
MEJDS. 2020; 10:228.  

 Published online 2021 March. Research Article 

The Relationship between Adolescents' Sense of Relative Deprivation and 

Their Expectations of Parents 

Abedinzadeh A1, *Mohammadi A1, Jahanbakhsh E1 

Author Address 

1. Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran. 

*Corresponding author’s email: Asghar.mo.de@gmail.com 

Received: 2020 September 12; Accepted: 2020 October 27 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Abstract 

Background & Objectives: Cultural traditions in Iran, more than other aspects of social life, have undergone changes; accordingly, some social 

developments have facilitated the emergence of social groups with different viewpoints and aspirations. Social changes induced by modernization 
have altered the kinds of children’s expectations from their parents. The family institution is in a state of crisis; not only parents are unable to 

meet their children's new expectations, but also there is no substitute for their children's new expectations. Such conditions also lead to family 

crises and the inability of parents to meet their children's expectations of them. The present world has raised the level of social awareness and 
public literacy, and concurrently, elevated and varied the level of children’s expectations from their parents. The present study aimed to explore 

the relationship between adolescents' sense of relative deprivation and their expectations of their parents. 

Methods: This was a cross–sectional and correlational study. The statistical population of the study included all adolescents in South Khorasan 
Province, Iran, aged 13–18 years (according to the 2016 family statistics, i.e., about 75561 adolescents). In this study, Krejcie and Morgan’s 

table (1970) was used to estimate the sample size (N=384). However, to ensure the adequacy of the sample size and given the potential sample 

dropout, the sample size was increased to 580 subjects. The study participants were selected using a stratified sampling method. The inclusion 
criteria of the present study included being a student (seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, & 12th grades) in South Khorasan Province and desire to 

participate in the study. The provision of incomplete questionnaires was also considered as the exclusion criterion of the study. Data collection 

tools were Questionnaire of Children's Expectations of Parents, the Rate of Childbearing (Naseri et al., 2016), and the Level of Relative 
Deprivation Questionnaire (Rastegar Khaled et al., 2014). Data analysis was performed using SPSS at descriptive and analytical levels. 

Descriptive statistics, including frequency and percentage, were employed for nominal and ranking variables. In analytical statistics, to compare 

the expectations of respondents from their parents by gender and their educational level, a t–test was implemented. Besides, the effect of the 
independent variable was estimated by the Pearson correlation coefficient. The significance level was set at 0.05 and the confidence level was 

considered 95%. 

Results: The present research findings indicated that the mean±SD score of children’s expectations from their parents was measured as 
47.30±12.56. The mean±SD score of adolescents' expectations from parents was higher in the economic dimension (14.86±2.17) and lower in 

the political dimension (10.27±1.32), compared to the other dimensions. The mean±SD score of respondents' expectations from parents in social 

dimension (13.52±2.24) and cultural dimension (12.02±1.67) was also calculated. The mean±SD expectations of male students (63.44±17.64) 
from their parents were higher than those of their female counterparts (58.34±14.05). Furthermore, the expectations of the tenth, 11th, and 12th–

grade students (62.09±15.47) were higher than those of the seventh, eighth, and ninth–grade students (60.27±12.03). The mean±SD score of 

relative deprivation among the explored subjects was equal to 17.24±1.70. There was an inverse relationship between the sense of relative 
deprivation and expectations from parents in the study participants (r=–0.294, p=0.001). In other words, the higher the relative deprivation among 

adolescents, the lower the expectations of their parents. There was a significant and inverse relationship between the degree of the study subjects’ 

relative deprivation and all 4 dimensions of children's expectations of parents, including cultural (r=–0.285, p<0.001), economic (r=–0.321, 
p=0.013), political (r=–0.236, p=0.001), and social (r=–0.154, p=0.003); however, the inverse correlation of the economic dimension was greater 

than the other 3 dimensions. 

Conclusion: Considering the inverse relationship between the sense of relative deprivation and expectations from parents in the study 
participants, an important approach to respond to the adolescent’s expectations is to improve their economic condition and reduce their relative 

deprivation through socioeconomic development. 

Keywords: Children's expectations from parents, Sense of relative deprivation, Adolescents. 
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  .۸۲۲(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ دنفسا برخط انتشار   

 ها از والدیناحساس محرومیت نسبی نوجوانان با انتظارات آن بررسی رابطٔه

 ۲اسماعیل جهانبخش ،۲، *اصغر محمدی1زادهعابدینعلیرضا 

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی، دهاقان، ایران؛. دانشجوی دکتری تخصصی، گروه جامعه1

 .شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی، دهاقان، ایرانتری تخصصی، گروه جامعهک. د۲
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

موازات آن سطح توقعات و انتظارات فرزندان از والدین سواد عمومی شده و به و های اجتماعیسطح آگاهی افزایششدن باعث از مدرنتغییرات اجتماعی ناشی زمینه و هدف:
ها از والدینشان اسان جنوبی با انتظارات آناحساس محرومیت نسبی نوجوانان استان خر هدف بررسی رابطٔه تر از گذشته شده است. پژوهش حاضر بامراتب بیشتر و متفاوتنیز به

