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ربخردمندیگرهایمعادلهساختاریتعيينیسازمدل

اساسادراكازوالدگریپدربانقشميانجيقدرت

 ايگودردانشجويان



  یقره داغ یعل
دانشگاه  ،شناسیو روان یتیدانشکده علوم ترب یتتربی گروه علوم اریاستاد

 .رانیا ،یشرق جانیآذربا ز،یتبر

  چکیده
ی خردمندی، بر اساس ادراک از والدگری پدر با نقش میانجی قدرت ایگو در بینهدف پژوهش حاضر پیش

 00222ساختاری بود. جامعه آماری، شامل  دانشجویان بود. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدل

گیری تصادفی نفر در نظر گرفته شد و با روش نمونه 092دانشجوی دانشگاه تبریز بود. حجم نمونه پژوهش 

(، 2D-WS( )0222های مقیاس سه بعدی خردمندی آردلت )انتخاب شدند. افراد نمونه، پرسشنامهای خوشه

( PIES( )0991شناختی قدرت ایگو استروم و همکاران )( و پرسشنامه روانFS( )0220مقیاس پدری دیک )

نتایج پژوهش  انجام شد. AMOS-24افزار را تکمیل کردند. کلیه محاسبات مدل ساختاری با استفاده از نرم

داری در ارتباط بین ادراک از والدگری پدر و خردمندی در نشان داد قدرت ایگو نقش میانجی معنی

توان نتیجه صورت کلی می بهداری ندارد.  دانشجویان دارد، ولی مستقیماً با خردمندی فرزندان ارتباط معنی

ستقیم با تقویت توانمندی ایگو، طور غیرم گرفت که چگونگی رفتار پدر یکی از عواملی است که به

بینی کند که فرزندانشان از چه میزان خردمندی برخوردار باشند. بر این اساس، پیشنهاد تواند پیش می

 شود فراوانی و حضور سالم پدر در تربیت فرزندان موردتوجه قرار گیرد. می

 .گویپدر، قدرت ا یادراک از والدگر ،یخردمند :ها واژهکلید
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 مقدمه 
درک دارد. از دوران باستان در ادبیات دینی و فلسفی  ردمندی ماهیتی ژرف اما قابلخ

خردمندی کمتر شناسی، خردمندی موردبحث قرار گرفته است اما در ادبیات روان

عنوان یکی از  به 0ها، خردمندی ها و در تمامی فرهنگ کاربردی شده است. در طول قرن

سازی و کاربردی  (؛ اما مفهوم0202 0ش و ریمز، رود )وال ترین فضائل بشمار می بزرگ

شناختی مبتنی بر علم، آسان نیست عنوان یک ساختار روان نمودن چارچوب خردمندی به

ای  ، ضرورتی در باب فرضیهرو نی(. ازا0222 2)بالتز، استادینگر، مارکر و اسمیت، 

شناختی وجود ی روانشناختی درباره خردمندی و مرتبط ساختن آن با سایر ساختارهاروان

مند به مفهوم خردمندی، نظرات موجود را در  (. پژوهشگران عالقه0991 0دارد )استرنبرگ، 

 1و تئوری تصریحی 6، تئوری تلویحی2قالب رویکردهایی با عنوان رویکردهای فلسفی

های  (. بر اساس نظریه0991؛ استرنبرگ، 0229 1اند )گرین و براون،  بندی کرده طبقه

 00و عاطفی 02ملیأ، ت9خردمندی را در سه بعد شناختی  و تصریحی، آردلت مفهوم تلویحی

 00شوند )آردلت،  تبیین کرد که مستقل از یکدیگر نیستند، ولی یکسان نیز پنداشته نمی

0222 ،0220.) 

های مثبت و منفی  بعد شناختی خردمندی به قابلیت درک زندگی، شامل قبول جنبه

بینی بودن زندگی اشاره دارد و  پیش ی دانش و غیرقابلماهیت انسان، محدودیت ذات

کند  پذیر می تر از زندگی را امکان است که درکی عمیق ینیازی برای توسعه بعد تأمل پیش
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4. Sternberg, R. 

5. Philosophical 

6. Implicit theoretical 

7. Explicit theoretical 

8. Greene, J. A, Brown, S. C. 
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گونه تحریفی درک نماید. بعد  گونه که هست بدون هیچ تا فرد بتواند واقعیت را همان

یرین مانند احساسات و اعمال عاطفی شامل حضور عواطف و رفتارهای مثبت نسبت به سا

تفاوتی یا عواطف و رفتارهای منفی نسبت به سایرین  آمیز و نیز فقدان بی دلسوزانه و شفقت

عنوان جوهر توصیف  (. برخی از باورهای عامیانه، خرد را به0220، 0222است )آردلت، 

دهنده تأثیر  نشانها پذیرد، اما پژوهشکنند، به این معنی که خرد ذاتی است و تغییر نمیمی

-تاریخی، محیطی و خانوادگی است. در همین راستا، چارچوب سیستمی-عوامل فرهنگی

شناختی متفاوت درباره ماهیت خردمندی را تلفیق اندازهای معرفتاکولوژیکی، چشم

داند. این کند و خردمندی را بیش از یک صفت شخصیتی، محصول شرایط خاص میمی

دانند تر را در خردمندی، حیاتی می ت، نقش محیط بزرگهای حساس به بافدیدگاه

( گزارش کردند که بهبود خردمندی و 0291نیا و یوسفی )(. پدرام0201 0)گروسمن، 

های هیجانی و رفتاری مناسب و در نتیجه  راهبردهای مهار فکر مادران باعث ایجاد واکنش

ها بین خردمندی با شود. همچنین، پژوهش کاهش اختالالت رفتاری در کودکان می

(، بهزیستی 0292ای و هوش موفق دانشجویان )قربانی و خرمائی، خودکارآمدی مقابله

(، خالقیت 0296آموزان )خاتون ذبیحی حصاری، چاجی، زارع مقدم، دانش یشناخت روان

( 0299( و سالمت روان در دانشجویان )جوانی، آقاجانی، شوقی، 0291)قربانی و یوسفی، 

 اند.داری گزارش کردهیرابطه معن

بیشتر در ذهن عموم مردم فرض بر این است که تجربه و سن باال، خرد را به ارمغان 

آورد، اما از نظر تجربی چنین نیست، دو عامل مهم یعنی یادگیری از زندگی و تعامل  می

. (0291کند )عزیزی سعید، کردنوقایی، عرفانی،  سازنده با دیگران، رشد خرد را تسهیل می

ترین جایی است که این دو یادگیری مهم در  خانواده با تأکید بر نقش پدر و مادر، مهم

؛ 0202 0افتد )مرلین، بداردین، زوسکا و لوبیس، فرایند پرورش کودکان در آن اتفاق می

(. در خصوص 0291؛ کاظمیان و کریمی، 0022سماواتیان، کالنتری، اصلی پور و عابدی، 

ها اثر والدگری پدر  ، سالنیزیادی صورت گرفته است. باوجوداهای نقش مادر پژوهش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Grossmann, I. 

