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 خالصه 

 هدف

نفس، ابراز وجود، بهزیستي رواني و افسردگي دانش آموزان دختر هدف این پژوهش مقایسه عزت 

 واجد والدین و فاقد والدین مقطع متوسطه شهر آبادان بود.

 کار روش

ای ای چندمرحلهگیری خوشهباشد. در این مطالعه از روش نمونهای مياین مطالعه از نوع علي مقایسه 

نفر فاقد مادر( مدارس متوسطه شهر آبادان  30نفر فاقد پدر و  30نفر واجد والدین،  30آموز )دانش 90

نفس کوپر اسمیت، ابراز وجود گمبریل و ها مقیاس عزتآوریدادهوارد پژوهش شدند. برای جمع

ریجي، بهزیستي رواني ریف و افسردگي بک، پس از تعیین اعتبار و پایایي مورد استفاده قرار گرفتند. 

کارگیری آمار توصیفي و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری، تحلیل واریانس تک های مطالعه با بهدهدا

 وتحلیل قرار گرفتند.عاملي و آزمون توکي مورد تجزیه

 نتایج

نفس، ابراز وجود، بهزیستي رواني و افسردگي دانش آموزان دختر نتایج مطالعه نشان داد که بین عزت 

داری وجود دارد و دانش آموزان فاقد والدین نسبت به دانش والدین تفاوت معني واجد والدین و فاقد

 تری و از افسردگي باالتری برخوردار بودند. نفس و بهزیستي رواني پایینآموزان واجد والدین از عزت

 نتیجه گیری

وزان دختر فاقد همچنین نتایج نشان داد که بین ابراز وجود دانش آموزان دختر واجد والدین و دانش آم

 داری وجود ندارد.والدین تفاوت معني

 نفس، ابراز وجود، بهزیستي رواني، افسردگي.عزتکلمات کلیدی: 
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 مقدمه
از آنجاکه تغییر و دگرگوني در خانواده، تغییر در فرآیندهای 

رواني اعضای خود را به همراه دارد، پس فقدان یكي -درون

تواند اثر زیادی بر روی شخصیت اعضای از والدین مي

(. از سوی دیگر، امروزه 1ویژه فرزندان بگذارد )خانواده به

وپرورش خصوص آموزشگیر جامعه و بهیكي از مسائل دامن

آموزاني است که به هر دلیل دچار محرومیت وجود دانش

یكي از والدین هستند. محرومیت از پدر یا مادر یكي از 

عنوان یک متغیر مهم شرایط خاص خانوادگي است که به

ای بر تواند اثرات ویژهطور مستقیم و غیرمستقیم ميمحیطي به

خصوص روی رشد عمومي و ابعاد مختلف رفتار کودک به

در زمینه سالمت رواني، جسماني و عملكرد تحصیلي داشته 

تواند رشد شخصیت رو، فقدان والدین مي(. ازاین2اشد. )ب

های مهم شخصیتي، فرزندان را متأثر سازد که یكي از جنبه

ترین منابع است و والدین، یكي از مهم 1نفسعزت

باشند؛ در صورت از نفس ميگیری تصویر خود و عزتشكل

ویژه در سنین پایین، ها، بهدست دادن والدین یا یكي از آن

داده و گیری و حمایتي را از دست فرزندان این منبع شكل

چنین (. هم3ارزشي بیشتری خواهند کرد )احتماالً احساس بي

شناختي بر این نكته تأکیددارند که های روانبعضي دیدگاه

اگر کودکان در سنین پایین دچار محرومیت شوند، ممكن 

نفس و عزتاست به اتكا دیگران گرایش پیدا بكنند و اعتماد 

(. حال اگر یكي 4خود را در گروِ تأیید و توجه آنان بدانند )

از این افراد )معموالً والدین(، که فرد به او متكي شده است، 

ارزشي از بین برود به سبب این فقدان عاطفي، احساس بي

 (.5خواهد کرد )

ورزی کودک یا نوجوان است. مسئله مهم دیگر جرئت

های بین فردی، کلید برقراری رابطه ورزی محور رفتارجرئت

طور صریح، به 2انساني با دیگران و روشي برای ابراز وجود

(. اما برخي از افراد رفتارهای 6مستقیم و مناسب است )

                                                           
1 self-esteem 

2assertiveness 

اند و قدرت نه گفتن ندارند و مندانه را یاد نگرفتهجرئت

مندانه با اطمینان خود تعامل برقرار صورت جرئتتوانند بهنمي

پذیری اعتمادی و سلطهاین قبیل افراد احساس گناه، بي کنند.