 انجام شد.
روش هسال و ب 1۸تا1۳ با دامنٔه سنینفر از نوجوانان استان خراسان جنوبی  ۵۸۰و در میان  1۳۹۸حاضر در سال  این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی بود. مطالعٔه بررسی:روش
( و میزان احساس 1۳۹۵ های انتظارات فرزندان از والدین و میزان فرزندمداری )ناصری و همکاران،ها، پرسشنامهری دادهد. ابزار گردآوشای متناسب انجام گیری طبقهنمونه

ضریب و  تی در دو سطح توصیفی و تحلیلی با آزمون ۲۵ نسخٔه SPSSافزار آماری ها با استفاده از نرم( بود. تحلیل داده1۳۹۳، رستگارخالد و همکارانمحرومیت نسبی )
 بود. ۰٫۰۵سطح معناداری برابر با  صورت گرفت.همبستگی پیرسون 

عد سیاسی ( بیشتر و در بُ 1۴٫۸۶±۲٫1۷عد اقتصادی )انتظارات نوجوانان از والدین در بُ بود. نمرٔه ۴۷٫۳۰±1۲٫۵۶انتظارات فرزندان از والدینشان  میانگین نمرٔه ها:یافته
بود. بین احساس محرومیت نسبی نوجوانان و انتظارات  1۷٫۲۴±1٫۷۰گویان احساس محرومیت نسبی پاسخ . میانگین نمرٔهت آمددسبه( کمتر از سایر ابعاد 1۰٫۲۷±1٫۳۲)
 (.p، ۰٫۲۹۴-=r<۰٫۰۰1معکوس وجود داشت ) ها از والدین رابطٔهآن

معیشتی و کاستن از احساس محرومیت نسبی  ها از والدین، با بهبود شیؤهمعکوس بین احساس محرومیت نسبی نوجوانان و انتظارات آن باتوجه به وجود رابطٔه گیری:نتیجه
 توان انتظارات نوجوانان این استان را متعادل کرد.اقتصادی و اجتماعی می ازطریق توسعٔه

 نسبی، نوجوانان. انتظارات فرزندان از والدین، احساس محرومیت ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
شدن، نوع انتظارات فرزندان را در از مدرنتغییرات اجتماعی ناشی

خانواده از والدین دچار تغییر و تحول کرده است. براساس 
ها، در گذشته انتظارات فرزندان با اهداف سنتی نهاد خانواده فرضیشپ

ین انتظارات تأمرو خانواده درجهت بیشتر منطبق بوده است و ازاین
دلیل افزایش طرفین بیشتر موفقیت داشته است؛ ولی در نسل جدید به

کردن امیال شخصی هریک از فرزندان خانواده، فردگرایی و دنبال
نوعی فرزندمداری  درواقعخاصی به خود گرفته است.  انتظارات شکل

 خانوادٔه ایرانی های دیگرگونه با ایجاد شده است که هاخانوادهدر 
بیشتری  مشارکت خانوادهسازوکار  در متفاوت است؛ همچنین فرزندان

شدن شیؤه نگرش فرزندان به عوض .کنندمی پیدا یترمهم نقش و دارند
دنبال داشته است ها از والدین را بهنکردن آنوالد، پیروی-روابط فرزند

 ی نهاد خانواده دستخوش بحران شده است؛نوعبه(. امروزه 1)
گویی به انتظارات جدید سو والدین از پاسخکه ازیکینحوبه

ی برای انتظارات دیگر جایگزیناند و ازطرففرزندانشان ناتوان شده
رسد، ارکان نهاد خانواده یمنظر رو بهجدید فرزندان ندارند؛ ازاین

دستخوش تزلزل و تولید نارضایتی است؛ همچنین بحران خانواده را 
والدین در برآوردن انتظارات فرزندان از  1دارد و موجب ناتوانی دنبالبه
 (.۲) شده است هاآن

توان محرومیت ندان از والدین، میاز عوامل مرتبط با انتظارات فرز
 که است کمبودی معنایبه نسبی (. محرومیت۳) را نام برد  ۲نسبی

 احساس یا درک دیگران با خود اقتصادی شرایط مقایسٔه شخص با
شده میان انتظارات ارزشی ین احساس نتیجٔه اختالف درک؛ اکندیم

 گر، هرچهبراساس نظریٔه تد (.۴است )های ارزشی افراد و توانایی
احساس  باشد، بیشتر ایجامعه در مادی و اقتصادی یهاارزش

سو و یکازناتوانی والدین  .(۵)شود یم بیشتر نسبی محرومیت
مشکالت دیگر موجب ایجاد احساس محرومیت نسبی فرزندان ازسوی

بین در ین ا . درشده استها در خانوادهبرای فرزندان و والدین جدی 
امکانات  ازجملهدلیل محرومیت بیشتر استان خراسان جنوبی به
رسد باید نظر میسنتی آن، به نسبتاًبافت  آموزشی، رفاهی، تحصیلی و

ی باشد؛ ولی تحول ترمعقولانتظارات فرزندان از والدین در حد 
های این استان ها در چند دهٔه اخیر موجب شده است که خانوادهخانواده

یز درمعرض تغییر انتظارات فرزندان قرار بگیرند. در این پژوهش ن
منظور از انتظارات فرزندان از والدین درک انتظارات نوجوانان استان 

 از تغییرات شناختی،خراسان جنوبی از سوی والدینشان است که ناشی
ی و زیستی در آنان است؛ همچنین درک انتظارات نوجوانان اجتماع