2. Marlina, M, Badaruddin, B, Zuska, F, Lubis, R. 
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مورد غفلت قرار گرفت و این نیز ناشی از این اعتقاد بود  پردازان هیتوسط پژوهشگران و نظر

(؛ 0202، 0کاسیانوکه پدران نسبت به مادران اهمیت و تأثیر کمتری بر رشد فرزندان دارند )

ای از پدران انتظار دارد که در حوزه پرورش و  فزایندهطور  قرن است که جامعه به حدود نیم

تری داشته باشند. در همین راستا، با رشد  مراقبت در زندگی فرزندانشان نقش پررنگ

ها در خصوص نقش پدر، روشن است که حضور پدر در خانواده نقش چندوجهی  پژوهش

، 0202 0ف و فوندویال، آوری تنها یکی از این ابعاد است )سندبرگ، آگو داشته و نقش نان

فروید معتقد بود پدر نقش خاصی را در رشد روانی کودک (. 0201 2دیوری و هاندایانی، 

( نیز معتقد بود کیفیت رابطه پدر و 0911(. کوهات )0220، 0کند )لمب و لویسایفا می

در قلمرو شناختی است؛ اما خود روان-ناپذیر در رشد یک ساختارفرزند بخشی اجتناب

فرزند هست. به باور او پدر وارد رابطه وهمی و -پیشگام بررسی ارتباط پدر 2ری، لکاننظ

خیالی میان مادر و کودک شده و با ایجاد نوعی محدودیت و حریم در این ارتباط، آن را 

کند. عنوان مانعی در برابر ادامه درآمیختگی کودک با مادر عمل می شکند و به در هم می

نماید و زمینه استقالل او را جویی کودک از مادر را تحریم میذتپدر با ورود خود، ل

زمینه احساس امنیت در جهت دور شدن از « 6دیگری دوم»عنوان  آورد. پدر بهفراهم می

(. اگر پدر 0290سازد )امیدوار طهرانی، خانی، وابستگی به مادر را برای کودک فراهم می

دهنده تلقی شود، در این صورت پدر  و پرورشاز نظر عاطفی در دسترس، خونگرم، دلسوز 

ها رفتاری را عنوان یک منبع خود انگیزشی برای کودکان تبدیل شود زیرا آن تواند بهمی

دهند که به دنبال تأیید، اعتباربخشی و پذیرش پدرانشان هستند )دیک و برونسون،  نشان می

را در کودک پرورش دهد و از ایگو  یتر یتواند حس قو(. رابطه پدر و فرزند می0222

، 1الگوی مثبتی را برای فرزندپروری آینده فراهم کند )کالیل، تولمن، روزن و گروبر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Casiano, R. 

2. Sandberg, S, Agoff, A, Fondevila, G. 

3. Diori, S, Handayani, E 

4. lamb, M. E, Lewis, C. 

5. Lacan, J. 

6. Second Other 

7. Kalil, K, Tolman, R, Rosen, D, Gruber, G. 
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های روانی فرزندان  پدر در پیشگیری از بروز مشکالت رفتاری، اجتماعی و آسیب(. 0222

ه کنار فرزندان، بدر (. حضور پدری سالم و مقتدر0219ای دارد. )اسماعیلی، نقش ویژه

گیری کند و همچنین در جهت ها کمک میافزایش سازگاری و کاهش پرخاشگری در آن

؛ دینر، 0911، 0دیوکند )بیمهمی ایفا میپسران نقش  جنسی مناسب دختران و

شناختی و رشد (. مشارکت پدر با سازگاری روان0220، 0مگلسدروف، مکهیل و فروش

ثبتی دارد )لیدی، اسکوفیلد، میلر، پارک، شناختی، عاطفی و اجتماعی فرزندان رابطه م

نوع رابطه مردها در دوران کودکی با پدرانشان با ( و 0200و همکاران،  2کولتران، براور

در همین راستا به نظر  (.0220ها ارتباط دارد )دیک و برنسون، آن یسال نفس بزرگ عزت

 2(. بلوچ0229، 0هویت ایگو با رشد خردمندی ارتباط دارد )بنگ یریگ رسد شکلمی

طورمعمول پدران بیشترین سهم را در ایجاد و درک خردمندی  ( معتقد است که به0969)

های  عنوان یکی از عملکردهای عالی ذهن فرزندانشان دارند. پدران بهترین نمونه به

عنوان والد غالب محسوب  دهند و به شخصیت مثبت بوده و رفتار صحیح را از خود بروز می

 (.0990 6دموز، شوند ) می

های اخیر رشد یافته است  مطالعه در خصوص نقش و ساختار حضور پدر در سال

گانه حضور پدر شامل  (. سه10220)هاوکینز، بردفورد، پالکویتز، کریستانسن، دی و کال، 

 (.0200 00است )الگود، بکرت و پترسن،  02و مسئولیت داشتن 9، در دسترس بودن1تعامل

ها  ستقیم میان پدر با فرزند، مانند صرف زمان با یکدیگر در فعالیتتعامل شامل ارتباط م

است. در دسترس بودن نوعی حضور جسمی و روانی است که در آن پدر در فعالیتی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Baydev, V. 

