـود والـدین بـا مثبتی رابطه که جوانانی کهای  هگون به بگذارند؛ اثر همتایان با رابطه بر ،مؤثر
 کمتـر همچنـین و دهنـد مـی انجـام پرخطـر رفتارهای که کنند انتخاب دوستانی دارد احتمال کمتر
 :بـه نقـل از ؛٢٠١۵ 2،مگـز و پاتریک (رولیسون، گیرند می قرار خود همتایان رفتارهایتأثیر  تحت
 پاسـخگویی وگری حمـایت کـه اسـت واقعیت این دلیل به مثبتتأثیر  این ).٢٠١٧ 3،جنسن ،لیپلد

 کـاهش باعـث خـود ۀنوبـ بـه کـه کنند می رو هروب محیطی به اعتماد و امنیت احساس با را کودکان
 همکـاران، و زو( شـود مـی همدالنـه دهـی پاسـخ قبیـل از هیجانی، عملکرد افزایش و خود نگرانی
 بـا را زمان از زیادی مقدار کودک نوجوانی، و میانه کودکی در ).٢٠١۴ نزهد، زرا از نقل به ؛٢٠٠٢
 تعامـل برقـراری بـرای کـودک توانـایی مـورد در انتظـارات افـزایش .گذرانـد می غیرخانواده محیط

 و )یپرخاشـگر (ماننـد یسـاز بـرون رفتارهـای طریـق از رشد ،دوره این در سازگاری بر اجتماعی
 نقـل بـه؛ ١٩٩۵ 4،روسبارت (سنسون، شود یم آشکار )یافسردگ وگیری  کناره (مانند یساز یدرون
 و قـدرت موضـع محـورِ  بـر بیشـتر را والـدین با گفتگو فرزندان دوره این در ).٢٠٠٢ 5،گاالگر :از

 متنوعی موارد است ممکن آنها .متقابل تفاهم برقراری بر مبتنی تا کشند می تصویر به والدین تجربه
 6،ساسـمن دورن، (مارسـیو، بگذارنـد میـان در خـود والـدین بـا را کلـی و شخصی موضوعات از

 کـه اوقـاتی اسـت، تنهـا نوجوان که هایی زمان با مقایسه در نوجوانی سنین در کلیطور  به ).٢٠١٢
 افسـردگی و اضطراب پذیری، تحریک کاهش و باال مثبت اثربخشی با گذراند می خانواده با نوجوان
 نوجـوانی دوره طـول در نوجوانـان است، اهمیت دارای خانوادگی روابط آنکه وجود با .است همراه
 دوستان با تعامل با مقایسه در خانواده با تعامل خالل در و کنند می سپری خانواده با را کمتری زمان
   ).٢٠١٢ 7،(گیلبرت دارند کمتری مثبت احساس خود

 مـدارا، بـه گـرایش بیشـتر مـدار، امنیت تربیتی الگوی شده تربیت فرزندان اجتماعی، روابط در
 و دارنـد دیگـرانهای  خواسـته دادن قـرار اولویـت در و تحمـل صبر، دیگران، وضع و حال رعایت
 همـین بـه برنـد. نمی حسابها آن از ولی؛ دارند دوست بیشتر راها آن اطرافیان .بگویند نه توانند نمی
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 بـرای شـدیدهـای  تنش دچـار بار یک مدت هرچند خود خانوادگی و اجتماعیهای  تعامل در دلیل
 والـدیِن  و بیرونی کنترل طریق ازتنها  ها نه خانواده از گروه این فرزندان شوند. می حدود و مرز تعیین
 از اطرافیان چشم در خوب تصویر تخریب از امتناع دلیل به بلکه ؛شوند نمی محدود و کنترل ،خود

های  عرضـه در را آنـان اجرایـی بـاور لهئمسـ ایـن و پوشـند می چشم خود عالقه موردهای  انتخاب
 در تحـول و رشـد از مـانع خود عبرت، و تجربه کسب از ممانعت و کند می ضعیف بسیار مختلف
 بـه رسـیدن تا آن اصالح و تمرین به نیاز و کرده مشاهده فرزند که شود می باورهایی وها  ارزش نظام

 و کوشـش و تـالش بـه یـازن کـه یاهداف انتخاب از افراد ینا از یاریبس یلدل ینهم به دارد. واقعیت
 مهـارت انـدک بـا (ظـاهرًا) کـه آورنـد می رو یاهداف به یشترب و کنند می اجتناب، داردریزی  برنامه
 بـه یشگـرا ماننـد دارد. دنبـال بـه را ثمـر یشترینب زمانترین  کوتاه و حالتترین  یعسر در و خاص،
 یشـایندهایپ ییشناسـا ،اسـاس یـنا بـر ).١٣٩٢ ی،(باقر یا حرفه فوتبال یشگی،هنرپ ی،خوانندگ

  کند. می هموار را یاجتماعهای  یبآس از یاریبس مهار و ینیب یشپ یرمس ی،جامع یرمتغ ینچن
  
   پژوهش روش

 در ٢۵−١٨ ینسـن یاندانشـجو را آن یآمـار جامعه و بوده یهمبستگ نوع از و یفیتوص پژوهش ینا
 پسـر ١١٣( نفر ۴٠٠ تعداد جامعه، ینا از دادند. می یلتشک جهرم دانشگاه ٩٧−٩۶ یلیتحص سال
 یالگـو پرسشـنامه« کننـدگان شـرکت شـدند. انتخـابای  هطبقگیری   نمونه روش به دختر) ٢٨٧ و

