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Abstract
Introduction: Using Path analysis, the present study was an attempt to investigate the
relationship between parenting styles and adolescents' self-esteem with regard to the mediatory
effects of basic psychological needs satisfaction
Method: 238 first grade high school male students in Urmia city took part in this study by
answering the following questionnaires: parenting styles, basic psychological needs, and selfesteem.
Results: Findings showed that basic psychological needs satisfaction had a mediatory role in
the relationship between parenting styles and self-esteem: permissive and authoritative
parenting style exerted an indirect positive influence on male students' self-esteem through
basic psychological needs satisfaction. In addition, authoritarian parenting style had an indirect
negative influence on self-esteem through basic psychological needs satisfaction.
Conclusion: Basic psychological needs satisfaction can mediate the relationship between
parenting styles and self-esteem.
Key words: Parenting Styles, Basic Psychological Needs Satisfaction, Self Determination,
Self-Esteem
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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر ،با استفاده از روش تحلیل مسیر در پی وارسی رابطه میان سبکهای فرزندپروری و عزت نفس نوجوانان با توجه به
نقش واسطهای برآورده شدن نیازهای روانشناختی اساسی است.
روش 002 :دانش آموز پسر سال اول دوره متوسطه شهر ارومیه به پرسشنامههای سبکهای فرزندپروری ،نیازهای روانشناختی اساسی و
عزت نفس پاسخ دادند.
یافتهها :نتایج به طور کلی نشان دادند که برآورده شدن نیازهای روانشناختی نقش واسطهای را در رابطه میان سبکهای فرزندپروری و
عزت نفس دارند :سبک فرزندپروری آسانگیر و مقتدرانه از طریق برآورده شدن نیازهای روانشنا ختی اثر غیرمستقیم و مثبت بر عزت نفس
دانش آموزان پسر داشتند .سبک تربیتی مستبدانه نیز از طریق برآورده شدن نیازهای روانشناختی اثر غیرمستقیم و منفی بر عزت نفس دارد.
نتیجهگیری :برآورده شدن نیازهای روانشناختی اساسی میتواند در ارتباط بین سبکهای فرزندپروری با عزت نفس نوجوانان میانجیگری
کند.
کلیدواژهها :سبکهای فرزندپروری ،نیازهای اساسی ،خودتعیین گری ،عزت نفس
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مقدمه
سنین نوجوانی همراه با تغییرات سریع الگوهای رفتاری است .این
تغییرات نوجوان را در معرض گسترش رفتارهای پر خطر بهداشتی
از قبیل عدم تحرک ،عادات تغذیهای نامناسب  ،مصرف سیگار و
مواد مخدر قرار میدهد که تاثیر آنها تا سالها بعد حتی تا آخر
عمر ،باقی میماند و بهزیستی روانی آنها را تهدید میکند.
متخصصان برای مقابله با این رفتارها ،افزایش عزت نفس و در
نتیجه ایجاد تصویر ذهنی مثبت را پیشنهاد میکنند [.]1
عزت نفس عبارت از احساس کفایت شخصی برای مواجه با
چالشهای بنیادی زندگی و سزاوار بودن برای شادکامی است و
در رفتارهایی مانند جرات ورزی ،قاطعیت و مودب بودن نسبت به
دیگران بروز می کند که جزئی از خودپنداره فرد محسوب شده و
شامل جنبههای شناختی ،رفتاری و عاطفی است .به عبارت دقیق
تر عزت نفس عبارت است از میزان ارزشی که افراد برای خویشتن
قایلاند [ . ]0عزت نفس زاییده زندگی اجتماعی و ارزشهای آن
است و در تمامی فعالیتهای روزانه انسان به نوعی جلوهگر بوده
و به این شکل از مهمترین جنبه های شخصیت و تعیین کننده
ویژگیهای رفتاری انسان است .در مفهوم جدید سالمتی و
بهزیستی روانی ،عزت نفس باال در فرد ایجاد حس اعتماد به خود
می کند که این احساس وی را قادر به تطابق با موقعیتهای سخت
مینماید [.]1
پژوهشها نشانگر آن هستد که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار
بر عزت نفس و رفتار کودک ،رابطه والد -کودک است [ ]0و روابط
خانوادگی به طور کامل و روابط بین فرزندان به صورت خاص ،اثر
عمیق و پایداری در پیریزی رفتارهای فردی کودک و برانگیختن
آرامش درونی و عزت نفس و در نتیجه بر سالمت روانی کودک
دارد [ . ]4از این رو تاثیر والدین تنها در جنبه ارثی خالصه نمیشود
و انتخاب سبک فرزندپروری مناسب میتواند تاثیر مهمی در
شکلگیری عزت نفس سالم داشته باشد [ . ]5والدینی که نقاط
قوت و ضعف کودکانشان را میپذیرند و معیارهای روشن و قابل
پذیرشی برای آنها در نظر میگیرند و برای رسیدن به این معیارها
از آنها حمایت میکن ند ،باعث رشد عزت نفس فرزندانشان به
میزان زیادی میشوند.
با توجه به تاثیر شیوههای شیوههای فرزندپروری بر عزت نفس
انسان ،پژوهشگران شیوههای فرزندپروری را بر اساس دو بعد
«پذیرندگی-پاسخدهندگی» و «توقع داشتن-کنترل» طبقهبندی
نمودهاند [ . ]5با توجه به این ابعاد بامریند [ ]6سه نوع الگوی
رفتاری والدین را ارائه نمود ،الف) الگوی رفتاری مقتدرانه ،ب)
الگوی رفتاری مستبدانه و ج) الگوی رفتاری آسانگیر .والدین
دارای الگوی رفتاری مقتدارنه در امر تربیت فرزند خود کنترل و
گرمی زیاد ،والدین مستبد کنترل زیاد و گرمی کم ،والدین آسان
گیر کنترل کم و گرمی زیاد اعمال می نمایند .هر کدام از شیوههای
فرزندپروری پیامدهای متفاوتی دارد .شیوه فرزندپروری مقتدرانه و
اطمینان بخش باعث میشود فرزندان سرزنده ،شاداب ،دارای
2013

