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چکیده
استحکام من نقش مهمی در سالمت روان افراد ایفا می کند .پژوهش حاضر به بررسی
رابطه ی بین استحکام من و سبک های فرزند پروری والدین پرداخته است .بدین
منظور  011دانش آموز دختر در مقطع سوم دبیرستان پرسشنامه استحکام من( )ESSرا
تکمیل نمودند .عالوه بر آن یکی از والدین آنها نیز پرسشنامه سبکهای فرزند پروری
بامریند را تکمیل نمود .نتایج پژوهش نشان داد که هر چقدر سبک فرزند پروری
والدین مقتدرانه تر باشد ،استحکام من بیشتری( )R=0.29 , p<0.01در فرزندان آنها
مشاهده می شود .همچنین استحکام من با سبک فرزند پروری سهل گیرانه (p < 1/10
 )r = 1/01،رابطه مثبت معنادار دارد و سبک فرزند پروری مقتدرانه و مستبدانه نیز با
هم رابطه ی معکوس معنی دار( )r = -1/41،p < 1/10دارند.
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Abstract
Ego strength plays a determinant role in individual’s
psychological health. The aim of this study was to examine the
relationship between parenting styles and Ego strength. So, one
hundred and ninety girls in high school completed Ego strength
scale (ESS). Also one of the students parent were asked to
complete the Baumrind parenting styles Questionnaire. Results
revealed a significant positive correlation between
authoritative parenting and Ego strength(R=0.29, p<0.01).
Permissive parenting style demonstrated a significant positive
association with ego strength(R=0.05, p<0/18). Also the
relationship between authoritative parenting and Arthurian
parenting style was significantly negative (R=-0/40, p<0.01).
Keywords: parenting style-ego strength
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مقدمه
در دهه های اخیر ،تحقیقات بسیاری در مورد اثرات سبک فرزندپروری والدین بر رشد
کودك انجام گرفته است(مک کوی .)0114،0صاحب نظران روانشناسی با وجود
اختالف نظر در بسیاری از حیطه ها ،در زمینه اهمیت نقش خانواده در فرایند تحول
اتفاق نظر دارند؛ این امر منعکس کننده تاثیر بارز خانواده بر فرایند تحول است
(اسالن .)2100،2تجربه روابطی ایمن و پایدار با والدین و پرورش در فضایی آرام و
منظم الزمه بهزیستی روانی و جامعهپذیری کودك (واندلر و همکاران ،)2112 ، 3و
تحولش متأثّر از نگرشها و نوع روابط والدین است (مککوبی و مارتین.)0113 ،4
شیوه های فرزند پروری یکی از مولفه های اساسی در رشد و تربیت می باشد و اغلب
با مهمترین دستاورد های فرزندان مانند توانایی های شناختی و اجتماعی آنها ارتباط
دارد .شیوه های فرزند پروری را می توان در ابعاد مختلفی توضیح داد ،مانند پذیرش،
محبت ،کنترل ،مهربانی ،گرمی ،انعطاف پذیر بودن ،محدود کردن و پر توقع بودن
(دستجردنس و همکاران2111،؛ به نقل از ودودی مفید و همکاران.)0310،
دارلینگ و استینبرگ )0113( 0فرزندپروری را نگرش و روش والدین بهمنظور
پرورش کودك ،که به هنگام تعامل با او در رفتارشان منعکس میشود ،توصیف
کردهاند .باربر )2110( 6نیز زیربنای ساختار سبک فرزندپروری را دربرگیرنده دو مؤلفه
اساسی میداند :یکی ،حمایت (از نیاز) والدینی که مربوط به کیفیت عاطفی رابطه
کودك و والدین است و دیگری ،نظمدهی والدینی که اشاره به قابلیت نظمدهی و
سازماندهی والدین دارد .به عقیده باربر ،در این میان ،حمایت والدینی اغلب به عنوان
یک ساختار چندبعدی به نظر میرسد؛ زیرا در این فضای حمایتگرانه کودك ارتباطی
پاسخدهنده و گرم را با والدینش تجربه میکند و والدین نیز فراهمکننده حمایت از
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خودپیروی و بازدارنده از کاربرد فنون مداخلهگر همچون القای گناه و ترك محبت در
وی هستند.
0

