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بررسي رابطۀ شيوه هاي فرزند پروري والدين با عزت نفس و احساس 

 خودكارآمدي كودكان
 

 2، مجتبي صداقتي فرد1*ماهرخ داودي

 (مسئول نویسنده) ایران گرمسار، اسالمی، آزاد دانشگاه گرمسار، واحد عمومی، روانشناسی ارشد کارشناس 1

 ایران گرمسار، اسالمی، آزاد هدانشگا گرمسار، واحد اجتماعی، علوم گروه استادیار 2

 

 چکيده

 بود.  شناسایی بررسی ارتباط انواع شیوه هاي فرزندپروري والدین با عزت نفس و احساس خودکارآمدي کودکان

 پس رویدادي بود و در آن از تکنیک پیمایش استفاده شد.  روش:

( و مادران آنها شد و با روش 1961-66ل تحصیلی شامل همه کودکان دبستانی شهر تهران )در سا جامعه و نمونۀ آماري:

کودک و مادران آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوري  176نمونه گیري چندمرحله اي، حجم نمونه اي معادل 

 ( و مقیاس پرسشنامه1667(، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت )1672پروري بامریند )هاي فرزندداده ها شامل شیوه

 ( بود. 2111نوجوانان موریس ) و کودکان دکارآمديخو

هاي فرزند پروري سهل انگارانه و مستبدانه، شیوۀ فرزند پروري مقتدرانه بر افزایش احساس  برخالف شیوه يافته ها:

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیري همزمان نشان داد شیوه  خودکارآمدي و افزایش عزت نفس کودکان موثر است.

پروري مقتدرانه می پروري مقتدرانه براحساس خود کارآمدي و عزت نفس کودکان تأثیر معنادار دارد. درواقع شیوه فرزندرزندف

پروري پروري سهل انگارانه و شیوه فرزندتواند باعث افزایش احساس خودکارآمدي و عزت نفس کودکان شود. و شیوه فرزند

 ارآمدي و عزت نفس کودکان ندارد. مستبدانه اثر معناداري بر احساس خودک

پروري سهل انگارانه و مستبدانه که اثرگذاري منفی بر احساس خودکارآمدي و عزت بر خالف شیوه هاي فرزند نتيجه گيري:

نفس کودکان دارند، سبک فرزند پروري مقتدرانه تاثیري مثبت در افزایش این دو متغیر دارد و الزم است در جامعه تقویت 

 شود.
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