عزت نفس باال و خودکنترلی باال باشند و همین امر باعث میشود
که در دوره نوجوانی ،از سطح باالی جرات و موفقیت برخوردار
باشند .خانوادهها با شیوه فرزندپروری مستبدانه احتماال فرزندان
مضطرب ،ناشاد و ناسازگار تربیت می کنند .شیوه فرزندپروری
آسانگیر باعث میشود فرزند تکانشی ،نافرمان ،سرکش و متوقع
و وابسته بار بیاید و عملکرد ضیعفی در مدرسه از خود نشان دهد
[ .]7بامریند روی نقشی که اقتدار یا کنترل والدین در ایجاد
شایستگی سازنده در کودکان دارد ،تمرکز داشت .بامریند [ ]2و
[ ]3شایستگی سازنده را به عنوان مسئولیتپذیری اجتماعی،
استقالل ،گرایش به پیشرفت و سرزنده بودن تعریف نمود .بامریند
در طی مطالعات خود دریافت سبک مقتدرانه در شکلدهی
شایستگی سازنده در کودکان پیش دبستانی بیشترین اثربخشی
را داشت .مطالعات وی نشان داد که کودکانی که با سبکهای
مستبدانه و آسانگیر بار میآمدند شایستگی سازنده کمتری داشتند
[.]13
پژوهشهای انجام شده درباره تاثیر سبکهای فرزندپروری بر
عزت نفس کودکان و نوجوانان ،نتایج متفاوتی به بار آورده است.
مثال پژوهش فورنهام و چنگ [ ]11نشان داد که فقط سبک
فرزندپروری مقتدرانه بر عزت نفس افراد تاثیر دارد .در جدیدترین
پژوهشها ،دبیری و همکاران [ ]10به این نتیجه رسیدند که
سبکهای فرزندپروری تاثیر معناداری بر عزت نفس افراد ندارد.
یک تبیین ممکن برای این عدم تاثیر ،وجود متغیرهای میانجی
برای ایجاد ارتباط بین سبکهای فرزندپروی و عزت نفس افراد
می باشد .یکی از مهمترین این متغیرهای میانجی ،نیازهای
روانشناختی اساسی می باشند که در قالب نظریه خود تعیینگری
مطرح شدهاند.
ریان و دسییی در نظریه « خود تعیینگری» انسییان را موجودی
فعیال ،دارای نیازهای روانشیییناختی ویژه ،انگیزهای درونی برای
رفع نیازهای خود و گرایشیی ذاتی برای تسلط بر محیط پیرامون
خود می دانند که بهزیسییتی او در گروه ارضییای سییه نیاز ذاتی،
بنییادی و جهیان شیییمول خودمختاری اانتخاب آزادانه اعمال)،
شیایسیتگی اتسلط بر اعمال) و احساس تعلق ابرقراری رابطه با
افراد مهم و برخورداری از حمیاییت آنان) اسیییت [ .]0مطابق با
نظرییه خود-تعیین گری ،فرصیییتها برای تجربه خودمختاری،
برای بهزیستی ضروری است .برای مثال ،ورونایو ،کوستنر و آب ال
[ ]10شیایسیتگی ،ارتباط و خودمختاری در میان کودکان کالس
سیوم و هفتم را بررسی کردند .نتایج نشان داد شایستگی ،ارتباط
و خودمختاری به صییورت همزمان با سییطوح بهزیسییتی رابطه
دارنید .چیرکو و همکیاران [ ]14در یک مطالعه بین فرهنگی با
دانش آموزان از ملل مختلف صییرف نظر از فرهنگ یا جنسیییت
رابطه مثبتی بین خودمختاری با بهزیستی به دست آوردند .دسی،
شیییوارتز و شیییینمن و ریان [ ]15گزارش کردند در دو ماه اول
مدرسه کودکان در کالسهای حمایت کننده از خودمختار نسبت
به کودکان در کالسهای کنترل کننده عزت نفسشان افزایش
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یافت .دسیی ،نیزلک و شیینمن [ ]16همبستگی مثبت معناداری
بین حمایت از خودمختاری معلمان و شیایسیتگی ادراک شیده و
عزت نفس کودکان به دسییت آوردند .دسییی و همکاران []15
گزارش معلمان مدارس ابتدایی را از جهتگیریشییان به سییوی
حمیاییت از خودمختاری دانشآموزان در برابر کنترل رفتارشیییان
ارزیابی کردند .نتایج نشیان داد کودکانی که از خودمختاری آنها
توسیط معلمان حمایت میشود انگیزش درونی ،شایستگی ادراک
شییده و عزت نفس باالتری را نسییبت به دانشآموزانی که رفتار
آنها کنترل میشود گزارش کرده اند [ ]17در مطالعهی دسی و
همکاران [ ]12به این نتیجه رسیییدند که نیازهای روانشییناختی
اسییاسییی اثر مسییتقیم مثبتی بر عزت نفس افراد و اثر منفی بر
اضطراب آنان داشت .در مجموع این مطالعات نشان میدهند که
برآورده شییدن نیازها برای انگیزش و بهزیسییتی مهم هسییتند.
بنابراین فرض میشییود که برآورده شییدن نیازهای روانشییناختی
اسیاسیی یعنی خودمختاری ،شیایسیتگی و ارتباط ،باعث افزایش

