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 چکيده

های فرزندپروری و نیازهای بنیادی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوه

روانی  با روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش دانشجویان 

 45تا 02شهرری  -کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی یادگارامام خمینی)ره(

مرد( به صورت دردسترس انجام 0زن و  02نفر) 00روی  99-99در سال تحصیلی 

های فرزندپروری بامریند و مقیاس نیازهای شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های شیوه

 بنیادی روانی گاردیا، دسی و رایان بود. از روش آماری همبستگی پیرسون برای فرضیه

استفاده شد. نتایج آماری  00SPSSفزار آماری ها و برای تحلیل داده ها از نرم ا

کوچکتر بود؛  24/2نشان داد که از Sigرا برای 20222حاصله از همبستگی، نمره

 رابطه معنادار است. %94درنتیجه با احتمال 

 .شیوه های فرزندپروری، نیازهای بنیادی روانی واژگان کليدی:
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 2، مریم کریمی1علی اکبرصالحی

 .شهرری -مدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( 1
 -دانش آموخته مقطع کارشناسی، گروه روانشناسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام خمینی)ره( 0

 .شهرری

 

  نام نویسنده مسئول:

 مریم کریمی

 های فرزندپروری با نيازهای بنيادی روانی افرادرابطه شيوه

 01/10/1999 تاریخ دریافت:

 05/0/1999 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
وجودی انسان مطرح بوده است بدین صورت که نیازهای انسان بخش مهمی از از آغاز خلقت بشرتاکنون، بحث نیازهای 

دهند. در دنیای امروز، نیازهای انسان گسترده شده و به صورت طیف وسیعی درآمده است که به طبیعت انسانی را تشکیل می

نیازهای  «پیشرفت و صمیمیتقدرت، »اجتماعینیازهای« جنسیگرسنگی، تشنگی و غریزه»شرخ ذیل است: نیازهای فیزیولوژیک

الزم به ذکر است تا زمانیکه نیازهای زیستی انسان برطرف نشده باشند، فعالیت های « خودمختاری، شایستگی و ارتباط»روانی

 (.1990شخص عمدتاً در این سطح بوده و بقیه نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهندکرد)فاطمه شعیبی،

این  کنند. آنان بر این باورند که درترین نظریه انگیزش درونی معرفی میی از پراهمیتگری را به عنوان یکنظریه خودتعیین

کنند، در زندگی خود به کار گرفته و ها و خصوصیاتی که به لحاظ اجتماعی ارزشمند جلوه مینظریه افراد آن دسته از ویژگی

در افراد، موجب تحریک « خودمختاری، شایستگی و ارتباط»روانیکنند. برهمین اساس ارضای سه نیاز بنیادی سازی میدرونی

 (.1999هایشان است)فرجی،انگیزه آنها در بدست آوردن اهداف و خواسته

خودمختاری به معنای نظارت مستقیم و مستقل افراد، بر کارها و اموراتشان است. به عبارتی؛ خود شخص باید به عنوان فرد 

اعمال و کارهایش باشد. از طرفی خودمختاری باعث افزایش ظرفیت اعتماد به نفس افراد شده و به  تصمیم گیرنده ناظر بر انجام

گیری کرده و نیازی به غیر نداشته باشد)آنا کند که در شرایط سخت و بحرانی به صورت کامالً هوشمندانه تصمیمآنان کمک می

 (.1،0214استیلز

شخصیتی است که هرشخص متناسب با درک وضعیت و موقعیت خود  ایی از ویژگی های رفتاری وشایستگی مجموعه

ایی شایسته در مقابل چشم همگان به نمایش درآورده و آنان را شگفت گیرد چگونه رفتار کند و عملکردش را به گونهتصمیم می

 (.0،0212زده کند)داریو راشو

رقراری نوعی پیوند صمیمی و عاطفی با دیگران است ارتباط به معنای شکل گیری مکالمات فردی و اجتماعی میان افراد و ب

ای هگیرد اعم از )ارتباط مستقیم، ارتباط از طریق تلفن، نامه، روزنامه، رسانهکه برقراری این پیوند به طرق مختلفی صورت می

 (.9،1959ونعمومی و...( به گونه ایی که در انتها بتوان به یک نقطه نظر مشترک درباره موضوع مورد بحث رسید)شان

ای برای پرورش استعداد، مهارت، رشد و شکوفایی های مدرن تربیتی است که هر خانوادههای فرزندپروری یکی از سبکشیوه