ای صمیمی بین والدین و نوجوانان و ایجاد قراری رابطهتواند در بریم
 (.۶باشد )تعادل در سامانٔه خانواده مؤثر 
    ینهزم در، تاکنون تحقیقات اندکی دهدیمبررسی ادبیات تحقیق نشان 

 از والدین هاآنانتظارات  فرزندان واحساس محرومیت نسبی ٔه طراب
گرایش  ،مکارانهانجام شده است. مطابق نتایج تحقیق دانش و 

از بحران هویت ناشی و احساسی مدرن هاارزشنوجوانان و جوانان به 
(. در ۷)یافته است  یشافزا مروربهی پیشین هانسلاز  هاآنی جاافتادگ

                                                      
1. Disability 

شناسی گونه یشناختجامعهپژوهش ناصری و همکاران با بررسی 
مشخص شد که بین متغیرهای  خانواده و فرزندمداری در شهر تهران

یزان محرومیت نسبی و فرزندمداری رابطه وجود م ،قدرت جنسیت،
شهروندان اکثر و همکاران حسینی امین (. همچنین در تحقیق ۸) دارد

دارای احساس محرومیت درصد(  ۷۲٫1) تهرانی پاسخگوی پژوهش
 تصور و (. در پژوهش قدیمی و قاسمی، درک۹نسبی متوسط بودند )

 بیشتر به رو متوسط حد در نسبی، محرومیت احساس گویان ازپاسخ
همچنین نتایج پژوهش برومند و ظریفی نشان داد، . (1۰داشت ) قرار

وپرورش شهرستان دبیران آموزش احساس محرومیتمیانگین 
(. در تحقیق رستگارخالد و همکاران 11) درصد است۷۲٫۳آباد بستان

بی با همبستگی اجتماعی بین ارتباط احساس محرومیت نسبا بررسی 
ی رفتارهای دهشکل، محرومیت نسبی در ایجاد و جوانان شهر تهران

 (.1۲بود )جمعی در میان نوجوانان مؤثر 
احساس بین  رابطه شناساییجدیدبودن موضوع تحقیق از حیث 

های ، آسیباز والدینشان هاآنانتظارات با فرزندان محرومیت نسبی 
احساس محرومیت نسبی و تغییر  توجه و مطالعٔه نبوداز اجتماعی ناشی

بررسی و ضرورت اهمیت والد، -شیؤه نگرش فرزندان به روابط فرزند
سنتی و  نسبتاًباتوجه به بافت  استان خراسان جنوبیدر این موضوع را 

عوامل  کند.بیان می هااستانمحرومیت بیشتر آن درمقایسه با سایر 
باشد؛ ولی  رگذاریتأث تواندیم ان از والدینزیادی بر انتظارات فرزند
فرزندان احساس محرومیت نسبی  بین   رابطههدف این پژوهش بررسی 

 بود. از والدین هاآنانتظارات با 

 بررسیروش 2
ای مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعٔه آماری پژوهش حاضر، مطالعه

 1۳۹۸ر سال را در این تحقیق تمامی نوجوانان استان خراسان جنوبی د
سال تشکیل دادند که برابر سرشماری سال  1۸تا1۳با دامنٔه سنی 

یری گنمونه(. روش 1۳) نفر نوجوان بودند ۷۵۵۶1حدود  1۳۹۵
سال هریک از  1۸تا1۳با حجم جمعیت نوجوان  ی متناسباطبقه

 صورتبه( بود که در مرحلٔه نهایی افراد 1شهرهای استان )جدول 
از در این تحقیق برای برآورد حجم نمونه . انتخاب شدندتصادفی 

نفر برآورد  ۳۸۴د و حجم نمونه شجدول کرجسی و مورگان استفاده 
جلوگیری از  منظوربهاما برای اطمینان از حجم نمونه و  (؛1۴شد )

نفر افزایش  ۵۸۰ها، حجم نمونه به ریزش و تکمیل ناقص پرسشنامه
 یافت. 

آموزبودن کنندگان به پژوهش حاضر شامل دانشمعیارهای ورود شرکت
های هفتم، )پایهه مقطع متوسطدورٔه اول در استان خراسان جنوبی در 

های دهم، یازدهم و )پایهه دوم مقطع متوسطدورٔه هشتم، نهم( و 
مدارس مقاطع متوسطٔه اول و دوم این  هبدوازدهم( بود که با مراجعه 

تن تمایل برای شرکت در مطالعه بود که قبل از امر محقق شد و داش
ها گفته شد که همکاری شان بررسی شد و به آنتکمیل پرسشنامه تمایل

ها پاسخ در پژوهش اجباری نیست و در صورت تمایل به پرسشنامه
عنوان معیار خروج در نظر ها بهدهند. همچنین تکمیل ناقص پرسشنامه

 کار رفت. این ابزارها به هادادهدآوری گردر این پژوهش برای  گرفته شد.