عزت نفس در نوجوانیان میشیییوند .از طرف دیگر سیییبکهای
فرزنیدپروری نیز میتوانید به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای
تاثیر گزار بر برآورده شیدن این نیازها مطرح شود ،زیرا شایستگی
سیازنده در سبکهای فرزندپروری با مفاهیمی از قبیل استقالل،
گرایش بیه پیشیییرفیت و هممنین میزان ارتبیاط گرم با دیگران
ارتبیاط دارد کیه این مفاهیم نیز در بطن نظریه خود تعیینگری
قرار دارند [ . ]13بنابراین فرض میشییود که سییبک فرزندپروری
مقتدرانه اثر مثبت بر ارضاء نیازهای روانشناختی اساسی و سبک
مستبدانه و آسانگیر اثر منفی بر ارضاء این نیازها دارند .هممنین
با توجه به اینکه نیازهای روانشناختی در محیطهای با کنترل کم
و حامی خودمختاری به خوبی برآورده میشوند ،کنترل کنندگی
زیاد در سیبک مسیتبدانه با برآورده شیدن نیازهای روانشییناختی
می تواند رابطه منفی داشییته باشیید و کنترل کنندگی منطقی در
سییبک مقتدرانه میتواند با برآورده شییدن نیازهای روانشییناختی
رابطه مثبت داشته باشد [.]03

