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 هاي شهر تهرانآموزان دبیرستانهاي فرزندپروري با شادکامی در دانشرابطه شیوه

 4رسول حشمتی ،3، مریم خرازیان2علی اسماعیلی، 1عیسی جعفری

 چکیده

 –آموزان بود. روش این پژوهش، توصیفی های فرزندپروری با شادکامی در دانشهدف این پژوهش، بررسی ارتباط شیوه

آموز که با روش نمونهدانش 121های تحقیق از های شهر تهران بود. دادهآموزان دبیرستانماری آن کلیه دانشهمبستگی و جامعه آ

 ( وYPIنامه فرزندپروری یانگ )آوری اطالعات از پرسشآوری گردید. برای جمعای انتخاب شدند، جمعگیری تصادفی خوشه
های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه استفاده از آزمون ها باپرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. داده

عوامل شادکامی ارتباط مثبت  های فرزندپروری با همهمورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نتایج نشان دادند که بین شیوه

نفس و رضایت جز عزتعوامل شادکامی به همه های فرزندپروری باگیرانه از عوامل شیوهفرزندپروری سهل معنادار دارد. شیوه

عوامل های فرزندپروری با همهفرزندپروری مستبدانه از عوامل شیوه خاطر رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین شیوه

ی هاشادکامی بجز رضایت از زندگی و رضایت خاطر ارتباط منفی معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که شیوه

 . باشدآموزان میبینی شادکامی در دانشفرزندپروری با توان باالیی قادر به پیش

 آموزان های فرزندپروری، شادکامی، دانششیوهها: کلید واژه
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 مقدمه
-هکودك را در طول دامنه گسترد-شده است که تعامالت والد ای از رفتارها تعریف عنوان مجموعه یا منظومهشیوه فرزندپروری به

پروری، عاملی آورد. شیوه فرزندکند و فرض بر این است که یك جو تعاملی تأثیرگذار را به وجود میها توصیف میای از موقعیت

کند. بحث در مورد هر یك از شناسی روانی و رشد کودکان ایفا میکننده و اثرگذار است که نقش مهمی را در آسیبتعیین

های فرزندپروری والدین، تقریباً غیرممكن است )علیزاده و ها، رفتارها و شیوهتن نگرشمشكالت فرزندان بدون در نظر گرف

دهندگی کنندگی والدینی )کنترل(، و پاسخشده است. درخواست(. شیوه فرزندپروری از دو عنصر تشكیل2112، 1آندرایس

اند از شیوه فرزندپروری آیدکه عبارته وجود میوالدینی )گرمی یا پذیرش(. از ترکیب این دو عنصر، چهار شیوه، فرزندپروری ب

ن(، ییپا یکنندگی باال و پاسخ دهندگمستبد )درخواست یوه فرزندپروریدهندگی باال(، شکنندگی باال و پاسخمقتدر )درخواست

توجه بیا یکار وه فرزندپروری مسامحهیباال( و ش یدهندگن و پاسخییکنندگی پار )درخواستیگسهل یوه فرزندپروریش

دهد طورکلی تحقیقات مختلف نشان می(. به1111نگ، یند به نقل از دارلین( )بامرییپا یدهندگن و پاسخییکنندگی پا)درخواست

کار رشد میگیر و مسامحههای استبدادی، سهلهای قاطع هستند نسبت به همساالنشان که در خانوادهنوجوانانی که متعلق به خانواده

نفس هستند پذیر، منضبط، خالق، کنجكاو و دارای اعتمادبهها مسئولیتانی اجتماعی شایستگی بیشتری دارند. آنکنند، ازنظر رو

(. بیش کنترلی والدین زمانی که کودك برای مستقل شدن، نیازمند رویارویی با محیط و کاوش آن است، سبب 1332)مظلوم، 

در حالی است که تشویق والدین به خودمختاری و استقالل یافتن  شود اینکاهش خودکارآمدی و افزایش اضطراب در او می

؛ به نقل از 1111، 2نیشود )روبها، احساس شایستگی و کاهش اضطراب در کودك میکودك، منجر به شناخت مهارت

دیگر  های فرزندپروری سالم موجب تقویت و اگر منفی باشد باعث تضعیف سالمت روان کودکان و(. شیوه1311غمخوارفرد، 

های فرزندپروری رابطه تواند با شیوههای مثبت روانشناختی که میمتغیرهای مثبت روانشناختی در آنان خواهد شد. یكی از سازه

 داشته باشد، شادکامی است. 