2. Relative deprivation 
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۳ 

 . نمونٔه آماری پژوهش1جدول 

 تعداد نمونه درصد ساله1۸تا1۳جمعیت  نام شهرستان ردیف
 ۲۵۳ ۰٫۴۴ ۲۴۳۹۵ بیرجند 1

 ۶1 ۰٫1۰ ۵۸۳۹ طبس ۲

 1۲1 ۰٫۲1 11۶۳۳ قاینات ۳

 ۴۳ ۰٫۰۷ ۴1۴۴ فردوس ۴

 ۵۸ ۰٫1۰ ۵۵۵۳ نهبندان ۵

 ۴۴ ۰٫۰۸ ۴۲۸۶ سربیشه ۶

 ۵۸۰ 1۰۰  جمع 
 (1۳) 1۳۹۵یج سرشماری نتا یزی استان خراسان جنوبی،ربرنامهمنبع: سایت معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و 

پرسشنامٔه انتظارات فرزندان از والدین و فرزندمداری: برای بررسی -
پرسشنامٔه  والدین و میزان فرزندمداری ازانتظارات فرزندان از 

ناصری و  طشده توسی انتظارات فرزندان از والدین تهیهسؤالپانزده
ها (. در این پرسشنامه گویه۸استفاده شد ) 1۳۹۵همکاران در سال 

ی نظر ای لیکرت )کامالً مخالفم، مخالفم،ینهگزبراساس مقیاس پنج
ین در ا .دشومیداده  نمره ۵تا1 ، کامالً موافقم( ازموافقم ندارم،

است از:  عبارت انتظارات فرزندان از والدین انٔهچهارگ ابعادپرسشنامه 
 یاسیس. ۳چهار گویه(؛ ) یاقتصاد. ۲چهار گویه(؛ ). فرهنگی 1
 شاخص محاسبٔه سه گویه(. برای) یاجتماع. ۴ چهار گویه(؛)

تبدیل  یافاصله متغیر بهمتغیرها  ابتدا انتظارات فرزندان از والدین،
 گیرد وتعلق می نمره ۵تا1 ازها برای گویه که معنا این به شود؛می

انتظارات فرزندان از  شاخص شود ومی جمع باهم هانمره درمجموع
 بین پرسشنامه کل نمرات بنابراین دامنٔه ؛شودمیمحاسبه والدین 

معنای افزایش انتظارات فرزندان از افزایش نمره به قرار دارد. ۷۵تا1۵
، در تمام ابعاد امتیاز بیشتر بیانگر گریدعبارتبهوالدینشان است. 

 زانیم(. ۸انتظارات زیاد و امتیاز کمتر بیانگر سطح انتظارات کم است )
( و در ۸) ۰٫۸1پایایی این پرسشنامه در پژوهش ناصری و همکاران 

 .بود ۰٫۷۲تحقیق حاضر 
 میزان ارزیابی برای احساس محرومیت نسبی: پرسشنامٔه میزان-

( و از ۵) 1رابرت گر  تد   یهنظر با اقتباس از احساس محرومیت نسبی
شده در همکاران تهیه و شدٔه رستگارخالدیبومای پرسشنامٔه چهار گویه

احساس  میزان شاخص برای محاسبٔه. ( استفاده شد1۲) 1۳۹۳سال 
تا  مخالف =کامال1ً) یکرتلی انهیگزار گویٔه پنجمحرومیت نسبی چه

 شاخص این هانمرهرود که پس از تجمیع کار میبه موافق( =کامال۵ً
افزایش  است و ۲۰و حداکثر آن  ۴بنابراین حداقل نمره  ؛آیدمی دستبه

 احساس محرومیت نسبی نوجوانان معنای بیشترشدن میزاننمره به
احساس  کرونباخ آلفای ضریب همکاران و (. رستگار خالد1۲است )

 .(1۲) آوردند دستبه ۰٫۷۸ را محرومیت نسبی
به این صورت از پرسشنامه  با استفاده ها در این پژوهشدادهگردآوری 

در جلسٔه توجیهی  دهیدآموزشپرسشگران شش نفر از  که انجام گرفت
 تکمیل پرسشنامه عمل و راهنمای نحؤهالسپس دستورشرکت کردند. 

، جامعٔه آماری در این ذکر شدکه طورهمانگرفت؛ در اختیار آنان قرار 
تحقیق شامل تمامی نوجوانان استان خراسان جنوبی با دامنٔه سنی 

                                                      
1. Ted Robert Gurr 

که اکثریت نوجوانان در این گروه سنی ازآنجاسال بود.  1۸تا1۳
تکمیل  منظور سهولت دسترسی به نوجوانان وهستند، به آموزدانش

های هفتم، )پایهه مقطع متوسطآموزان دورٔه اول ه دانش، بهاپرسشنامه
های دهم، یازدهم و )پایهه دوم مقطع متوسطدورٔه هشتم، نهم( و 

آماری  جمعیت عنوانبهشش شهر استان خراسان جنوبی دوازدهم( 
ی متناسب با حجم اطبقهیری گنمونهبراساس روش  مراجعه شد.
ی(، در بیرجند به چهار مدرسه، در قاینات به سه آموزدانش)جمعیت 

مدرسه، در هریک از شهرهای طبس و نهبندان به دو مدرسه و در هریک 
متوسطه مراجعه  در مقطعمدرسه از شهرهای فردوس و سربیشه به یک

شیؤه تصادفی بود و سیزده مدرسه(. انتخاب مدارس به درمجموعشد )
شهرهای مذکور  وپرورشآموزش براساس فهرست دریافتی از ادارات