شکل  .1الگوی مسیر اولیه پژوهش

بر اساس آنمه گفته شد ،پژوهش حاضر در پی آن است که با
استفاده از روش تحلیل مسیر به بررسی نقش واسطه نیازهای
روانشناختی اساسی در ارتباط بین سبکهای فرزندپروری و عزت
نفس نوجوانان بپردازد .مطابق با شکل  1فرض میشود برآورده
شدن نیازهای روانی اخودمختاری ،شایستگی و ارتباط) واسطهگر
سبکهای فرزندپروری امقتدرانه ،مستبدانه و آسانگیر) و عزت
نفس نوجوانان است.

روش
روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی
از نوع تحلیل مسیر است .زیرا در این پژوهش روابط بین متغیرها
در قالب الگوی علی مورد بررسی قرار میگیرد .هممنین برای
بررسی نقش واسطهای برآورده شدن نیازهای روانشناختی اساسی
از اثرات غیرمستقیم سبکهای فرزندپروری بر عزت نفس از
طریق این نیازها استفاده شد .با توجه به اینکه هدف پژوهش

حاضر بررسی عزت نفس در نوجوانان می باشد ،جامعه آماری
پژوهش حاضر را تمامی دانشآموزان پسر سال اول دوره متوسطه
شهر ارومیه تشکیل میدهند .بدین دلیل دانشآموزان سال اول به
عنوان جامعه انتخاب شدند که با توجه به ورود همزمان این
دانشآموزان از مقطع تحصیلی پایینتر به مقطع تحصیلی باالتر
یعنی دبیرستان تاثیرات عزت نفس بیشتر خود را نشان میدهد
[ . ]1با استفاده از روش نمونهگیری مرحلهای خوشهای  002نفر از
این دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای اندازهگیری
متغیرها نیز از سه پرسشنامه استفاده شد که در ادامه آمده است.
سبکهای فرزند پروری  :برای اندازهگیری این متغیر از
پرسشنامه اقتدار والدین ا ]01[ )PAQاستفاده شد .این پرسشنامه
دارای  03گویه میباشد که سه سبک مقتدر منطقی ،مستبدانه و
آسانگیر را اندازه میگیرد و بر اساس طیف لیکرت  5درجهای از
« »1کامال مخالفم تا « »5کامال موافقم تنظیم شده است .بوری
[ ]01آلفای کرونباخ این مقیاس را به برای سبک مقتدر منطقی
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 ،3/25سبک مستبدانه  3/27و آسانگیر  3/74گزارش نموده
است .اژهای و همکاران [ ]00در جدیدترین پژوهش آلفای این
مقیاس را برای سبک مقتدرانه ،مستبدانه و آسانگیر به ترتیب
 3/35 ،3/23و  3/24گزارش نمودهاند .در این پژوهش نیز ضریب
همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ به ترتیب ،3/70
 3/70و  3/73به دست آمد.
نیازهای روانی اسااسی  :برای اندازهگیری این متغیر از مقیاس
نیازهای روانشیناختی اسیاسی الگواردیا و همکاران [ ]00استفاده
شید .این مقیاس از  01گویه تشییکیل شییده اسییت که سییه نیاز
روانشییناختی خودمختاری ،شییایسییتگی و ارتباط را میسیینجند.
گویههای بر اسییاس لیکرت پنج درجه ای از کامال غلط « »1تا
کامال درست « »5تنظیم شدهاند .ضریب آلفای این پرسشنامه در
پژوهش دسی و همکاران [ 3/20 ]12برای کل مقیاس به دست
آمد .در جدیدترین پژوهش نیز اژه ای و همکاران [ ]04آلفای این
مقیاس را برای خودمختاری  ،3/66شییایسیییتگی  3/74و ارتباط
 3/62به دسیت آوردهاند .در مطالعه حاضیر نیز ضیریب همسانی
درونی این مقیاس برای خودمختاری ،شیییایسیییتگی و ارتباط به
جدول  .1شاخ

