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 های شهر تهرانآموزان دبیرستانهای فرزند پروری با خودكارآمدی در دانشرابطه سبک

 4، رسول حشمتي3، مریم خرازیان2، عيسي جعفری1علي اسماعيلي

 چکیده

 –آموزان بود. روش این پژوهش، توصيفي های فرزندپروری با خودكارآمدی در دانشهدف این پژوهش، بررسي ارتباط سبک

آموز كه با روش دانش 121های تحقيق از های شهر تهران بود. دادهآموزان دبيرستانمعه آماری آن كليه دانشهمبستگي و جا

نامه فرزندپروری نامه پرسشآوری اطالعات از پرسشآوری گردید. برای جمعای انتخاب شدند، جمعگيری تصادفي خوشهنمونه

های آماری ضریب همبستگي پيرسون ها با استفاده از آزمونستفاده شد. دادهنامه خودكارامدی عمومي شرر ا( و پرسشYPIیانگ )

داری وجود دارد. و رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفت. نتایج نشان داد كه شيوه فرزندپروری با خودكارآمدی رابطه معني

فرزندپروری مستبدانه ارتباط منفي معنادار  ا شيوههمچنين بين شيوه فرزندپروری مقتدرانه با خودكارآمدی ارتباط مثبت معنادار، ب

 گيرانه رابطه منفي وجود دارد. فرزندپروری سهل وجود دارد و با شيوه

  آموزانهای فرزند پروری، خودكارآمدی، دانشسبکها: كلید واژه

 مقدمه

و كودک ، انتظارات و  نیوالد انيبط مكه رواطوریدارد به یيكودک نقش بسزا يخانواده در رشد و پرورش اجتماع كه ازآنجا

ای ویژه گاهیكند جاكه كودک در آن رشد مي يطيپس مح ،نمایدریزی ميطرح ندهیآ يهای كودک را در روابط اجتماعواكنش

 اعضاء خانواده گریو د نیوالد نیشود. بنابراریزی مياو در آنجا پایه يجسمان و يكودک و سالمت اجتماع تيدارد چراكه شخص

پرورش و  صیرشد نقا منجر بهشان تربيتي وهيوتفریط در ش كنند و افراط تيخواهند تربكه مي يبه هر شکل راتوانند كودک مي

(. نظارت و كنترل بخشي از فرایند تربيت فرزندان توسط والدین است كه 1332)باقری، شود ناهنجار در كودكان مي یرفتار

های خاصي را در تربيت فردی و اجتماعي فرزندان خویش هر خانواده شيوه(. 1333)احمدی،  كننده شيوه فرزند پروری استتعيين

شود متأثر از عوامل مختلفي ازجمله عوامل فرهنگي ، اجتماعي ، های فرزند پروری ناميده ميها كه شيوهگيرد . این شيوهبکار مي

ها ، اعتقادات و رفتارهای والدین كه در قالب الگوی راین نگرش(. بناب1993و همکاران،  5سياسي، اقتصادی و غيره است )هاردی

كند عامل بسيار مهمي در تکوین شخصيت و تثبيت خصوصيات اخالقي و های فرزند پروری نمود پيدا ميخانوادگي یا شيوه

                                                           
 )نویسنده مسئول( . استادیار دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران، ایران1 

 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور، تهران، ایران. 2 

 . كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد واحد بين الملل كيش3 

        . استادیار دانشگاه تبریز، تبریز، ایران4 

5. Hardey  
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شناختي كه ممکن است یکي از متغيرهای روان (.1332های فردی ، اجتماعي و شخصيتي است )كارگر شولي و پاک نژاد ،توانایي

  های فرزندپروری باشد، خودكارآمدی است.متأثر از شيوه

باشد. ها و قابليت هایشان جهت انجام تکليف خاص ميها، ظرفيتخودكارآمدی از دید بندورا قضاوت افراد در مورد توانایي

 يتيشخص يژگیو کی عنوانبه و دارد يگزند مسائل با فرد یيارویرو در يمهم نقش ،يتيشخص ريمتغ کی عنوانبه خودكارآمدی

