
 یافته های پژوهش

 .اند شده معیار گزارش انحراف میانگین و از کمینه، بیشینه، اعم پژوهش متغیرهای توصیفی های شاخص 1 جدول در

که این شاخص ها در جدول  برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون چولگی و کشیدگی استفاده شدهمچنین 

 گزارش شده اند. 1شماره 

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یها شاخص: 1 جدول

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه متغیر

 06/0 -49/0 83/13 75/75 102 34 حرمت خود

 12/0 -36/0 35/9 34/93 113 63 انسجام خانواده

 14/0 -27/0 24/11 89/51 63 15 عاطفه مثبت پدر

 -60/0 -29/0 06/8 29/29 42 10 آمیزش پدرانه

 -82/0 -17/0 57/7 89/21 35 5 و شنود پدر گفت

 -10/0 -38/0 97/1 74/4 7 1 خشم

 89/0 -45/0 38/15 31/89 105 36 عاطفه مثبت مادر

 -11/0 -14/0 23/3 78/9 14 4 آزردگی

 -51/0 -69/0 53/4 87/15 21 5 همانندسازی

 -25/0 -66/0 37/8 01/38 49 17 گفت و شنود مادر

 توان می بنابراین. باشد می 1 از کمتر متغیرها تمامی برای کشیدگی و چولگی مطلق قدر ،1 شماره جدول به توجه با

باشد و می توان از آزمون های پارامتریک مانند ضریب همبستگی گشتاوری  می نرمال متغیرها توزیع که گرفت نتیجه

 سیون چندگانه استفاده نمود.پیرسون و رگر

از ضریب همبستگی گشتاوری  فرزند با حرمت خود دانش آموزان –واده و تعامل والد رابطه انسجام خانبرای بررسی 

فرزند و حرمت خود  –انسجام خانواده، تعامل والد ماتریس همبستگی رابطه بین  2پیرسون استفاده شد. در جدول 

 گزارش شده اند.

 فرزند و حرمت خود –انسجام خانواده، تعامل والد  بین رابطه یهمبستگ سیماتر: 2جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

          1 انسجام خانواده 1

         1 41/0** عاطفه مثبت پدر 2

        1 62/0** 39/0** آمیزش پدرانه 3

       1 65/0** 67/0* 38/0** گفت و شنود پدر 4

      1 39/0** 39/0** 38/0** 22/0** خشم 5

     1 22/0** 34/0** 39/0** 50/0** 45/0** مادرعاطفه مثبت  6

    1 35/0** 10/0 21/0** 33/0** 18/0** 12/0* آزردگی 7

   1 39/0** 66/0** 27/0** 36/0** 42/0** 48/0** 37/0** همانندسازی 8

  1 56/0** 27/0** 67/0** 28/0** 37/0** 37/0** 43/0** 47/0** گفت و شنود مادر 9

 1 53/0** 49/0** 30/0** 54/0** 37/0** 59/0** 62/0** 58/0** 44/0** خودحرمت  10

*p<0.05, **p<0.01 

 و گفت، ( =62/0r) پدرانه آمیزش، ( =58/0r) پدر مثبت عاطفه، ( =44/0r) خانواده انسجامرابطه  2با توجه به جدول 

و  ( =49/0r) همانندسازی، ( =30/0r) آزردگی، ( =54/0r) مادر مثبت عاطفه، ( =37/0r) خشم، ( =59/0r) پدر شنود

با توجه به این  معنی دار می باشد. 01/0با حرمت خود دانش آموزان مثبت و در سطح  ( =53/0r) مادر شنود و گفت

پدر،  خشم، پدر شنود و گفت، پدرانه آمیزش، پدر مثبت عاطفه، خانواده انسجامیافته ها می توان گفت که با افزایش 

میزان حرمت خود دانش آموزان افزایش می یابد  مادر شنود و گفتمادر و  همانندسازیمادر،  آزردگی، مادر مثبت عاطفه

 و برعکس با کاهش این متغیرها، میزان حرمت خود دانش آموزان کاهش می یابد.