ترتیب  3/71 ، 3/73و  3/70به دست آمد .آلفای کل مقیاس نیز
 3/25به دست آمد.
عازت نفااس :بیرای سیینجش ایین متغیییر از مقییاس عییزت
نفس روزنبرگ که توسیط رجبیی و بهلیول [ ]05بیرای جامعیه
ایرانی هنجاریابی شیده اسی ت اسیتفاده شید .ایین پرسشینامه از
 13گویه تشکیل شیده اسیت کیه بیر اسیاس طییف لیکیرت 5
درجیهای تنظییم شییدهانید .در پییژوهش رجبیی و بهلییول []05
ضریب آلفای کرونبیاخ بیرای ایین ابیزار  3/24بیه دسیت آمید.
در مطالعه حاضیر نییز ضیریب همسیانی درونیی بیا اسیتفاده از
آلفای کرونباخ  3/21به دست آمد.

یافتهها
در جیدول  1شییاخ هیای توصیییفی متغیرهیا جهییت بررسییی
پراکندگی مناسب و نرمال بودن توزییع دادههیا ارائیه شیدهانید.
با توجه یه این جدول ،مقیادیر آمیارههیای مییانگین و انحیراف
استاندارد نشانگر پراکنیدگی مناسیب دادههیا و مقیادیر چیولگی
و کشیدگی نشانگر نرمال بودن توزیع دادهها میباشند.

های توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

عزت نفس
نیاز به خودمختاری
نیاز به شایستگی
نیاز به ارتباط
نیازهای روانشناختی کل
سبک مقتدرانه
سبک مستبدانه
سبک آسانگیر

04/15
00/33
00/01
03/72
76/33
06/35
00/01
10/00

4/07
5/32
4/34
4/74
11/50
5/20
6/47
5/31

- 3/21
- 3/02
- 3/40
- 3/73
- 3/63
- 3/01
- 3/05
- 3/30

3/62
- 3/01
3/15
3/46
3/50
3/40
- 3/07
3/00

در جدول  0نیز میاتریس همبسیتگی متغیرهیا ارائیه شیده کیه
بییا توجییه بییه اییین جییدول رابطییه سییبک مقتدرانییه ا ) 3/02و
آسیانگیییر ا ) 3/05بییا نیازهیای روانشییناختی اساسییی مثبییت و
در سطح  3/31معنیادار میی باشید .رابطیه سیبک مسیتبدانه بیا

نیازهییای روانشییناختی اساسییی ا )- 3/00منفییی و در سییطح
 3/31معنیییادار میییی باشییید .هممنیییین رابطیییه نیازهیییای
روانشیناختی بیا عیزت نفیس ا ) 3/41مثبیت و در سییطح 3/31
معنادار میباشد.

جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
شماره

متغیر

1

2

3

1
0
0
4
5

سبک مقتدرانه
سبک مستبدانه
سبک آسان گیر
نیازهای روانشناختی اساسی
عزت نفس

1
3/30
**3/06
**3/02
**3/04

1
3/32
**- 3/00
3/34

1
**3/05
**3/00

از روش بیشیییینه احتمیییال بیییرای آزمیییون الگیییوی نظیییری
پیییژوهش و بیییرازش آن بیییا دادههیییای گیییردآوری شیییده
اسییتفاده شیید .الزم بییه ذکییر اسییت کییه از نییرم افییزار لیییزرل

2013

4

1
**3/41

1
**p<3/31

نسییخه  2/54بییرای تجزیییه تحلیییل دادههییا اسییتفاده شیید.
در شییکل  0الگییوی آزمییون شییده پییژوهش حاضییر ارائییه
شده است.
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e2=0/38

e2=0/38

شکل  .2الگوی آزمون شده پژوهش

که  20درصد از تغییرات این دو متغیر را عواملی خارج از مدل
تبیین میکنند و  17درصد از تغییرات عزت نفس را برآورده شدن
نیازهای روانشناختی اساسی و  17درصد از تغییرات برآورده شدن
نیازهای روانشناختی را سبکهای فرزندپروری تبیین میکنند .در
جدول  0اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و میزان واریانس تبیین
شده متغیرها ارائه شدهاند.

