
 

 

  | Iran J Health Educ Health Promot سالمت یعلمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقا ۀنامفصل
302 

 

 

 

 

The Mediating Role of Satisfying Basic Psychological Needs on the Relationship Between 

Parenting Styles and Mental Health in Gifted Students 
 

Somayeh Sadati Firoozabadi1, Ghavam Moltafet2 

 
1. Dept. of Special Education, Faculty Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran 

2. Dept. of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran 

Article Information 
R 

 Abstract 

 

Article History: 
 

Received: 2016/05/07 

Accepted: 2017/08/16 

Available online: 2017/11/01 
 

IJHEHP 2017; 5(3):203-212 
 

DOI: 
10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.203 

 

Background and Objective: Living up based on authentic goals, meaning and 

striving to achieve personal growth have been defined as mental health. Many studies 

have addressed the effect of personal and contextual factors on the mental health. This 

study aimed to determine the relationship of parenting styles and to satisfy basic 

psychological needs on mental health among gifted students in Shiraz. 

Methods: Participants consisted of 250 gifted school students (135 boys and 115 

girls) which were selected through cluster sampling method. In this study, parental 

scales as social context, mental health and basic psychological needs were used. 

Cronbach's alpha was used to check the validity of research data, and confirmatory 

factor analysis was used to assess the validity of the data from the. The data were 

analyzed through LISREL. 

Results: The results of path analysis showed that that there is a significant 

relationship between parenting styles and satisfying basic psychological needs with 

mental health among gifted students. This means that, rejection and control style 

negatively and warmth and autonomy support positively effects on mental health. Also, 

need to autonomy and competence positively effects on mental health. Also, the 

satisfying basic psychological needs of involvement were mediated by parenting styles 

and mental health. Multiple indexes of fitness were used to evaluate the model. Which 

results (RMSE=0/042, GFI=0/98) showed that there is a fitness between model and data. 

Conclusion: According to results, Proper parenting style (i.e. warmth and structure 

styles and lack of correction style) could lead to a higher level of competency and well-

being among gifted students. 
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 های والدگری و سالمت روان شناختیِ پایه در ارتباط بین سبکای نیازهای رواننقش واسطه

 آموزان تیزهوشدانش
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د شخصی، همان سالمت روان زندگی کردن براساس اهداف اصیل، یافتن معنا و تالش در جهت رشزمینه و هدف:   

اند. هدف از پژوهش حاضر تعیین های زیادی تأثیر عوامل بافتی و شخصی را بر سالمت روان کنکاش کردهاست. پژوهش

آموزان تیزهوش شهر شناختیِ پایه بر سالمت روان در دانشهای والدگری و ارضای نیازهای روانرابطة متغیرهای سبک

 شیراز بود.

آموزان مدارس تیزهوش شهر شیراز پسر( از دانش 125دختر و  115) نفر 350برای این منظور ها: مواد و روش  

عنوان های والدین بهکننده مقیاسگیری متغیرها، افراد شرکتای انتخاب شد. برای اندازهگیری خوشهبه روش نمونه

دند. برای بررسی قابلیت اعتماد و روایی این شناختی را تکمیل کربافت اجتماعی، سالمت روان و ارضای نیازهای روان

ها نباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج بیانگر مطلوبیت این مقیاسوترتیب از روش آلفای کرها بهمقیاس

 افزار لیزرل استفاده شد.ها از نرمبود. در تحلیل داده

آموزان تیزهوش سیر، حاکی از آن بود که سالمت روان دانشهای پژوهش با استفاده از روش تحلیل میافته ها:یافته  

اختی است. بدین صورت که سبک کنترلی و طردکنندۀ نشهای والدگری خانواده و ارضای نیازهای روانمتأثر از سبک

مستقیم و  مثبت، اثر صورتبههمراه سبک حمایت از استقالل خانواده صورت منفی و سبک گرمی بهخانواده به

مثبت با سالمت روان  صورتبههمچنین ارضای نیاز به شایستگی و نیاز به استقالل،  تقیم بر سالمت روان دارند.غیرمس

های والدگیری و سالمت روان ایفا کند. برای ارزیابی مدل ای در ارتباط بین سبکدر ارتباط است و توانسته نقش واسطه

استفاده شد که نتایج نشان داد مدل پیشنهادی  GFI (89/0) وRMS  (23/0ن )های چندگانه از جمله میزااز شاخص

 ها برازش دارد.با داده

)گرمی در روابط، حمایت از استقالل و نداشتن سبک  ها سبک والدگری مناسببا توجه به یافته: گیرینتیجه  

 .شودکنترلی( باعث بهبود شایستگی و سالمت روان در فرزندانشان می

 شناختی، تیزهوشهای والدگری، نیازهای روانت روان، سبکسالمکلمات کلیدی:    

 

 محفوظ است. آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران ۀبرای مجلاین مقاله  علمی از ۀو استفاد نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :مسئول ۀنویسند
  سمیه ساداتی فیروزآبادی

ۀ دانشکد ،گروه آموزش کودکان استثنایی

 دانشگاه شناسی،علوم تربیتی و روان
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 مهمقد 
سالمت روان آموزشی و مسائل  ـ توجه به امور تربیتی