بود باشد. شادکامی دارای سه جز اساسی است: هیجان مثبت،رضایت از زندگی و نشادکامی یكی از متغیرهای روانشناسی مثبت می

دهد که شیوه های فرزندپروری بر شادکامی فرزندان تأثیر (. شواهد پژوهشی نشان می1334خانی، های منفی )خانزاده و صفیهیجان

اند و فرزندان والدین مستبد؛ های بامریند نشان داد که فرزندان والدین مقتدر یا دموکراتیك افرادی شاد و سرحالدارد. بررسی

؛ 2113های اخیر، تحقیقات بسیاری )پاجارس وشانك، (. در دهه1334خشنودند )خانزاده و صفی خانی،گیر و نامضطرب گوشه

گرفته است. های فرزندپروری والدین بر رشد کودك انجام( در مورد اثرات شیوه1111، 5؛ کلین1111، 4؛ روبین1133، 3مكوبی
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توجه به سن، عملكرد بهتری در مدرسه داشته، مشكالت کمتری  دهند کودکان والدین مقتدر بدونبیشتر تحقیقات پیشین نشان می

های فرزندپروری، شیوه فرزند پروری مقتدرانه دهند. از بین شیوهدارند و سازگاری عاطفی بهتری نسبت به سایر کودکان نشان می

ال، جرأت مندی و استدالل نفس باال، داشتن استقالل، درجات تحصیلی بادر ارتباط با شادی، روان رنجورخویی پایین، عزت

عنوان شیوه اخالقی باال و برخی پیامدهای مثبت در ارتباط است. بر اساس نتایج تحقیقات قبلی شیوه فرزند پروری مقتدرانه به

ترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی شود. خانواده مهمفرزندپروری مطلوب در رشد و تكامل کودکان و نوجوانان محسوب می

ازنظر تكوین شخصیت و پرورش آن در فرزندان و سازگاری فرد یا جامعه آثار وسیعی دارد. تأثیر خانواده بر رشد چنان بارز بوده و 

اهمیت شیوه های فرزندپروری و تأثیر  ٔ  نظران روانشناسی، بسیاری از آنان در زمینهاست که با وجود اختالفات موجود بین صاحب

های متقابل بین والدین و فرزندانشان نظر از مكتبی که به آن معتقدند،کنشثر روانشناسان صرفآن بر رشد، نظر مشترك دارند. اک

ترین دورههای بسیار قدیم تاکنون یكی از مهم(. لذا دوره جوانی از زمان1333اند )برومندنسب، را اساس رشد عاطفی تلقی نموده

تواند ن دوران حائز اهمیت است. فقدان عملكرد سالم خانوادگی میرفته و نقش خانواده در ایهای زندگی انسان به شمار می

سازی اختالالت روانی و تهدیدی جدی برای سالمت عمومی فرزندان ازجمله فقدان خودکارآمدی خطرآفرین اصلی برای زمینه

د از بروز بسیاری از توانوعدم احساس شادکامی باشد. روش تربیت فرزندان از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است و می

های اجتماعی و کننده کفایتبینیدهی والدین پیشطورکلی میزان پاسخهای روانی و اجتماعی پیشگیری کند. بهآسیب

های مؤثر و کنترل رفتاری مانند عملكرد تحصیلی که تقاضاهای والدینی با انجام فعالیتکارکردهای روانی اجتماعی است؛ درحالی

رابطه دارد. ریشه بسیاری از مشكالت رفتاری و شخصیتی در کودکان را باید در الگوهای تربیتی والدین و  و مشكالت رفتاری

پروری تأثیر متفاوتی در توانایی اجتماعی، تحصیلی، و همچنین های آنان جستجو نماییم. هریك از شیوه های فرزندویژگی