کنند و در را در روابط اجتماعي خود با دیگران تجربه مي

(. 7دهند )رفتار خود ترس، اضطراب و افسردگي نشان مي

شود که میزان پذیرش خود و بدین منوال مالحظه مي

نفس در این افراد ضعیف است. این افراد ممكن است عزت

اوقات رفتارهای سازش نایافته، پرخاشگرانه و گاهي 

(. درواقع ابراز 8رفتارهای آزارگرانه از خود نشان دهند )

وجود شامل احقاق حقوق خود، ابراز افكار و عقاید و 

ای مناسب و مستقیم و صادقانه است، احساسات خود به شیوه

ای که حقوق دیگران را از بین نبریم و همچنین رفتاری گونهبه

سازد تا به نفع خود عمل کند، ست که شخص را قادر ميا

خود داشته باشد، بههیچ گونه اضطرابي رفتاری متكيبي

احساسات واقعي خود را صادقانه ابراز کند و با توجه به حقوق 

دیگران، حق خود را به دست آورد. بدیهي است که حضور 

توأمان والدین سهم بسزایي در ابراز وجود کودک خواهد 

 (.9داشت )

فرزندی -جنبه حائز اهمیت دیگر در خصوص روابط والد

احساس رضایت از زندگي است. امروزه یكي از مفاهیم مثبت 

است که به معنای فقدان  3بهداشت رواني، بهزیستي رواني

(. بهزیستي 10عواطف منفي و رضایتمندی از زندگي است )

هایي است که ی وسیعي از پدیدهشناختي مقولهروان

های ها و ارزیابيهای هیجاني افراد، قلمروی رضایتپاسخ

(. بهزیستي عاطفي دارای 11شود )کلي از زندگي را شامل مي

است. افراد با احساس ی عاطفي و شناختي چندین مؤلفه

کنند و از حوادث و بهزیستي باال هیجانات مثبت را تجربه مي

که افراد با شان ارزیابي مثبتي دارند. درحاليوقایع زندگي

شان را نامطلوب بهزیستي رواني پایین حوادث و وقایع زندگي

ارزیابي نموده و بیشتر هیجانات منفي نظیر اضطراب، 

3well-being 
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 مصطفي دریادار  و همكاران

(. در این میان 12کنند )ه ميافسردگي و خشم را تجرب

ترین واحدی است که هرکسي به آن تعلق خانواده، اساسي

ی دارد. خانواده یک نظام اجتماعي است که در آن رابطه

ی وسیلهای عمیق و چندالیه است و افراد بهاعضا با هم، رابطه

های عاطفي نیرومند، پایدار و متقابل به بستگيعالیق و دل

 (. 13شوند )يیكدیگر متصل م

نقطه مقابل بهزیستي رواني، افسردگي است. نتایج حاصل از 

مطالعات اپیدمیولوژیک صورت گرفته در دو دهه اخیر نشان 

درصد بیماران مبتال به افسردگي سن بروز  2-8دهد که در مي

(. شواهد دیگری مبني بر 14سال بوده است ) 16اولین عالئم 

به افسردگي شدید، اضطراب،  احتمال بیشتر ابتال این افراد

اختالل عملكرد اجتماعي، افت تحصیلي و حتي تمایل به 

(. بدیهي است که 15های آتي وجود دارد )خودکشي در سال

تواند مشكالت سالمت رواني فقدان هر یک از والدین مي

جدی در فرزند ایجاد کند. چراکه رشد شخصیت کودک 

ست غیبت یكي از شدت از والدین متأثر است و ممكن ابه

ها اثرات نامطلوبي بر رشد کودک والدین یا هر دوی آن

گذارده و او را مستعد بیماری رواني و یا مشكالت رفتاری 

(. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع مسئله 16بعدی سازد )

نفس، ابراز وجود، هدف پژوهش حاضر مقایسه عزت

یرستاني فاقد و بهزیستي رواني و افسردگي در میان دختران دب

 واجد والدین شهرستان آبادان بود.

 

 کار روش

باشد. ای ميروش پژوهش حاضر استفاده شده علي مقایسه

را دختران دبیرستاني واجد و فاقد جامعه آماری این پژوهش 

دهند که بر اساس والدین شهرستان آبادان تشكیل مي

ن و پرورش شهرستاآمده از اداره آموزشدستاطالعات به

 23های دخترانه این شهرستان برابر با آبادان تعداد دبیرستان

از روش  موردمطالعهبا توجه به جامعه باشد. دبیرستان مي

ی استفاده شده است. به اچندمرحلهای گیری خوشهنمونه

 بهدخترانه شهرستان آبادان  دبیرستان 23همین منظور ابتدا 

ی مختلف در نظر گرفته شدند. سپس در هاخوشه عنوان

 عنوانبهی مدارس انتخابي هاکالسمرحله دوم تعدادی از 

، از میان ایشان تیدرنهای جدید در نظر گرفته شد و هاهخوش

نفری تحت عنوان فاقد  30گروه  3آموز در دانش 90تعداد 

پدر، فاقد مادر و دارای والدین که به لحاظ متغیرهای جمعیت 

اعضای نمونه  عنوانبهبا یكدیگر همتا شده بودند، شناختي 

 انتخاب شدند.