 و )٢٠٠۴ 1،دام ین(کـوئ »یارتبـاط یها مهارت پرسشنامه« و )١٣٩١ ی،(باقر »فرزند−والد ارتباط
  کردند. یلتکم) را ١٩۶٧(کوپر اسمیت،  نفس عزت

  
  اطالعات یآور گرد ابزار

  فرزند−والد ارتباط الگوی پرسشنامه )الف

 پرسشـنامه .اسـت )باقری( فرزند−والد ارتباطی الگو پرسشنامه پژوهش، نیا در استفاده مورد ابزار
 اندیشـهی براسـاس نظـری الگـو بری مبتن و استی بوم پرسشنامهیک  فرزند−والد ارتباطی الگوها
 نیـا .اسـت فرزنـدان و نیوالـد نیبـ مکحا روابط دری اصلی الگو سه از لکمتش هک است اسالمی
 هـر .مـدار یآزادی الگـو .٣ ؛یتعـادلی الگو.٢؛ مدار تیامن ارتباطی الگو .١ :از اند عبارت الگوها
 بعـد چهـار در هـا اسیمق خرده همه .است شده لکیتش )یعمود خطوط( اسیرمقیز چهار از الگو

   ؛قواعـد و باورهـا هـا، ارزش .١ بعد چهار ازی مختلفی ها تیوضع هک ابندی یم نظم )افقی خطوط(
                                                           

1. Queendom 
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 ازیـک  هـر بـه مربـوطی ها ییایپا .هستندی ریخودپذ .۴ ؛تیفرد .٣ ؛تجربه سبک در تیحما .٢
 و اسـتخراج فرزنـدان−نیوالـد ارتبـاطی الگـو پرسشـنامهیی نها نسخه لیی کایپا و ها اسیمق خرده

 آلفـای ضـریب ).١٣٩٢ جعفرزادگان، غفاری و باقری(شد  گزارش ۶۶/٠یی نها نسخهی لیی کایپا
 پـدر( مداری آزادی و ؛٪٨٠−٪٧٩ ):مادر و پدر( مداری امنیت بعد برای حاضر تحقیق در کرونباخ

 بعـد بـرای پرسشـنامه ایـن روایـی همگـرا روایـیبراسـاس  .آمـد دسـت بـه٪ ٧٧−٪٧٠ ):مادر و
   .آمد دست به ٪۶٠−٪۵٧ ):مادر و پدر( مداری آزادی و ؛٪۶٣−٪۶٢ ):مادر و پدر(مداری  امنیت

  
  دام کویین ارتباطی یها مهارت پرسشنامه) ب

 ٣۴ دارای و شـده ابـداع بزرگسـاالن ارتباطی یها مهارت سنجش برای دام کویین توسط آزمون این
 را گویـه هـر بایـد پاسخگو ،آن تکمیل برای .کند می توصیف را ارتباطی یها مهارت که است گویه

 پـنج لیکـرت طیـف یـک روی بر آن محتوای با را خود فعلی وضعیت انطباق میزان سپس و بخواند
 معکـوس صورت به ۶−۴−٢ سؤاالت .کند  مشخص )همیشه برای( ۵ تا )هرگز برای( ١ ازای  هدرج
   .شود می گذاری نمره

هـای  مهارت از یـک هـر در پاسـخگو هـر بـرای :پرسشنامه نمره میزان براساس) تفسیر( تحلیل
 نمـره )اند هشـد مطـرحها  گویـه از متفـاوتی تعـداد شـامل هایی آزمون خرده قالب در ه(ک گفته پیش

 نمـره یک نیز عبارت ٣۴ مجموِع  های هنمر جمع حاصل، این بر . افزونشود می محاسبهای  هجداگان
 نمـره دامنـه سـان، بدین، است آزمودنی ارتباطیهای  مهارت ُمبین که دهد به دست می او برای کلی

 ضـعیف ارتباطی مهارت بیانگر ۶٨−٣۴ بین نمره .بود خواهد ١٧٠ تا ٣۴ بین فرد هر برای محتمل
 بیـانگر ١٠٢ از بـاالتر نمـره ،اسـت متوسط ارتباطیهای  مهارت بیانگر ١٠٢ تا ۶٨ بین نمره ،است

 روش از ابتـدا ارتبـاطی،هـای  مهارت آزمـون اعتبـار سنجش برای .است باال ارتباطیهای  مهارت
 همسـانی از حـاکی و ۶٩/٠ برابر آن عددی مقدار که شد محاسبه آزمون کل اعتبار کرونباخ، آلفای
 نآمـوز دانش بـرای و ٧١/٠ دانشـجوهای  آزمودنی برای مقدار این .بود آزمون این قبول قابل درونی

 بـا برابـر تنصیف روش از استفاده با آزمون کل اعتبار ضریب همچنین .بود ۶۶/٠ با برابر دبیرستانی
 رواییبراساس  .آمد٪ به دست ٧٨ نیز حاضر تحقیق در کرونباخ آلفای ضریب .آمد دست به ٧١/٠

  .آمد٪ به دست ۵۴ پرسشنامه این روایی همگرا
  

  اسمیت وپرک نفس  عزت پرسشنامه) ج

 خـانوادگی، اجتمـاعی، قلمروهـای در خـود بـه نسبت بازخورد سنجش منظور به نفس عزت مقیاس
 پرسشـنامه. اسـت شـده افـزوده آن بـه دروغ مقیـاس یـک و است شده فراهم شخصی و آموزشگاهی



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ١١۴

 