2. Diener, M.L, Magelsdorf, S.C, Mchale, J. L, Frosch, C 

3. Leidy, M, Schofield, T, Miller, M, Parke, R, Coltrane, S, Braver, S. at al. 

4. Bang, H. 

5. Bloch, M. 

6. Demos, J. 

7. Hawkins, A, Bradford, K. P, Palkovitz,R, Christiansen,CH. L, Day, D, Call, V. A. 

8. Engagement 

9. Accessibility 

10. Responsibility 

11. Allgood, S. M, Beckert, T.E, Peterson, C. 
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کند، اما برای پاسخگویی نیز در دسترس است.  خاص و انجام کارهای خانه شرکت می

حضور دارد و مسئولیت شامل مراقبت  دیگر، وقتی فرزندش به او نیاز دارد او آنجا عبارت به

( که هر 0200، الگود، بکرت و پترسن، 0220، 0از کودک به شکل ویژه آن است )دیک

تنها  سه نوع حضور در بهبود شرایط فرزندان مؤثر است. همانندسازی با این ابعاد پدر نه

ها را یگو، آندهنده است، بلکه با تقویت ا ازنظر اجتماعی برای فرزندان هر دو جنس پاداش

انزوا و یا فریبکاری از طریق درماندگی، به سمت استفاده مؤثر از منابع درونی خود  یجا به

فرد در یاری فرزند  (. بر این اساس، پدر نقشی منحصربه0990 0کند )تسمان،  هدایت می

آزمایی، تنظیم محرک، ارتباط با جهت تثبیت عملکردهای اساسی ایگو شامل واقعیت

نفس و کارکردهای  قضاوت، تحمل اضطراب، کنترل تکانه، دفاع، تنظیم عزت دیگران،

، کابانیس، چری، داگالس، 0990 2شناختی و متمایزسازی خود از دیگران دارد )گرینسپن، 

 (.0202، 0گراور، شوارتز

دانست در خصوص اهمیت نقش ایگو، فروید ایگو را ارباب خردمند شخصیت می

ذاتی فعالی هست  ناسان معتقدند توانمندی یا فضیلت ایگو، ویژگیش(. روان0910، 2)کلمنز

آورد که اشکال مختلف انرژی و سرزندگی را برای افراد در طول زندگی به ارمغان می

کند و در نهایت (. این توانمندی یک هسته درونی قوی را منعکس می0962، 6)اریکسون

آورد و تر به وجود می هم و جامعه بزرگها، باورها، دیگران م آلتعهدات محکمی به ایده

ها، پایداری احساسی و تعامل مؤثر اثر  پذیری، مقابله با چالش در نشان دادن انعطاف

(. در 0991استروم و همکاران، ، مارک0202، 1، سینگ و آناند0202گذارد )بنگ، می

(. 0202و آناند، متفاوت است )سینگ  1افراد مختلف به سبب پیشینه تربیتی، توانمندی ایگو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dick, G. L. 

2. Tessman, L. H. 

3. Greenspan, S. I. 

4. Cabaniss, D. L, Cherry, S, Douglas, C. J, Graver, R. L, Schwartz, A. R. 

5. Clemens, V.M. 
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7. Singh, N, Anand, A. 

8. Ego Strength 
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دهند، رشد ایگوی سطح باالتری را نوجوانانی که والدینشان رفتار توانمندتری نشان می

(. 0202، 0کرنکی-کنند )شولمن و سیژ گزارش کرده و استقالل بیشتری را منعکس می

( دختران نوجوان را در سه سطح مختلف رشد ایگو مقایسه کردند. 0919) 0السر و اسنری

ها دخیل بودند و اغلب با طور مداوم در زندگی آن ختران، پدرانی داشتند که بهترین دبالغ

توانستند ، این دختران میکردند. بعالوههای ورزشی شرکت میدختران خود در فعالیت

آشکارا با پدران خود مخالفت کنند. دختران نوجوان در سطح سازگار )میان رده(، پدران 

کردند. دختران نوجوان ها را تخریب مینفس آن عتمادبهمنتقدی را گزارش کردند که ا

 ترین سطح رشد ایگو، پدرانشان را سرد و دورافتاده گزارش کردند.دارای پایین

ها حاکی است توانمندی ایگو، روابط موضوعی و حاالت هویت دانشجویان پژوهش

یگو، با فرونشانی (. همچنین، توانمندی ا0299باغی، کند )نیکوصفت، قرهبینی میرا پیش

( همراه بوده و 0291خشم متعادل )فالح بنه کهل، مشتاق بیدختی، میراب زاده، دولتشاهی، 

( و تفکر فراشناختی )پرویز، آقامحمدیان شعرباف، 0200، 2با سازگاری اجتماعی )شارما

( همبستگی مثبت دارد و از بروز افسردگی در روابط 0292قنبری هاشم آبادی و دهقانی، 

کند و پایین بودن توانمندی ایگو باعث پایین آمدن ( پیشگیری می0220، 0ن فردی )مادنبی

 (.0912، 2شود )دیویس، برمر، اندرسون، ترامیلنفس می عزت

انکار پدر در تکوین شخصیت و  با توجه به مطالب فوق مبنی بر نقش غیرقابل

ادراک از والدگری پدر با شناختی، این پژوهش به دنبال شناسایی رابطه  های روان سازه

شده پدر  های مذکور، والدگری ادراکتوانمندی ایگو هست. از سوی دیگر، طبق پژوهش

شده است. بر همین اساس، این پژوهش قصد دارد نقش  با خردمندی نیز مرتبط گزارش

پدر  میرمستقیمستقیم ادراک از پدر را در توانمندی ایگو و در امتداد آن، نقش مستقیم و غ

ا در خردمندی فرزندان برآورد کند. لذا سؤال اصلی ما این است که آیا مدل مفهومی ر
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شده پدر با نقش میانجی  ، آیا والدگری ادراکگرید عبارت پژوهش برازش کافی دارد؟ به

 کند؟می ینیب شیتوانمندی ایگو، خردمندی دانشجویان را پ

 روش

ساختاری بود. جامعه آماری،  تروش پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدل یابی معادال

یابی معادالت شناسی مدلدانشجوی دانشگاه تبریز بود. ازآنجاکه روش 00222شامل 

های رگرسیون چند متغیری شباهت دارد، ساختاری تا حدود زیادی با برخی از جنبه

توان از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری برای تعیین حجم نمنه می

( حتی در 0220در مدل یابی معادالت ساختاری استفاده نمود. از دیدگاه جیمز استیونس )

بین در تحلیل رگرسیون چندگانه با روش مشاهده به ازای هر متغیر پیش 02نظر گرفتن 

آید  حساب می معمولی کمترین مجذورات استاندارد، یک قاعده سرانگشتی خوب به

یابی معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه شناسی مدلدر روش یطورکل (. به0292)هومن، 