که  شودمیموجب پرورش افرادی  ایجامعهدر هر  آموزاندانش

خود را با جامعة گیرند و  دستبهدر آینده قادرند امور مختلفی را 

فقط  ،آموزاندانشاما منظور از  کنند.شایستگی اداره و هدایت 

ی از هر گروه ،ترساده عبارت؛ بهدر جامعه نیست خاصیک گروه 

باید از امکانات ، عادی یا معلول خواه تیزهوش،آموزان، دانش

که به  هاییگروهیکی از  در این میان، باشد. مندبهرهمناسبی 

یکی از  تیزهوش است. آموزاندانشگروه  نیاز دارد، توجه ویژه

به نیازهای عاطفی و شناخت  توجه ،آموزاندانش اینگونهنیازهای 

وع اهمیت این موض آنان است.روان  و سالمت وضعیت شخصیتی

 کشورهای خواستار توسعه، همةاست که در به آن دلیل 

به افراد باهوش و دارای  معموالًو مشاغل حساس  هامسئولیت

 ویژۀ همچنین مدارس .شودمیمتعادل سپرده سالمت روان 

 پذیرش خاص شرایط دارای تیزهوش، یا سرآمد آموزاندانش

 آموزشی محیط آموزاندانش این و دهستن خود آموزاندانش

 عواملی دارند. چنین عادی مدارس آموزاندانش به نسبت متفاوتی

شناختی این د بر سالمت روان و بهزیستی رواننتوانمی احتماالً

بر اهمیت این موضوع،  د. بنانآموزان تأثیر بگذارگروه از دانش

 ژپوهشی علمیفصلنامۀ  
 

 9316پاییز 

 
www.journal.ihepsa.ir 

سالمت  یآموزش بهداشت و ارتقا ۀ پژوهشیمقال
 اریان
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ان پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل اثرگذار بر سالمت رو

 آموزان تیزهوش است.دانش

شناسی های روانترین سازهروان یکی از مهم سالمت

گرا با توجه به استعدادها و شناسی مثبتگرا است. روانمثبت

ها، ها و اختاللهای انسان به جای پرداختن به ناهنجاریتوانمندی

داند که هایی میها و شیوههدف نهایی خود را شناسایی سازه

رو عواملی ایندنبال دارند. ازها را بهوان و شادکامی انسانسالمت ر

که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای 

-9) های این رویکرد هستندترین سازهشوند، بنیادیزندگی می

های مهم پیشرفت جامعه و در این راستا، امروزه یکی از مؤلفه .(1

سالمت روان برای افراد جامعه  توسعة پایدار، به ارمغان آوردن

ویژه مسئلة سالمت روان در قشر جوانان و نیروی کار و است. به

مولّد جامعه که پیشرفت جامعه وابسته به توانایی و عملکرد 

آنهاست از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در ارتباط با مفهوم 

شناسی مثبت دو رویکرد عمده به سالمت روان در ادبیات روان

قولة سالمت دیده شده است؛ یک رویکرد سالمت روان را م

دیگری سالمت روان را براساس  و گراییلذت براساس پاردایم

. این دو الگو برای (4-19) اندبررسی کرده گراییفضیلترویکرد 

نگاه متفاوتی دارند. و سالمت روان  انسان ةتعریف عملکرد بهین

رادف با فزونی عواطف گرایی، سالمت روان را متپارادایم لذت

 داندمی های خوشایندمثبت بر عواطف منفی و تجربه کردن حالت

ست که سالمت روان را براساس ا گرادیگر فضیلت . دیدگاه(14)

معیارهایی چون، زندگی کردن براساس اهداف اصیل و شکوفا 

 برایکردن استعدادها و یافتن معنا در زندگی و تالش مستمر 

اخیراً در یک نگاه جامع  .(11-17) کندیمرشد شخصی تعریف 

سالمت روان را Ryan (3-1 )و  Deci« خودتعیینی»در نظریة 

اند که تابعی از عوامل محیطی و ارضای نیازهای پایه دانسته

عنوان مدل مفهومی پژوهش حاضر است و در شکل زیر نیز به

 .شوددیده می

 

 
 الف( 2001، 2000) انمدل مفهومی پژوهش حاضر دسی و ری .1شکل 

 

 ها حاکی از آن است کهپژوهش ،شرایط بافتیدر ارتباط با 

توانند با سبک رفتاری خود می . والدینخانواده نقش اساسی دارند

را برای فرزندانشان سالمت روان فقدان یا سالمت روان  ةزمین

 .(1-10) فراهم کنند

 تی،بر سالمت روان در شرایط باف یکی از عوامل اثرگذار

در  (11)و همکاران   Skinnerاست. والدین های والدگریِسبک

های والدگری، با مرور ادبیات پژوهش در این ارتباط با سبک

 صورتبهها اند که این سبکسبک را معرفی کرده 8زمینه، 

. سبک مراقبت و گرمی در برابر سبک 1دوقطبی عبارتند از: 

. 2گری و کنترلی؛ . سبک حامی در برابر سبک اصالح3 طردی؛

و  Skinnerاز منظر  .نظمیسبک ساختارمندی در برابر سبک بی

 درتوان مراقبت و گرمی را میرفتارهای  نمود (11) همکاران

همچون عالقه به پیشرفت و ترقی فرزندان، فراهم  یرفتارهای

کردن امکانات رشد و پرورش، اختصاص زمان و منابع در تعلیم و 

های یادگیری و ی  فرزندان و آگاهی از شیوهتربیت، توجه به عال

مشاهده کرد.  های تحصیلی و غیرتحصیلیمشارکتی در فعالیت

توجهی به عالی  فرزندان، نمود شکل مخالف این رفتارها و بی

بر آنند که سبک  (11) و همکاران Skinner سبک طردی است.