 خودكارآمدی اصطالح (.2115 همکاران، و 1كاپرا) باشد مؤثر يعامل ،يآموزش و يليتحص هایموقعيت در تواندمي كنندهبينيپيش

 رييتغ در تواندمي خوبيبه چگونه كهاین مورد در شخص باور به است يمبتن (1993) بندورا آلبرت ياجتماع-يشناخت هینظر بر كه

 یرفتار و يعاطف ،ي،اجتماعيشناخت هایمهارت آن، وسيلهبه كه است ایسازنده توان خودكارآمدی، .دارد داللت باشد، موفق

 تواندمي فرزندپروری سبک. (2111، 2يپاستورل) شودمي دهيسازمان اثربخش، ایگونهبه مختلف اهداف تحقق یبرا انسان

 طوركليبه. باشد آینده در فرزندان رفتاری مشکالت حتي و سالمت و رفاه ،يتحصيل عملکرد ،يتماعاج رواني رشد كننده بينيپيش

 با والدیني تقاضاهای كهدرحالي است؛ اجتماعي رواني كاركردهای و اجتماعي هایكفایت كنندهبينيپيش والدین دهيپاسخ ميزان

 ی ورفتار مشکالت از یاريبس شهیر .دارد رابطه رفتاری مشکالت و يليتحص عملکرد رفتاریمانند كنترل و مؤثر هایفعاليت انجام

 تأثير یفرزندپرور هایسبک از کیهر. نمایيم جستجو آنان هایویژگي و نیوالد يتيترب یالگوها در دیبا را كودكان در يتيشخص

یکي از  (.1339 همکاران، ي،شکوه) دارد كودک ندهیآ يشخص اتيخصوص نيهمچن و ،يليتحص ،ياجتماع یيتوانا در يمتفاوت

تواند روی خودكارآمدی افراد خانواده به ویژه نوجوانان باشد. با توجه به كمبود پيشينه پژوهش در این زمينه و این تاثيرات مي

های فرزند اهميت نوع شيوه فرزندپروی در خودكارآمدی افراد، پژوهش حاضر به بررسي این مسئله پرداخته است كه آیا سبک

 آموزان رابطه دارد؟گيرانه( با خودكارآمدی دانشری ) مقتدرانه، استبدادی و سهلپرو

 روش

آموزان دختر پژوهش حاضر به روش توصيفي از نوع همبستگي انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه دانش

 د. بو 92 – 93های شهر تهران در سال تحصيلي مشغول به تحصيل در مقطع دبيرستان

ای از بين گيری تصادفي خوشهجهت جمع آوری اطالعات پس از هماهنگي با اداره آموزش و پرورش شهرتهران، به شيوه نمونه

نفر انتخاب گردید. در این مطالعه برای كاهش خطای نمونه گيری و جلوگيری  121آموزان مقطع دبيرستان شهر تهران تعداد دانش

افزایش داده شد.همچنين روش نمونه گيری نيز تصادفي خوشه ای بود بدین ترتيب كه بر اساس نفر  121از افت آزمودني ها تا 

آموز با دانش 121دبيرستان دخترانه غير دولتي تعداد  2دبيرستان دخترانه دولتي و  4تهران ، 1های منطقه فهرست اسامي دبيرستان

آموز بصورت تصادفي دانش 20ه تحصيلي یک كالس هر خوشه شامل ها از هر پایانتخاب تصادفي تعيين شدند و با مراجعه به آن

 انتخاب شدند.

                                                           
1. Caprara 

2. Pastorelli 
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 ابزار پژوهش

(یک ابزار اوليه برای شناسایي ریشه های دوران 1994، 1(: پرسشنامه فرزند پروری )یانگYPIپرسشنامه فرزند پروری یانگ )

طور جداگانه، بر اساس نوع نده پدر و مادر خود را بهآیتم دارد كه در آن پاسخ ده 32كودكي طرح واره ها است. این پرسشنامه 

یا  5رفتاری كه با وی داشته اند، در یک مقياس شش درجه ای رتبه بندی مي كند. تمام سوالهایي كه برای هر یک از والدین نمره 