گیری شده تعیین گردد )توحیدیان، مشاهده به ازای هر متغیر اندازه 02تا  2تواند بین می

بود و چون همواره  222تا  022(. حجم نمونه این تحقیق بین 0299بیجاری، دهشیری، 

عنوان نمونه انتخاب  نفر به 092اد تأکید بر این است که کف نمونه نباید انتخاب شود، تعد

ها، سه دانشکده و از هر دانشکده چهار کالس که از بین تمام دانشکده بیترت نیا شدند. به

 یبعد های مقیاس سهای انتخاب شدند. افراد نمونه، پرسشنامهصورت تصادفی خوشه به

ی قدرت شناخت( و پرسشنامه روانFS(، مقیاس پدری دیک )2D-WSخردمندی آردلت )

( را تکمیل کردند. کلیه محاسبات مدل ساختاری با استفاده PIESایگو استروم و همکاران )

انجام شد. AMOS-24افزار از نرم

 یبعد مقیاس سه 0222(: آردلت در سال 2D-WSخردمندی ) یبعد مقیاس سه

 29( طراحی کرد که دارای 0912) 0خردمندی را مبتنی بر مفهوم خرد کالیتون و بیرن

 00سنجد. بعد شناختی، انعکاسی و عاطفی می 2سؤال است. این مقیاس، خردمندی را در 
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های شناختی خردمندی را سنجد که فقدان ویژگی ماده اول بعد شناختی این مقیاس را می

غفلت مایه "یطورکل سنجد. ناتوانی یا عدم تمایل به فهم یک موقعیت یا یک پدیده بهمی

، عدم "مردم یا خوبند یا بد"صورت سیاه یا سفید  دیدن دنیا به ، تمایل برای"خوشی است

و  "فقط یک راه درست برای انجام کارها وجود دارد"آگاهی از ابهام و تردید در زندگی 

بینی بودن و تردیدهای زندگی ناتوانی در اتخاذ تصمیمات مهم علیرغم غیرقابل پیش

 "شومتصمیمات مهم دچار تردید میبعد از فکر کردن در مورد مسائل، درگرفتن  من"

ها و رویدادها ماده بعدی، بعد انعکاسی، توانایی و تمایل نظر کردن به پدیده 00سنجند. می

کنم که به تمام وجوه یک مسئله توجه  من همیشه سعی می"مختلف  یها دگاهیرا از د

باشم اشتباه از مقصر  که نیکارها همیشه بدون ا"و عدم وجود ذهنیت و فرافکنی تا  "کنم

ماده آخر، بعد عاطفی نیز وجود رفتار و هیجانات  02کند. ارزیابی می "آیدآب درمی

گاهی اوقات واقعاً برای همه احساس دلسوزی و شفقت "دهنده  مثبت، همدالنه و پرورش

این مشکل "تفاوت نسبت به دیگران و عدم وجود هیجانات و رفتارهای منفی یا بی "دارم

 2سنجد. دو مقیاس را می "اند و نیاز به کمک دارنددیگران در مشکل من نیست که

= بسیار  2) 2تا  0شود که هرکدام از ها استفاده میای لیکرتی برای سنجش مادهدرجه

= اصالً درست نیست( دامنه  0= بسیار درست است تا  2= بسیار مخالفم و  0موافقم تا 

های شوند که نمرات باالتر وجود ویژگیمی یگذار نمره یا گونه ها بهدارند. تمام ماده

طور  شناختی، انعکاسی و عاطفی خردمندی را قبل از محاسبه میانگین نمرات هر بعد به

دهنده نمره کلی خردمندی فرد  بعد خردمندی، نشان 2دهد و میانگین جداگانه نشان می

آلفای کرونباخ ابعاد  است. در پژوهش آردلت در ارزیابی روایی و اعتبار این مقیاس،

، 11/2در نمونه دانشجویی و  66/2و  12/2، 10/2شناختی، انعکاسی و عاطفی به ترتیب 

بعد  2آمده است. آلفای کرونباخ مجموع  دست در نمونه سالمندان به 10/2و  12/2

گزارش شده است  66/2و در نمونه سالمندان  10/2خردمندی در نمونه دانشجویی 

همچنین، آلفای کرونباخ این مقیاس برای نمونه ایرانی در ابعاد شناختی، (. 0222)آردلت، 
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(. در 0290قرار داشت )اسعدی، امیری و مولوی،  12/2تا  10/2انعکاسی و عاطفی در بازه 

 به دست آمد. 11/2این پژوهش نیز آلفای کرونباخ مجموع مقیاس 

تم به شکل جمالت آی 60(، دارای 0220: مقیاس پدری دیک )0(FSمقیاس پدری )

توصیفی است که آزمودنی باید بر حسب ادراکی که از رابطه با پدر خود در طی دوران 

تا همیشه  گاه چیای لیکرت از ه درجه 2هایش را بر روی یک مقیاس  رشد دارد پاسخ

گیرد؛ وقایع واقعی که در رابطه با پدر  کند. این مقیاس چهار حوزه را اندازه می یبند درجه

نی اتفاق افتاده است، ادراک آزمودنی از پدر خویش، احساس آزمودنی نسبت به آزمود

خرده مقیاس هست. حضور  9این مقیاس دارای  0دهی عاطفی پدر. پدر خویش و پاسخ

، 1، 6، 2عبارت ) 02با  0دهی عاطفی مثبت (، پاسخ09، 29، 02، 2، 9عبارت ) 2با  2مثبت

، 02، 02، 02، 0عبارت ) 00با  2(، حضور منفی60 ،26، 20، 22، 02، 02، 21، 22، 00، 00

(، 62، 60، 22، 20، 06عبارت ) 2دارای  6(، نقش اخالقی پدر62، 29، 21، 00، 00، 01

، 01، 09عبارت ) 0با  1آور خوب(، نقش نان01، 00، 06، 20، 00، 06) 1الگوی جنسیتی

 02(، درگیری مسئوالنه60 ،20، 20، 01، 00، 02، 0عبارت ) 1با  9یتی(، نقش دوجنس26، 09

، 21، 22، 0عبارت ) 0با  00( و در دسترس بودن62، 20، 01، 22، 00، 01، 1، 0عبارت ) 1با 

دهند. با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی ها را تشکیل می( خرده مقیاس22