(. با درك اهمیت این نكته که شیوه های فرزندپروری روی 1331خصوصیات شخصی آینده کودك دارد )شكوهی ، همكاران، 

متغیرهای روانشناسی مثبت تاثیرگذار است و کمبود پیشینه پژوهش در این زمینه، پژوهش حاضر درصدد است تا رابطه بین شیوه 

 ی شهر تهران بررسی کند.هاآموزان دبیرستانهای فرزندپروری ) مقتدرانه ، استبدادی و سهل گیرانه ( را با شادکامی در دانش

 روش

آموزان دختر پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش

بود. جهت جمع آوری اطالعات پس از هماهنگی  12 – 13های شهر تهران در سال تحصیلی مشغول به تحصیل در مقطع دبیرستان

آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران تعداد ای از بین دانشگیری تصادفی خوشهو پرورش شهرتهران، به شیوه نمونهبا اداره آموزش 

نفر افزایش داده شد.  121گیری و جلوگیری از افت آزمودنی ها تا نفر انتخاب گردید. در این مطالعه برای کاهش خطای نمونه 121

 4تهران،  1های منطقه ای بود بدین ترتیب که بر اساس فهرست اسامی دبیرستانگیری نیز تصادفی خوشههمچنین روش نمونه

ها تعیین شدند و با مراجعه به آن آموز با انتخاب تصادفیدانش 121دبیرستان دخترانه غیر دولتی تعداد  2دبیرستان دخترانه دولتی و 
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های ها با استفاده از شاخصهادفی انتخاب شدند. دادهصورت تص آموز بهدانش20از هر پایه تحصیلی یك کالس هر خوشه شامل 

 توصیفی مانند میانگین و درصد و نیز آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.

 ابزار پژوهش

ای دوران ه( یك ابزار اولیه برای شناسایی ریشه1114، 1(: پرسشنامه فرزندپروری )یانگYPI) پرسشنامه فرزندپروری یانگ

طور جداگانه، بر اساس نوع دهنده پدر و مادر خود را بهآیتم دارد که در آن پاسخ 32ها است. این پرسشنامه کودکی طرح واره

 1یا  5هایی که برای هر یك از والدین نمره کند. تمام سوالبندی میای رتبهاند، در یك مقیاس شش درجهرفتاری که با وی داشته

عنوان نقطه برش توان به احتمال قوی ازنظر بالینی بهرا می 1یا  5شود زیرا فرض بر این است که نمرات می داده شده مشخص

های تحولی طرحواره است که ریشه 5تا  1ریشهای تحوّلی یك طرحواره خاص در نظر گرفت. تنها مورد استثناء سواالت 

های والدینی طرحواره . در این مورد، نمره پایین نشان دهنده ریشهگذاری آن برعكس استسنجند و نمرهمحرومیت هیجانی را می

محرومیت هیجانی است. در این پرسشنامه برخالف پرسشنامه طرحواره، اگر فقط یكی از سواالت مربوط به طرحواره، نمره باالیی 

را %3،  %11ی، آلفای کرونباخ با دامنه های ، روان سنجی پس از تحلیل عاملتوان آن سوال را معتبر دانست خصیصهداشته باشد، می

(. در ایران فرم اصلی 1114نشان داد. هم چنین، نتایج بازآزمایی بیانگر اعتبار باال بود و اعتبار سازه در حد قابل قبولی بود )یانگ، 

وش دو نیمه سازی، دانشجوی ایرانی اجرا گردیده است. با استفاده از ر 12این پرسشنامه توسط صلواتی ترجمه شده و سپس در 

 (.1115به دست آمد )صلواتی،  31/1و برای فرم پدر ضر یب اعتبار  11/1برای فرم مادر ضریب اعتبار 

توسط  1131ای دارد. در سال های شادکامی، جایگاه ویژهپرسشنامه شادکامی آکسفورد: این پرسشنامه که در میان پرسشنامه

نفس مقیاس، شامل رضایت از زندگی، خلق مثبت، سالمتی، کفایت و عزت 5ماده و  تهیه شده است و بیست و نه 3و لو 2آرگایل