کوپر اسمیت نفس کوپر اسمیت: پرسشنامه عزت

نفس خود را بر اساس تجربه نظری که ( مقیاس عزت1967)

( انجام داد تهیه و تدوین 1954بر روی مقیاس راجرز دیموند )

ن ماده آ 8ماده است که  58(. این مقیاس دارای 17نمود )

مقیاس  4ماده آن به  50سنج است. درمجموع دروغ

نفس نفس خانوادگي، عزتنفس عمومي، عزتعزت

نفس تحصیلي تقسیم شد. این مقیاس عالوه اجتماعي، و عزت

دهد. شیوه خرده مقیاس، یک نمره کلي به دست مي 4بر 

صورت یک و صفر است. حداقل گذاری آزمون بهنمره

ها، ماده آزمون 50مي باشد. از  50 ای صفر و حداکثر آننمره

ماده مربوط به  30ماده مربوط به خرده مقیاس همساالن،  6

ماده  7نفس خانواده و ماده مربوط به عزت 8نفس خود، عزت

(. روایي و پایي این 17نفس تحصیلي است )مربوط به عزت

( پایایي آزمون را 18آزمون در پژوهش حسیني و همكاران )

در تحقیق حاضر نیز ضریب پایایي رده است. گزارش ک 84/0

این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و به 

، 78/0نفس عمومي عزت، 83/0نفس ترتیب برای عزت

و  89/0نفس اجتماعي ، عزت77/0نفس خانوادگي عزت

 به دست آمد.88/0نفس تحصیلي عزت

پرسشنامه  اینپرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی: 

توسط گمبریل و ریجي جهت اندازه گیری میزان ابراز وجود 

سؤال  40(. این پرسشنامه دارای 19ساخته شد ) 1975در سال 

است که برخي از موارد آن به دلیل عدم تطبیق با فرهنگ 

ایران تغییراتي در آن داده شده است، که در حال حاضر 

قعیتي را که باشد. هر ماده آزمودن موماده مي 22دارای 

 دهد. در اینمستلزم رفتار جرأت ورزی است، نشان مي

شود که میزان و شدت پرسشنامه از آزمودني خواسته مي

هایي که مستلزم ناراحتي خود را زمان مواجهه شدن با موقعیت
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درجه ای  5بندی ابراز وجود است برحسب یک مقیاس درجه

طور ، به2وم=ش، کمي ناراحت مي1شوم= )اصالً ناراحت نمي

، بسیار 4شوم=، زیاد ناراحت مي3شوم=متوسط ناراحت مي

(، 19کند. گمبریل و ریچي )( بیان مي5شوم=زیاد ناراحت مي

های معتقدند ازنظر میزان اعتبار ، همبستگي زیادی بین ماده

های این آزمون با یكدیگر وجود دارد. اعتبار عاملي ماده

% و  70% تا  39ها بین وسیله آنمختلف آزمون اصلي به

% گزارش شده است. همچنین  81ضریب پایایي این آزمون 

%  91( هنجاریابي شده و برابر با 20در ایران توسط بهرامي )

به دست آمده است. روایي این آزمون را متخصصان دانشگاه 

علوم تربیتي و روانشناسي عالمه طباطبایي و دانشگاه اصفهان 

و روایي آن را تأیید کردند )(.در  بررسي 1374-75در سال 

تحقیق حاضر نیز ضریب پایایي این پرسشنامه به روش آلفای 

 به دست آمد. 83/0کرونباخ محاسبه گردید و 

این مقیاس توسط ریف در بهزیستی روانی ریف: مقیاس 

مورد تجدیدنظر قرار گرفته  2002ساخته و در سال  1989سال 

ریف ارزیابي و بررسي سوالي  18(. هدف مقیاس 21است )

بهزیستي روانشناختي از ابعاد مختلف )تسلط محیطي، پذیرش 

خود، رابطه مثبت با دیگران، داشتن هدف در زندگي، رشد 

سؤال  3سؤالي هر عامل از  18فردی و استقالل( است. در فرم 

شود سؤاالت را تشكیل شده است. از آزمودني خواسته مي

ش را بر روی یكي از ی خودخوانده و قضاوت درباره

های کامالً مخالف، تا حدودی مخالف، خیلي کم گزینه

مخالف، خیلي کم موافق، تا حدودی موافق و کامالً موافق 

ی بهزیستي دهندهمشخص سازد. نمره باالتر نشان

ای پایایي (، براساس مطالعه21شناختي بهتر است. ریف )روان

 93/0تا  86/0ن های بهزیستي روانشناختي را بیزیرمقیاس

گزارش کرده است. در ایران نیز بیاني و محمدکوچكي و 

و برای  87/0( ضرایب پایایي را برای نمره کل  22بیاني )