 و کنـدمی توصیف را فرد های واکنش یا عقاید احساسات، که است ماده ۵٨ شامل) SEI( نفس  عزت
 نیسـت شـبیه مـن به« یا »)بلی( است شبیه من به« کادر در گذاری عالمت با مواد این با باید آزمودنی

 مقیـاس مـاده، ٢۶ عمـومی مقیـاس: از انـد عبارت ها مقیاس زیر از یک هر مواد. دهد پاسخ »)خیر(
 مـاده، ٨ دروغ مقیـاس و مـاده ٨ آموزشـگاهی مقیـاس مـاده، ٨ خـانوادگی مقیاس ماده، ٨ اجتماعی
 واجـد افـراد آن در کـه را ای زمینـه کـردن مشـخص امکان کلی، نمرۀ همچنین و ها مقیاس زیر نمرات
 ایـران از خـارج و ایـران در ها بررسـی). ٢٠٠۵ پلرین،( سازد می فراهم هستند، خود از مثبتی تصویر
 همسانی ضریب همکاران و سون ادموند. دارد قبولی قابل روایی و اعتبار آزمون این که است آن بیانگر
: از نقــل بــه( انــد کرده گــزارش اســمیت کــوپر نفــس عــزت آزمــون بــرای را ٩٠/٠ تــا ٨۶/٠ درونــی
 چهـار فاصـله با ایران در آزمون این اعتبار ضریب بازآزمایی روش با). ١٣٩۴ دهقانی، و نوری خواجه
 شـده گـزارش درونـی همسانی ضریب. است شده گزارش ٨٠/٠ و ٧٧/٠ ترتیب به روز دوازده و هفته
 تحقیـق در کرونباخ آلفای ضریب). همان( است بوده متغیر مختلف مطالعات در ٨٩/٠ تا ٨٣/٠ بین

  .آمد دست به٪ ۶٢ پرسشنامه این روایی همگرا روایی براساس. آمد دست به٪ ٧٠ نیز حاضر
 

  ها داده یلتحل و یهتجز روش

بینـی  پیش منظـور بـه زمـان هـم ۀچندگانـ یونرگرسـ روش از پـژوهش،هـای  داده یـلتحل منظور به
  شد. استفاده نفس عزت و فرزند−والد ارتباط یالگو یلهوسه ب یارتباط یها مهارت

  
  پژوهشهای  یافته

ای  هواسـط نقـش و یاندانشجو یارتباط یها مهارت با فرزند−والد یالگو ارتباط حاضر پژوهش در
   شد. یبررس یارتباط یها مهارت بر نفس عزت

 و ۶۶/٢٠ آنهـا سنی میانگینکننده  شرکت ۴٠٠ از آمده دست به دموگرافیک اطالعاتبراساس 
 ایـن از که بود سال ٢۵ حداکثر و ١٨ کنندگان شرکت سن حداقل .است ۶٠/١ آن استاندارد انحراف
 درصـد کمتـرین ۵ فراوانـی بـاها  ساله٢۵ و )٪٢٢( درصد بیشترین ٨٨ فراوانی باها  لهاس٢٠ تعداد

 بیشـترین ٣۴٩ فراوانـی بـا مجردهـا کننـدگان شـرکت بین در .اند داده اختصاص خود به را )٪٣/١(
 همچنـین .اند داده اختصاص خود به را )٪٣( درصد کمترین ١ فراوانی باها  بیوه و )٪٣/٨٧( درصد
 تعـداد از کـه پسـران به نسبت را )٪٨/٧١( بیشتری درصد که بوده دختر کنندگان شرکت از نفر ٢٨٧
  .دادند اختصاص خود به را )٨/٢٧( شدند می تشکیل نفر ١١٣

 .کند می یبررس را یاتفرض یجنتا ١ جدول



      ١١۵  نفس دانشجویان عزتگری  و واسطه ارتباطی های مهارت با فرزند - والد ارتباط الگوی بررسی

 

  دارد. یارتباط یها مهارت با یمعنادار رابطه فرزند−والد ارتباط یالگو. ١

 
  یارتباط یها مهارت بر پدر با ارتباط یها یالگو نیب شیپ یرهایمتغ اثر یونیرگرس مدل محاسبه یجنتا :١ جدول

یبضر یرمتغ
)B(یرتأث

استانداردیخطا
)SEB(

بتا استاندارد 
)Beta( t  سطح

 یمعنادار 
 ٠٠/١ ٢٢/۴- ۵۵۴/١٠٢۵۶٧/٩٩۶(Constant)عرض از مبدأ 
 /٠٠٢ ١٢٨/٣ /۴٣٩/١۴٠/٢٣۶یریناپذ انعطاف

 /٢٧٠ -١٠۵/١ -/١۶٠/٠٧٩-/١٧٧یتکنترل و محدود
 /١۴٩ -۴۴۶/١ -/١۵١/٠٨٩-/٢١٨یترسم
 /٧٠۴ /٣٨٠ /٠۶۶/١٧٣/٠٢٧یتمقبول

 /٠٢۶ -٢۴٢/٢ -/١٩٢/١۶٢-/۴٣١تزلزل و تشتت
 /١٠٢ ۶۴١/١ /٣٠٢/١٨۴/٠٩۵ینازپروردگ
 /١٣١ -۵١۴/١ -/١٩۵/١٣٨-/٢٩۶یدگیدر هم تن
 /٠٠۴ ٨۵٨/٢ /۵٢٢/١٨٣/٢١٨ییرها