بامریند ( )0162سبک فرزندپروری را به عنوان کارکرد کنترلی والدین معرفی و
آن را بر مبنای دو بعد مهرورزی و کنترل ،به سه سبک تقسیم کرد :سبک مقتدرانه 2که
مشخصهاش سطوح باالیی از مهرورزی و مشارکت ،حساسیت و پاسخگویی ،استدالل
و منطق ،کنترل و محدودیت ،تشویق و تأیید ،و پرورش خودپیروی در کودك بود؛
فرزندپروری مستبدانه 3که شامل سطوح باالیی از محدودیت ،تنبیه ،طرد ،کنترل،
حرفشنوی ،سختگیری و رفتارهای سلطهگرانه میشد؛ و سبک سهلگیر 4که معرّف
سطوح باالیی از پاسخگویی ،گرمی ،پذیرش ،فرزندمحوری ،حمایتگری افراطی و
سطوح پایین مشارکت ،نظارت و کنترل بود.
حمایت مناسب کودك توسط والدین و گرمی اقتدار آنها با نتایج مثبت در
نوجوانی رابطه مستقیم دارد (ویلینگر و همکاران .)2110 ،0پژوهشهای وسیعی که در
زمینه ی چگونگی برخورد والدین با کودکانشان و روشهای تربیتی انجام شده است
نشان می دهد که روشهای تربیتی والدین اثرات طوالنی ،بر رفتار ،عملکرد ،انتظارات و
در نهایت بر شخصیت افراد در آینده دارند (اسالن.)2100،
خانواده بر رشد عقالنی ،هیجانی ،اجتماعی(برك ،)0314،تحریک هوشی ،سالمت
عاطفی ،رشد خودپنداره و عزت نفس فرزندان تاثیرگذار است(لرنر )0314،و تجربه
های نوجوانان با والدین خود،در طول دوره نوجوانی ،نقش بسیار مهمی در تحول آنها
دارد(اسالن .)2100،بدین سبب یکی از عواملی که باعث قوی تر شدن من فرزندان
می شود،چگونگی تعامل والدینشان با آنهاست.
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یکی از عوامل شخصیتی مهم که برگرفته از تقسیم بندی سه گانه ی فروید از روان
انسان است ،استحکام من می باشد(استیل2112،؛ به نقل از هگر و همکاران.)2101 ،0
استحکام من توانایی من برای مدیریت موفق نیروهای در تعارض خواسته های
غریزی،بازداری های درونی و نیازهای اجتماعی است (استروپ0110،؛ به نقل از
دیکشتاین و همکاران )0116،2و شامل توانایی افراد برای تحمل اضطراب  ،ظرفیت
تعدیل و کانالیزه نمودن فشارهای غریزی و مطالبات فرامن می باشد (مور و
فاین.)0111،3در زندگی روزمره،افراد توانایی قابل توجهی در تنظیم خود و فایق آمدن
بر تکانه ها و سایق هایی که آن ها را تشویق به پرخوری  ،مصرف مواد به صورت
تفریحی ،درگیری در رفتارهای خشونت آمیز،بیان موضوعات آزار دهنده به
دیگران،ولخرجی کردن ،درگیر شدن در اعمال جنسی نامناسب و تعلل کردن 4زمانی که
باید کار کرد ،دارند.این توانایی برای به دست آوردن مهار تعمدی بر تکانه ها و
خودداری از ارضای فوری امیال و نیازها ،بسیار سازگارانه است و توانایی انجام
رفتارهای متمرکز بر هدف که منجر به نتایج مطلوب می شود را به افراد
می دهد(استیل2112،؛ به نقل از هگر و همکاران.)2101 ،
استحکام من 0به آمیزه ای از توانمندی های درون روانی اطالق می شود که افراد
در تعامالت خود با دیگران و محیط اجتماعی شان آن را نشان
می دهند(.گلدشتین0114،6گلتزر و بنانو .)2103،2این مفهوم بیانگر عملکرد روانی افراد
در ارتباط با خود و محیط است.عناصری که با هم توانمندی ،کل من را می
سازند،شامل توانایی افراد برای تحمل اضطراب ،ظرفیت فرد برای تعدیل و کانالیزه
نمودن فشارهای غریزی و مطالبات فرامن هستند(مور و فاین.)0111،
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بنارد،)2114(0اشاره می کند که با باال رفتن استحکام من  ،فرد می تواند از مهارتها و