عنوان نقطه برش باليني بهتوان به احتمال قوی ازنظر را مي 6یا  5شود زیرا فرض بر این است كه نمرات داده شده مشخص مي 6

است كه ریشهای تحوّلي طرحواره محروميت  5تا  1ریشهای تحوّلي یک طرحواره خاص در نظر گرفت. تنها مورد استثناء سواالت 

هيجاني را مي سنجند و نمره گذاری آن برعکس است. در این مورد، نمره پایين نشان دهنده ریشه های والدیني طرحواره 

است . در این پرسشنامه برخالف پرسشنامه طرحواره، اگر فقط یکي از سواالت مربوط به طرحواره، نمره باالیي  محروميت هيجاني

را %3،  %91های ، روان سنجي پس از تحليل عاملي، آلفای كرونباخ با دامنه داشته باشد، ميتوان آن سوال را معتبر دانست خصيصه

(. در ایران فرم اصلي 1994)یانگ،  گر اعتبار باال بود و اعتبار سازه در حد قابل قبولي بودنشان داد. هم چنين، نتایج بازآزمایي بيان

دانشجوی ایراني اجرا گردیده است . با استفاده از روش دو نيمه سازی،  62این پرسشنامه توسط صلواتي ترجمه شده و سپس در 

 (.1995به دست آمد )صلواتي،  %31و برای فرم پدر ضر یب اعتبار  %69برای فرم مادر ضریب اعتبار 

دانشجوی روانشناسي بود كه  516نمونه اصلي مورد مطالعه جهت ساخت آزمون شامل  شرر: 2پرسشنامه خودكارامدی عمومي

مقياس خودكارامدی و شش اندازه شخصيتي را تکميل كردند. ماده های آزمون برای اندازه گيری انتظارات خودكارامدی عمومي 

های اجتماعي یا شایستگي های حرفه ای است این موارد بر موضوعات زیر متمركز است. الف ) گرایش به د مهارتمواردی مانن

آغازگری رفتار(، ب) تمایل به تکميل رفتار(، ج) پافشاری در انجام تکاليف در صورت ناكامي(. به هر ماده مقياس خودكارامدی 

گزینه است. بدین ترتيب ماده های شماره  5ماده بوده و هر ماده دارای  13دارای  مقياس شررگيرد. نمره تعلق مي 5تا  1عمومي از

، 4، 2مي گيرند و بقيه آیتم ها یعني شماره های  1الي  5كه بر حسب مقياس ليکرت است به ترتيب نمراتي از  15، 13، 9، 3، 3، 1

و پایين  35ترتيب باالترین نمره خودكارآمدی در این مقياس مي گيرند. بدین  5تا  1نمراتي از  13، 16، 14، 12، 11، 11، 3، 6، 5

با طول / استفاده كرد. %36و 3جهت بررسي پایایي مقياس خودكارامدی از روش دونيمه كردن  1336. براتي مي باشد 13ترین نمره 

به دست آمد كه  %39ي سؤاالتو آلفای كرونباخ یا همساني كل%36براون با طول برابر -ضریب اعتبار آزمون ازطریق روش اسپيرمن

 (.1333جهاني ملکي، (رضایت بخش بود 

 نتایج

های فرزند پروری و خودكارآمدیشيوه های پرسشنامهعاملهای آماری مشخصه 1 جدول  

ود
خ

آم
كار ی
د

 

 های فرزند پروریشيوه 

                                                           
1 Young 

2 General Self Efficacy Scale 
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گيرانهسهل  همستبدان مقتدرانه    

 ميانگين 36.1429 36.2829 35.1057  11/33

 انحراف استاندارد 5.68436 11.02134 8.05445  133/11

 چولگي 1.487- 872.- 633.-  126/1

 كشيدگي 2.432 520.- 275.  -119/1

 حداقل 9.00 12.00 7.00  63

 حداكثر 42.00 49.00 49.00  121

 جمع كل 12650.00 12699.00 12287.00  23339

آموزان محاسبه شده های فرزند پروری مادران دانشآماری پرسشنامه شيوه هاینشان داده شده است، شاخص 1جدول چنان كه در 