شیؤه تصادفی با همکاری مدیران و معلمان به در مدارسانجام پذیرفت. 
در انجام پژوهش سعی را تکمیل کردند.  هاپرسشنامهآموزان دانشساده 

داشتن اطالعات، کسب شد مالحظات اخالقی الزم ازقبیل محرمانه نگه
جسمی و روحی به  تحمیل هرگونه آسیب نبودرضایت آگاهانه و 

  د.شورعایت  نوجوانان
در دو  ۲۵نسخٔه  SPSSآماری  افزارنرمها با استفاده از تحلیل داده

فراوانی و ر توصیفی شامل سطح توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت. آما
دست آمد. در آمار تحلیلی، به یارتبهاسمی و برای متغیرهای درصد 

شده با توزیع نظری نرمال مطالعه توزیع متغیرهای همسانیبرای بررسی 
و برای مقایسٔه میزان انتظارات  ۲اسمیرنفکولموگروف آزمون آماریاز 

از  هاآنجنسیت و مقطع تحصیلی  برحسبگویان از والدینشان پاسخ
یر متغیر مستقل بر وابسته از ضریب همبستگی تأثو برای  آزمون تی

و سطح اطمینان  ۰٫۰۵ی دارامعن. سطح گرفته شدپیرسون بهره 
 درصد بود.۹۵

 هاافتهی ۳
سالٔه )نوجوان( 1۸تا1۳آموز دانش ۵۸۰، از درمجموعدر این پژوهش 

را درصد( ۵۰نفر ) ۲۹۰و  را پسراندرصد( ۵۰نفر ) ۲۹۰، شدهمطالعه
در درصد( ۵۰)گویان از پاسخنفر  ۲۹۰همچنین  .دختران تشکیل دادند

های دهم، در پایهدرصد( ۵۰نفر ) ۲۹۰و های هفتم، هشتم و نهم پایه
نفر  ۴۳۵محل سکونت  بودند.یازدهم و دوازدهم مشغول به تحصیل 

 ازدرصد( روستا بود. ۲۵نفر ) 1۴۵آموزان شهر و از دانش (درصد۷۵)

2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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۴ 

 درصد۳٫۳سواد، یبنفر(  ۳۵درصد )۶ ،پدر سطح تحصیالت نظر
نفر( دارای  1۳۸درصد )۲۳٫۸نفر( با تحصیالت ابتدایی،  1۹)

نفر( با  1۲۷درصد )۲1٫۹تحصیالت راهنمایی و دبیرستان و 
 تحصیالتنفر(  1۹۸) درصد۳۴٫1 . همچنینبودند تحصیالت دیپلم

 لیسانس و بیشترتحصیالت نفر(  ۶۳) درصد1۰٫۹و  یپلمدفوق
گوی این آموزان پاسخمادران دانش سطح تحصیالتبا بررسی  داشتند.

نفر( با  ۲۲۵) درصد۳۸٫۸سواد، یبنفر(  1۸۵درصد )۳1٫۹پژوهش، 
نفر( دارای تحصیالت راهنمایی  ۵۰درصد )۸٫۶تحصیالت ابتدایی، 

. بودند نفر( با تحصیالت دیپلم ۹۲درصد )1۵٫۹و دبیرستان و 
 ۲۷) درصد۴٫۶و  یپلمدفوق تحصیالتنفر(  1) درصد۰٫۲ همچنین

 داشتند. لیسانس و بیشتر تحصیالت نفر(

 ینانتظارات فرزندان از والدی مرکزی و پراکندگی ابعاد هاشاخص. بررسی ۲جدول 
 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل ابعاد
 1٫۶۷ 1۲٫۰۲ ۲۰ ۴ فرهنگی
 ۲٫1۷ 1۴٫۸۶ ۲۰ ۴ اقتصادی
 1٫۳۲ 1۰٫۲۷ ۲۰ ۴ سیاسی
 ۲٫۲۴ 1۳٫۵۲ 1۵ ۳ اجتماعی

 1۲٫۵۶ ۴۷٫۳۰ ۷۵ 1۵ نمرٔه انتظارات فرزندان از والدین

، میانگین نمرٔه انتظارات فرزندان از والدینشان ۲مطابق جدول 
در بُعد  بود. نمرٔه انتظارات نوجوانان از والدین ۴۷٫۳۰±1۲٫۵۶

بیشتر از سایر ابعاد و در بُعد سیاسی  (1۴٫۸۶±۲٫1۷) یاقتصاد

دست آمد. میانگین نمرٔه کمتر از سایر ابعاد به (1۰٫۲۷±1٫۳۲)
و در  1۳٫۵۲±۲٫۲۴گویان از والدین در ُبعد اجتماعی انتظارات پاسخ
 بود.  1۲٫۰۲±1٫۶۷بُعد فرهنگی 

تفکیک جنسیت و مقطع ین بهانتظارات فرزندان از والدی متغیر هادادهبودن نرمالبررسی  برای اسمیرنفکولموگروف . نتایج آزمون۳جدول 
 گویانتحصیلی پاسخ