R= ٢۴/٠   R٠ =٢۶/٠ * N= ۴٠٠*P< ٠۵/٠  
  

 مجموعـه که دهدمی نشان بین پیش متغیرهای زمانهم ورود روش با شده انجام رگرسیونی تحلیل
 را) ارتبـاطی هـای مهارت( مـالک متغیـر تغییـرات درصد۶ اند توانسته پدر با ارتباط الگوی متغیرهای

) Beta( اسـتاندارد تـأثیر ضـرایب برای) >٠p/٠۵( t آزمون معناداری سطح. نمایند) تبیین( بینی پیش
 ارتبـاطی هـای مهارت بـر رهـایی و تزلـزل ناپـذیری،انعطـاف های مقیاسخرده تأثیر که دهدمی نشان

 بتا استاندارد ضرایب مقایسه. ندارند تأثیری ارتباطی های مهارت تبیین در متغیرها دیگر و است معنادار
  .  متغیرهاست دیگر از بیش ناپذیریانعطاف مقیاس خرده تأثیر سهم که دهد می نشان

  
  یارتباط یها مهارت بر مادر با ارتباط یها یالگو نیب شیپ یرهایمتغ اثر یونیرگرس مدل محاسبه یجنتا :٢جدول

ریثأب تیضر ریمتغ
)B(

استانداردیخطا
)SEB(

بتا استاندارد 
)Beta( t  سطح

 یمعنادار 
 /٠٠٠ ٢١/۴- ۴۴۶/٧۶٣/١٠٢٧٩٢(Constant) أعرض از مبد

 /٠٨۴ ٧٣٣/١ /٢٧۴/١۵٨/١٣۵یریناپذانعطاف
 /٣۶٣ -/٩١١ -/١۶٠/٠۶٣-/١۴۶یتکنترل و محدود

 /٠۴٧ -٩٨٩/١ -/١٧٨/١١٧-/٣۵۵یترسم
 /۶١٢ /۵٠٧ /٠٩٣/١٨٣/٠٣۶یتمقبول
 /٣٠٠ -٠٣٧/١ -/١٩۴/٠٧١-/٢٠١و تشتت تزلزل

 /٠۵ ٩١١/١ /٣۴٣/١٧٩/١٠٢ینازپروردگ
 /٨٠٨ -/٢۴٣ -/١٨٩/٠٢٠-/٠۴۶یدگیدر هم تن
 /٢١٧ ٢٣۵/١ /٢۵۴/٢٠۶/٠٨٨ییرها

n=٢۴۵      R= ١٨/٠    R٠٣/٠ =٢ * *P< ٠۵/٠  



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ١١۶

 

 هکـ دهـد یمـ نشـانبـین  پیش یرهـایمتغ زمـان هـم ورود روش با شده انجامی ونیرگرس لیتحل
 یها مهارت(ک مال ریمتغ ییراتتغ درصد٣ تنهااند  هتوانست مادر با ارتباط یالگوی رهایمتغ مجموعه
  .یندنما ن)یی(تببینی  پیش را )یارتباط

 هکـ دهـد یمـ نشـان )Beta( استاندارد ریثأت بیضرای برا )>٠p/٠۵( t آزمونی معنادار سطح
 یرهـامتغ دیگر و است معنادار یارتباط یها مهارت بر ینازپروردگ و یترسمهای  یاسمق خردهتأثیر 
 سـهم کـه دهـد می نشان بتا استاندارد یبضرا یسهمقا ندارند. یتأثیر یارتباط یها مهارت یینتب در

 .یرهاستمتغ یگرد از یشب یترسم یاسمق خردهتأثیر 
  

 دارد. نفس عزت با یمعنادار رابطه فرزند−والد ارتباط یالگو. ٢

 

 نفس عزت بر پدر با ارتباط یها یالگو نیب شیپ یرهایمتغ اثر یونیرگرس مدل محاسبه یجنتا :٣ جدول

ریثأب تیضر ریمتغ
)B(

استانداردیخطا
)SEB(

بتا استاندارد 
)Beta( t  سطح

 یمعنادار 
 /٠٠٠ ٢٨٨/١٢ -١۶٣۶١/١/٧٢۵ (Constant) أعرض از مبد

 /٧۴٧ -/٣٢٣ -/٠۴٢/٠٢٣-/٠١۴یریناپذانعطاف
 /۵٣٣ -/۶٢٣ -/٠۴٨/٠۴٢-/٠٣٠یتکنترل و محدود

 /٧٨۵ -/٢٧٣ -/٠۴۵/٠١۶-/٠١٢یترسم
 /٠٠٣ -٠٣٨/٣ -/٠۵٢/٢٠٢-/١۵٧یتمقبول

 /٩١۴ /١٠٨ /٠٠۶/٠۵٨/٠٠٧تزلزل و تشتت
 /٨٩۴ -/١٣۴ -/٠۵۵/٠٠٧-/٠٠٧ینازپروردگ
 /٠٩٩ -۶۵٣/١ -/٠۵٨/١۴١-/٠٩۶یدگیدر هم تن
 /٢۵٠ -١۵١/١ -/٠۵۵/٠٨٣-/٠۶٣ییرها

R= ۴١/٠    R١٧/٠ =٢ * N= ۴٠٠*P< ٠۵/٠  

 
 هکـ دهـد یمـ نشـانبـین  پیش یرهـایمتغ زمـان هـم ورود روش با شده انجامی ونیرگرس لیتحل
 را نفـس) (عزتک مال ریمتغ ییراتتغ درصد١٧اند  هتوانست پدر با ارتباط یالگوی رهایمتغ مجموعه