 است. همبستگی آمده باال دست است، میزان قابلیت اعتماد به 12/2موارد مساوی یا بیش از 

خرده مقیاس همبستگی درونی  1هست و  96/2الی  12/2درونی در هر خرده مقیاس بین 

های مختلف  گیری نیز در خرده مقیاساند. خطای استاندارد اندازهنشان داده 12/2بیش از 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fatherhood Scale 

2. Emotional Responsiveness 

3. positive engagement 

4. Positive Paternal emotional responsivenes 

5. Negative emotional 

6. The moral father role 

7. The gender role model 

8. The good provider role 

9. The androgynous role 

10. Responsible paternal engagement 

11. The accessible father 



 012 |  یقره داغ یعل

آمده حاکی از همسانی درونی مناسب  دست متغیر است. مقادیر آلفای به 12/2و  20/2بین 

ماده به شکل جمالت توصیفی  22(. فرم ایرانی مقیاس پدری دارای 0220یک، هست )د

است. آزمودنی باید بر حسب ادراکی که از رابطه با پدر خود در طی دوران رشد دارد، 

کند.  یبند تا همیشه درجه گاه چیای لیکرت از ه درجه 2هایش را بر روی یک مقیاس  پاسخ

تر پدر  شوند و نمرات باالتر بیانگر درگیری مثبت یم یگذار برخی از مواد، معکوس نمره

ندرت رفتارهای مثبت با  دهد که در نظر آزمودنی پدر به نشان می 026است. نمرات زیر 

حاکی از تصویر پدری است که در  000که نمرات باالتر از  فرزند خود داشته، درحالی

به  96/2پدری در فرم فارسی تعامل مثبت با فرزند خود بوده است. آلفای کرونباخ مقیاس 

، 96/2دهی عاطفی مثبت و نقش اخالقی  دست آمد و این مقدار برای خرده مقیاس پاسخ

است  19/2و برای حضور منفی پدر  61/2 یکنندگ نی، تأم12/2برای حضور مثبت پدر 

 به دست آمد. 12/2(. در این پژوهش، آلفای کرونباخ مجموع مقیاس 0290)فامینی، 
پرسشنامه قدرت ایگو برای ارزیابی (:PIES) 0شناختی قدرت ایگوروانپرسشنامه 

است. این ساخته شده 0991های ایگو توسط استروم و همکاران در سال توانمندی
نقطه قدرت ایگو که شامل: امید، خواسته، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق،  1پرسشنامه 

است. عبارات پرسشنامه بر روی یک سؤال 60سنجد و دارای  مراقبت و خرد هستند را می
، کمی با من مطابق 2صورت کامالً با من مطابق است نمره  ای لیکرت به مقیاس پنج درجه

و اصالً با من مطابق  0، کمی با من مطابق نیست نمره 2، نظری ندارم نمره 0است نمره 
برعکس  صورت دهی سؤاالت معکوس به گذاری شده است. شیوه پاسخ نمره 0نیست نمره 

است.  62ترین نمره  و پایین 222تواند اخذ نماید  ای که فرد می شود. باالترین نمره انجام می
نمره باال در این آزمون به معنی سطح باالی قدرت ایگو است. نمره فرد در این پرسشنامه از 

آید. آن تا روایی صوری، محتوا و سازه این  حاصل جمع نمره فرد در سؤاالت به دست می
پرسشنامه را مورد تأیید قرار دادند و همچنین برای بررسی پایایی آن از روش محاسبه 

گزارش کردند. الطافی این پرسشنامه را به فارسی  61/2ضریب آلفای کرونباخ، آن را 
برگردانده و در ایران هنجاریابی کرده است، اعتبار این آزمون را از طریق آلفای کرونباخ 
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گزارش کرد. در این  11/2و پایایی آن را نیز با روش دو نیمه سازی  90/2در نمونه ایرانی 
محاسبه شد. 12/2پژوهش پایایی آزمون 

 هایافته
نفر پسر و از کل  20نفر دختر و  029کننده،  شرکت 092از نظر جمعیت شناختی از بین 

 00ارشد و  دانشجوی کارشناسی 01دانشجوی کارشناسی،  022کنندگان  تعداد شرکت
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش  0دانشجوی دکتری در پژوهش حضور داشتند. در جدول 

 گزارش شده است.

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 

 انحرافمعيار ميانگين حداکثر حداقل تعدادبعد متغير

ی کردن
پدر

 

 49464/5 6684/14 00/56 00/5 190 تعامل مثبت

 94902/7 4211/36 00/50 00/13 190 دهی مثبت پاسخ

 00155/3 6579/19 00/27 00/12 190 دهی منفی پاسخ

 84553/2 2368/10 00/15 00/3 190 پدر اخالقی

 53581/3 0263/21 00/30 00/10 190 نقش جنسی

 78579/2 6579/12 00/33 00/6 190 دهنده خوب ارائه
 60897/3 0421/18 00/27 00/8 190 نقش دو جنسیتی

 31106/4 1684/15 00/29 00/6 190 یریپذ تیمسئول
 05279/3 3947/10 00/15 00/3 190 دسترسی به پدر

ت ایگو
قدر

 

 43385/5 8158/28 00/40 00/12 190 امید

 38303/4 0263/29 00/40 00/18 190 خواسته

 23296/7 3579/30 00/82 00/15 190 هدف

 52206/4 7579/28 00/40 00/12 190 شایستگی

 48437/4 6211/30 00/40 00/17 190 وفاداری

 00539/4 5842/24 00/34 00/16 190 عشق

 29098/5 6158/29 00/66 00/12 190 مراقبت

 47445/4 8211/24 00/35 00/14 190 خرد

ی
خردمند

 45735/7 3105/50 00/70 00/28 190 شناختی 

 54485/6 9211/38 00/60 00/19 190 انعکاسی

 16419/6 9474/42 00/58 00/20 190 عاطفی
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 . ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد پدری کردن، توانمندی ایگو و خردمندی2جدول 

 
 **P<.01 * ؛P<.05 
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های پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد. کلیه  منظور بررسی فرضیه به

انجام شد. همچنین روش  AMOS-24افزار محاسبات مدل ساختاری با استفاده از نرم

مدل ساختاری  0ها عبارت از روش بیشینه درست نمایی بود. در شکل برآورد پارامتر

قرار گرفت. در این مدل ساختاری متغیر مکنون  یمفروض شده توسط محققان موردبررس

عنوان  برونزاد، متغیر مکنون قدرت ایگو به نیب شیعنوان متغیر پ شده پدر به والدگری ادراک