 مقدار احتمال آماره ینانتظارات فرزندان از والد

 جنسیت
 ۰٫1۰۴ 1٫۲1۵ دختر
 ۰٫۰۵۸ 1٫۳۲۹ پسر

 تحصیلی مقطع
 ۰٫1۵۲ 1٫1۳۴ های هفتم، هشتم و نهم( ه )پایهمقطع متوسطدورٔه اول 
 ۰٫1۳۰ 1٫1۶۹ های دهم، یازدهم و دوازدهم( ه )پایهمقطع متوسطدورٔه دوم 

توزیع متغیرهای  همسانیبررسی  یاسمیرنف برااز آزمون کولموگروف
نشان آزمون استفاده شد. نتایج این  شده با توزیع نظری نرمالمطالعه

است و فرض نرمالیتی رد  ۰٫۰۵بیشتر از  دهد که مقدار احتمالمی

ین برحسب انتظارات فرزندان از والد بنابراین برای مقایسٔه؛ شودنمی
 از آزمون تی استفاده شد. هاآنتحصیلی  مقطع جنسیت و

 هاآنتحصیلی  مقطع ین برحسب جنسیت وانتظارات فرزندان از والد مقایسٔه .۴ جدول

 میانگین تعداد گویان از والدینانتظارات پاسخ یرمتغ
انحراف 
 معیار

 Tمقدار 
درجٔه 
 یآزاد

مقدار 
 احتمال

 جنسیت
 1۴٫۰۵ ۵۸٫۳۴ ۲۹۰ دختر

۲٫1- ۵۷۸ ۰٫۰۲۳ 
 1۷٫۶۴ ۶۳٫۴۴ ۲۹۰ پسر

 مقطع
 تحصیلی

 ۰٫۰۴۸ ۵۷۸ -۰٫۷۰۷ 1۲٫۰۳ ۶۰٫۲۷ ۲۹۰ های هفتم، هشتم و نهم( ه )پایهمقطع متوسطدورٔه اول 
    1۵٫۴۷ ۶۲٫۰۹ ۲۹۰ های دهم، یازدهم و دوازدهم(ه )پایهمقطع متوسطدورٔه دوم 

های دو گروه مستقل نشان داد، یانگینمدربارٔه مقایسٔه  نتایج آزمون تی
دختر و پسر از والدینشان تفاوت معناداری  آموزانبین انتظارات دانش

 از والدینشان بیشتر از آموزان پسروجود دارد و انتظارات دانش
(؛ همچنین انتظارات فرزندان از p=۰٫۰۲۳) آموزان دختر استدانش

های هفتم، هشتم ه )پایهمقطع متوسطدورٔه اول  آموزانوالدین در دانش

های دهم، یازدهم و دوازدهم( هه )پایمقطع متوسطو نهم( و دورٔه دوم 
ها انتظارات فرزندان از یانگینمباتوجه به ؛ تفاوت معناداری دارد

 های دهم، یازدهم و دوازدهم بیشتر ازآموزان پایهوالدین در دانش
 (.p=۰٫۰۴۸) های هفتم، هشتم و نهم استپایه
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۵ 

 هادادهبودن نرمالبررسی  برای رنفاسمیکولموگروف . نتایج آزمون۵جدول 
 مقدار احتمال آماره متغیرها

 ینانتظارات فرزندان از والدابعاد 

 ۰٫۰۷۳ 1٫۷۴۴ فرهنگی
 ۰٫۲۵1 1٫۰1۸ اقتصادی
 ۰٫۰۶۲ 1٫۴۹۸ سیاسی
 ۰٫۰۶۷ 1٫۶۰۳ اجتماعی

 ۰٫۰۵۳ ۲٫۲۲۷ یتاحساس محروم

دهد نشان می نرمالیتی اسمیرنف برای بررسیآزمون کولموگروفنتایج 
رد  هادادهاست و فرض نرمالیتی  ۰٫۰۵بیشتر از  که مقدار احتمال

 ینسب یتحساس محرومبنابراین برای بررسی همبستگی بین ا؛ شودنمی

ین از ضریب همبستگی پیرسون انتظارات فرزندان از والدو میزان 
 استفاده شد.

 ینانتظارات فرزندان از والدو میزان  ینسب یتحساس محرومهمبستگی پیرسون بین ا .۶جدول 

 ینسب یتاحساس محروم
 ینانتظارات فرزندان از والدابعاد 

 ینانتظارات فرزندان از والد
 اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی

 -۰٫۲۸۵- ۰٫۳۲1- ۰٫۲۳۶- ۰٫1۵۴- ۰٫۲۹۴ (rهمبستگی )

 ۰٫۰۰1 ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۰1 ۰٫۰1۳ <۰٫۰۰1 مقدار احتمال

 و در فرزندان ینسب یتاحساس محرومبررسی ضریب همبستگی 
و معکوس را بین دو  دارامعنینشان، وجود رابطٔه ها از والدانتظارات آن

؛ به این معنا که هرچه (p ،۰٫۲۹۴-=r<۰٫۰۰1) متغیر نشان داد
انتظارات  هانوجوانان بیشتر باشد، آناحساس محرومیت نسبی در 

و معکوس بین میزان  دارامعنکمتری از پدر و مادر خود دارند. رابطٔه 
انتظارات فرزندان از و هر چهار بُعد  هاآن ینسب یتاحساس محروم

فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی( برقرار بود؛ ولی )ین والد
 دست آمد.ُبعد دیگر به همبستگی معکوس بُعد اقتصادی بیشتر از سه