 )Beta( استاندارد ریثأت بیضرای برا )>٠p/٠۵( t آزمونی معنادار سطح .یندنما ن)یی(تببینی  پیش
 در یرهـامتغ دیگـر و اسـت معنـادار نفس عزت بر یتمقبول یاسمق خردهتأثیر  تنها هک دهد یم نشان
 ندارند. یتأثیر نفس عزت یینتب

  
  
  



      ١١٧  نفس دانشجویان عزتگری  و واسطه ارتباطی های مهارت با فرزند - والد ارتباط الگوی بررسی

 

  نفس عزت بر مادر با ارتباط یها یالگو نیب شیپ یرهایمتغ اثر یونیرگرس مدل محاسبه یجنتا :۴ جدول

بیضر ریمتغ
)Bر (یثأت

استانداردیخطا
)SEB(

بتا استاندارد 
)Beta( t 

سطح 
 یمعنادار 

 /٠٠٠ ٩۵١/١١ -١/١۶۴٠۴/٧٧۴ (Constant) أعرض از مبد
 /۵٧١ -/۵۶٨ -/٠۴٧/٠۴١-/٠٢۶یریناپذانعطاف

 /۵٧٣ /۵۶۵ /٠٢٧/٠۴٧/٠٣٧یتکنترل و محدود
 /٣٧٢ -/٨٩۵ -/٠۵٠ /٠۵٣ -/٠۴٧ یترسم
 /٠٣٨ -٠٨۶/٢ -/٠۵۴/١٣٩-/١١٣یتمقبول

 /۴٣٣ -/٧٨۵ -/٠۵٧/٠۵١-/٠۴۵تزلزل و تشتت
 /۶۴٩ -/۴۵۵ -/٠۵٣/٠٢٣-/٠٢۴ینازپروردگ

 /٠٢١ -٣٢۴/٢ -/٠۵۶/١٨۴-/١٣٠یدگیتنهمدر
 /۵۶٢ -/۵٨١ -/٠۶١/٠٣٩-/٠٣۵ییرها

R= ٣٨/٠   R١ =٢۵/٠ * N= ۴٠٠*P< ٠۵/٠  

 
 هکـ دهـدی مـ نشـانبـین  پیش یرهـایمتغ زمـان هم ورود روش با شده انجامی ونیرگرس لیتحل
 را نفس) (عزتک مال ریمتغ ییراتتغ درصد١۵اند  هتوانست مادر با ارتباط یالگوی رهایمتغ مجموعه

 )Beta( استاندارد ریثأت بیضرای برا )>٠p/٠۵( t آزمونی معنادار سطح .یندنما ن)یی(تببینی  پیش
 دیگـر و اسـت معنـادار نفـس عـزت بر یتمقبول و یدگیتن درهم یاسمق خردهتأثیر  هک دهد یم نشان
تأثیر  سهم که دهد می نشان بتا استاندارد یبضرا یسهمقا ندارند. یتأثیر نفس عزت یینتب در یرهامتغ

 .یرهاستمتغ یگرد از یشب یدگیتن درهم یاسمق خرده
  

 دارد. یارتباط یها مهارت با یمعنادار رابطه فرزندان نفس عزت. ٣

  

 نفس عزت نیب شیپ یرهایمتغ اثر یونیرگرس مدل محاسبه یجنتا :۵ جدول

بیضر ریمتغ
)Bر (یثأت

استانداردیخطا
)SEB(

بتا استاندارد 
)Beta( t  سطح

 یمعنادار 
 /٨٩۶/۴٣٠٠٠ ٢/٩٨٢۴۵/۵۵۶(Constant) أعرض از مبد
 /٣۴١/۴٠٠٠ /٩۴٢/٢١٧/٢۶٣ینفس اجتماععزت
 /٨١٠-/٢۴٠ -/٢٨٣/٠١٣-/٠۶٨ینفس خانوادگعزت
 /۴٠٠-/٨۴٣ -/۴٣٣/٠۴٩-/٣۶۵یلینفس تحصعزت

R= ٢۴/٠   R٠ =٢۶/٠ * N= ٢۴۵*P< ٠۵/٠  

 
 هکـ دهـد یمـ نشـانبـین  پیش یرهـایمتغ زمـان هـم ورود روش با شده انجامی ونیرگرس لیتحل
 یهـا مهارت(ک مـال ریـمتغ ییراتتغ درصد۶ تنهااند  هتوانست نفس عزتهای  یاسمق خرده مجموعه



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ١١٨

 

 ریثأتـ بیضـرای بـرا )>٠p/٠۵( t آزمـونی معنـادار سـطح .ینـدنما ن)یی(تببینی  پیش را )یارتباط
 دیگـر و اسـت معنـادار یاجتمـاع نفس عزت یاسمق خردهتأثیر  هک دهد یم نشان )Beta( استاندارد

 ندارند. یتأثیر یارتباط یها مهارت یینتب در یرهامتغ
  
  گیری نتیجه

 فرزنـد−والـد ارتباط الگوی در رهایی و ناپذیریانعطاف مقیاسخرده که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج
خـرده و کند می بینی پیش مثبت طور به را آن و دارد ارتباطی های مهارت با معناداری و مثبت رابطه) پدر(

. است آن منفی کننده بینی پیش و دارد ارتباطی های مهارت با معنادار و منفی رابطه تشتت و تزلزل مقیاس
 بـا معنـاداری و مثبـت رابطـه) مـادر( فرزنـد−والـد ارتباط الگوی در نازپروردگی مقیاس خرده طرفی از