ارتباطی و متقاعدسازی است که شخص  ۀیک شیو حامی

و او را  گذاردمیدشونده احترام عنده به فردیت متقامتقاعدکن

به نیازهای فرزندان  هاخانواده شیوۀ تربیتی،پذیرد. در این می

و فرصت انتخاب نیز برای آنها فراهم  هستندخود حساس 

نفس عزتدر خدمت  شیوۀ تربیتیاین  ،در نتیجه کنند.می

 وگری اصالح ، سبکسبک حامیاست. شکل مخالف  فرزندان

شود. کید میأپاداش بیرونی ت برکنترلی است که در این سبک 

 .(13) شودهمچنین از زبان کنترلی نه حمایتی استفاده می

نظمی، مشخصة سبکی است سبک ساختارمندی در برابر بی

اشاره دارد.  بافت اجتماعینظمی در یا بیبه پیوستگی و ثبات  که

د، انتظارات و محیط ساختارمند، محیطی است که نظم، قواع

مطلوب و کمک به  پیامدِ  دست آوردنِبه برایبازخوردهای روشنی 

 (11) و همکاران Skinnerاز نظر  .(11) کندمیرشد افراد فراهم 

سبک نسبت  8ها در پژوهش به شیوۀ ر گرفتن این سبکظدر ن

ها نشان نتایج پژوهش. (20) تر استسبکِ دوقطبی مناسب 2به 

، از وجودی بر پیامدهای مثبتِ والدگری هایکه سبکدهد می

 گذارد.سالمت روان اثر میجمله خودتعیینی، ارضای نیازها و 

بر سالمت روان افراد، ارضای  از عوامل اثرگذار دیگر یکی 

نیاز  2افراد بشر Ryan (1 )شناختی است. از منظر نیازهای روان

نیاز به اساسی با عنوان نیاز به استقالل، نیاز به شایستگی و 

ارتباط دارند که برآورده ساختن هر سه نیاز، از ملزومات اساسی 

پردازانِ خودتعیینی معتقدند سالمت روان است. همچنین نظریه

گر یا مانع ارضای نیازها و تواند تسهیلهای والدگری میکه سبک

به تبعِ آن سالمت روان یا نداشتن سالمت روان افراد باشد که در 

 برای چند تحقی  در این زمینه پرداخته شده است.ادامه به ذکر 

نقش » عنوان پژوهشی باپیِ در  Ryan (22)و  Chirkov نمونه 

که  هاییخانوادهدریافتند که  «خانواده در سالمت روان نوجوانان

 شرایط بافتی

 

 عملکرد بهینه نیازهای پایه
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کنند، موجبات از فرزندانشان مراقبت کرده و ساختارمند عمل می