توانایی های طبیعی اش برای تاثیر نپذیرفتن از نیروهای ناراحت کننده استفاده
کند.وقتی این کار به درستی انجام شود ،قدرت تحمل باال می رود.همچنین هنگامی که
افراد در سازش با تعارضات موفق می شوند،من آنها مستحکم تر و قوی تر می
شود(هارتمن.)0101،2
در تحقیقات مختلف نیز به ارتباط بین سبک های فرزندپروری و صفات مختلف من
نظیر استحکام من و تاب آوری من پرداخته و این ارتباط تایید شده است (گرونلیک و
همکاران 0110 ،3؛ هیکمن و همکاران2111 ،4؛ استریج و برانت 0111 ،0؛ هولتجه و
همکاران 0116 ،6؛ اینگولدزبای و همکاران2114 ،2؛ گونزالز .)2110 ،1برای مثال طبق
یافته ی آیزنبرگ و همکارانش ،)2113(1کنترل باالی من در کودکان نشان دهنده ی
سبک والدگری مثبت والدینشان می باشد .ضمن اینکه سبکهای مستبدانه و آسان گیر با
خودکارآمدی پایین تر مرتبط بوده اند(اینگولدزبای و همکاران  .)2114همچنین
پژوهش کینر )2101(01در دانشگاه ویرجینیا نشان می دهد که کنترل مثبت والدین و
اطالعات آنها از مسائل نوجوانی با تحول من رابطه مثبت و معنی داری دارد .شفیعی
( ،)0312نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که همه زیر مولفه های کنش وری
مطلوب خانواده با استحکام من فرزندان و زیر مقیاس های آن جز در مورد حل مساله
با مهار  ،رابطه مثبت و معنا دار دارد.
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هاردن )2114(0در پژوهش خود نشان می دهد که محیط مثبت خانوادگی هنگام
مواجهه با موقعیت های چالش بر انگیز ،تاب آوری من نوجوانان را افزایش
می دهد .در همین راستا پژوهش فلوریس و همکاران )2110( 2نیز بیانگر این مساله
است که تعامالت ضعیف والد-فرزندی فرصت های نوجوانان را برای رشد تاب
آوری من کاهش می دهد .تایلر و همکاران )2103(3در تحقیق خود مبنی بر بررسی
رابطه والدگری مداخله جویانه و تاب آوری من در دوران کودکی به این نتیجه
رسیدند که این نوع والدگری نتیجه ای منفی بر تاب آوری من کودکان از طریق تاثیر
گذاری بر تنظیم توجه و رفتار ،می گذارد .همچنین خانواده هایی که فرزندان خود را
به چالش می کشند و بر شفقت تاکید می کنند،شروع تاب آوری من را تسریع می
بخشند (بورچت.)0111،4
از آنجایی که تحقیقات انجام شده در رابطه با سبک فرزندپروری مقتدرانه و
تاثیرات آن ،نشان می دهدکه این سبک از فرزندپروری با صفات سازگارانه ای نظیر
مهارت ارتباط اجتماعی باال ،توانایی تصمیم گیری مناسب،اعتماد به خود ،خود کار
آمدی باال و سالمت روان مرتبط است (بامریند0120،؛ مک کوبی0113،؛ اینگولدزبای و
همکاران 2114؛ حسینی نسب و احمدیان،)0313،به نظر می رسد سبک فرزندپروری
مقتدرانه،می تواند استحکام من فرزندان را پیش بینی کند .همچنین پیش بینی می شود
که سبکهای سهل گیرانه و مستبدانه که در کنترل کردن و استقالل دادن به فرزندانشان
دچار افراط و تفریط هستند استحکام من باالیی را در فرزندانشان پرورش ندهند.از
طرفی با توجه به اهمیت صفت سازگارانه ی استحکام من در سالمت روان و توانایی
آن در پیشگیری از اختالالت روانی و همچنین کم توجهی به این مفهوم در تحقیقات و
پژوهش های انجام شده در ایران ،در این تحقیق بر آن شدیم تا به بررسی سبکهای
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مختلف فرزندپروری و استحکام من فرزندان بپردازیم .از این رو مساله اصلی این
پژوهش مقایسه بین سبک های فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان می باشد.