با توجه به شکل  0اثر مستقیم سبک آسانگیر ا ،) 3/01مقتدرانه
ا ) 3/00و مستبدانه ا ) -3/04بر برآورده شدن نیازهای روانی در
سطح  3/331معنادار می باشد .اثر برآورده شدن نیازهای
روانشناختی نیز بر عزت نفس ا ) 3/40در سطح  3/331معنادار
می باشد .کمیت خطای متغیرهای برآورده شدن نیازهای
روانشناختی و عزت نفس  3/20می باشد .این عدد نشانگر آن است

جدول  .3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و میزان واریانس تبیین شده متغیرها
اثرات مستقیم

منبع اثر

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

واریانس تبیین شده

اثرات وارده شده بر عزت نفس از متغیرهای:

3/17

برآورده شدن نیازهای روانشناختی
سبک مقتدرانه
سبک مستبدانه
سبک آسان گیر

***3/40
-

**3/13
**- 3/13
**3/33

**3/00

-

***3/40
**3/13
**- 3/13
**3/33

اثرات وارده شده بر برآورده شدن نیازهای روانشناختی از متغیرهای:

سبک مقتدرانه
سبک مستبدانه
سبک آسان گیر

3/17
**- 3/04
**3/01

بیییا توجیییه بیییه جیییدول  ،0اثیییر غییییر مسیییتقیم سیییبک
مسیییتبدانه ا ،)- 3/13مقتدرانیییه ا ) 3/13و سیییبک آسییییان
گییییر ا ) 3/33بیییر عیییزت نفیییس در سیییطح  3/31معنیییادار
مییی باشیید .بییا توجییه بییه اینکییه اییین اثییرات از طریییق
بییرآورده شییدن نیازهییای روانشییناختی اساسییی بییر متغیییر
عییزت نفییس وارد میییشییود ،بنییابراین نقییش واسییطه ای
اییین متغیییر در ارتبییاط سییبکهییای فرزنییدپروری بییا عییزت
نفیییس تاییییید مییییشیییود .در جیییدول  4شیییاخ هیییای
بییرازش الگییوی آزمییون شییده گییزارش شییدهانیید کییه بییا
توجییه بییه شییاخ هییایی کییه گیییفن و همکیییاران []06
مطییرح نمییودهانیید ،الگییوی آزمییون شییده بییرازش مناسییبی

**3/00
**- 3/04
**3/01
**p<3/31, ***p<3/331

بیییا دادههیییای گیییردآوری شیییده دارد .ایییین شیییاخ هیییا
عبارتنییید از شیییاخ نیکیییویی بیییرازش ا ، ) GFIشیییاخ
بیییرازش تطبیقیییی ا ) CFIکیییه مقیییادیر بییییشتیییر از 3/3
نشیییانگر بیییرازش مناسیییب الگیییوی هسیییتند ،شیییاخ
نیکیییویی بیییرازش تعیییدیل یافتیییه ا ) AGFIکیییه مقیییادیر
بیییشتییر از  3/2قابییل قبییول هسییتند ،و مجییذور میییانگین
مربعییات خطییای تقریییب ا ) RMSEAکییه مقییادیر کییم
تر از  3/32نشانگر برازش مناسب الگوی هستند.
جدول  .4شاخ