 و منفـی رابطـه رسـمیت مقیـاس خرده و کند می بینی پیش مثبت طور به را آن و دارد ارتباطی های مهارت
 خـرده رسـمیت و ناپـذیریانعطاف. است آن منفی کننده بینی پیش و دارد ارتباطی های مهارت با معنادار
 الگـوی هـای مقیاسخـرده از نـازپروردگی و رهایی و نرمی−تزلزل و مدار امنیت ارتباطی الگوی مقیاس
 هـای پژوهش از آمـده دسـت به نتایج با حاضر پژوهش از حاصل های یافته. هستند مدار آزادی ارتباطی
 جـوسـلطه مـنش است، شده انسان منش درباره که تحقیقاتی و نظریات مجموع از. است همسو متعدد
 گذشـت، اینکـه اضـافه بـه اسـت بـرده نام آن از باقری که است مداری امنیت الگوی های ویژگی دارای

 نـوع ایـن در است ارتباطی های مهارت های شاخص جمله از که دیگران به محبت و دلسوزی بخشش،
 همکـاران، و 1هـارت( تحقیقـات براساس). ٢٠١۶ باقری، و قمی اسماعیلی،( است کمیاب ها خانواده
 هـای خانواده در) ٢٠١٣ 4استیونسون، ؛١٩٩۶ 3راسل، و راسل ؛٢٠٠٠ همکاران، و 2هاستینگز ؛١٩٩٢
 بـا خـود نوبـۀبه تنبیه، و سخت مجازات کاربرد یعنی منفی، رفتاری کنترل جویانه،سلطه منش با مستبد

 شـیوه ایـن بـا دارد، ارتبـاط کودکان در اجتماعی طرفدار رفتارهای ضعیف توسعه و ناسازگارانه رفتارهای
 و باشد داشته دخالت اجتماعی رفتارهای یادگیری در است ممکن سخت مجازات با همراه ترس کنترل،
 ایـن که شده فرض. شود اخالقی های استدالل کردن درونی جای به شده اعمال قوانین با انطباق موجب
 عاطفی پذیریتحریک های تکنیک از والدین شناختیروان نظر از که است واقعیت این دلیل به منفی آثار

 بـدکارکردی بـه منجـر و نیسـت پاسـخگو کودک شناختیروان و عاطفی نیازهای به که کنند می استفاده
 زرا( شـود می اجتماعی نیافتهتوسعه و ناسازگارانه رفتارهای و پایین نفسعزت منفی، خودپنداره هیجانی،

  ). ٢٠١۴ همکاران، و نزهد
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      ١١٩  نفس دانشجویان عزتگری  و واسطه ارتباطی های مهارت با فرزند - والد ارتباط الگوی بررسی

 

 همخـوانی ینـدبامر گیـر آسـان روش ویژگـی با باقریمدار  آزادی ارتباطی الگوی دیگر طرف از
 منـافع و مصـالحتنها  نه شوند می یزرگ گیر) (سهل قیدوشرط بدون عاطفی جو با که هایی بچه دارد.

 نیـز خـود منـافع و مصـالح متوجـه بلکـه ؛دارند می دور نظر از ،کنند می زندگی آن در که را جمعی
 مالک هستند. هدف بی و خودخواه انگار، سهل الابالی، بندوبار، بی ای، خانواده چنین افراد نیستند.

 اجتمـاعی زنـدگی بـه قـادر کننـد، نمـی مسـئولیت احساس ندارند، خود رفتار کنترل برای میزانی و
 1،(پلـرین شـوند مـی مواجـه شکست با زندگی در اغلب و ببرند سر به دیگران با توانند نمی نیستند،
 یهـا خـواهش و یـقعال وها  خواسته بر متمرکز ،فرزندان از گروه ینا ی،اجتماع روابط در ).٢٠٠۵
 کننـد. یم مشخص مرز یگراند یبرا سهولت به و کنند یم را یگراندرعایت حال  کمتر هستند. خود
 زمان هم ولی شوند؛ می دیگران عالقگی بی و آزار موجب خود، یاجتماع تعامالت در یلدل ینهم به

 ارتباطی یها مهارت بنابراین ).١٣٩٢ (باقری، کنند می رعایت بیشتر راها آن حدود و مرزها اطرافیان
 توانـد مـی نامناسـب ارتبـاطیهای  اسـتراتژی زیـرا ؛دارند عهده به مهمی نقش رابطه از رضایت در

   ).٢٠١١ 2،گنکوز و (اگسی کند تشدید را متضادهای  موقعیت
 داد نشـان هـا یافتـه شد، انجام )٢٠١٣ 4،زانگ از نقل به؛ ٢٠٠۴( 3پارک توسط که تحقیقی در
 الگوهـای خـود فرزنـدان بـرای اسـت ممکن هستند رهنمودبخش و گرم تعامالتشان در که پدرانی
 کودکـان مثبتـی، تعـامالت چنـین در کنند. فراهم مسائل و تعارضات حل چگونگی از پذیر سازش
 آنهـا به که بیاموزند جدیدی اجتماعی یها مهارت زندگی معنادار و سیستماتیک زمینه در توانند می
 اسـت ممکـن پرخاشـگر و متجـاوز پدران مقابل، در کند. می کمک اجتماعی صالحیت توسعه در

 هسـتند درگیر منفی تعامالت چنین در که کودکانی دهند. ارائه خود کودکان به ناسازگارانه الگوهای
 بگیرند، نظر در اختالفات فصل و حل در ثرؤم راهکارهایعنوان  به را تجاوز و دشمنی است ممکن