 مالک درونزاد در نظر گرفته شد. عنوان متغیر متغیر میانجی و خردمندی به

 

 
 مدل ساختاری مفروض شده توسط محققان .1شکل 

ها اطمینان حاصل  قبل از بررسی ضرایب مسیر و تفسیر نتایج باید از برازش مدل با داده

 ها گزارش شده است. های برازش مدل مفروضه با داده شاخص 2کرد. در جدول 
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 ری مفروضههای برازش مدل ساختا شاخص .1جدول 

 تفسير مالك ميزان شاخصبرازش

 مطلق

0 χ 
درجه  6/202

 009آزادی 
- - 

p value 220/2  عدم برازش 22/2بیشتر از 

 عدم برازش 2تر از  کوچک 2400 خی دو نسبی

 عدم برازش 92/2بیش از  19/2 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 تطبیقی
 م برازشعد 92/2بیش از  11/2 (TLIلویس ) -شاخص توکر

 عدم برازش 92/2بیش از  12/2 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مقتصد

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

(RMSEA) 
 عدم برازش 21/2کمتر از  211/2

 عدم برازش 92/2تر از  بزرگ 10/2 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

ست که همه مشخص ا 2آمده در جدول  دست با توجه به مقادیر شاخص برازش به

قبول برای برازش فاصله دارند. به این خاطر باید مدل  های برازش از مقدار قابل شاخص

مفروض شده تعدیل داده شود. نگاهی به مقادیر رگرسیون استاندارد گزارش شده در شکل 

 01/2دهی منفی برای عامل والدگری پدر برابر با  دهد که بار عاملی نشانگر پاسخ نشان می 0

است. این مقادیر  00/2دهنده خوب نیز برابر با  مچنین مقدار بار عاملی نشانگر ارائهاست، ه

شوند؛ بنابراین با حذف این  بار عاملی برای یک نشانگر معموالً عددی بسیار پایین تلقی می

 به دست آمد. 0در شکل  افتهی لینشانگرها مدل تعد
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 افتهی لیمدل ساختاری تعد .2شکل 

ها اطمینان حاصل  رایب مسیر و تفسیر نتایج باید از برازش مدل با دادهقبل از بررسی ض

 ها گزارش شده است. های برازش مدل مفروضه با داده شاخص 2کرد. در جدول 

 های برازش مدل ساختاری مفروضه شاخص .9جدول 

 تفسير مالك ميزان شاخصبرازش

 مطلق

0 χ 
درجه  6/222

 006آزادی 
- - 

p value 220/2 عدم برازش 22/2شتر از بی 

 قبول قابل 2تر از  کوچک 21/0 خی دو نسبی

 قبول قابل 92/2بیش از  90/2 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 تطبیقی
 قبول قابل 92/2بیش از  11/2 (TLIلویس ) -شاخص توکر

 برازش مطلوب 92/2بیش از  90/2 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مقتصد

طای برآورد ریشه میانگین مربعات خ

(RMSEA) 
 قبول قابل 21/2کمتر از  211/2

 برازش مطلوب 92/2تر از  بزرگ 90/2 (NFIشاخص برازش هنجار شده )
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گویای این است که با حذف دو نشانگر  افتهی لیهای برازش مدل تعد بررسی شاخص

ختاری دهنده خوب به علت پایین بودن بارهای عاملی مدل سا دهی منفی پدر و ارائه پاسخ

آمده از این  دست توان نتایج به از برازش مناسبی برخوردار است؛ بنابراین می افتهی لیتعد

مشخص است که دو متغیر والد  0را تفسیر کرد. با توجه به شکل  افتهی لیمدل ساختاری تعد

کنند که مقدار  درصد از واریانس خردمندی را تعیین می 10گری پدر و قدرت ایگو 

 شود. محسوب می یا مالحظه قابل

تحقیق  افتهی لیضرایب رگرسیون و بارهای عامل برآورد شده مدل تعد 2در جدول 

مشخص است که اندازه  2شده در جدول  شده است. با توجه به نتایج گزارش گزارش

ضریب رگرسیون استاندارد مستقیم بین متغیر مکنون والدگری پدر با قدرت ایگو برابر با 

این یافته گویای این است که والدگری پدر تأثیر قدرتمند و  (.P<.01است ) 02/2

 داری بر قدرت ایگو دارد. معنی

 افتهی لیضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندار مدل ساختاری تعد .5جدول 

   

ضريب

رگرسيون

 غيراستاندارد

انحراف

معيار
T 

ضريب

رگرسيون

 استاندارد

P

والدگری 

 پدر
 001/0 .400 4.756 .091 .434 قدرت ایگو --->

 001/0 .859 6.465 .139 .899 خردمندی ---> قدرت ایگو

والد گری 

 پدر
 815/0 -019 -234 .092 -022 خردمندی --->

 1.000 امید ---> قدرت ایگو
  

764. 001/0 

 220/2 .790 10.963 .078 .861 شایستگی ---> قدرت ایگو

 ---> قدرت ایگو
دسترسی به 

 پدر
861. 062. 11.304 875. 220/2 

 ---> قدرت ایگو
مسئولیت 

 پذیری
718. 086. 8.367 638. 220/2 

 220/2 .815 10.584 .071 .752نقش  ---> قدرت ایگو
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ضريب

رگرسيون

 غيراستاندارد

انحراف

معيار
T 

ضريب

رگرسيون

 استاندارد

P

 جنسیتی

 220/2 .835 10.821 .057 .620 پدر اخالقی ---> قدرت ایگو

 ---> قدرت ایگو
دهی  پاسخ

 مثبت
1.840 161. 11.444 887. 220/2 

 1.000 تعامل مثبت ---> گوقدرت ای
  

697. 001/0 

 1.000 شناختی ---> خردمندی
  

583. 001/0 

 220/2 708. 6.586 .162 1.067 انعکاسی ---> خردمندی

 220/2 468. 5.027 .132 .663 عاطفی ---> خردمندی

 220/2 518. 6.923 .130 .902 هدف ---> قدرت ایگو

 220/2 829. 11.527 .076 .875 خواسته ---> قدرت ایگو

 220/2 470. 6.252 .073 .453 عشق ---> قدرت ایگو

 220/2 692. 9.461 .079 .747 وفاداری ---> قدرت ایگو

 220/2 403. 5.318 .096 .513 مراقبت ---> قدرت ایگو

والدگری 

 پدر
<--- 

نقش 

 جنسیتی
.772 .073 10.638 .820 220/2 

 