آورند. فراهم می را برای فرزندانشانانگیزش و سالمت روان 

در پژوهشی، رابطة حمایت از  (29) همکاران و Deciهمچنین 

)براساس دو شاخص  استقالل فرزندان را با سالمت روان

ایِ ارضای نیازها بررسی نفس و اضطراب( و نقش واسطهعزت

ای ارضای نیازها اند که نتایج حاکی از داشتن نقش واسطهکرده

ز مدیر یا سرپرست خود حمایت عالوه افرادی که اداشت. به

نفس باالتری نشان کردند، اضطراب کمتر و عزتدریافت می

نیز با توجه به مدل  Vansteenkiste (24) و  Soenensدادند. می

پیشایندها و » در پژوهشی با عنوان Ryanو  Deciمفهومی 

، رابطة بین متغیرهای بافتی با کفایت «پیامدهای خودتعیینی

صیلی را بررسی کردند و دریافتند که حمایت اجتماعی و تح

کفایت اجتماعی و تحصیلی اثر مثبت  والدین و معلمان، بر

مستقیم و غیرمستقیم دارد. همچنین ارضای نیازهای 

شناختی، رابطة مثبت با اکتساب شایستگی اجتماعی و روان

تحصیلی دارد و بین متغیرهای خانوادگی و کفایت اجتماعی نقش 

 کند.عناداری را ایفا میای مواسطه

های سبکطور مستقیم ارتباط بین پژوهشی که به ولی

مراقبت، ، کنترل، استقالل)سبک حمایت از  خانواده والدگری

و نقش ( را با سالمت روان نظمیو بی ساختارمندیطرد، 

حداقل در حد  ،باشد کردهبررسی ای ارضای نیازهای پایه واسطه

های اندکی همچنین پژوهش ندارد. شده، وجودجستجوهای انجام

آموزان تیزهوش در رابطه با هریک از متغیرهای در گروه دانش

ولی هیچ پژوهشی به بررسی ترکیب این  ؛ذکرشده صورت گرفته

آموزان نپرداخته متغیر در قالب یک مدل در این گروه از دانش 2

روشن شدن مکانیسم  برایتحقی  در این زمینه  است. بنابراین

ویژه در گروه به ،پژوهشی مربوط ةن ارتباط و تقویت بدنای

 توجه بابنابراین  رسد.ضروری به نظر میآموزان تیزهوش، دانش

تعیین رابطة متغیرهای  حاضر پژوهش از هدف ،شد گفته آنچه به

 شناختیِ پایه برهای والدگری و ارضای نیازهای روانسبک

 یعلّ  مدل یک ورتصبه تیزهوش آموزاندانش سالمت روان در

 ـ شناختی رویکرد ازمدل مفهومی پژوهش حاضر  لذا ؛است

 و( 1نک: شکل شمارۀ ) Ryan (10-1،)و  Deci اجتماعیِ

 شده انتخاب داددرون مدل عنوانبه و مشت  قبلی هایپژوهش

برآورد شده است  ضرایب متغیرها، میان روابط ارزیابی از پس که

پژوهش حاضر مسئله را در قالب شود. می برازش مدل نهایتاً و

های پراکنده در کند و در تالش است تا یافتهمدل علّی بررسی می

شناختی پایه و سالمت را حوزۀ خانواده، ارضای نیازهای روان

ای در رابطه با این متغیرها و یکپارچه کند و به درک بینش تازه

 آموزان تیزهوش دست یابد.بررسی آنها در گروه دانش

 بررسیوش ر

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و در قالب طرح  روش

همبستگی است که به شیوۀ تحلیل مسیر، رابطة بین متغیرها را 

عنوان های والدگری بهبررسی کرده است. بدین صورت که سبک

زاد و ارضای عنوان متغیر درونزاد و سالمت روان بهمتغیر برون

ای در نظر گرفته یر واسطهعنوان متغشناختی پایه بهنیازهای روان

آموزان دبیرستانی شد. جامعة آماری این پژوهش را همة دانش

با روش  وهش حاضرژپدهند. تیزهوش شهر شیراز تشکیل می

ای انجام گرفت؛ به این صورت که ایِ چندمرحلهگیری خوشهنمونه

 2مدرسه و از میان  3دبیرستان شهید دستغیب،  2از میان 

کالس انتخاب  3و در هر مدرسه  مدرسه 3نگان، دبیرستان فرزا

آموزان تمام دانش به گروهی صورتبهمذکور  هاینامهپرسششد. 

 ۀنحو ۀ، دربارهانامهپرسشتوزیع  پیش از. کالس داده شد 9

ها، هدف پژوهش و ضرورت همکاری صادقانه به سؤال دهیپاسخ

مینان داده شد شد. عالوه بر این به افراد اط توضیحاتی داده آنها

شد. گفتنی است که خواهد  تلقی آنان محرمانه هایجوابکه 

دلیل مخدوش بودن از نمونه کنار گذاشته نامه بهپرسش 35تعداد 

 نفر 350کنندگان در پژوهش حاضر سان کل شرکتشد و بدین

دموگرافیک  هایویژگی بودند. به پسر( 125و  دختر 115)

 اشاره شده است. 1 ها در جدول شمارۀکنندهشرکت

 
 هاکنندهمشخصات دموگرافیک شرکت .1جدول 

 کل ریاضی تجربی رشته

 125 59 11 پسر

 115 28 88 دختر
 

ابزار اول مقیاس  ؛شد استفاده پژوهش این در ابزار 2 از

مقیاس توسط ( است. این 3009) watermanسالمت روان 

waterman  ایجاد برای سنجش سالمت روان معنوی و هدفمندی

ای، درجهماده است که در طیف لیکرتی پنج 13شده و شامل 

لفای کرونباخ آضریب  watermanکند. سالمت روان را ارزیابی می

دست آورده است. همچنین وی روایی این مقیاس را را به 91/0

 .(11) نیز مطلوب گزارش کرده است

تعیین قابلیت اعتماد  پژوهش حاضر نیز برایدر 

استفاده شد که ضریب  از روش آلفای کرونباخ ،هامقیاسخرده

در پژوهش برای تعیین اعتبار سازه همچنین  دست آمد.به 18/0

 هایمشخصه شد کهییدی استفاده أت از روش تحلیل عاملیِ حاضر 
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ارائه  1 شمارۀ ییدی در جدولأت های تحلیل عاملیِ مدل برازندگیِ

 شده است.

ی است. برای ارزیابی های والدگرابزار دوم مقیاس سبک

عنوان بافت اجتماعیِ های والدگری از مقیاس خانواده بهسبک

Skinner  سبک ) مقیاسخرده 8گویه و  29و همکاران که حاوی

و  ساختارمندیمراقبت، طرد، ، کنترل، استقاللحمایت از 

و  Skinnerهایی که . در ارزیابی(11) بود، استفاده شد (نظمیبی

ها مقیاسآلفای کرونباخ هریک از این خرده ادند،دانجام همکاران

(، 89/0) (، کنترل89/0) ترتیب برای حمایت از استقاللبه

 نظمی( و بی85/0) (، ساختارمندی81/0) (، طرد89/0) مراقبت

دست آمده که بیانگر قابلیت اعتماِد مقیاس مذکور ( به82/0)