 همکـاران و 5دنهـام کنـد. مـی تضـعیف را آنهـا اجتمـاعی صـالحیت بروز احتمال خود ۀنوب به که
 رفتارهـای بـا کودکـان منفـی و مثبـت احساسـات به والدین پاسخگویی باالی سطوح که دریافتند
   .)٢٠٠٢ 6،هوبارد و (رامسدن است مرتبط اجتماعی تر شایسته
 کــه آمــوزانی دانش) ٢٠١٧ 8بــراون، ســو، چانــگ، از نقــل بــه ؛٢٠٠٨( 7الیــوت و گرشــام نظــر از
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                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ١٢٠

 

 استفاده مناسب اجتماعی رفتارهای از وقت چه و چگونه که دانند می دارند، کافی اجتماعی های مهارت
 بـودن کارآمد و دیگران با همکاری بدن، موقعیت چهره، حالت دست، حرکات صدا، تن جمله از کنند،
 عملکـرد هسـتند اجتمـاعی هـای مهارت فاقـد کـه آمـوزانی دانش بـرعکس،. برانگیزتعارض شرایط در

 شدیدی اجتماعی−روانی هایچالش یا اجتماعی سازگاری در مشکالتی و دارند تری ضعیف تحصیلی
 روابـط کـه داشت توجه باید البته شوند؛ می رو روبه خودکشی یا اضطراب افسردگی، مانند بزرگسالی در

 و خانـه، در روانـی محـیط اقتصـادی،−اجتماعی وضعیت به زیادی بستگی کودک آمیزاحترام و سازنده
 بیشـتری بلـوغ و شـناختیروان ثبـات دارای اسـت ممکن ترمسن والدین همچنین. دارد والدین آموزش
 1دلـوا، بـرمن،−گراهـام بورالکـا،( کننـد مراقبـت خود فرزندان از بیشتری کیفیت با باشند قادر و باشند
 که داد نشان همچنین تحقیق نتایج. است نشده بررسی حاضر تحقیق در عوامل این نقش البته ؛)٢٠١٧
 در تنیـدگیدرهـم و مقبولیـت مقیـاسخرده و) پدر( فرزند−والد ارتباط الگوی در مقبولیت مقیاسخرده
 دسـت بـه های یافتـه. دارد معنـادار و منفی رابطه فرزندان نفسعزت با) مادر( فرزند−والد ارتباط الگوی
 2وازونـی فلیگـر، تحقیقـات نتـایج. اسـت همخـوان متعـددی هـای پژوهش بـا حاضر تحقیق از آمده

 بـین کـه دهـد می نشان) ١٩٩٣( 4چیف و هافمن ،)١٩٩٩( گولون و هرز ،)٢٠٠٠( 3آونوال ،)٢٠٠۶(
 کـه معنـا بـدین دارد؛ وجـود رابطـه نوجوانان نفسعزت میزان با والدین فرزندپروری مختلف های شیوه

 یـا و گیرسهل مستبد، والدین دارای نوجوانان به نسبت باالتری نفسعزت مقتدر، والدین دارای نوجوانان
  ). ١٣٨۶ کالنتری، و پورشهریاری حسینیان،( دارند گرمسامحه

 زنـدگی ابتـدای در هـم با والدین خوب و صمیمانه رابطه که دهد می نشان) ١٩٩۵( 5یابیکو مطالعه
 دارای کودکـان هـای ویژگی جمله از. داشت خواهد بزرگسالی در آنها نفسعزت در مثبتی تأثیر کودکان،
 درگیـر کودکانشـان هـای فعالیت در را خـود کـه است خونگرم و مهربان والدینی داشتن باال، نفسعزت
 بـا مطـابق تـا کننـد می تشـویق را کودکـان و کننـد می اجـرا را قـوانین هماهنـگ شـکلی بـه و کنند می

 طریق از فقط محدودیت و کنترل مدار، امنیت والدگرِی  سبک در. کنند عمل رفتاری باالی استانداردهای
 از امتناع دلیل به عالقه مورد های انتخاب از پوشیدن چشم. شود نمی انجام والدین توسط و بیرونی کنترل

 فرزنـدان. اسـت کنتـرل و محـدودیت از دیگری نوع نیز خود اطرافیان، چشم در خوب تصویر تخریب
 از خودخواسـته خـود، بـاالی جایگـاه ندادن دست از برای معموالً  خویشاوندان یا و والدین نورچشمی
 خـویش شخصی رشد و تجربیات دامنه ترتیب، بدین و کنند می پوشیچشم عالیق و هاخواسته بسیاری
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      ١٢١  نفس دانشجویان عزتگری  و واسطه ارتباطی های مهارت با فرزند - والد ارتباط الگوی بررسی

 

 انجام از ممانعت کنترل، و محدودیت مختلف هایقالب و هاشکل در اساسی نکته. کنند می محدود را
 دارد نیـاز آنهـا بـه خـود ارزشـی و اجرایـی باورهای تحکیم برای فرد که است هایی انتخاب و ها تصمیم

 را فرزندانشـان خودمختـاری و کننـد می اجـرا را قـوانین از بسیاری گیرسخت والدین). ١٣٩٢ باقری،(
 شود می آنها شده آموخته درماندگی و کودکان شخصی کنترل کاهش موجب آنها کنترل. کنند می محدود

