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 انیو عزت نفس دانشجو ین خانواده با رشد اجتماعيب يارتباط آمار

 0يريآزاده مج، 9يرضا مؤمن

و  يبا همنوعان خود سدازگار  ديخود در اجتماع ادامه دهد، با اتيبتواند به ح هكنيا ياست و برا ياجتماع يموجود انسان

امدل  ك يافتگيد از عددم رشدد    يناشد  شدتر يافدراد جامعده ب   ريجوانان با سدا  يينوا همو  يعدم سازگار. داشته باشد يينوا هم

سدالم و   ح،يداشدتن روابدط صدح   . را بر هم زندد  ينظام اجتماع ي رازهيشدر دراز مدت  تواند يامر م نيا. هاست آن ياجتماع

بدا   شدود  يل مد كدچدار مشد   هدا  آن يه رشد اجتماعك يانيدانشجو. باشد يمال آدمكرشد و  ديلك تواند يم گرانيمثبت با د

رد خانواده بدا رشدد   كن عملين ارتباط بييق حاضر با هدف تعيرو تحق  نياز ا .روبرو خواهند شد يا دهيالت عدكمسائل و مش

 .ان انجام شده استيدانشجو ياجتماع

 يه به صدورت تصدادف  كان دانشگاه زابل ينفر از دانشجو 999 يه بر روكاست  يليتحل -يفيمطالعه توص يكق حاضر يتحق

 راكد سدنجش   اسدتاندارد  برگرفته از سه پرسشنامه يا اطالعات پرسشنامه يگردآور ابزار. ده، انجام شده استيانتخاب گرد

. باشدد  يمد  تيوپراسمك نفس عزت پرسشنامهو  لنديوا يتست رشد اجتماعو  مستر كم يه الوياساس نظر رب خانواده ييآ

 .دنديل گرديه و تحليرسون تجزيپ يب همبستگيو ضر ANOVAو  t يها اطالعات توسط آزمون

بدوده   09و  09ب برابدر بدا   يان دختر و پسر به ترتيدانشجو ن سنيانگيم. اند ه پسر بودهيان دختر و بقيدرصد از دانشجو65

و شغل  يسن اجتماع نين بيهمچن. است ان دختريدانشجواز  شتريب ان پسرين دانشجويبدر  يسن اجتماعن يانگيم. است

 تاليتحصد  بدا  يسدن اجتمداع   ياز طرفد . وجدود نددارد   ياما با شغل مادر ارتباط معنادار وجود دارد يدار يرابطه معن پدر

خدانواده  لذا  .رابطه دارد انيدانشجوعزت نفس  و يرد خانواده با سن اجتماعكعملن يهمچن. دارد يدار يرابطه معن نيوالد

 . گذارد يم ريتأث و عزت نفس آنان يبر رشد اجتماع

. ندد يگز يخود برمد  يابيه در هنگام ارزكاست  ييارهايها و مع كنفس هر فرد در واقع متأثر از مال ه سطح عزتك ييآنجا از

لدذا   آموزندد،  يخود مد  نياز والد ژهيو به گرانياز د عمدتاً دهند يخود مورد استفاده قرار م يابيارز يه افراد براك ييارهايمع

جده  يشدود و در نت  يمد  ياركش تعامل و هميز موجب افزاين نيگردد و ا يش عزت نفس ميرد خوب خانواده باعث افزاكعمل

 .گردد يم يرشد اجتماع شين موضوع باعث افزايا

 

 اني، دانشجوعزت نفس ،يرشد اجتماع خانواده،: يديلك يواژه ها

                                                           
 rm9849@gmail.com، دانشگاه بيرجند يمرب.   

 a.mojiri8089@yahoo.com، دانشگاه بيرجند يمرب .  
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