 بحث 4
نوجوانان احساس محرومیت نسبی  رابطٔهبررسی  هدف بااین پژوهش 

از والدینشان انجام شد. نتایج  هاآنانتظارات با استان خراسان جنوبی 
نشان داد، میانگین نمرٔه انتظارات فرزندان از والدینشان 

ز ر، انتظارات نوجوانان اضاست. در پژوهش حا ۴۷٫۳۰±1۲٫۵۶
در ُبعد اقتصادی بیشتر و در ُبعد سیاسی کمتر از سایر ابعاد بود.  والدین
گونه تبیین کرد که تغییرات اجتماعی یناتوان یمرا  آمدهدستبهنتیجٔه 
شدن، نوع انتظارات فرزندان را در خانواده از والدین دچار از مدرنناشی

 تغییر و تحول کرده است.
های اجتماعی و سواد عمومی و هیدنیای جدید، افزایش سطح آگا

آن سطح توقعات و  موازاتبهتحصیالت را در پی داشته است و 
از گذشته  ترمتفاوتبیشتر و  مراتببهانتظارات فرزندان از والدین نیز 

های شده است. از طرف دیگر در عصر مدرنیته تمایزات و تفاوت
بیشتر و  ی اجتماعی و نیز آحاد جامعههاگروهاجتماعی -فرهنگی
رو نوع انتظارات شده است؛ ازاین تررنگکمهای گذشته یهمانند

فرزندان نیز متحول شده است. این دگرگونی ازطرفی بحران روابط 
 دنبالبهرا  ترهابزرگاعضای خانواده و کارایی کمتر تجربیات والدین و 

دهد، نوجوانان در دهٔه اخیر نشان می دادهرخ(. تحوالت ۲است )داشته 

و اطالعات آنان در دنیای  اندگرفته قراردر جریان وسیع اطالعات 
های نو شده درپی ارزشیپپیشرفتٔه در حال تغییر موجب پیدایش 

اند و به همان های جدید آشنا شدهیدگاهدها و آنجاکه با نظریهاست؛ تا
یافته است. درواقع نسل  یشافزامیزان سطح انتظارات و توقعات آنان 

تعریف  گذشتگان هنجارهای چارچوب در را خود چندان جدید،
همچنین  است؛ خود برای زندگی جدید الگوهای دنبالبه و کندینم

است شده  ترمتفاوتی قبلی هانسلاز والدینشان با  هاآنانتظارات 
(۷.) 

س محرومیت های تحقیق حاضر، میانگین نمرٔه احسابراساس یافته
دست به 1۷٫۲۴±1٫۷۰نسبی در بین نوجوانان استان خراسان جنوبی

آمد. این یافته با نتایج تحقیق برومند و ظریفی دربارٔه بررسی عوامل 
اقتصادی و اجتماعی مرتبط با میزان رضایت شغلی دبیران 

ها آن آباد همسوست؛ در پژوهش آنوپرورش شهرستان بستانآموزش
گویان از احساس محرومیت نسبی، در حد متوسط درک و تصور پاسخ

حاضر با پژوهش قدیمی  ٔههمچنین یافت (.11رو به بیشتر قرار داشت )
گویان از احساس و قاسمی همسوست که طی آن درک و تصور پاسخ

ولی ؛ (1۰محرومیت نسبی، در حد متوسط رو به بیشتر قرار داشت )
براساس  د.مطابقت نداربا نتایج پژوهش ربانی خوراسگانی و همکاران 

ها، دانشجویان دانشگاه اصفهان از محرومیت های پژوهش آنیافته
(. در تبیین باید گفت، باتوجه به ۶) برخوردار بودند کمینسبی 
ها، احساس بودن استان خراسان جنوبی درمقایسه با سایر استانمحروم

تدگر  عدالتی و محرومیت نسبی در آن نیز زیاد است و با نظریٔهبی
ای های اقتصادی و مادی در جامعههمسوست؛ طبق آن هرچه ارزش

  (.۶شود )بیشتر باشد احساس محرومیت نسبی بیشتر می
احساس ر نشان داد، بین متغیرهای ضهمچنین نتایج تحقیق حا

ادار معنرابطٔه  ینها از والدانتظارات آن و در فرزندان ینسب یتمحروم
نسبی  صورتبهچه احساس محرومیت و معکوس وجود دارد؛ یعنی هر
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۶ 

انتظارات کمتری از پدر و مادر خود  هادر نوجوانان بیشتر باشد، آن
بر دارند. این یافته از پژوهش با تحقیق رستگار خالد و همکاران مبنی

ارتباط احساس محرومیت نسبی با همبستگی اجتماعی بین جوانان 
ین صورت است که یین آن به اتب(. 1۲دارد )همخوانی  شهر تهران

ی دهشکلعاملی کلیدی در ایجاد و  عنوانبهتواند یممحرومیت نسبی 
در استان خراسان  (.1۲باشد )رفتارهای جمعی در میان نوجوانان مؤثر 

ی کمتر این استان از انواع امکانات رفاهی، مندبهرهدلیل جنوبی به
ستان آموزشی، تفریحی و... احساس محرومیت نسبی نوجوانان این ا

از والدینشان  هاآنبیشتر است و همین امر موجب کاهش انتظارات 
 یکسان وضعیتی که اموری برای برابر مزایای کردنشده است. فراهم