فرزندانش آن را به کارگرفته تا آنان را در مواقع سخت و بحرانی یاری رساند چرا که پدران و مادران نقش محوری و اساسی را در 

 (.5،0222عهده دارند)دیوید یوتینگ زندگی فرزندانشان به

دهند. هنگام رویارویی با تر یاری میدهند، اما درعین حال فرزندانشان را در انتخاب تصمیمی درستگیری میتصمیم 

شوند. والدین در عین دادن آزادی به فرزندانشان، حریم آنها را مشکالت؛ با فرزندان خود مشورت کرده، نظرات آنها را جویا می

 (.1992کنند)برک لورا،شخص کرده و مقتدرانه عمل میم

دهند. با استفاده از زور و در شیوه فرزندپروری مستبدانه، والدین به ندرت به نظرات و دردودل های فرزندان خود گوش می

با آنها را یستند و مرتکنند. برای شخصیت فرزندانشان، ارزشی قائل نتنبیه، فرزندان را به انجام کارهایی دوست ندارند مجبور می

 (.1990شود)میرزابیگی،کنند. به فرزندپروری مستبدانه، دیکتاتوری گفته میمقابل دیگران خاروخفیف می

والدین در سبک فرزندپروری سهل گیرانه، نظارت کمی بر کار و امور فرزندانشان دارند یا اصال ندارند. والدین رفتاری دوستانه 

کنند و تا حدود زیادی، فرزندان هستند که به جای والدینشان تصمیم توجه کافی به فرزندان خود نمیبا فرزندانشان دارند اما 

 (.1999گیرنده هستند)قدسی و قائمی،

اعتنا، والدین به قدری غرق در استرس هستند که زمان کمی را برای وقت گذراندن به فرزندان خود در سبک فرزندپروری بی

تربیت و چگونگی شکل گیری شخصیت فرزندانشان بی اعتنا بوده به قدری که این موضوع موجب  دهند. نسبت بهاختصاص می

 (.1992گردد)برک لورا،مختل شدن تمامی جنبه های رشد فرزند می
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های فرزندپروری و نیازهای بنیادی روانی هستیم که در ادامه ای میان شیوهدر این پژوهش، ما به دنبال اثبات وجود رابطه

« درانهسبک مقت»کنیم تا با آگاهی و استفاده از سبک تربیتی مناسبش شیوه های فرزندپروری را برای والدین توصیه میآموز

بتوانند زمینه رشد، ارتقاء و ارضای نیازهای روانی کودکان را فراهم کنند. در صورت توجه والدین به این آموزش ها و نکات، در 

که عقده های روانی فرزندان ما که ریشه در دوران کودکیشان دارد، با شیوه های فرزندپروری آینده ای نزدیک، شاهد خواهیم بود 

 صحیح والدین ما برطرف شده و شاهد رشد و ترقی فردی و جمعی آنها برای خود، خانواده شان، ملت و دولتشان هستند)نگارنده(.

بنیادی روانی به عنوان واسطه بین دلبستگی ( پژوهشی را با عنوان رضایت از نیازهای 0224و همکاران) 4فیلیپ

مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که رضایت از « 12و تنهایی 9، افسردگی9شرم»و پریشانی« 2و دوری 2اظطراب»بزرگساالن

رات را ن تاثیکارگیری از روش های خاص، اهمیت اینیازهای روانی، میان دلبستگی بزرگساالن و پریشانی آنها وساطت کرده؛ با به

 دهد.سنجیده و مورد ارزیابی قرار می

فرزندپروری برخودکارآمدی و سالمت روان های( پژوهشی را با عنوان اثربخشی شیوه1992زاده و لگزیان)جانی، توکلیتوزنده

ن ه های فرزندپروری والدیدانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور و آزاد نیشابور انجام دادند. یافته های پژوهش نشان داد، شیو

برخودکارآمدی دانشجویان تاثیر معنی داری داشته و در این میان شیوه فرزندپروری مقتدرانه نسبت به شیوه سهل گیرانه و شیوه 

مستبدانه بر افزایش خودکارآمدی تاثیر معنی داری داشته است. همچنین شیوه فرزندپروری بر سالمت روان تاثیر معنی داری 

تاثیر شیوه فرزندپروری بر سالمت روانی متفاوت بوده است. به طوریکه شیوه فرزندپروری مقتدرانه نسبت به شیوه  داشت. و

مستبدانه بر سالمت روان دانشجویان تاثیر معنی داری گذاشته است. بر همین اساس نتیجه گرفته شددکه با توجه به تاثیر شیوه 