ی فرزند پروری مقتدرانه است؛ این مقدار است. بيشترین ضریب پراكندگي در گروه مادران این گروه، مربوط به خرده مقياس شيوه

دهد نمرات آموزان مقدار زیادی است كه نشان ميهای دیگر در گروه مادران دانشضریب پراكندگي خرده مقياسدر مقایسه با 

ی فرزند پروری مقتدرانه متجانس نيست. كمترین ضریب پراكندگي در گروه مادران این گروه، مربوط افراد در خرده مقياس شيوه

های دیگر در گروه ؛ این مقدار در مقایسه با ضریب پراكندگي خرده مقياسی فرزند پروری مستبدانه استبه خرده مقياس شيوه

تر است. ی فرزند پروری مستبدانه متجانسدهد نمرات افراد در خرده مقياس شيوهمادران این گروه مقدار كمتری است كه نشان مي

آموزان دختر از های خودكارامدی در دانش( با مؤلفهگيرانههای فرزند پروری )مقتدرانه، مستبدانه، سهلبه منظور بررسي رابطه شيوه

 ارائه شده است. 2آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتایج آن در جدول 

 های فرزند پروری با خودكارآمدیرابطه شیوه 3جدول 

 خودكارآمدی

 های فرزند پروریشيوه

 414/1** ضریب همبستگي مقتدرانه

 111/1 معناداری

 -163/1* ضریب همبستگي همستبدان

 129/1 معناداری

 -199/1 ضریب همبستگي گيرانهسهل

 112/1 معناداری
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فرزند پروری مقدرانه ارتباط مثبت معنادار وجود دارد و با  نشان داده شده است خودكارآمدی با شيوه 2همان طور كه در جدول 

گيرانه رابطه منفي دارد ولي ی فرزند پروری سهلوجود دارد و همچنين با شيوهی فرزند پروری مستبدانه ارتباط منفي معنادار شيوه

های فرزند پروری از رگرسيون چند متغيره استفاده شد. در خودكارآمدی بر پایه شيوه بيني نمرهاین مقدار معنادار نيست. برای پيش

 دهد.های فرزندپروری را نشان ميشيوه بيني خودكارآمدی بر پایهزیر جداول تحليل رگرسيون برای پيش

 های فرزند پروری با خودكارآمدیضریب همبستگی چندگانه شیوه 2جدول 

 برآورد خطای معيار ضریب تبيين اصالح شده Rضریب تبيين  R شاخص

 32592/3 323/1 363/1 532/1 خودكارآمدی

است.  633/1برابر  خودكارآمدیفرزند پروری و های دهد ضریب همبستگي چندگانه بين شيوهنشان مي 3همانطور كه جدول 

بين است و این ضریب در درصد تغييرات خودكارآمدی ناشي از متغير پيش 32ضریب تبيين اصالح شده نيز حاكي از آن است كه 

 دار است.معني 11/1سطح آلفای 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج حاكي از آن بود كه دكارآمدی صورت گرفت. های فرزند پروری با خواین پژوهش با هدف بررسي رابطه بين سبک

فرزند پروری مستبدانه ارتباط منفي معنادار  فرزند پروری مقتدرانه ارتباط مثبت معنادار وجود دارد و با شيوه خودكارآمدی با شيوه

نيست. این یافته با نتایج پژوهش  گيرانه رابطه منفي دارد، ولي این مقدار معنادارفرزند پروری سهل وجود دارد و همچنين با شيوه

های اجتماعي و ( در تحقيقي با عنوان ارتباط سبک فرزند پروری والدین با مهارت1336باشد. یوسفي )( همسو مي1336یوسفي )

طع و یا عنوان قاآموزان دبيرستاني به این نتيجه رسيد كه در فرهنگ ایراني، ادراک از خانواده بههایي از خودكارآمدی دانشجنبه

عنوان صميمي و بيني كننده رفتارهای غير اجتماعي، پرخاشگری و رفتارهای تکانشي افراد؛ و ادراک از خانواده بهمستبد، پيش

های همسو با نتایج تحقيق آموزان است. همچنين از پژوهشهای خودكارآمدی دانشبيني كننده تمامي جنبهحمایت كننده، پيش