روش
جامعه ،نمونه و روش انتخاب
جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شهر تهران می باشند.
برای برآورد حجم نمونه در پژوهش های مبتنی بر همبستگی و رگرسیون ،کلین
(2110؛ به نقل از فراهانی و عریض )0314،با تقسیم انواع مدل های تحلیل مسیر به
سه نوع ساده،کمی پیچیده و پیچیده عنوان می کند که حجم نمونه در الگوی ساده ،زیر
،011در الگوهای کمی پیچیده بین 011تا  211و در الگوهای پیچیده باالی  211نفر
است.با توجه به تعداد متغیرهای مورد بررسی ،این پژوهش از نوع ساده است و حجم
نمونه  211برآورد شد که با ریزش های پس از اجرا ،به  011نفر کاهش یافت.پس از
تقسیم شهر به چهار منطقه شرق ،غرب ،شمال و جنوب ،از هر منطقه به صورت
تصادفی دو دبیرستان دخترانه انتخاب شد و پرسشنامه ها بر روی دانش آموزان پایه
سوم دبیرستان های انتخاب شده و والدین آنها اجرا گشت .برای اجرای این پژوهش.
پس از گرفتن معرفی نامه از طرف منطقه ی آموزش و پرورش مربوط به هر مدرسه به
مدرسه مراجعه و با مدیر و مشاور پایه سوم دبیرستان صحبت شد .پس از توجیه کردن
مسئولین در رابطه با نحوه ی اجرا و مدت زمان پرسشنامه ،در روز تعیین شده از طرف
مسئولین به مدرسه مراجعه و .قبل از اجرای پرسشنامه ها درباره ی محرمانه بودن
پرسشنامه ها گفته شد .همچنین از افراد خواسته شد اطالعات را به دقت وارد کنند
چراکه پرسشنامه ها برای انجام یک کار پژوهشی می باشد .سپس فرم ها توزیع گشته
و در مدت پانزده الی بیست دقیقه توسط دانش آموزان تکمیل گشت.
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ابزار پژوهش
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند ( :)1991این ابزار اقتباسی است از نظریه
اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند از آزاد گذاری ،استبدادی و اقتدار منطقی
والدین ،برای بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است .این
پرسشنامه شامل  31ماده است که  01ماده آن به شیوه آزاد گذاری مطلق  01 ،ماده به
آن به شیوه استبدادی و  01ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش
فرزند مربوط می شوند.در این پژوهش آزمودنی ها که مادران نمونه های مورد مطالعه
بودند باید با مطالعه هر ماده نظر خود را با در یک طیف پنج درجه ای لیکرت اعالم
کنند که بعدا و به ترتیب از صفر تا  4نمره گذاری شده و با جمع نمرات  3،نمره مجزا
در مورد آزاد گذاری مطلق ،استبدادی و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی به دست
می آید.
اعتبار و روایی این پرسشنامه توسط اسفندیاری( )0324و رضایی ( )0320مورد
استفاده قرار گرفته و این محققان اعتبار و پایایی خوبی را در مورد آن به دست
آورده اند.
بوری ( )0144میزان پایایی این پرسشنامه را با روش باز آزمایی  1810برای
آزادگذاری 1810،برای استبدادی و  1812برای اقتدار منطقی پدران گزارش
نمود.همچنین وی در مورد میزان اعتبار پرسشنامه  ،این نتایج را گزارش نموده
اند:مستبد بودن مادر رابطه معکوسی با آزاد گذاری( ،)-1831و اقتدار منطقی( )-1841او
دارد.مستبد بودن پدر نیز رابطه معکوسی با آزادگذاری ( )-1801و اقتدار منطقی
( )-1802او دارد .
مقیاس استحکام من) : (ESSمقیاس استحکام من یک ابزار خودگزارشی است که
از  20گویه تشکیل شده است و برای اندازه گیری میزان توانمندی من در مهار و
مدیریت موقعیت ها و شرایط دشوار زندگی ساخته و هنجار یابی شده است (بشارت،
 .) 0316این مقیاس واکنش های فرد به موقعیت های دشوار زندگی را در اندازه های
پنج درجه ای از ( 0خیلی کم) تا ( 0خیلی زیاد) بر حسب پنج زیرمقیاس مهار من،
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تاب آوری من ،مکانیسم های دفاعی رشد یافته ،راهبرد های مقابله مساله محور و
راهبردهای مقابله هیجان محور مثبت می سنجد.حداقل و حد اکثر نمره آزمودنی در هر
یک از زیرمقیاس های استحکام من به ترتیب  0و  20است .از مجموع نمره پنج
زیرمقیاس آزمون ،نمره کل فرد برای استحکام من از  20تا  020محاسبه می شود.
ویژگی های روانسنجی مقیاس استحکام من در چندین پژوهش که در خالل سالهای
 0314تا  0311در نمونه های بیمار ( )n=322و بهنجار ( )n=0202انجام شده اند،
مورد بررسی و تایید قرار گرفته اند (بشارت.)0312 ،0316،
در این پژوهش ها ،ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسش های هر یک از
زیرمقیاس های استحکام من برای مهار من از  1820تا  ، 1812برای تاب آوری من از
 1822تا  ،1811برای مکانیسم های دفاعی رشد یافته از  1822تا  ،1811برای راهبردهای
مقابله مساله محور از  1826تا  ، 1810برای راهبردهای مقابله هیجان محور مثبت از
1823تا  1816و برای نمره کل استحکام من از  1810تا  1813به دست آمد.این ضرایب
همسانی درونی مقیاس استحکام من را تایید می کنند.پایایی بازآزمون مقیاس استحکام
من برای نمونه های بیمار( )n=022و بهنجار ( )n=224در دو نوبت با فاصله های
2تا 4هفته برای مهار من از  1864تا ،1823برای تاب آوری من از 1820تا  ، 1814برای
مکانیسم های دفاعی رشد یافته از  1821تا  ، 1810برای راعبردهای مقابله مساله محور
از  1862تا  ، 1821برای راهبردهای مقابله هیجان محور مثبت از  1861تا  1810و برای
نمره کل مقیاس استحکام من از  1823تا  1811به دست آمد.این ضرایب که همه در
سطح  p<18110معنادار هستند ،پایایی باز آزمایی مقیاس استحکام من را تایید می کنند
(بشارت.)0312 ،0316،