س را با اعتبار مقیا و همکاران Skinner. همچنین (11) است

 8اند که نتایج حاکی از وجود دست آوردهتحلیل عاملی نیز به

پژوهش حاضر نیز برای بررسی قابلیت اعتماد  . در(11) عامل بود

های مقیاسنباخ استفاده شد که برای خردهواز روش آلفای کر

و  95/0، 81/0، 99/0، 98/0، 91/0ترتیب آلفای ذکرشده، به

 سئله بیانگر قابلیت اعتماد مقیاسدست آمد که این مبه 92/0

عامل را تأکید  8که سازندگان مقیاس، وجود  آنجا مذکور است. از

کرده بودند، برای بررسی اعتبار سازۀ این مقیاس در پژوهش 

حاضر از روش تحلیلِ عاملیِ تأییدی استفاده شد که نتایج جدول 

 گویای اعتبار این مقیاس است. 1

شناختی است. برای نیازهای روان ابزار سوم، مقیاس ارضای 

نامة ارضای نیازهای ارزیابی ارضای نیازهای اساسی، از پرسش

 31استفاده شد. این مقیاس شامل  Ryan (1)و Deci اساسیِ 

ای است و سه بُعدِ نیاز درجهماده است که در طیف لیکرتی پنج

بُعد  هر .کندبه استقالل، ارتباط و نیاز به شایستگی را ارزیابی می

خواهد درجة موافقت خود گویه است که از آزمودنی می 1شامل 

روایی  Ryanو Deci  ای مشخص کند.درجهرا در یک طیف پنج

ضرایب این آزمون را تأیید کردند و برای قابلیت اعتماد آزمون نیز 

های نیاز مقیاسخرده ترتیب برایرا به 98/0و  92/0، 92/0آلفای 

. در (4،1) دست آوردندو شایستگی بهارتباط  به استقالل،

نباخ برای بررسی قابلیت وپژوهش حاضر نیز از روش آلفای کر

 91/0و  91/0، 18/0اعتماد مقیاس استفاده شد که ضرایب 

دست آمد که این مسئله نشان از ها بهمقیاسترتیب برای خردهبه

 در قابلیت اعتماد این مقیاس دارد. همچنین برای بررسی اعتبار

پژوهش حاضر نیز از روش تحلیل عاملِ تأییدی استفاده شد که 

حاکی از اعتبار مناسب این مقیاس دارد.  3نتایج جدول شمارۀ 

افزار نامه، با استفاده از نرمها با پرسشداده آوریپس از جمع

 لیزرل تحلیل انجام شد.

 

 ییدیأتحلیل عاملی تنتایج  .2جدول 

 سالمت روان ارضای نیازهای اساسی الدگریهای وسبک مشخصه مقیاسخرده

 001/0 02/0 02/0 جذر برآورد واریانس خطای تقریب

 31/0 81/0 89/0 شاخص نکویی برازش

 34/0 31/0 36/0 شدۀ نکویی برازششاخص تعدیل
 

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص .9 جدول

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین ریتغ

 081/0 122/0 9/5 05/20 لسبک استقال

 11/0 212/0 8/5 9/31 کنترل سبک

 2/0 09/0 8/2 3/39 مراقبتی سبک

 -158/0 -020/0 1/5 25/38 سبک طردی

 5/0 08/0 1/5 5/39 سبک ساختارمند

 -158/0 020/0 2/5 2/21 سبک غیرساختارمند

 -5/0 -23/0 1/2 9/38 نیاز به استقالل

 38/0 02/0 2/5 2/23 به شایستگی نیاز

 32/0 08/0 5/2 1/39/ نیاز به ارتباط

 -38/0 -13/0 5/11 8/52 سالمت روان

 

هایی برای مدل جذر برآورد واریانس خطای تقریب مقدار

 05/0مساوی یا کمتر از  ،که دارای برازندگی خیلی خوب هستند

خطای معقول  ۀدهندنیز نشان 09/0تا  05/0است و مقادیر باالی 

شاخص تعدیل  وش شاخص نکویی براز مقدار. استدر جامعه 
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مساوی  ،خوب های دارای برازندگیِمدل برای نکویی برازش ةیافت

های برازندگی . با توجه به مشخصه(24) است 8/0از  یا بزرگتر

 فنیهای ها ویژگیشده در جدول فوق، ابزار گردآوری دادهگزارش

الزم به ذکر  .داردی بسیار خوب )قابلیت اعتماد و اعتبار( در سطح

های والدگری والدین در خانواده سبک پژوهش نیا در است که

شناختیِ ارضای نیازهای روان ریمتغ و زابرون یرهایمتغ عنوانهب

 یرهایمتغ عنوانهبای و سالمت روان عنوان متغیر واسطهپایه به

 .اندشده گرفته نظر در زادرون

 هایافته
 ةنمون به مربوط وصیفیت هایشاخص زیر جدول در

 نشان کشیدگی و چولگی ۀآمار دو. است شده گزارش شده،بررسی

 .است نرمال متغیر هر در هاداده توزیع شکل که دهدمی

همراه میانگین و انحراف معیارهای متغیرها به 2در جدول 

دو شاخص چولگی و کشیدگی آمده است. با توجه به نتایج جدول 

و شاخص چولگی و کشیدگی مناسب توان بیان کرد که دمی

برای تحلیل مسیر از  الزمهای فرضاست؛ به این معنا که پیش

فرض نرمال بودن توزیع برقرار است. برای بررسی جمله پیش

طبیعی بودن چندمتغیریِ توزیع، از آزمون مردیا استفاده شد. 