؛ داشتن 71/0؛ پذیرش خود 70/0هدفمندی در زندگي 

؛ رشد شخصي 78/0؛ استقالل 77/0ارتباط مثبت با دیگران 

ق حاضر در تحقیگزارش کردند. 77/0؛ تسلط بر محیط 78/0

نیز ضریب پایایي این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 

، تسلط 81/0محاسبه گردید و به ترتیب برای بهزیستي رواني 

؛ داشتن هدف در زندگي 73/0، پذیرش خود 70/0محیطي 

و رابطه مثبت با  77/0، استقالل 72/0، رشد فردی 84/0

 به دست آمد. 79/0دیگران 

شنامه افسردگي بک پرسپرسشنامه افسردگی بک: 

ویرایش دوم، یک ویرایش از پرسشنامه افسردگ و یک 

شاخص خودگزارشي برای اندازه گیری نشانه های افسردگي 

در جمعیت های مختلف بالیني و غیربالیني است که توسط 

(. این 23ساخته شده است ) 2000بک، استیر و براون در سال 

ه قابلیت اجرا سوالي است ک 21آزمون یک ابراز غربال گری 

به صورت گروهي و فردی را داراست. هر سوال دارای چهار 

گزینه است که بر مبنای صفر تا سه نمره گذاری مي شود. 

نمره کل از جمع نمرات سواالت به دست مي آید؛ بنابراین 

و حداقل صفر است که  63حداکثر نمره در این پرسشنامه 

است. در این آزمون نمرات باالتر نشان دهنده افسردگي بیشتر 

است؛ به این معني که آزمودني نمره صفر تا  13نقطه برش 

سالم با افسردگي جزئي )تقریباً غیرافسرده( و آزمودني با  13

مبتال به افسردگي خفیف تا شدید تلقي مي  63تا  14نمره 

( روایي سازه آن را تایید کردند و 23شود. بک و همكاران )

و  86/0و میانگین  92/0تا  73/0 ثبات دروني این ابزار را

 81/0و غیربیمار را  86/0ضریب آلفا برای گروه بیمار را 

( روایي 24گزارش کردند. همچنین دابسون و محمدخاني )

سازه و تحلیل عاملي آن را تایید کردند و ضریب پایایي به 

را  93/0را برای بیماران سرپایي،  92/0روش آلفای کرونباخ 

و ضریب بازآزمایي به فاصله یک هفته را  برای دانشجویان

به دست آورده اند. در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایي  93/0

این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب 

 به دست آمد. 83/0اعتماد پرسشنامه 

 

 نتایج

ی دختران دبیرستاني با توجه به یافته های توصیفي در نمونه

 46.7و سوم به ترتیب بیشترین فراواني ) ی دومفاقد پدر، پایه

درصد( را به خود اختصاص  10.0درصد( و کمترین فراواني )
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 مصطفي دریادار  و همكاران

درصد از حجم نمونه نیز به دختران دبیرستاني  43.3اند و داده

ی اول تعلق دارد. در نمونه دختران دبیرستاني فاقد مادر، پایه

نمونه  درصد از حجم 56.7و  43.3ی اول و دوم به ترتیب پایه

ی دختران دبیرستاني اند. در نمونهرا به خود اختصاص داده

 83.3ی اول و چهارم به ترتیب بیشترین )واجد والدین، پایه

درصد( حجم نمونه را به خود  6.7درصد( و کمترین )

-درصد از حجم نمونه نیز به دانش 10اند، اختصاص داده

ران دبیرستاني ی دختی سوم تعلق دارد. در نمونهآموزان پایه

، 40.0سال به ترتیب  17و  16، 15های سني فاقد پدر، گروه

-درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده 20.0و  40.0

و  43.0، 30.0اند. در نمونه دختران دبیرستاني فاقد مادر، 

، 15های سني درصد از حجم نمونه به ترتیب به گروه 26.7

ی دختران دبیرستاني واجد نهسال تعلق دارد. در نمو 17و  16

، 73.3سال به ترتیب  17و  16، 15های سني والدین نیز گروه

 اند.درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده 6.7و  20

 

 

 های آننفس و زیرمتغیرهای مرکزی و پراکندگي متغیر عزتشاخص. 1جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار مقدارکمترین  گروه متغیر

ت
ی عز

زیرمتغیرها
س

نف
 

 