یافته ها
همبستگی دو به دویی متغیر های پژوهش را می توان در جدول  4-4مشاهده کرد.
مطابق یافته ها ،استحکام من با سبک فرزند پروری مقتدرانه( )r = 1/21، p < 1/10و
سبک فرزند پروری سهل گیرانه ( )r = 1/01، p < 1/10رابطه مثبت و معنادار دارد.
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همچنین سبک فرزند پروری مقتدرانه و مستبدانه نیز با هم رابطه ی معکوس معنی
دار( )r = -1/41،p < 1/10دارند.
جدول :1ماتریس همبستگی متغیر های پژوهش
متغیر ها

0

 -0استحکام من
 -2سبک

2

3

4

0

فرزند
**1/21

پروری

0

مقتدرانه
 -3سبک

فرزند

پروری

-1/10

**-1/41

0

مستبدانه
 -4سبک
فرزندپروری

**1/01

*1/02

1/02

0

سهل گیرانه

< , 1/10, ** = p < 1/10 * = pحجم نمونه=011

بر اساس نتایج جدول  0که نشان می دهد ضرایب همبستگی محاسبه شده بین سبک
فرزند پروری مقتدرانه والدین و استحکام من فرزندان ( )r =1/21, p <1/10در سطح
 1/10معنادار است ،می توان چنین نتیجه گیری نمود که وبا افزایش سبک فرزند
پروری مقتدرانه والدین ،استحکام من فرزندان افزایش می یابد و با کاهش سبک فرزند
پروری مقتدرانه والدین ،استحکام من فرزندان کاهش می یابد .همچنین ضرایب
همبستگی محاسبه شده بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه والدین و استحکام من
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فرزندان ( )r = 1/01،p <1/10در سطح  1/10معنادار و مثبت است ،می توان چنین
نتیجه گیری نمود که بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه والدین و استحکام من
فرزندان رابطه وجود دارد اما این رابطه مثبت است .با توجه به مثبت بودن این رابطه با
افزایش سبک فرزند پروری سهل گیرانه والدین ،استحکام من فرزندان افزایش می یابد
و با کاهش سبک فرزند پروری سهل گیرانه والدین ،استحکام من فرزندان کاهش
می یابد.