های برازش الگوی آزمون شده پژوهش

GFI

CFI

AGFI

RMS EA

3/32

3/30

3/31

3/35

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان 9312
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بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای برآورده شدن
نیازهای روانشناختی در ارتباط سبکهای فرزندپروری با عزت
نفس نوجوانان است .نتایج تحلیل مسیر نشان داد که الگوی
پیشنهادی با دادههای گردآوری شده برازش مناسبی دارد و می
تواند  17درصد از تغییرات برآوردن نیازهای روانشناختی و 17
درصد از تغییرات عزت نفس نوجوانان پسر را تبیین کند .هممنین
نتایج نشان داد که برآورده شدن نیازهای روانشناختی نقش
میانجی در ارتباط سبکهای فرزندپروری و عزت نفس این
نوجوانان ایفا میکند.
نتایج تحقیق حاضر نشان دادند که سبک فرزندپروری آسانگیر از
طریق برآورده شدن نیازهای روانشناختی اساسی بر عزت نفس
نوجوانان پسر اثر غیر مستقیم و مثبت دارد ،در واقع هر چه میزان
کنترل کنندگی در محیط خانواده کمتر باشد و فرزندان آزادی
عمل بیشتری در اعمال خود احساس کنند ،این امر اثر مثبتی بر
برآورده شدن نیازهای روانشناختی آنان خصوصا نیاز به
خودمختاری میگذارد .از طرف دیگر میزان زیاد گرمی و صمیمیت
در اینگونه خانوادهها باعث میشود ،نوجوانان روابط صمیمانه و
نزدیک با پدرو مادر خود ایجاد کنند و این امر بر برآورده شدن نیاز
آنها به ارتباط اثر مثبتی میگذارد .این یافته با اساس نظریه خود
تعیینگری سازگار است که هر چه قدر محیطی از خودمختاری
افراد حمایت کند ،آنها بیشتر برآورده شدن نیازهای روانشناختی
خود را تجربه میکنند [ ]13و میتوان گفت سبک تربیتی آسانگیر
میتواند این محیط را فرآهم میآورد.
یافتههای تحقیق نشان دادند که سبک فرزندپروری مستبدانه از
طریق برآورده شدن نیازهای روانشناختی اساسی بر عزت نفس
نوجوانان پسر اثر غیر مستقیم و منفی دارد .در واقع هر چه قدر
میزان کنترل در محیط خانواده زیاد باشد و فرزندان در رفتار خود
در محیط خانه احساس آزادی و خودمخ تاری نکنند ،برآورده شدن
مناسب نیازهای روانشناختی اساسی خود را تجربه نخواهند کرد.
خصوصا نیاز به خودمختاری که بیشتر تحت تاثیر میزان کنترل
یا حمایت از خودمختاری محیط قرار دارد .از طرف دیگر کم بودن
گرمی در خانوادههای با سبک مستبدانه ،اثر منفی بر برآورده شدن
نیازهای روانشناختی خصوصا نیاز به ارتباط دارد .هممنین نبود
آزادی عمل در این خانوادهها میتواند اثر منفی بر احساس
شایستگی نوجوانان داشته باشد .این یافته با اساس نظری نظریه
خود تعیین گری سازگار است که بیان میدارد هر چه قدر محیط
کمتر از خودمختاری افراد حمایت کند ،آنها کمتر احساس
خودمختاری ،شایستگی و داشتن ارتباط صمیمانه با دیگران
خواهند کرد [.]03
هممنین یافتههای پژوهش نشان دادند که سبک فرزندپروری
مقتدرانه از طریق برآورده شدن نیازهای روانشناختی اساسی بر
2013

عزت نفس نوجوانان پسر اثر غیرمستقیم مثبت دارد .خانوادههای
با سبک فرزند پروری مقتدرانه دارای تمامی ویژگیهای محیط
حامی خودمختاری هستند که مهمترین عامل برآورده شدن
نیازهای روانشناختی اساسی است .در این گونه محیطها برای
اعمال کنترل دالیل منطقی وجود دارد که این امر باعث میشود،
فرزندان هنجارهای خانواده را از روی میل درونی سازی کنند
[ . ]03سبک مقتدرانه نیز دارای این ویژگی کنترل توام با ارائه
دلیل می باشد که باعث برآورده شدن نیازهای روانشناختی اساسی
این نوجوانان میشود .برآورده شدن نیازهای روانشناختی از طریق
سبکهای فرزندپروری مناسب باعث میشود ،نو جوانان در خانواده
احساس شایستگی ،آزادی عمل و ارتباط صمیمانه کنند ،این امر
باعث افزایش عزت نفس در آنان میشود .ارتقاء خودمختاری یعنی
افزایش احساس انتخاب ،خود آغازگری بیشتر رفتارها ،و مسؤلیت
شخصی بیشتر ،یکی از اهداف رشدی مهم است .هممنین
افزایش خودمختاری راهی برای کسب نتایجی از قبیل خالقیت،
انعطاف پذیری شناختی و عزت نفس است [ .]07وقتی افراد
خودشان را در محیطهایی مییابند که به برآورده شدن نیازهای
روانشناختی آنها کمک میکنند و آنها را پرورش میدهند،
هیجانهای مثبت ،تجربه بهینه و رشد سالم ،پیامدهای آن است
[ . ]12یافته تحقیق حاضر با نتایج پژوهشهای دسی ،شوارتز و
شینمن و ریان [ ،]15دسی و همکاران [ ،]12چیرکوف و همکاران
[ ]14و ورونایو ،کوستنر و آبال [ ]10همسو است.

