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 چکیده
روابط والدین با فرزندان و جوعاطفی حاکم بر خانواده می توانند تعیین کننده بسیاری از خصوصیات روانشنناخیی فرزنندان از   

 ینن یب شیپن  در خنانواده  یعناطف  جنو  و فرزنند  -والند  تعامل نقش نییتع حاضر پژوهش باشند. هدف هاجمله حرمت خود آن

 جامعنه روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبسیگی و معادله پیش بنین بنود.   . بود ییابیدا مقطع آموزان دانش خود حرمت

 یلیتحصن  سنا   او  مسنا  ین در آنهنا  نیوالد و ییابیدا ششم و پنجم هیپا دخیر آموزان دانش یتمام شامل پژوهش نیا یآمار

-نموننه  روش دانش آموز به 091مورگان،  جدو  به توجه از این بین با .بود نفر 1011 یبیتقر تعداد به رشت شهر 1981 -89

و همکناران   نیفرزنند  فنا  -رابطه والد، (1899خود پوپ و همکاران ) حرمتهای تصادفی انیخاب و پرسشنامه ایخوشه گیری

های به دست آمده با اسیفاده از ضریب همبسنیگی  را تکمیل کردند. داده (1801) یب و برن لیه خانواده یعاطف جوو  (1899)

 حرمنت های پژوهش نشنان داد بنین   پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافیه

های احساس مثبت و ارتباطات و رابطه منادر و فرزنند و   و خرده مقیاس فرزند و پدر رابطهدانش آموزان مقطع ابیدایی با  خود

های محبنت،  های احساسات مثبت، تعیین هویت، ارتباطات؛ همچنین نمره کل جو عاطفی خانواده و خرده مقیاسخرده مقیاس

شم رابطنه پندر و فرزنند و خنرده     نوازش، تایید کردن، تجربه مشیرک، تشویق کردن و اعیماد رابطه مثبت؛ و با خرده مقیاس خ

(. همچنین نیایج تحلیل رگرسیون >10/1Pمقیاس تنفر/گم گشیگی نقش رابطه مادر و فرزند رابطه منفی و معنادار وجود دارد )

 صنورت  بنه  پندر  مثبت احساس مادر، ارتباطات مادر، مثبت احساس کردن، قیتشو مادر، تیهو نییتع پدر، ارتباطاتنشان داد 

 داننش  خنود  حرمنت  راتیین تغ از درصند  81 مجموع در و ،یمنف صورت به مادر نقش یگشیگ گم/تنفر و پدر، خشم و مثبت

و جوعناطفی   فرزنند -والند  لتعامتوان نییجه گرفت که (. بر این اساس می>11/1P) کنند می ینیب شیپ را ییابیدا مقطع آموزان

 دانش آموزان ابیدایی نقش دارند.حرمت خود  خانواده در

 

 دانش آموزان ،حرمت خود، جوعاطفی خانواده، فرزند-والد ملتعاها: واژه کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