بحث و نتیجه گیری
مسئله ی خانواده و سبک های پرورشی آن در دهه های اخیر از مسائل پر طرفدار در
روانشناسی بوده است .این واقعیت نشان دهنده ی اهمیت نقش خانواده در جنبه های
مختلف رشد انسان می باشد چراکه حمایت مناسب کودك توسط والدین و گرمی
اقتدار آنها با نتایج مثبت در نوجوانی رابطه مستقیم دارد (ویلینگر و همکاران )2110 ،و
همچنین تجربه های نوجوانان با والدین خود،در طول دوره نوجوانی ،نقش بسیار
مهمی در تحول آنها ایفا می کند(اسالن .)2100،از طرف دیگر پژوهشهای وسیعی که
در زمینه ی چگونگی برخورد والدین با کودکانشان و روشهای تربیتی انجام شده است
نشان می دهد که روشهای تربیتی والدین اثرات طوالنی ،بر رفتار ،عملکرد ،انتظارات و
در نهایت بر شخصیت افراد در آینده می گذارد(سالن )2100،و همچنین بر رشد
عقالنی ،هیجانی ،اجتماعی(برك ،)0314،تحریک هوشی ،سالمت عاطفی ،رشد
خودپنداشت و عزت نفس فرزندان تاثیرگذار است(لرنر.)0314،
یکی از مسائلی که در رابطه با خانواده پژوهی حائز اهمیت است ،این است که آیا
خانواده و شیوه های والد گری می تواند مانع از بروز اختالالت روانی شود و آیا
خانواده قدرت تاثیر گذاری بر رشد و تحول صفات سازگارانه در فرزندان خود را
دارد؟ برخی صفات سازگارانه ،اهمیت کلیدی در زندگی روانی افراد دارند و می توانند
مانع بروز تعارضات روانی و انواع بیماری شوند .استحکام من ،یکی از این صفات مهم
در سالمت روانی افراد است ،چراکه به افراد این امکان را می دهد که با موفقیت
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نیروهای در تعارض خواسته های غریزی ،بازداری های درونی و نیازهای اجتماعی
خود را مدیرت کنند(استروپ0110،؛ به نقل از دیکشتاین و همکاران )0116،و به افراد
توانایی تحمل اضطراب  ،ظرفیت برای تعدیل و کانالیزه نمودن فشارهای غریزی و
مطالبات فرامن را می دهد(مور و فاین .)0111،با توجه به اهمیت رشد استحکام من در
جریان تحول کودك ،و تاثیر گذار بودن روش های فرزندپروری خانواده در ایجاد و
رشد ویژگی های مختلف در افراد ،در این تحقیق به مقایسه ی سبک های مختلف
فرزند پروری و استحکام من فرزندان پرداختیم .یافته های پژوهش حاکی از آن است
که مقتدرانه بودن سبک فرزندپروری والدین ،استحکام من فرزندان را پیش بینی می
کند .به عبارت دیگر هر چه سبک فرزند پروری مقتدرانه تر بود ،استحکام من فرزندان
نیز بیشتر می شد .این یافته با تحقیقات مختلف در این زمینه نیز همسو است .شفیعی
( ،)0312در تحقیق خود به این نتیجه رسید که همه زیر مولفه های کنش وری مطلوب
خانواده با استحکام من فرزندان و زیر مقیاس های آن جز در مورد حل مساله با مهار ،
رابطه مثبت و معنا دار دارد .در همین راستا تحقیقات آیزنبرگ و همکارانش ( )2113و
کینر( )2101نشان می دهد که سبک والدگری مثبت و کنترل مثبت والدین با کنترل
باالی من و تحول آن همبسته هستند .عالوه بر آن تحقیقات مختلف نشان دهنده ی
تاثیر گذاری سبک های مختلف والدگری بر مولفه های مرتبط با استحکام من نظیر،
تاب آوری من ،مهار من ،اعتماد به خود و خودکار آمدی است .برخی از این پژوهش
ها بیان می کنند که سبک والدگری مقتدرانه با اعتماد به خود و خود کار آمدی و
سالمت روان نوجوانان رابطه دارند (گرونلیک و همکاران 0110 ،؛ هیکمن و همکاران،
2111؛ استریج و برانت 0111 ،؛ هولتجه و همکاران 0116 ،؛ اینگولدزبای و همکاران،