انی که اهمیت ویژه ای در دانشجویان دارد، آموزش این شیوه های برای والدین در های فرزندپروری بر خودکارآمدی و سالمت رو

 شود.سطوح مختلف توصیه می

 های فرزندپروری و نیازهای بنیادی روانی رابطه وجود دارد؟ در این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا بین شیوه

 

 روش
 92-92باشد. جامعه پژوهش حاضر دانشجویان ورودی سال تحصیلی روش پژوهش حاضر کمی، از نوع همبستگی می

نفر از دانشجویان  00کنندگان باشد؛ شرکتدانشکده علوم پایه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام شهرری می

که در این پژوهش روش نمونه  باشندسال می 45تا 02نفر مرد با دامنه سنی 0نفر زن و02رشته روانشناسی مقطع کارشناسی که

باشد.همچنین در این پژوهش از پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند گیری و جمع آوری اطالعات به صورت دردسترس می

 دسی و رایان به عنوان ابزار استفاده گردیده شده است.-روانی گاردیاو مقیاس آزمون نیازهای بنیادی

گویه است که توسط دیانا  92( که فرم اولیه این پرسشنامه دارای11رزندپروری)بامریندسوالی شیوه های ف 92پرسشنامه 

، 1هایکند.جملهگیری میعامل اندازهرا در سهوالدین فرزندپروری های ، شیوه( طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه1929بامریند)

به شیوه استبدادی  09، 02، 04، 12، 10، 9، 2، 9، 0، 1هایلهبه شیوه سهل گیرانه و جم  09، 05، 01، 19، 12، 15، 19، 12، 2

باشد. که در مقابل هر به شیوه قاطع و اطمینان بخش مربوط می 92، 02، 09، 00، 02، 14، 11، 9، 4، 5های شماره هایو جمله

گذاری شده است. بورای برای رهنم 5تا2به ترتیب از« کامالمخالفم، مخالفم، تقریبامخالفم، موافقم، کامالموافقم»ستون 4عبارت

و اقتدار  r:0/38)گیری)منفی با  سهلرابطهبررسی اعتبار و روایی از روش افتراقی استفاده کرد و مشاهده نمود که شیوه استبدادی

سشنامه ( که نتایج نشان داد پرr:0/7( دارد. و شیوه سهل گیری رابطه معنی داری با شیوه اقتدار منطقی او نداشت)0/48منطقی)
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ساخته شده است  0222در سال 15و رایان 19، دسی10دارای روایی صوری است. مقیاس آزمون نیازهای بنیادی روانی توسط گاردیا

ماده  01سنجد. مقیاس مذکورکه میزان احساس حمایت از نیازهای خودمختاری، شایستگی و ارتباط را با دیگر آزمودنی ها می

لیکرت درجه بندی شده است. در این پژوهش منظور از نمره استاندارد نیازهای بنیادی روانی درجه ای 2است که براساس مقیاس 

-زیرمقیاس   02، 12، 15، 11، 9، 5، 1خودمختاری:دهد. زیرمقیاسگویه ای پرسشنامه می01نمره ای است که فرد به سواالت 

 01، 19، 12، 10، 9، 2، 2، 0ارتباط:زیرمقیاس  19، 14، 19، 12، 4، 9شایستگی:

بدست آمده حاکی از آن است  924/2برای مشخص کردن اعتبار مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شد، ضریب اعتبار 

از  254/2، و ارتباط229/2، خودمختاری254/2که ابزار مذکور دارای اعتبار باالیی است. همچنین ضرایب اعتبار برای شایستگی 

(. در ایران این مقیاس، در نمونه های مدیران 1992ش تحلیل مولفه هاست)ابوالمعالی و همکاران،طریق تحلیل عامل اکتشافی به رو

در نوسان  29/2-25/2طوریکه آلفای کرونباخ بینو دانشجویان ایرانی اجرا شده که از روایی و پایایی مطلوبی بهره مند است به

اخص های پراکندگی مرکزی، نظیر میانگین، نما، مد، واریانس، (. درروش آمار توصیفی از ش1991است)هومن،کتابی و بشردوست،

شود. و در آمار استنباطی از روش کمی، همبستگی استفاده می شود و تمامی اطالعات انحراف معیار و جدول و نمودار استفاده می

 آنالیز گردید. SPSS 22با نرم افزار

 آمار توصيفی -1جدول

 

 jensiyat age tahsilat shoghl farzandparvari niyazhayeravani 

N 
Valid 22 22 22 22 22 22 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.09 28.00 2.00 1.00 89.0000 40.0000 