 اصـل یعنـی باشـد، مقتدرانـه نـوع از فرزندان با والدین ارتباط نوع هرچه این، بر بنا). ٢٠١٠ 1دوایری،(
 بـرای نبایـدها و بایـدها که ای گونه به باشد مقبولیت و افتخار احترام، تعادل، بر مبتنی آنها رابطه بر حاکم
 در و دافعـه؛ هـم و باشـند داشـته جاذبـه هم خود روابط در هستند قادر نیز آنها باشد، مشخص فرزندان
 خـود اصولی باورهای و ها ارزش به اتکای ضمن خود، کارآمدی و ارزشمندی احساس بر تکیه با نتیجه
 نخواهنـد هایشـان فعالیت انجـام بـرای دیگران باورهای و ها ارزش بر کردن تکیه به نیاز دیگر زندگی، در

 معـرض در نتیجـه در و شـده گمراهـی و سرگردانی دچار کند، تکیه دیگران به زمینه این در اگر و داشت
 خواهـد قـرار... و نـرم های انقالب و جاسوسی های سازمان و ها فرقه ها، گروه افراد، توسط جذب خطر
  .کنند می مشخص تکلیف و جهت آنان برای که گرفت
 ارتبـاطی هـای مهارت بـا اجتمـاعی نفـسعـزت بـین معنـاداری رابطـه همچنین پژوهش این در

 مهـارت بـا دانشـجویان اجتمـاعی نفسعزت که داد نشان تحقیق این نتیجه. آمد دست به دانشجویان
 های مؤلفـه از یکی اجتماعی نفسعزت). ٢٠١١ 2اتا، و طریق هنیف، اختر،( دارد ارتباط آنها ارتباطی
 و نزدیـک دوسـتان بـا تعامـل طریـق از عمـدتاً  اجتمـاعی نفـسعزت. است اجتماعی ارتباطات مهم

 و اجتمـاعی نفـسعـزت توسـعه در مهمی نقش تعامالتی چنین نتیجه، در و گیرد می شکل همساالن
 دارنـد بیشتری نفسعزت که افرادی). ٢٠١٧ 3وسن، و کتامنیس والتنبرگ،( کنند می ایفا نوجوانان کلی

 تـریعاشـقانه و شادتر روابط دارند باالتری نفسعزت که افرادی و دارند خود رابطه از بیشتری رضایت
بـه اند، حسـاس شـدن طـرد به نسبت دارند کمتری نفسعزت که افرادی همچنین. کنند می گزارش را

 رو آنها رابطه از رضایت که شود می بینی پیش و کنند، می ارزیابی تر منفی را شریکشان رفتار که ای گونه
   ).٢٠١٨ 8گیمبک،−زیمر و 7بیرز 6بااودت، 5برنینگ، 4ونپتیگم،( رود زوال به

 بـر نفـس عـزت کـه رسـیدند نتیجـه ایـن به خودهای  پژوهش در )٢٠٠٢( 9ساساکیو  کوبوتا
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                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ١٢٢

 

 الزم دلیـل همـین به ؛گذارد تأثیر می روانی سالمت و دیگران با تعامل عملکرد، پیشرفت، الگوهای
 بـا اجتمـاعی تعامـل برقـراری معتقدنـد آنهـا شـود. تقویـت خودش از فرد مثبت ارزیابی که است

 عصـر در ).١٣٩٣ احمـدی،( اسـت نفـس عزت تقویت اصلی عوامل از انگیزه داشتن و همساالن
 مـرز وتر  طـوالنی نوجـوانیۀ دور و است نابسامانها  خانواده وضع و سریع تحوالت روند که جدید
 حفـظ نوجـوان، بـه کمـکهـای  راه ینمـؤثرتر از یکی است،تر  نامشخص بزرگسالی و کودکی بین

 خـود داشتن نظر در با مثبت نفس عزت که است تکاملی ۀمرحل این خالل در آنهاست. نفس عزت
 تغییـر به قادر است جدید چیزهای یادگیری دربرگیرنده که اهدافی و تالش با فعال، فرد یکعنوان  به

 یمـنا افـراد یاساسـ یژگـیو دو یگـراند و خـود بـه اعتمـاد ).٢٠١٢ 1،الوو  السی مالتس،(است 
 و یـکنزد ارتباطات حفظ و یجادا در یمنا افراد که شود می باعث خود به اعتماد شود. می محسوب

 شـود می باعث یگراند به اعتماد یژگیو و کنند تعامل یشتریب آرامش و مهارت با یگراند با یمیصم
 شـدن ظاهر جذاب یبرا یگراند با تعامالت از  داشته یمثبت نگرش یگراند با تعامالت به نسبت که
 یمثبتـ یوهشـ بـه را ارتباط و یگراند و خود که یفرد رسد می نظر به یهیبد کنند. استفاده آنها ییدتأ و

 قـرار یگـراند مثبـت یگذار ارزش و ییدتأ مورد و شود می جذب یشترب یگراندۀ یلوس به کند، یفتعر
 اسـت یمـنا افـرادهای  مشخصه از که یگراند و خود به نسبت مثبت نگرش ینا یجهنت در .یردگ می

   شود. می یاجتماع نفس عزت یشافزا باعث
 بـه آنکـه، نخست :کرد اشاره نکته چند به توان می حاضر پژوهشهای  محدودیت خصوص در
 نظـر مـورد نمونـه آنکـه دوم د؛کـر احتیـاط بایـد علی استنباط در پژوهش، همبستگی ماهیت دلیل

 مدنظر نکته این باید باالتر وتر  پایین مقاطع به نتایج تعمیم در و بودند کارشناسی مقطع دانشجویان
  .گیرد قرار
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 ایـن درکننده  شـرکت عزیـز دانشجویان کلیه از دانند می الزم خود بر مقاله نویسندگان .است تهران
   .کنند تشکر داشتند مشارکت تحقیق این در که عزیزانی کلیه و مطالعه
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