نفس عزت

 عمومي

 2.321 9.30 14.0 4.0 فاقد پدر

 1.889 10.13 15.0 6.0 فاقد مادر

 2.011 11.57 15.0 9.0 واجد والدین

نفس عزت

 خانوادگي

 1.612 4.57 8.0 1.0 فاقد پدر

 1.372 4.67 7.0 2.0 فاقد مادر

 1.184 6.09 8.0 4.0 واجد والدین

نفس عزت

 اجتماعي

 2.625 9.27 15.0 5.0 فاقد پدر

 2.285 9.87 14.0 5.0 فاقد مادر

 2.537 13.10 18.0 10.0 واجد والدین

نفس عزت

 تحصیلي

 1.454 3.57 7.0 1.0 فاقد پدر

 1.313 4.0 7.0 1.0 فاقد مادر

 0.999 5.37 7.0 4.0 واجد والدین

 نفسعزت

 5.778 26.70 43.0 18.0 فاقد پدر

 4.551 28.67 40.0 20.0 فاقد مادر

 5.823 36.13 49.0 28.0 واجد والدین

 

 های مرکزی و پراکندگي متغیر ابراز وجودشاخص. 2جدول

 انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار گروه متغیر

 ابراز وجود

 7.352 45.87 75.0 25.0 فاقد پدر

 12.95 45.86 70.0 22.0 فاقد مادر

 10.460 44.80 66.0 24.0 واجد والدین
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 های آنشناختي و زیرمتغیرهای مرکزی و پراکندگي متغیر بهزیستي روانشاخص. 3جدول

 انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار گروه متغیر

ی بهزیستي روان
زیرمتغیرها

شناختي
 

 

 تسلط محیطي

 2.55 12.62 16.0 8.0 فاقد پدر

 2.307 11.59 15.0 7.0 فاقد مادر

 2.182 15.17 21.0 12.0 واجد والدین

 پذیرش خود

 2.74 14.34 21.0 10.0 فاقد پدر

 2.492 13.0 17.0 7.0 فاقد مادر

 1.924 16.57 21.0 14.0 واجد والدین

داشتن هدف در 

 زندگي

 4.083 14.62 21.0 8.0 فاقد پدر

 2.58 13.52 19.0 7.0 فاقد مادر

 2.675 16.50 21.0 13.0 واجد والدین

 رشد فردی

 3.815 12.86 19.0 6.0 فاقد پدر

 2.350 12.89 18.0 9.0 فاقد مادر

 2.539 16.97 21.0 12.0 واجد والدین

 استقالل

 4.595 12.55 21.0 5.0 فاقد پدر

 3.589 12.21 21.0 5.0 فاقد مادر

 2.574 17.17 21.0 13.0 واجد والدین

رابطه مثبت با 

 دیگر

 3.139 13.93 21.0 8.0 فاقد پدر

 2.003 13.10 18.0 9.0 فاقد مادر

 2.312 17.37 21.0 13.0 واجد والدین

 شناختيبهزیستي روان

 12.59 80.93 110.0 67.0 فاقد پدر

 7.68 75.31 89.0 56.0 فاقد مادر

 9.450 99.73 12.0 84.0 واجد والدین

 

 

 های مرکزی و پراکندگي متغیر افسردگيشاخص . 4جدول

 انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار گروه متغیر

 افسردگي

 9.170 20.20 38.0 1.0 فاقد پدر

 14.009 29.48 63.0 1.0 فاقد مادر

 10.176 11.20 31.0 0.0 واجد والدین
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 شناختي و افسردگينفس، ابراز وجود، بهزیستي رواننتایج تحلیل واریانس چندمتغیری )مانوا( روی متغیرهای عزت. 5جدول

 مقدار نام آزمون
ی هآمار

 فیشر

ی درجه

آزادی 

 فرضیه

ی درجه

 آزادی خطا

سطح 

 معناداری
 مجذور

𝐸𝑡𝑎 

 توان آزمون

 1.000 0.378 0.000 162.00 8.0 12.323 0.757 اثر پیالیي

 1.000 0.446 0.000 160.00 8.0 16.111 0.307 اثر المبدای ویلكز

 1.000 0.507 0.000 158.00 8.0 20.278 2.053 اثر هتلینگ

 1.000 0.661 0.000 81.00 4.0 39.433 1.947 روی بزرگترین ریشه

 

دهد که بین سه گروه دختران دبیرستاني ها نشان ميشود سطح معناداری تمامي آزمونمشاهده مي 5ی طور که در جدول شمارههمان

دارد. برای بررسي تفاوت بین شناختي و افسردگي( تفاوت معنادار وجود نفس، ابراز وجود، بهزیستي رواندر یكي از متغیرها )عزت

دختران دبیرستاني فاقد پدر، فاقد مادر و واجد والدین، در هر یک از متغیرها، آزمون تحلیل واریانس یک عاملي در متن مانوا انجام 

 دهد.نتایج تحلیل واریانس یک عاملي را نشان مي 4-10ی شده است. جدول شماره

 