مشخص است که اندازه ضریب  2شده در جدول  شهای گزار همچنین با توجه به یافته

(. این یافته گویای P<.01است ) 12/2استاندارد رگرسیون قدرت ایگو بر خردمندی برابر با 

این است که قدرت ایگو تأثیر بسیار قدرتمندی بر خردمندی دارد. نکته مهمی که در این 

داری بر خردمندی قیم معنیتحلیل به دست آمد این بود که متغیر والدگری پدر تأثیر مست

نداشت؛ چراکه اندازه ضریب رگرسیون استاندارد والدگری پدر بر خردمندی برابر با 

نبود. این یافته دال بر این است که والدگری پدر  دار یبود که از نظر آماری معن -209/2

یا نه از  صورت غیرمستقیم است تأثیر قدرتمندی بر خردمندی ندارد. اینکه آیا این تأثیر به

منظور بررسی  طریق آزمون بوت استرپینگ استفاده شد. درواقع آزمون بوت استرپینگ به

 گیرد. نقش میانجی یک متغیر در مدل ساختاری مورداستفاده قرار می
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نتیجه آزمون بوت استرپینگ برای بررسی نقش میانجی متغیر قدرت ایگو در  6در جدول 

 ی استفاده شده است.ارتباط بین والدگری پدر با خردمند

متغیر قدرت ایگو در ارتباط بین آزمون بوت استرپینگ برای بررسی نقش میانجی : 6جدول 

 والدگری پدر با خردمندی

 ضريب اثر
59بازهاطمينان

 درصدی
 سطحمعناداری

 20/2 (201/2و  019/2) 20/2 غیرمستقیم

ازه ضریب تأثیر استاندارد مشخص است که اند 6شده در جدول  با توجه به نتیجه گزارش

( معنادار هستند. این نتیجه >0/2Pاست که این مقدار در سطح ) 20/2غیرمستقیم برابر با 

گیرد؛ یعنی قدرت ایگو  وضوح گویای این است که فرضیه پژوهش مورد تائید قرار می به

 داری در ارتباط بین والدگری پدر با خردمندی دارد. نقش میانجی معنی

 گیری جهبحث و نتی

بینی خردمندی بر اساس ادراک از والدگری پدر وبا هدف پژوهش حاضر بررسی پیش

ای توانمندی ایگو در دانشجویان بود. نتایج پژوهش نشان داد قدرت ایگو نقش  نقش واسطه

داری در ارتباط بین ادراک از والدگری پدر و خردمندی در دانشجویان دارد. میانجی معنی

والدگری پدر با نقش میانجی توانمندی ایگو، نقش مهمی در خردمندی به این معنا که 

 فرزندان دارد.

توان گفت پدران اولین بار به رابطه وهمی و خیالی کودک با در تبیین این یافته می

(؛ 0290کنند )امیدوار طهرانی و خانی، جویی او را محدود میدهند و لذتمادر خاتمه می

( شروع 0212عنوان جایگاه هوش و خردمندی )کوری،  و بهبه دنبال آن، فعالیت ایگ

دهد )السر  ها را افزایش میشود. رابطه شفاف و مثبت پدر با فرزند توانمندی ایگوی آنمی

ها طبق اصل واقعیت به شیوه حل مسئله و تابع فرایندهای عقالنی ( تا آن0919و اسنری، 

، فراوانی کافی و سالمت حضور پدر گرید نایب (. به0299و ناصری،  یآباد عیعمل کنند )شف
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، سازگاری (0202؛ کابانیس و همکاران، 0990)گرینسپن،  آزماییزمینه را برای واقعیت

نفس  ( و عزت0200شناختی و رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی )لیدی، همکاران، روان

شدن ایگو با کند. در تبیین چرایی توانمند فرزندان فراهم می( 0220)دیک و برنسون، 

کند و با ناکام توان گفت، پدر فرزند را وارد اجتماع میحضور مثبت پدر همچنین می

شدن با واقعیت جامعه  ، زمینه را برای مواجه(0990تسمان، کردن فریبکاری و انزوای او )

کند، فرایند فردیت های کودک را رفع میهای عینی و اضطرابسازد، ترسمهیا می

ها فهماند هرچند خواستهکند و به او میاو را تسهیل می یسال فس بزرگن خواهی و عزت

دیک و (، 0911های کوهات )نامحدود هستند، منابع محدود هستند. این یافته با یافته

(، دینر، 0911دیو، )(، بی0290امیدوار طهرانی، خانی، )(، 0222(، کالیل، )0222برونسون )

 ( هسمو است.0990موز )د ( و0969بلوچ )، (0200(، لیدی و همکاران، )0220)

های توانمندی ایگو همپوشانی دارند و های خردمندی با مؤلفهپرواضح است، مؤلفه

شود )استروم و همکاران، توانمندی ایگو برشمرده می یها اسیخرد یکی از خرده مق

ست که (. بر همین اساس، یکی از دالیل تأثیر ایگوی توانمند بر خردمندی این ا0991

کند شخصیت تحت نفوذ فرامین ایگو، از نظر شناختی، عاطفی و رفتاری باکفایت عمل می

آورد )عینی و های دفاعی را به ارمغان میپذیری در استفاده از مکانیسمو قدرت انعطاف

 0پایانخردمندی همسو و هم ی(. این موارد با ابعاد شناختی، عاطفی و تأمل0291نریمانی، 

 یها سمیکند و از مکان، با توانمندی ایگو، فرد خردمندانه عمل میگرید عبارت هستند؛ به

(، 0201این یافته همسو با پژوهش گروسمن )کند. تری استفاده میتر و بالغانهدفاعی پخته

(، 0299حسینی کالئی و اسدی )(؛ 0022(؛ سماواتیان و همکاران )0202مرلین و همکاران )

 ( است.0990؛ تسمان )(0291کاظمیان و کریمی )

با توجه به اهمیتی که خردمندی در کیفیت زندگی افراد دارد؛ ضروری است، 

های مؤثری داشته باشند. پیشنهاد متخصصان این حوزه در ارتقاء میزان خردمندی برنامه

آور فرزندی فراتر از نان -شود ابتدا در خصوص گسترش فرهنگ روابط صحیح پدرمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. equifinal 
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فرهنگ  ژهیو ها بههای کاربردی به وجود بیاید. چراکه در اغلب فرهنگمهبودن خانواده برنا