Std. Error of Mean .063 1.000 .000 .000 2.00000 .00000 

Median 1.00 24.00 2.00 1.00 88.0000 40.0000 

Mode 1 a21 2 1 a82.00 a37.00 

Std. Deviation .000 9.000 .000 .000 10.00000 3.00000 

Variance .087 83.000 .000 .000 118.000 14.000 

Skewness 3.059 1.000  .000 .000 -.060 

Std. Error of 

Skewness 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

Kurtosis 8.085 1.000  -2.037 .000 -1.060 

Std. Error of Kurtosis .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Range 1 34 0 1 41.00 14.00 

Minimum 1 20 2 1 73.00 33.00 

Maximum 2 54 2 2 114.00 47.00 

Sum 24 627 44 31 1966.00 892.00 

 

باشد، کمترین می09022نفر بوده که میانگین رده سنی آنها  00، تعداد نمونه های این پژوهش 1با توجه به اطالعات جدول

 باشد.سال می 45و  02و بیشترین مقدارعددی متغیرسن به ترتیب

 

 

                                                           
12 Gardia 
13 Deci 
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 توزیع فراوانی متغيرسن -2جدول

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

20 2 9.1 9.1 9.1 

21 4 18.0 18.0 27.0 

22 4 18.0 18.0 45.0 

23 1 4.0 4.0 50.0 

26 1 4.0 4.0 54.0 

30 3 13.0 13.0 68.0 

32 2 9.1 9.1 77.0 

37 1 4.0 4.0 81.0 

39 1 4.0 4.0 86.0 

40 1 4.0 4.0 90.0 

42 1 4.0 4.0 95.0 

54 1 4.0 4.0 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

 

دوم تعداد داده هایی را که این مقدار  ، ستون اول تمام مقادیر معلوم شده برای متغیر سن ارائه شده است، ستون0در جدول

دهد. ستون سوم نشان دهنده درصد تمام داده هایی را که این مقدار معین را دارند، است؛ ستون چهارم نیز درصد دارند نشان می

ر ا برای متغیشوند و ستون پنجم نیز، درصد فراوانی تجمعی رکند که به این مقدار مربوط میتمام داده های معتبری را ارائه می

 باشد.سال می 45تا 02، مقادیر معلوم شده برای متغیرسن 1دهد. لذا با توجه به جدولسن نشان می

 توزیع فراوانی متغيرجنسيت -3جدول

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

zan 20 90.0 90.0 90.0 

mard 2 9.1 9.1 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

 

، ستون اول تمام مقادیر معلوم شده برای متغیر جنسیت ارائه شده است، ستون دوم تمام داده هایی را که این 9در جدول

دهد. ستون سوم نشان دهنده درصد تمام داده هایی است که این مقدار معین را دارند ستون چهارم هم مقدار را دارند نشان می

شوند و ستون پنجم درصد فراوانی تجمعی را برای متغیر کند که به این مقدار مربوط میرا ارائه میدرصد تمام داده های معتبری 

 دهد.جنسیت ارائه می

 نمودار هيستوگرام متغيرسن -1نمودار

http://www.psyj.ir/


 33 -12، ص  2311 ، بهار12فتاری ایران، شماره فصلنامه روانشناسی و علوم ر
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 
 دادهدهد. در محورافقی، مقدار متغیرسن و در محور عمودی فراوانی، نشان ، نمودار هیستوگرام متغیرسن را نشان می1نمودار

 قرار دارند. 52تا  02دهد، بیشتر دامنه سنی بین شده است. برون داد نمودار هیستوگرام متغیرسن نشان می

 نمودار هيستوگرام متغير جنسيت -2نمودار

 
 دهد که در محور افقی مقدار متغیر جنسیت و در ، نمودار هیستوگرام متغیر جنسیت را نشان می0نمودار

دهد، تعداد زنان ان داده شده است. ضمنا برون داد نمودار هیستوگرام متغیر جنسیت نشان میمحور عمودی فراوانی نش

 بیشتر از آقایان است. 
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 همبستگی بين شيوه های فرزندپروری با نيازهای بنيادی روانی -4جدول

 farzandparvari niyazhayeravani 

farzandparvari 

Pearson Correlation 1 .096 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 22 22 

niyazhayeravani 

Pearson Correlation .096 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 22 22 

 

آورده شده است، فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین شیوه های فرزندپروری و  5نتایج مذکور در جدول شماره

شده است و از  Sig   ،.0000  نمره 5دارد. و چون نتایج آماری در جدول شمارهنیازهای بنیادی روانی رابطه معناداری وجود 

 شود. شود و فرض خالف تایید میباشد در نتیجه فرض صفر رد میکوچکتر می 24/2
 

 بحث
 .ی بود که پس از بررسی صورت گرفتههدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و نیازهای بنیادی روان

گیری کرد که بین شیوه های توان چنین نتیجهشد که با رد فرض صفر می 20222نمره  .sigنمره  5شمارهبا توجه به جدول

 فرزندپروری و نیازهای بنیادی روانی رابطه معناداری وجود دارد.          