 شناختي و افسردگينفس، ابراز وجود، بهزیستي روانعاملي در متغیرهای عزتنتایج تحلیل واریانس یک  . 6جدول

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

ی درجه

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

ی آماره

 فیشر

سطح 

 معناداری
 مجذور

𝐸𝑡𝑎 

توان 

 آزمون

 1.000 0.369 0.000 24.278 743.198 2 1486.397 نفسعزت

 0.075 0.004 0.848 0.165 18.145 2 36.291 ابراز وجود

 1.000 0.524 0.000 45.602 4765.872 2 9531.744 شناختيبهزیستي روان

 1.000 0.301 0.000 17.856 2291.313 2 4582.627 افسردگي

شود فرض مشاهده مي 6ی گونه که در جدول شمارههمان

دختران نفس بین سه گروه از برابری میانگین متغیر عزت

𝐹شود )دبیرستاني تأیید نمي = 24.278, 𝑃 < 0.01 ،)

نفس دختران دبیرستاني فاقد دیگر بین میانگین عزتعبارتبه

پدر، فاقد مادر و واجد والدین تفاوت معنادار وجود دارد؛ 

شود. نتایج بنابراین فرضیه اصلي اول پژوهش تأیید مي

ها با آزمون دوی میانگین گروهآمده از مقایسه دوبهدستبه

دهد که میانگین ( نشان مي7یتوکي )جدول شماره

نفس دختران دبیرستاني واجد والدین بیشتر از میانگین عزت

-نشان مي 7ی باشد. همچنین جدول شمارهدو گروه دیگر مي

نفس دختران دبیرستاني فاقد پدر و دهد که بین میانگین عزت

 فاقد مادر تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 

دوی میانگین نتایج آزمون توکي : مقایسه دوبه. 7جدول

 نفسها در متغیر عزتگروه

دختران 

 دبیرستاني
 تعداد

 هازیرگروه

1 2 

  26.62 29 فاقد پدر

  28.59 27 فاقد مادر

 36.13  30 واجد والدین
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سطح 

 معناداری
 0.373 1.000 

 های مختلف نمایش داده شده است. میانگین گروه

 

، فرض برابری 7ی آمده در جدول شمارهدستمطابق نتایج به

میانگین متغیر ابراز وجود بین سه گروه از دختران دبیرستاني 

𝐹شود )تأیید مي = 0.165, 𝑃 > دیگر بین عبارت(، به0.01

میانگین ابراز وجود دختران دبیرستاني فاقد پدر، فاقد مادر و 

ندارد؛ بنابراین فرضیه واجد والدین تفاوت معنادار وجود 

شود. همچنین این جدول نشان اصلي دوم پژوهش تأیید نمي

شناختي دهد که فرض برابری میانگین متغیر بهزیستي روانمي

𝐹شود )بین سه گروه از دختران دبیرستاني تأیید نمي =

45.602, 𝑃 < دیگر بین میانگین بهزیستي عبارت(، به0.01

ني فاقد پدر، فاقد مادر و واجد شناختي دختران دبیرستاروان

والدین تفاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراین فرضیه اصلي سوم 

دوی آمده از مقایسه دوبهدستشود. نتایج بهپژوهش تأیید مي

( نشان 8ی ها با آزمون توکي )جدول شمارهمیانگین گروه

شناختي دختران دبیرستاني دهد که میانگین بهزیستي روانمي

باشد. الدین بیشتر از میانگین دو گروه دیگر ميواجد و

دهد که بین میانگین نشان مي 8ی همچنین جدول شماره

شناختي دختران دبیرستاني فاقد پدر و فاقد مادر بهزیستي روان

 تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 

دوی میانگین نتایج آزمون توکي : مقایسه دوبه . 8جدول

 شناختيروان ها در متغیر بهزیستيگروه

دختران 

 دبیرستاني
 تعداد

 هازیرگروه

1 2 

  75.22 29 فاقد پدر

  80.93 27 فاقد مادر

 99.733  30 واجد والدین

سطح 

 معناداری
 0.094 1.000 

 های مختلف نمایش داده شده است. میانگین گروه

 

شود که فرض مشاهده مي 8ی گونه که در جدول شمارههمان

میانگین متغیر افسردگي بین سه گروه از دختران برابری 

𝐹شود )دبیرستاني تأیید نمي = 17.856, 𝑃 < 0.01 ،)

دیگر بین میانگین افسردگي دختران دبیرستاني فاقد عبارتبه

پدر، فاقد مادر و واجد والدین تفاوت معنادار وجود دارد؛ 

شود. نتایج بنابراین فرضیه اصلي سوم پژوهش تأیید مي

ها با آزمون دوی میانگین گروهآمده از مقایسه دوبهدستبه

دهد که میانگین ( نشان مي9ی توکي )جدول شماره

افسردگي دختران دبیرستاني فاقد مادر بیشتر از میانگین دو 

دهد نشان مي 9ی باشد. همچنین جدول شمارهگروه دیگر مي

میانگین افسردگي دختران دبیرستاني فاقد پدر بیشتر از 

باشد، انگین افسردگي دختران واجد والدین ميمی

دیگر دختران دبیرستاني واجد والدین کمترین عبارتبه

 میانگین افسردگي را در میان سه گروه دارند. 