فرزندپروری مقتدرانه با  ( اشاره كرد، در این مطالعه مشخص شد كه شيوه2112شاورز و بهارودین )توان به پژوهش كحاضر مي

فرزندپروری و تبعات بعدی آن در زندگي  منبع كنترل دروني و خودكارآمدی باال رابطه دارد كه این موضوع نشانگر اهميت شيوه

ترین و اصلي ترین عوامل در عنوان یکي از مهمو باورهای خودكارآمدی بهبيني عملکردها تبيين و پيشافراد است. به عقيده بندورا 

( درباره نقش باورهای خودكارآمدی در 1993های كليدی بندورا )(. استدالل1993شود )بندورا،تبيين رفتارهای انساني محسوب مي

ها اعتقاد دارند،قرار دارد تا آنچه ه آنچه كه آنعملکرد انسان این است كه سطح انگيزه، شرایط مطلوب و اعمال افراد بيشتر بر پای

بيني هایشان دارند بهتر پيشتواند به ویله باورهای كه در مورد توانایيكه واقعاً درست است.به همين خاطر چگونگي رفتار انسان مي

ي باورهای خودكارآمدی از عوامل وسيله آنچه كه واقعاً قادر به انجام دادن آن هستند. بر پایه شواهد تجربي و پژوهششود تا به

های مناسب در شرایط رواني حلكننده رفتار در روابط بين فردی، تصميم گيری در فرصت های متفاوت موجود ، انتخاب راهتعيين



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]
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 فرزند پروری شيوهتوان گفت كه (. در مجموع مي1332های پيشرفت است. )فوالد چنگ، بحراني و فشارزا در بسياری از موقعيت

 نماید. سالم از قبيل شيوه مقتدرانه فضای سالم و ایمني را برای رشد خودكارآمدی در افراد فراهم مي

توان روابط به دست آمده از آن را علت و معلولي قلمداد كرد. همبستگي بود، نمي –از آنجا كه روش تحقيق حاضر توصيفي 

آموزان بود وسعت تعميم نتایج به سایر جوامع نيز كه عبارت از دانش شناختي مذكور، جامعه مورد مطالعهعالوه بر محدودیت روش

سازد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر نياز است كه مدیران و مسئوالن آموزش و پروش جهت افزایش ميزان را محدود مي

آموزان انواع لدین دانشهای آموزشي با دعوت از وافرزندپروری توجه كنند و در قالب كارگاه خودكارآمدی، بر نقش شيوه

 را روی كودكان آموزش دهند. فرزندپروری و اثرات آن هایشيوه

 منابع

 .123 ص3..شماره ياسالم تيترب. یفرزندپرور هایسبک يقيتطب مطالعه(. 1339) همکاران و محسن ،يشکوه

 153مقاالت سومين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده.ص اجتماعي فرزندان.چکيده-.تأثير نظارت خانوادگي بر سالمت رواني1333احمدی خدابخش ،

(. بررسي رابطه شيوه فرزند پروری باانگيزه پيشرفت، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شهيد 1332باقری، مسعود )

 .چمران

. ویژه نامه مجله دانشگاه علوم تربيتي و روانشناسي  'آموزانل تأثير گذار بر هویت دانش(. خانواده نخستين عام1332نژاد، فاطمه )كارگر شولي، هدایت؛ پاک

 دانشگاه فردوسي.

 دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پایان تاندبيرس سوم آموزاندانش ميان در خودپایي و نفس عزت ، اثربخشي خود رابطه بررسي (.1336) سيامک براتي،

 .چمران شهيد

، 14(22) ،دانشور رفتار آموزان دبيرستانيهایي از خودپنداره دانشهای اجتماعي و جنبهارتباط سبک فرزند پروری والدین با مهارت (.1336) فریده یوسفي،

46-33 . 

كارشناسي ارشد.دانشگاه آموز استان فارس و ارایه راهکارهای مناسب .پایان نامه (. بررسي باورهای خودكارآمدی دختران دانش1332فوالد چنگ، محبوبه)
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