نتایج این تحلیل حاکی از آن بود که فرض نرمال بودن چند 

 برقرار است. (3/3دار کشیدگی چندمتغیری )مق متغیری

که  ن مسئلهبا توجه به ای اتریس همبستگی متغیرها:م

های لمد رگرسیون و وتحلیلمبنای تجزیه ،ماتریس همبستگی

در این  شدهماتریس همبستگی متغیرهای بررسی ی است،علّ

پژوهش همراه با ضرایب همبستگی و سطح معناداری آنها در 

 ورده شده است.آ 2 ۀجدول شمار

سبک کنترل،  شودمی مالحظه 2 جدول در که طورهمان

، -39/0ترتیب با ضرایب سبک طرد و سبک غیرساختارمند، به

منفی با سالمت روان در ارتباط  صورتبه -15/0و  -31/0

ترتیب . همچنین سبک مراقبتی و سبک حامی استقالل بههستند

ط ارتباسالمت روان مثبت با  صورتبه 22/0و  28/0با ضرایب 

ترتیب با . نیاز به ارتباط، شایستگی و نیاز به استقالل، بهدارند

مثبت با سالمت روان رابطه  صورتبه 38/0و  11/0، 21/0 ضرایب

 د.ندار

 نقش بررسی حاضر پژوهش هدف اینکه به توجه با

در رابطة بین  شناختیِ پایهارضایِ نیازهایِ روان ایواسطه

 جدول در ،والدگری خانواده و سالمت روان استهای سبک

 متغیرهای کل و غیرمستقیم مستقیم، اثر ضرایب 5 شمارۀ

 .است شده آورده آنها داریامعن سطح با همراه ،پژوهش

دهد، سبک نشان می 5شمارۀ  جدولنتایج  که طورهمان

منفی و سبک  صورتبه -32/0و  -31/0کنترل و سبک طرد با بتای 

مثبت  صورتبهترتیب خانواده و سبک گرمی و مراقبت، به استقالل از

 نیمچناثر مستقیم بر سالمت روان دارد. ه 11/0و  32/0با ضرایب 

 دارامعن 01/0 سطح در( 38/0) سالمت روانی بر سبک کنترل کل اثر

 ترتیباثر غیرمستقیم سبک از استقالل و گرمی و مراقبت به. است

 .است 05/0و  08/0

 

 

 پژوهش متغیرهای یهمبستگ سیماتر .4 جدول

*01/0>P 

 

 

 

 10 8 9 1 8 5 2 2 3 1 رهایمتغ

          1 سبک استقالل

         1 -28/0* سبک کنترل

        1 18/0* 31/0* سبک مراقبتی

       1 -25/0* 21/0* -30/0* سبک طردی

      1 -38/0* 38/0* 39/0* -31/0* ساختارمند سبک

     1 -23/0* 23/0* -33/0* -32/0* 18/0* سبک غیرساختارمند

    1 -12/0* 39/0* -35/0 12/0 -32/0 11/0* نیاز به ارتباط

   1 23/0* 11/0 -18/0* -/38* -/33* -31/0* /08* به شایستگی نیاز

  1 -22/0* -11/0* 38/0* -33/0* 28/0* 38/0* 25/0* -38/0* نیاز به استقالل

 1 38/0* 11/0* 21/0* -15/0* 18/0* -31/0* 28/0* -39/0 22/0* سالمت روان
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 یکدیگر بر پژوهش متغیرهای کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات .1 جدول

**01/0>P * ،05/0>P 

 

. است 28 مدل درسالمت روان  ۀشدنییتب انسیوار زانیم

 ،8 شمارۀ جدول در شدهارائه پارامترهای به توجه با ادامه در

 بینیپیش حاصل از تحلیل لیزرل برای برازشِ هایشاخص

ر این نکته الزامی است که ذک .شده است ارائهسالمت روان 

 10مسیرهایی که در مدل معنادار نبودند یا ضرایب آنها کمتر از 

صدم بودند، از مدل مذکور حذف شدند. در این قسمت نیز اثر 

ساختارمندی بر سالمت روان معنادار نبود و حذف شد. همچنین 

ن نداشت و متفیرهای انیاز به ارتباط اثر معنادار بر سالمت رو

 صدم نداشت که حذف شدند. 10ری نیز بر آن اثر باالی والدگ

 دهد.مدل نهایی را نشان می 3نمودار 

میزان  AGFIو  RMSEA، GFI هایشاخص الزم به ذکر است

هرچه نزدیک به صفر  RMSEAدهد که شاخص تناسب را نشان می

ها اگر باالی باشد، نشانگر برازش بهتر مدل است و سایر شاخص

 نتلرب ۀدیعق بههمچنین  مدل دارد. بهتر برازش شان ازن باشند، 80/0

 شاخص)CFI  و( یبرازندگ شدۀنرم شاخص)NFI  مقدار اگر بونت ـ

 یبرازندگ از مدل د،باش 8/0 از بزرگتر ای برابر( یقیتطب یبرازندگ

های برازش مدل شاخص در جدول زیر، .است برخوردار یقبولقابل

 آورده شده است.

دهد که با ی برازش مدل را نشان میهامشخصه 8جدول 

گزارش شده،  5های نکویی برازش که در جدول توجه به مشخصه

 مدل مذکور سطح برازش نسبتاً خوبی دارد.