نتیجهگیری
در فرهنگهای جمعگرا که خود جمعی بر خود فردی غلبه دارد،
معموال شیوههای تربیتی ،بر روشهای تنبیهی بنا شده و از
پذیرش حمایت و خودمختاری فرزندان ،خبری نیست [ .]02در
این فرهنگها ،والدین بیشتر بر اعمال قدرت و انضباط اجباری
تاکید دارند و با فرزندان خود کمتر گرم و با محبت رفتار میکنند،
بنابراین نوجوانان در این گونه خانوادهها به خود متکی اما تاحدی
کناره گیرند .عدهای دیگر ،فرزندان خود را کنترل نمیکنند ،در
امور خانه نظم و ترتیبی ندارند ،در تنبیه و پاداش آنان چندان جدی
نیستند ،از آنها انتظار رفتار عاقالنه ندارند و به آنها آموزش
استقالل و اتکا به خود نمیدهند [ .]03در این فرهنگها،
نو جوانانی که از معلم یا مدیر خود انتقاد می کنند ،در مدرسه تنبیه
میشوند و بزرگساالن دیگر ،او را سرزنش میکنند [ ]03و ممکن
است برونداد فرایند اجتماعی شدن فوق ،شهروندی باشد که عزت
نفس پایین دارد و به طور کلی از لحاظ پایین بودن سالمت روان
شناختی ،رنج ببرد [ .]01براساس پژوهشهای انجام گرفته ،کشور
ایران نیز دارای فرهنگ جمعگرا میباشد [ .]00با توجه به این
مسائل و اثر گذاری سبکهای فرزند پروری بر برآورده شدن
نیازهای روانشناختی و تاثیر غیر مستقیم بر عزت نفس نوجوانان
پسر ،الزم است در این باره تدابیری اندیشیده شود .یکی از این
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.و یافتههای پژوهش فقط به این جنس قابل تعمیم میباشد
بنابراین توصیه میشود در پژوهشهای آتی این تحقیقات با نمونه
 هممنین توصیه میشود جهت،دانشآموزان دختر نیز تکرار شوند
 این تحقیقات با نمونه،بررسی تعمیم پذیری آن به سنین دیگر
.دانشجو نیز صورت پذیرند
 بییر خییود الزم میییدانیییم از زحمییات:تشااکر و راادردانی
معلمییان دوره متوسییطه ناحییییه یییک آمییوزش و پیییرورش
شهرستان ارومیه به خیاطر نظیارت بیر حسین اجیرای تحقییق
و هممنیین از دانیشآمیوزان سییال اول دبیرسیتانهیای ناحیییه
یک این شهرستان به خیاطر مشیارکت در انجیام ایین تحقییق
و پاسخهیای صیادقانه تشیکر و قیدردانی نمیوده و بیرای آنیان
.آرزوی پیشرفت روزافزون نماییم

،تدابیر آموزش به خانوادهها در مورد نحوه درست تربیت فرزند
 این آموزش میتواند از طریق رسانههای جمعی مانند.میباشد
فیلمها و برنامههای آموزشی خانواده و برگزاری کارگاههای
 الزم به ذکر.آموزشی در دانشگاهها و مراکز مشاوره تحقق یابد
است که در این برنامههای آموزشی باید به تاثیری که نحوه تربیت
بر عزت نفس نوجوانان پسر میگذارد و تاثیرات مثبت عزت نفس
 به طوری کلی.باال بر افزایش سازگاری این نوجوانان تاکید شود
این برنامههای آموزشی میتواند شامل آموزش به والدین درباره
اینکه اوال از شیوه ارتباطی غیر کنترل کننده استفاده نموده و به
 ثانیا در صورت وجود کنترل،آزادی عمل فرزندان خود توجه کنند
برای آن دلیل بیاورند و فرزندان پسر خود را به خاطر عملکردهای
 در پایان خاطر نشان میشود که.شان مورد تشویق قرار دهند
جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان پسر تشکیل میدادند
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