وری های فرزندپرسبکبینرابطه  روانشناختی در بنیادین( در بررسی نقش تعدیل کننده نیازهای 1995بشارت و همکاران)

ویی بنیادین روانشناختی و رضایت زناشنیازهای والدین و رضایت زناشویی فرزندان به یافته های جدیدی رسیدند اینکه بین ارضای

رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین سبک فرزندپروری مقتدرانه پدر و مادر با رضایت زناشویی 

ی رابطه ناختفرزندان رابطه مثبت وجود دارد. ضمن اینکه، سبک فرزندپروری مقتدرانه پدر و مادر با ارضای نیازهای بنیادین روانش

مثبت معنادار دارد. لذا در همین راستا، نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که بین شیوه های فرزندپروری و نیازهای روانی افراد 

رابطه معنادار وجود دارد. شباهت پژوهش فوق با پژوهش حاضر در متغیرهای نیازهای روانشناختی و شیوه های فرزندپروری است 

زناشویی فرزندان در پژوهش فوق از تفاوت آنهاست. عالوه براین، در پژوهش فوق جامعه موردمطالعه، زوجین  و متغیر رضایت

شاغل در دانشگاه های شهرتهران بودند اما در پژوهش حاضر، جامعه آماری دانشجویان روانشناسی مقطع کارشناسی ورودی 

 فت. دانشگاه یادگارامام)ره( شهرری موردمطالعه قرارگر 92بهمن

( پژوهشی را با عنوان نقش واسطه ایی نیازهای روانشناختی پایه در ارتباط بین سبک 1992ساداتی فیروزآبادی و ملتفت)

های والدگری و سالمت روان دانش آموزان تیزهوش انجام دادند. یافته های آنان حاکی از این بود که سالمت روان دانش آموزان 

ی خانواده و ارضای نیازهای روانشناختی است. بدین صورت که سبک کنترلی و طردکننده تیزهوش متاثر از سبک های والدگر

خانواده به صورت منفی و سبک گرمی به همراه سبک حمایت از استقالل خانواده به صورت مثبت، اثر مستقیم و غیرمستقیم بر 

صورت مثبت با سالمت روان در ارتباط است و توانسته سالمت روان دارند. همچنین ارضای نیاز به شایستگی و نیاز به استقالل، به 

نقش واسطه ایی در ارتباط بین سبک های والدگری و سالمت روان ایفا کند و نتیجه نشان داد سبک والدگری مناسب)گرمی در 

هت پژوهش شباشود. روابط، حمایت از استقالل و نداشتن سبک کنترلی( باعث بهبود شایستگی و سالنت روان در فرزندانشان می

فوق با پژوهش حاضر در متغیر نیازهای روانشناختی است در واقع بین سبک والدگری مناسب با ارضای نیازهای روانشناختی و 

سالمت روان رابطه معنادار وجود دارد. متغیر شیوه های فرزندپروری در پژوهش حاضر از تفاوت آنهاست. در پژوهش فوق از متغیر 

 المت روان استفاده شده است.سبک های والدگری و س

توان گفت همانطور که ارضای نیازهای بنیادی روانی روی رضایت زناشویی فرزندان و سالمت در تبیین نتایج این پژوهش می

روان دانش آموزان تیزهوش تاثیر داشته است، شیوه های فرزندپروری والدین نیز توانسته بر روی پرورش و ارضای نیازهای بنیادی 
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ی موثر باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که شیوه های فرزندپروری صحیح والدین نه تنها به پرورش نیازهای روانی روان

کند، این در حالی است که والدین در شیوه های فرزندپروری سازان کشور کمک میانجامد، بلکه به رشد و ترقی آیندهفرزندان می

 آورند و بدین سببو عدم ارضای نیازهای روانی فرزندانشان را در آینده ای نزدیک فراهم میسنتی و گاها اشتباه، زمینه نابودی 

  شوند.مانع  رشد و پیشرفت فرزندان خود می
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