 

 

 شدهبرازش مدل یپارامترها برآورد و ریمس نمودار. 2 شکل

 

 

 

 متغیر برآورد
 اثرات مستقیم

 ضرایب استاندارد()
 شدهواریانس تبیین اثرات کل اثرات غیرمستقیم Tمقدار 

     :سالمت روانبه روی 

28/0 

 20/0** 08/0* 12/3 32/0** لسبک حمایت از استقال

 -83/0** -09/0* -21/3 -31/0** سبک کنترل

 33/0** 05/0 32/3 11/0** سبک مراقبت و گرمی

 -21/0** -09/0* -32/2 -32/0** سبک طرد کردن

 11/0** 02/0 02/1 095/0 سبک ساختارمند

 -095/0 032/0 89/0 081/0 سبک غیرساختارمند

 نیاز به شایستگی
**32/0 88/3   

   19/2 33/0** به استقالل ازین
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 های برازش مدلشاخص. 6جدول 

2X /df2X RMSEA GFI AGFI 

173 30/9 042/0 31/0 37/0 

 

 حث ب
های ساختاری سبک ةحاضر با هدف بررسی رابط مطالعة

 مراقبت، طرد،، کنترل، استقاللحمایت از  )سبک والدگری

نظمی(، ارضای نیازهای پایه )نیاز به استقالل، و بی ساختارمندی

 آموزانروان در دانش ارتباط و نیاز به شایستگی( با سالمتنیاز به 

 مدل کی ،هدف نیا به لین یبرا ست.تیزهوش انجام گرفته ا

 Ryan و Deci یاجتماع ـ یشناخت رویکرد به توجه با یمفهوم

 روش از استفاده با وشد  شنهادیپ یتجرب و ینظر ةنیشیپ و( 4)

 جینتا. گرفت قرار آزمون تحتاین مدل پیشنهادی  ریمس لیتحل

  یتحق نیا یهاداده با یشنهادیپ مدل که داد نشان ریمس لیتحل

 انسیوار درصد 28 است توانسته و دارد یخوب نسبتاً برازش

نتایج  .کند نییتبآموزان تیزهوش در دانش راروان  سالمت

سبک گرمی و مراقبت و  مثبت ةوضوح رابطمطالعه به

 ةدهد. همچنین رابطروان نشان می کننده را با سالمتحمایت

ه است. روان نشان داد منفی سبک طرد و کنترل را با سالمت

های والدگری از جمله سبک کنترلی، گرمی نتایج نشان داد سبک

روان  بر سالمتاثر مستقیم  ،کنندهو مراقبت و سبک حمایت

 Deci و Ryan آموزان تیزهوش دارد. نتایج مطالعاتدانش

(6)،Huebner  و Gilman (26) وMathew   نیز  (27)و همکاران

وجودی انسان از جمله نشان داده بودند که پیامدهای مثبت 

های و امید افراد متأثر از شرایط خانوادگی و سبک شادی، سالمت

سو است. این حاضر با آنها هم ةوالدگری است که نتایج مطالع

ویژه والدین دارای فرزند نتایج بیانگر آن است که هرچه والدین به

های تربیتی خود بیشتر به فرزندان خود توجه تیزهوش، در شیوه

کنترلی در برقراری رابطه داشته  ۀشیومراقبت نمایند و کمتر و 

 روان بیشتری احساس خواهند کرد. باشند؛ فرزندانشان سالمت

دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که از بین ارضای 

نیاز به استقالل و نیاز به شایستگی توانسته بین  نیازهای پایه،

ان تیزهوش نقش آموزروان دانش های والدگری و سالمتسبک

های زیادی نیز نشان داده ادراک . پژوهشکندای ایفا واسطه

مثبت دارد. از جمله  ةروان رابط شایستگی و استقالل با سالمت

 (23) و همکاران Reis ؛Edge (21)و  Skinner هایپژوهش

Bandura (90،91) Sheldon و Bettencourt (92) ؛Engels  و

  Amorose و Hollembeak ؛Deci (94)و  Black ؛(99)همکاران 

 (27) همکاران و Mathew و Gilman(26) و  Huebner ؛(91)