به  و دهد کاهش را نسبی محرومیت است احساس ممکن دارند،
براساس  .(۲کند ) ینشان کمکاز والد نوجوانانانتظارات  کردنمتعادل

ها، انتظارات فرزندان در گذشته انطباق بیشتری با اهداف فرضیشپ
ین تأمسبب رو خانواده بهسنتی نهاد خانواده داشته است؛ ازاین

انتظارات طرفین، بیشتر موفق بوده است و عوارضی همچون 
دیدن روابط فرزندان با والدین کمتر بوده است؛ ولی در نسل آسیب

کردن آرزوهای شخصی هریک ی و دنبالسبب افزایش فردگرایجدید به
 (. ۸است )از فرزندان خانواده، انتظارات شکل خاصی به خود گرفته 

ٔه طع متوسطهای اول و دوم مقآموزان دورهاین پژوهش در بین دانش
های پژوهش استان خراسان جنوبی انجام شده است و در تعمیم یافته

ع تحصیلی باید طمقاهای کشور و سایر آموزان سایر استانبه دانش
کرد. همچنین در این پژوهش صرفاً از روش پیمایشی و ابزار  طاحتیا

  های کیفی بهره گرفته نشده است.پرسشنامه استفاده شد و از روش

باتوجه به اینکه رابطٔه بین احساس محرومیت نسبی در فرزندان و 
اسبی دار است، باید راهکارهای منامعن انتظارات فرزندان از والدین

انتظارات فرزندان از  تابرای کاهش احساس محرومیت نسبی پیدا کرد 
و جلسات آموزش  هاکارگاهاز پیش  یشبوالدین منطقی شود. برگزاری 

آموزان خصوص دانشبه آموزان،ی زندگی به تمامی دانشهامهارت
 منظوربه های هفتم، هشتم و نهم )جامعٔه هدف پژوهش حاضر(پایه

باشد.  مؤثرتواند یمدر این زمینه  هامهارتشتر این کسب هرچه بی
ی هادورهآموزان برای شرکت در شود از والدین دانشیمپیشنهاد 

بیان  آموزانیژٔه آنان برای دانشوآموزشی خانواده دعوت شود و نقش 
ی فرزندپروری توسط هاسبکو تبیین و ارتقای  هاکارگاهشود. برگزاری 

خصوص در مدارس شهرستان برای والدین و به وپرورشآموزشادارٔه 
 آموزان و توجیه آنان از دیگر پیشنهادهای پژوهش است.مادران دانش

 یریگجهینت ۵
 نوجوانان استان خراسان جنوبی و ینسب یتاحساس محرومبین 

رابطٔه معکوس وجود دارد. بهبود شیؤه  ینها از والدانتظارات آن

ازطریق توسعٔه اقتصادی  ینسب یتاحساس محرومکاستن از  معیشتی و
نوجوانان  کردن انتظاراتبر متعادل تواندیم و اجتماعی در این استان

 عنوانبهتواند یماثر مثبت داشته باشد؛ همچنین محرومیت نسبی 
ی رفتارهای جمعی در میان نوجوانان دهشکلعاملی کلیدی در ایجاد و 

 .باشدمؤثر 

 تشکروقدردانی 6
 .دشویم پژوهش سپاسگزاری این انجام در کنندهیاری از نوجوانان

 هایانیهب 7
 کنندگاننامه از شرکتیتو رضا یاخالق تأییدیٔه

ی شناسجامعهرشتٔه  تخصصی دکتری مقطع رسالٔه از بخشی این مقاله
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر »با عنوان  مسائل اجتماعی ایران

نوجوانان استان خراسان : مطالعهانتظارات فرزندان از والدین )مورد
 دانشکدٔه 1۸۳۴۸۵1۲۹۶۳۲۵۴۰1۶۲۲۷۶۹۵۴با کد دفاع  «جنوبی(

در انجام پژوهش سعی . استدانشگاه آزاد واحد دهاقان  علوم انسانی
داشتن اطالعات، کسب شد مالحظات اخالقی الزم ازقبیل محرمانه نگه

تحمیل هرگونه آسیب جسمی و روحی به  نبودرضایت آگاهانه و 
  د.شورعایت  نوجوانان
 انتشاربرای  رضایت

 این امر غیرقابل اجرا است.
 ها و موادبودن دادهدردسترس

در اختیار گروه  هاپرسشنامهپژوهش ازقبیل مبانی نظری و  ها و موادداده
 ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان قرار دارد.شناسجامعه

 تزاحم منافع
 ند.تضاد منافعی ندارگونه هیچ کنندیاعالم منویسندگان 

 یمال منابع
مالی هیچ نهاد و سازمانی  از مساعدتدر تهیه و تدوین این پژوهش 

 است. نشده استفاده
 یسندگاننو مشارکت

رضا استخراج این مقاله از آن به عهدٔه علیتدوین رسالٔه دکتری و 
بر  مشاورهو راهنمایی و  کار یندفرازاده )دانشجو( و نظارت بر عابدین
ید اصغر محمدی )استاد راهنما( و اسماعیل جهانبخش اساتعهدٔه 

نهایی را  نوشتٔهدست نویسندگان نسخٔه همٔه )استاد مشاور( بود.
 ند.و تأیید کرد ندخواند
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