2114؛گونزالز2110 ،؛ حسینی نسب و احمدیان .)0312،برخی دیگر از مطالعات بیانگر
ارتباط سبک های فرزند پروری و تعامالت والدین با تاب آوری و مهار من هستند.
برای مثال پژوهش هاردن( )2114نشان می دهد محیط مثبت خانوادگی هنگام مواجهه
با موقعیت های چالش بر انگیز ،تاب آوری من نوجوانان را افزایش می دهد.در همین
راستا پژوهش فلوریس و همکارن ( )2110نیز نشان می دهد تعامالت ضعیف والد-
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فرزندی فرصت های نوجوانان را برای رشد تاب آوری من کاهش می دهد .همچنی
تایلر و همکاران( )2103در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که والدگری مداخله
جویانه نتیجه ای منفی بر تاب آوری من کودکان از طریق تاثیر گذاری بر تنظیم توجه
و رفتار ،می گذارد. .همچنین خانواده هایی که فرزندان خود را به چالش می کشند و
بر شفقت تاکید می کنند،شروع تاب آوری من را تسریع می بخشند (بورچت.)0111،
با توجه به نتیجه ی پژوهش حاضر و تحقیقات مختلف در این رابطه ،می توان گفت
که یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر تحول و رشد استحکام من در نوجوانان سبک
فرزند پروری والدین آنهاست .به عبارت دیگر به هر میزان رابطه ی والدین با
فرزندانشان سطوح باالیی ازمهرورزی و مشارکت ،حساسیت و پاسخگویی ،استدالل و
منطق ،کنترل و محدودیت ،تشویق و تأیید و پرورش خودپیروی را داشته باشد،
احتمال وجود سطح باالی استحکام من در نوجوانان آنها باالتر می شود .چراکه والدین
مقتدر در عین ایجاد موازین رفتاری روشن برای فرزندان ،آنها را به سمت استقالل
ترغیب می کنند و در یک چهارچوب خاص اجازه ی تصمیم گیری و رفتار مستقالنه
را به وی می دهند .در نتیجه ،فرزندان در مواجهه با تعارضات درون روانی و بیرونی
راههای مختلف حل مساله و مدیریت چالش ها را تجربه می کنند و در سنین نوجوانی
و جوانی به طور مناسبی قابلیت حل موفقیت آمیز چالش های ایجاد شده را کسب
کرده اند.بدین صورت در سنین جوانی که وابستگی های آنها به خانواده کمرنگ تر می
شود خودشان می توانند به تنهایی از پس مشکالت بر آیند و در مواجهه با مسائل
مختلف به صورت سازگارانه ای واکنش بدهند .این مسئله باعث سالمت روان بیشتر
نوجوانان و جوانان نیز می شود و از ابتال به اختالالتی که عمدتا ناشی از عدم توانایی
حل موفقیت آمیز تعارضات روانی است مصون بمانند.
در مجموع یافته های این پژوهش نشان می دهد که صفات سازگارانه مانند
استحکام من بیشتر در خانواده هایی که در تعامالتشان از مولفه های فرزند پروری
مقتدرانه پیروی می کنند رشد می کند .بدین جهت آموزش خانواده ها ،در قالب کار
گاه های درون مدرسه و یا سرای محله ها و همچنین از طریق رسانه های ارتباط
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جمعی و در قالب سخنرانی و تدوین سریال و فیلم در زمینه ی شیوه های صحیح
فرزند پروری می تواند موثر واقع شود و بر سالمت روان جامعه از کودکی تاثیر گذار
باشد.از طرف دیگر با توجه اهمیت مولفه ی استحکام من در روند رشد و تحول
کودکان و کم توجهی به این متغیر در پژوهش های انجام شده در ایران ،پیشنهاد می
شود بر عوامل دیگری که می تواند در ایجاد این متغیر مهم ایفای نقش کند توجه
گردد.
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