، از رگرسیون چندگانه فرزند-انسجام خانواده و مولفه های تعامل والداز روی  حرمت خود دانش آموزان ینیب یشپبرای 

عاطفه مثبت مادر، گام سوم انسجام خانواده در گام دوم  آمیزش پدرانه،در گام اول که به صورت گام به گام استفاده شد. 

چون به  بقیه متغیرهاگام حفظ نمودند.  چهاروارد معادله شده و معنی داری خود را در طی این  و گام چهارم خشم پدر

 نتایج تحلیل رگرسیون گزارش شده اند.  3. در جدول نداز معادله حذف شد ندسطح معنی داری نرسید

 

 

 

 

 

 

 



 نیب شیپ یرهایمتغ بر حرمت خود رگرسیون آماری های مشخصه و واریانس تحلیل رگرسیون، مدل خالصه: 3جدول 

مجموع  مدل گام

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 F p R 2R 2RΔآماره 

 39/0 39/0 62/0 001/0 33/162 83/18971 1 83/18971 رگرسیون 1

      86/116 252 03/29450 باقیمانده 

 11/0 50/0 70/0 001/0 90/125 90/12124 2 81/24249 رگرسیون 2

      30/96 251 05/24172 باقیمانده 

 01/0 51/0 71/0 001/0 87/97 16/8289 3 48/24867 رگرسیون 3

      21/94 250 39/23554 باقیمانده 

 01/0 52/0 72/0 001/0 72/68 86/6351 4 46/25407 رگرسیون 4

      42/92 249 40/23014 باقیمانده 

 .آمیزش پدرانه بین:متغیر پیش: 1گام 

 .آمیزش پدرانه، عاطفه مثبت مادر بین:متغیر پیش :2گام 

 .مادر، انسجام خانوادهآمیزش پدرانه، عاطفه مثبت  بین:متغیر پیش :3گام 

 .آمیزش پدرانه، عاطفه مثبت مادر، انسجام خانواده، خشم پدر بین:متغیر پیش :4گام 

از روی متغیرهای پین بین، مجموع  حرمت خودتوان نتیجه گرفت در تبیین می 3بر اساس نتایج مندرج در جدول 

 52از واریانس متغیر مالک را تبیین و پیش بینی می کنند یعنی متغیرهای پیش بین  2R= 52/0متغیرهای پیش بین 

 1درصد، انسجام خانواده  11درصد، عاطفه مثبت مادر  39آمیزش پدرانه را تبیین می کنند.  حرمت خوددرصد نمره 

مشاهده شده برای متغیرهای  Fرا پیش بینی می کنند. میزان  حرمت خوددرصد از تغییرات  1نیز  درصد و خشم پدر

متغیر به صورت معنی داری قادر به پیش  چهارمعنادار است. این یافته نشان می دهد که این  001/0پیش بین در سطح 

نیز ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده و بررسی معنی داری این  4هستند. در جدول  حرمت خودبینی 

 ضرایب گزارش شده اند.

 نیب شیپ یرهایمتغ یرو حرمت خود گام به گام ونیرگرس بیضرا: 4 جدول

 هاشاخص

 امتغیره
B  خطای استانداردb ß t معناداری 

 28/44 56/2  28/17 001/0 (aعدد ثابت )

 001/0 96/7 41/0 08/0 70/0 آمیزش پدرانه

 001/0 99/5 30/0 04/0 27/0 عاطفه مثبت مادر

 02/0 44/2 12/0 07/0 18/0 انسجام خانواده

 02/0 41/2 11/0 33/0 81/0 خشم پدر

بر حرمت خود دانش آموزان مثبت و  ( =30/0β)و عاطفه مثبت مادر  ( =41/0β)آمیزش پدرانه اثر  4با توجه به جدول 

بر این متغیر مثبت و در  ( =11/0β)و خشم پدر  ( =12/0β)معنی دار می باشد. اثر انسجام خانواده  001/0در سطح 

آمیزش پدرانه، عاطفه مثبت مادر،  افزایش با توجه به این یافته ها می توان گفت که بامعنی دار می باشد.  05/0سطح 

 انسجام خانواده و خشم پدر، میزان حرمت خود دانش آموزان افزایش می یابد.