اند که ارضای نیازها از طرف والدین یا دیگر مراجع نشان داده

قدرت منجر به بهبود سالمت روان، امید به زندگی و کیفیت 

که زمانی کردتوان بیان شود. در توجیه این یافته میزندگی می

مراقبت و حمایت باشد،  ،ط والدین با فرزندان مبتنی بر گرمیرواب

فضایی فرزندان عبارتی دیگر در چنین شود. بهنیازها برآورده می

کنند که این احساس استقالل، شایستگی و ارتباط مناسب می

  روان آنها خواهد داشت.له اثر مثبت بر سالمتأمس

تری نسبت به قوی ةنیاز به شایستگی رابطبا توجه به نتایج، 

 روان دارد،بینی سالمتشناختی در پیشسایر نیازهای روان

 نیز دانست Bandura ةسان با نظریتوان این نتایج را هممی

(90،91) .Bandura  نیز معتقد است ادراک خودکارآمدی و

شایستگی منبع مهمی برای خودگردانی رفتار و عملکرد مطلوب 

ضای نیازهای پایه در ارتباط با ای اراست. همچنین نقش واسطه

نظریه "روان با مبنای نظری  های والدگری و سالمتسبک

عملکرد  ،هماهنگ است. چرا که از منظر این نظریه "خودتعیینی

افراد است.  ةنیازهای پای یبهینه تابعی از شرایط محیطی و ارضا

که فرد احساس خودپیروی یا استقالل، بدین معنا که زمانی

شود و ای وی ارضا می، نیازهای پایهکندو ساختارمندی مراقبت 

کند. همچنین در روان بهتری را تجربه می در نتیجه سالمت

توان از نگاه مازلو و سایر صورت کلی میهتوجیه مدل ب

گرا مانند راجرز نیز سود برد. از نظر مازلو شناسان انسانروان

 صورتبه ی نیازهاارضا شرط عملکرد بهینه و خودشکوفایی افراد

سلسله مراتبی است که نیازهای پایه و سطح باالتر مانند نیاز به 

شرط خودشکوفایی افراد امنیت و احترام از لوازم اساسی و پیش

دهد دریافت حمایت و نتایج این پژوهش که نشان می لذا ؛است

گرمی همچنین ارضای نیازهای پایه با سالمت در ارتباط است، با 

مازلو نیز توجیه  ةسویی دارد و در چارچوب نظریلو همماز ةنظری

 شود. می

فاهیم راجرز برای اینکه افراد به همچنین براساس م

نیاز است که خانواده توجه بدون قید و  ،خودشکوفایی برسند

پژوهش که  ةشرط برای فرزندانشان نشان دهند. لذا این نتیج

مایتی و منفی و سبک ح صورتبهسبک کنترلی و طردکننده 

روان ارتباط طور مثبت با سالمتهمراقبتی و گرمی در روابط ب

دارد، هماهنگ با مفهوم توجه بدون قیدوشرط راجرز است. 
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  Ryanو Deci هایهمچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

سو است و شواهدی را در تأیید هم Fredrickson  (96)و( 10)

 ت نیازهای اساسی در سالمتمبنی بر اهمی "خودتعیینی ةنظری"

ها و با نظام ارزشی، سیاسی و فرهنگ ةروان افراد، در هم

بار دیگر بر نقش  آورد و یکاقتصادی مختلف فراهم می

 کید دارد.أشمول نیازهای اساسی تجهان

آموزان تیزهوش نشان در مجموع بررسی مدل در دانش 

عنوان پیشایند تربیتی مبتنی بر طرد و کنترل به ۀدهد که شیومی

تربیتی  ۀ. در صورتی که شیونیستروان  مطلوب برای سالمت

عنوان پیشایند مطلوب برای سالمت و کننده بهمراقبتی و حمایت

 های این پژوهش تصویریافته عملکرد بهتر است. بنابراین

تربیتی و های محیط ةآموزان در زمیناز تجارب دانش تریعمی 

ها اطالعات ارزشمندی برای این یافته. کندفراهم می آموزشی

تربیت و مراکز مشاوره واندرکاران تعلیمها، دستفرد، خانواده

ها والدین و عنوان نمونه با توجه به این یافتهکند. بهفراهم می

ای ترتیب دهند تا گونههای تربیتی را بهتوانند محیطمربیان می

م رفتارها و تبعیت از در انتخاب اهداف، انجاکنند افراد احساس 

از این طری  احساس استقالل  و آزادند قوانین آموزشی و هنجارها

و با فراهم کردن موقعیت موفقیت و دادن بازخورد مناسب و کنند 

موقع زمینه را برای خودکارآمدی و شایستگی آنها فراهم کنند به

 روان اثر مثبت خواهد داشت.  له بر سالمتأکه این مس

 یگیرنتیجه
های والدگری بر سالمت روان با توجه به اثر سبک

 بر رفتارهای رودآموزان تیزهوش از والدین انتظار میدانش

، فراهم دادن ح  انتخاب و حمایتی مانندِ مشارکتی، مراقبتی

کاهش فشارهای  بازخورد اطالعاتی،دادن  ،زمینه موفقیت کردن

 خود، ایهخواستهبه پذیرش  فرزندانمجبور نکردن  روانی،

اجازه و  شایستگی در فرزندان تأیید تشوی  به تفکر مستقل،

ویژه بهکید بیشتری داشته باشند. أتها گیریمشارکت در تصمیم

فرزندانشان به صرف اینکه از والدین بایست دقت داشته باشند که 

انتظارات نامعقول و سبک  ،خواننددر مدارس تیزهوشان درس می

زادی آموفقیت را با دادن  ةتجرب ةلکه زمینب ؛کنترل نداشته باشند

تگی و استقالل در آنها عمل برایشان هموار کنند تا نیاز به شایس

های توانند با آموزش مهارتشناسان و مشاوران می. روانارضا شود

ی و آموزش ارتباط مؤثر به والدین جهت رشد رفرزندپرو

توانند با تی نیز میشناسان تربیروان افراد گام بردارند. روانسالمت

های مناسب ارتباط و به معلمان شیوه ،گیری از این نتایجبهره

الزم برای  ةزمین هایی آموزش دهند تاهشکل کارگاتدریس را به

آموزان فراهم آید. در انتها الزم است روان دانش افزایش سالمت

نخست اینکه  .های پژوهش حاضر اشاره شودکه به محدودیت

باید در تعمیم و ر روی جمعیت تیزهوش انجام شده پژوهش حاض

اینکه  لحاظ نتایج جانب احتیاط را در نظر گرفت. دیگر اینکه به

آن  نتایج از از نوع همبستگی است، شدهانجام پژوهش نوع

اساسی  ۀهمچنین، شیو آورد. عملبه یعلّ توان استنباطنمی

 ؛ لذامه بودناآوری اطالعات در این پژوهش مبتنی بر پرسشجمع

شود اطالعات هر متغیر با استفاده از چند روش پیشنهاد می

 یدست آمده با اطمینان بیشترتا نتایج بهشود آوری مختلف جمع

 .کار گرفته شوندبه

 سپاسگزاری
 همکاری مسئولین از را خود سپاسگزاری مراتبنویسندگان، 

 .کننداعالم می پرورشوآموزش محترم

 تعارض در منافع

 بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است.
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