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رابطه بین سبک های فرزند پروری مادران  و سبک های هویت با ابراز وجود 

 دانش آموزان

دکتر فریبا حسنی
*1

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد  ؛

 اسالمی واحد تهران مرکزی

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه  ماهک گرشاسبی؛

 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

واده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط خان مقدمه:

آورد. هر خانواده شیوه خاصی را در تربیت  اطراف او را بوجود می

ها که  گیرد. این شیوه فردی واجتماعی فرزندان خویش بکار می

شود متأثر از عوامل مختلفی از  های فرزندپروری نامیده می شیوه

 .باشد ی، اقتصادی و غیره میجمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاس

بامریند سه الگو از سبک های فرزندپروری شامل سبک مقتدرانه ، 

سبک مستبدانه و سبک سهل گیر را ارائه کرده است. چگونگی روابط 

کودک و والدین در اوایل دوران کودکی در رشد شخصیت آنها اهمیت 

گیري  مهم تحولي انسان، روند شکل اتفاقاتیکي از  اساسی دارد.

و تکوین هویت  هویت مفهوم ذهنی یک فرد از خودش است .هویت است

امروزه علی . ي مستقیم دارد موفق با سالمت روانشناختي فرد رابطه

رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه زندگی، بسیاری 

از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی الزم و 

ین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت اساسی هستند و هم

یکی از . زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر کرده است

باشد.  های مهم روابط و مهارتهای اجتماعی ابراز وجودمی مؤلفه

افراد با داشتن مهارت ابرازوجود می توانند احساسات واقعی خود 

وق دیگران به را صادقانه ابراز کنند و با توجه نمودن به حق

های هویتی و  دنبال احقاق حق خود باشند. عوامل فردی مانند سبک

های فرزندپروری از جمله  شخصیتی و عوامل خانوادگی همچون سبک

باشند. با شناسایی رابطه بین  عوامل مؤثر بر ابراز وجود می

های هویت با ابراز وجود  های فرزندپروری والدین و سبک سبک

های الزم در زمینه  وان زمینه را برای سیاست گذاریت آموزان می دانش

هدف از تربیت فرزندان و آموزش اولیا و مربیان فراهم ساخت. 

های فرزندپروری مادران و  انجام این پژوهش تعیین رابطه سبک

 آموزان است.  های هویت با ابراز وجود دانش سبک
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و جامعه آماری پژوهش  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی روش:

آموز دختر سال آخر دبیرستان منطقه  نفر دانش 130حاضر را تعداد 

ها مورد  نفر مادران آن 130آموزش و پرورش تهران به همراه  2

ای  ای چند مرحله گیری خوشه آزمون قرارگرفتند که به روش نمونه

های فرزندپروری  های سبک انتخاب و با استفاده از پرسشنامه

های هویت برزونسکی و ابراز وجود گمبریل و ریچی  یند و سبکبامر

و با استفاده  spss 20ها توسط نرم افزار آماری  بررسی شدند. داده

از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل 

 شد. 

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که همبستگی معنا  یافته ها:

ندپروری مقتدرانه مادران با ابراز وجود های فرز دار بین سبک

دهد  (، همچنین یافته ها نشان میp<0.01آموزان وجود دارد. ) دانش

( p< 0.05( و سبک هویت اطالعاتی )p<o.o1که بین سبک هویت هنجاری )

آموزان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.  با ابراز وجود دانش

که متغیرهای سبک  دهد نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می

( قادر α=05/0فرزندپروری مقتدرانه و سبک هویت سردرگم در سطح )

باشند.  دار می به صورت معنی ابراز وجود دانش آموزانبینی  به پیش

کاهش  و ی مقتدرانهسبک فرزندپروربه عبارتی با افزایش نمره 

نیز باال  آموزان ابراز وجود دانشسردرگم، نمره  تیسبک هو نمره

 .رود می

انسان همواره سعی می کند تا مهارتهایی جهت  بحث و نتیجه گیری:

تسهیل ارتباط خود با دیگران کسب نماید و به تکامل شخصی خود 

بیفزاید. باورهای والدین ونگرشها و رفتارهایی که به شکل 

الگوهای خانواده پذیرفته شده اند، فاکتور مهمی در باال بودن 

آن است. از طرفی سبک های هویت نیز بر های  ابراز وجود و مؤلفه

روی ابراز وجود دانش آموزان تأثیر دارد. در راستای نتایج 

پژوهش حاضر، شیوه فرزندپروری مقتدرانه باالترین میزان 

 تأثیرگذاری را در پیش بینی ابرازوجود دانش آموزان دارد. 

 ود.وج های هویت، ابراز های فرزندپروری، سبک سبک :واژه های کلیدی
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