 

دوی میانگین نتایج آزمون توکي : مقایسه دوبه. 9جدول

 ها در متغیر افسردگيگروه

دختران 

 دبیرستاني
 تعداد

 هازیرگروه

1 2 3 

واجد 

 والدین
30 11.20  

 

  20.207  29 فاقد پدر

 29.149   27 فاقد مادر

سطح 

 معناداری
 1.000 1.000 

1.000 

 های مختلف نمایش داده شده است. میانگین گروه

 

 بحث 

نفس، ابراز وجود، پژوهش حاضر با هدف مقایسه عزت

بهزیستي رواني و افسردگي دانش آموزان دختر دبیرستاني 

واجد و فاقد والدین شهرستان آبادان صورت پذیرفته است. 

نفس، ابراز وجود، نتایج مطالعه نشان داد که بین عزت
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 مصطفي دریادار  و همكاران

بهزیستي رواني و افسردگي دانش آموزان دختر واجد والدین 

داری وجود دارد و دانش آموزان قد والدین تفاوت معنيو فا

فاقد والدین نسبت به دانش آموزان واجد والدین از 

تری و از افسردگي باالتری نفس و بهزیستي رواني پایینعزت

برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد که بین ابراز وجود 

فاقد دانش آموزان دختر واجد والدین و دانش آموزان دختر 

داری وجود ندارد. نتایج این پژوهش با والدین تفاوت معني

(، 25(  شكیبا و ضیایي )13نتایج پژوهش نریماني و همكاران )

( 27( و کونرکاکوکایا و آیسیک )26کیشا و همكاران )

 ( هماهنگ است.2مجتهدزاده و نیسي )