گیرند و نقش پدران در ایرانی، بیشتر نقش مادران در پرورش فرزندان مورد تأکید قرار می

آنکه پژوهش حاضر نشان داد، حضور مثبت پدران با تقویت  شود. حالحاشیه تصور می

نوان یکی از فرایندهای متعالی ذهن فرزندان دارای ع توانمندی ایگو در رشد خردمندی به

های درمانی مؤثر در رابطه با بهبود و شود پروتکلنقش اساسی هستند. همچنین پیشنهاد می

گران قرار گیرد. پژوهش حاضر فرزندی مورداستفاده درمان -ارتقاء کیفیت روابط پدر

دمطالعه در شهر تبریز و با ها خالی از محدودیت نیست؛ نمونه مورهمچون سایر پژوهش

استفاده از ابزار خودگزارشی انجام شده است که الزم است جهت تعمیم نتایج به 

توان برای غنی های دیگر در سایر شهرها نیز موردمطالعه قرار گیرد و همچنین میفرهنگ

 ها بهره برد.های کیفی و مصاحبهکردن اطالعات از پژوهش
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 منابع
 حول خردمندی از نوجوانی تا سالمندی.(. ت0290ری، شعله؛ مولوی، حسین. )اسعدی، سمانه؛ امی

 20-21(، 0)09. شناسیمجله روان

تحلیل کانونی رابطۀ بین والدگری پدر و (. 0290. )نیامیدوار طهرانی، آسیه؛ خانی، محمدحس
 .020-11(. 00) 6. درمانی فرهنگ مشاوره و روان استقالل عاطفی فرزند.

مبتنی بر رابطه  یدرمان یای باز اثربخشی برنامه مداخله(. 0299؛ جهان بخشی، زهرا. )بهمنی، مهسا
کودک و کاهش پرخاشگری کودکان -کودک بر بهبود کیفیت تعامل والد-والد

 .026-020(، 00)00. درمانی فرهنگ مشاوره و روان.یدبستان شیپ

ندی و راهبردهای مهار فکرِ مادران با رابطه ابعاد خردم(. 0291نیا، سوده؛ یوسفی، زهرا. )پدارم 
 .000-020(، 0) 2. سالمت روان کودک عالئم اختاللت رفتاری دختران.

، محمد.  ، بهرامعلی؛ دهقانییآباد پرویز، کوروش؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا؛ قنبری هاشم

 راهبردهای رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر.(. 0292)

 .006-001(، 0)9، آموزش )راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(

نقش هوش اجتماعی و (. 0299توحیدیان، ملیحه؛ فرح بیجاری، اعظم؛ دهشیری، غالمرضا. )
بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مدل کالرک و  از طریق چشم و صدا در پیش یخوان ذهن
 001-91(، 02)02شناسی اجتماعی. های روان پژوهش. ولز

تأثیر خِرد بر سالمت روان دانشجویان (. 0299جوانی، زهرا؛ آقاجانی، طهمورث؛ شوقی، بهزاد. )
 9-0(: 1) 0. شناسیهای نوین روان فصلنامه ایدههای آزاد اسالمی شهر تهران.  دانشگاه

اثربخشی آموزش والدگری موفق به مادران (. 0299حسینی کالئی، سیده ساناز؛ اسدی، مسعود. )
فرهنگ مشاوره و .زگاری عاطفی، تحصیلی و اجتماعی دختران نوجوانبر سا

 .002-19(، 02) 00، درمانی روان

اثربخشی درمان (. 0022سماواتیان، حسین؛ کالنتری، مهرداد؛ اصلی پور، عادله؛ عابدی، احمد. )
فرهنگ .کودک بر مشکالت رفتاری هیجانی کودکان سوگ –شناختی رفتاری والد 

 .درمانی نمشاوره و روا

 )ترجمه یوسف کریمی و همکاران(. تهران: ارسباران.. های شخصیت نظریه(. 0216شولتز، دوان. )



 041 |  یقره داغ یعل

تبیین خردمندی بر اساس هوش موفق و خودکارآمدی (. 0292قربانی، رقیه؛ خرمایی، فرهاد. )
 .22-02(، 09)02، شناسان ایرانی(شناسی تحولی )روانروان مقابله.

رابطه ساختاری خالقیت و خردمندی در گروهی از (. 0291سفی، فرهاد. )قربانی، رقیه؛ و یو
 .61-21(، 0)6، شناسی شناختیروان دانشجویان دانشگاه شیراز.

ابطه هویت اجتماعی با کیفیت روابط والد فرزندی در (. ر0291کاظمیان، سمیه؛ کریمی، مریم. )
ای نقش پدران و  هآموزان دختر دوره دوم دبیرستان: بررسی مقایسبین دانش

 .001-022(، 20) 9درمانی،  فرهنگ مشاوره و روانمادران.

بین نگرش نوجوانان نسبت به پدر   بررسی رابطه(. 0290کالنترهرمزی، آتوسا؛ کانی سانانی، اوین. )
 .61-02(4 02)6، درمانی فرهنگ مشاوره و روان و احساس تنهایی.

(. 0291نهاله؛ و میراب زاده، آرش؛ دولتشاهی، بهروز. )فالح بنه کهل، معصومه؛ و مشتاق بیدختی، 

ای و  بررسی همبستگی ابعاد مختلف خشم با افسردگی زنان با میانجیگری روابط ابژه
 .61-29(، 2)1، مدیریت ارتقای سالمت توانمندی ایگو.

بر خرد های تحولی  تأثیر دارایی( 0291عزیزی سعید، یاسر؛ کردنوقابی، رسول؛ عرفانی، نصراله. )
شناسی پژوهشنامه روان آموزان دختر دوره متوسطه. نفس در دانش گری عزت با میانجی

 06-0(، صفحه0) 2. مثبت

اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قدرت ایگو و (. 0291عینی، ساناز؛ نریمانی، محمد. )
، شفای خاتمعلوم اعصاب  های دفاعی در افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی. مکانیسم

1(2 ،)0-00. 

 افزار لیزرل )با اصالحات(.یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرممدل(. 0292هومن، حیدرعلی. )

 تهران: سمت.
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