طور که فرزندان رشد توان گفت همانهاميدر تبیین این یافته 

گذارند و ها تأثیر مينفس آنکنند عوامل مختلفي بر عزتمي

کنند. با ها پیامدهای مختلفي در ارتباط با خود دریافت ميآن

توان مطرح ساخت که در نظر گرفتن تحقیقات پیشین مي

شرایط خانوادگي سالم و امن برای رشد شخصیت فرزندان 

 مؤثر است و نقش عوامل خانوادگي برای بهداشت رواني

باشد. در ها با اهمیت مينفس آنخصوص عزتفرزندان و به

نفس قسمتي از شخصیت طبیعي هر انساني حقیقت، عزت

نوعي است و بدیهي است که هر شخصي در وجود خود به

(. اما این احساس ارزشمندی 28کند )احساس ارزشمندی مي

در افراد مختلف دارای درجات متفاوتي است و در نوجوانان 

زیادی بسته به نوع نگاه والدین در تربیت و آموزش  تا حد

فرزندان است. بدیهي است که فقدان یكي از والدین آموزش 

و یادگیری فرزند را دچار اخالل کرده و سبب ابتالء نوجوانان 

اجتماعي، اختالالت رواني  -های رفتاری به انواع ناهنجاری

 گردد.نفس ميو شخصیتي ازجمله کاهش عزت

باشد از جمله های مختلفي احتماالً مطرح ميمیان تبیین در این

های فرهنگي میان جوامع غربي با جامعه ما، چراکه در تفاوت

ی ایراني به دالیل مذهبي، اجتماعي و حتي فرهنگ جامعه

قومي، بر اهتمام و رسیدگي به امور مختلف فرزندان فاقد 

ساز ابراز هتواند زمینگردد و این توجه ميوالدین تأکید مي

وجود در دانش آموزان فاقد والدین همچون دانش آموزان 

تواند این باشد که دانش واجد والدین گردد. تبیین دیگر مي

ی عمر خود هستند که آموزان دبیرستان در مقطعي از چرخه

طلبي، جرئت ورزی، نشان دادن سویاستقاللطور طبیعي بهبه

شناخت هویت خود و های خود، توجه به دوستان، توانایي

توانند منجر پردازند که این عوامل ميدنیای پیرامون خود مي

آموز شده و مقاومت او را به افزایش جرئت ورزی در دانش

در مقابل عوامل فشارزا ازجمله فقدان یكي از والدین افزایش 

توان دهد. یک تبیین احتمالي دیگر که در این خصوص مي

که نوجواني که یكي از والدین  به آن اشاره نمود این است

خود را از دست داده ممكن است به دنبال این رویداد توجه 

و حمایت بیشتری از سوی مادر یا پدر در قید حیات، برادران 

و خواهران و اقوام و آشنایان دریافت نماید )این مقدار 

حمایت دریافت شده حتي ممكن است بیش از مقدار حمایت 

(. 14نمود( )ود والدین دریافت ميباشد که در صورت وج

تواند منجر به این مسئله شود که این حمایت بیشتر مي

نوجواني که یكي از والدین خود را از دست داده است، 

های احساس نكند که فقدان یكي از والدین توأم با گرفتاری

تواند و مشكالت روزافزون است و خود همین احساس، مي

تنها منجر به یأس و نومیدی دهد که نهاو را در موقعیتي قرار 

پاس حمایتي که انتظار آن را دارد جرئت در او نگردد بلكه به

او در انجام امور مختلف زندگي بیشتر شده و درنتیجه 

 نماید.تر ابراز وجود ميراحت

توان گفت که بهزیستي رواني بیشتر در تبیین این یافته مي

رضایت از زندگي  صورت یک فرآیند شناختي است کهبه

نشانگر اصلي آن است و تحت عناوین تسلط محیطي، پذیرش 

خود، داشتن هدف در زندگي، رشد فردی، استقالل و رابطه 

تواند دور از کند. بنابراین نميمثبت با دیگران نمود پیدا مي

ذهن باشد که نوجواني که یكي از والدین خود را از دست 

ی احساس رضایت کمتری داده است نسبت به نوجوانان عاد

شناختي بیشتری برخوردار داشته باشد و از مشكالت روان

(. نوجواني با بلوغ جسماني آغازشده و بلوغ 29گردد )

شناختي که شناختي را نیز به همراه دارد، و بلوغ روانروان

ترین نمودهای بهزیستي رواني است تحت تأثیر یكي از مهم

ع، بهزیستي رواني عامل وجود والدین قرار دارد. درواق
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ی ی مهمي برای وضعیت رواني کودک، نحوهبینیكنندهپیش

ساالن، رشد شناختي، برقراری ارتباط با همساالن و بزرگ

های بعد های تحصیلي فرزندان در سالهوش و موفقیت

خواهد بود و در این میان والدین در ایجاد کارکرد سالم 

دان در حال الگوبرداری های کودکي که فرزنویژه در سالبه

(، 30ها هستند نقش بسیار مهمي دارند )سازی با آنو همسان

بنابراین فقدان یكي از والدین تأثیر بسزایي در پایین آمدن 

توان گفت که بهزیستي رواني فرزندان دارد و در کل مي

های ای محدود است و کنش و واکنشمحیط خانواده، جامعه

شناختي فرزندان ي در بهزیستي روانمیان اعضاء تأثیر بسزای

 دارد.

توان به اجرای های این پژوهش مياز جمله محدودیت

پژوهش بر روی دانش آموزان دختر دبیرستاني در شهرستان 

ها به دختران غیر آبادان اشاره کرد. بنابراین در تعمیم یافته

آموز و نیز به جنس مخالف و شهرهای دیگر، باید دانش

آمده از تحقیق دستهای بهرا رعایت کرد. یافته جانب احتیاط

نفس دانش آموزان فاقد حاضر نشان داد که میزان عزت

باشد و با توجه والدین کمتر از دانش آموزان واجد والدین مي

نفس تواند نقش مؤثری در افزایش عزتکه مدرسه ميبه این

ن و شود که معلمین، مربیادانش آموزان ایفا کند پیشنهاد مي

های برنامه و فعالیتهایفوقمشاوران مدرسه با برقراری فعالیت

ورزشي و مسابقات در مدرسه و تشویق به انجام تكالیف 

نفس طورکلي و عزتنفس دانش آموزان بهدرسي عزت

 طور خاص بهبود دهند. دانش آموزان فاقد والدین را به
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 Abstract 
Introduction: The aim of this study was to compare self-esteem, 

assertiveness, mental well-being and depression of female students with and 

without parents in high school in Abadan. 

Materials and Methods: This is a comparative causal study. In this study, 

the multi-stage cluster sampling method of 90 students (30 with parents, 30 

without father and 30 without mother) of Abadan secondary schools were 

included in the study. For data collection, Cooper-Smith self-esteem scale, 

Gambrill and Reggie expression, Reef psychological well-being and Beck 

depression were used after determining validity and reliability. Study data 

were analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of 

variance, one-way analysis of variance and Tukey test. 

Results: The results of the study showed that there is a significant difference 

between self-esteem, assertiveness, psychological well-being and depression 

of orphaned and orphaned female students. They had higher depression. The 

results also showed that there is no significant difference between the 

expression of female students with parents and female students without 

parents. 

Conclusion: Students without parents had lower self-esteem and 

psychological well-being and depression than students with parents. 

Key words: self-esteem, assertiveness, mental well-being, depression 
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