در ایران پرسشنامه شادکامی  شوند.گذاری میدرجه ای از یك )اصالً( تا چهار)زیاد(، نمره 4ها در یك مقیاس پاسخ .دارد

، باروش دو نیمه کردن به روش 13/1خ ( به فارسی ترجمه و ضریب آلفای کرونبا1333آکسفورد توسط علی پور و نور باال )

 گزارش شده است. 11/1و به روش گوتمن  12/1اسپیرمن براون مقدار
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 هاي فرزندپروريي شیوههاي پرسشنامههاي آماري عامل. مشخصه1جدول 

  های فرزندپروریشیوه 
 

  مستبدانه مقتدرانه گیرانهسهل 

 گینمیان  1421/31 2321/31 1153/35 

 انحراف استاندارد  13431/5 12134/11 15445/3 

 چولگی  -433/1 -/332 -/133 

 کشیدگی  2.432 520.- 275. 

 حداقل  11/1 11/12 11/3 

 حداکثر  11/42 11/41 11/41 

 جمع کل  11/12151 11/12111 11/12233 

آموزان محاسبه شده های فرزندپروری مادران دانششیوههای آماری پرسشنامه نشان داده شده است، شاخص 1چنان که در جدول 

است. بیشترین ضریب پراکندگی در گروه مادران این گروه، مربوط به خرده مقیاس شیوه فرزندپروری مقتدرانه است؛ این مقدار 

دهد نمرات شان میآموزان مقدار زیادی است که نهای دیگر در گروه مادران دانشدر مقایسه با ضریب پراکندگی خرده مقیاس

افراد در خرده مقیاس شیوه فرزندپروری مقتدرانه متجانس نیست. کمترین ضریب پراکندگی در گروه مادران این گروه، مربوط به 

های دیگر در گروه مادران خرده مقیاس شیوه فرزندپروری مستبدانه است؛ این مقدار در مقایسه با ضریب پراکندگی خرده مقیاس

 تر است.دهد نمرات افراد در خرده مقیاس شیوه فرزندپروری مستبدانه متجانسر کمتری است که نشان میاین گروه مقدا

 هاي آماري خرده متغیرهاي شادکامی. مشخصه3جدول 

  شادکامی

 رضایت زندگی نفسعزت سالمتی رضایت خاطر خلق مثبت

 میانگین 34/13 54/15 11/11 11/11 12/14

 انحراف استاندارد 44/2 314/4 134/3 413/3 33/3

 چولگی -231/1 311/1 141/1 212/1 -111/1

 کشیدگی 352/1 112/1 -341/1 315/1 -131/1

 حداقل 11 1 11 3 3

 حداکثر 31 21 25 23 21

 جمع کل 1145 5442 5344 5141 5333



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

[ بیتی و روانشناسیدانشکده علوم تر ] 

[ 59اردیبهشت  32 ] 

6 

 

موزان محاسبه شده است. بیشترین ضریب آهای آماری عوامل شادکامی دانشنشان داده شده است، شاخص 2چنان که در جدول    

از  132/23نفس است؛ این مقدار در عوامل شادکامی با ضریب پراکندگی پراکندگی در عوامل شادکامی، مربوط به عامل عزت

نفس متجانس نیست. کمترین ضریب دهد نمرات افراد در عامل عزتآموزان بیشتر است که نشان میعوامل دیگر شادکامی دانش

از  13/3ندگی در عوامل شادکامی، مربوط به عامل رضایت زندگی است؛ این مقدار در عوامل شادکامی با ضریب پراکندگی پراک

دهد نمرات افراد در عامل رضایت زندگی متجانس هستند. به منظور آموزان کمتر است که نشان میعوامل دیگر شادکامی دانش

نفس، سالمتی، های شادکامی )رضایت زندگی، عزتگیرانه( با مؤلفهه، مستبدانه، سهلهای فرزندپروری )مقتدرانبررسی رابطه شیوه

ارائه  2همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول دختر مقطع دبیرستان آموزان رضایت خاطر و خلق مثبت( در دانش

 شده است.

 هاي شادکامیهاي فرزندپروري و مؤلفه. رابطه شیوه2جدول 

 

 های فرزندپروریوهشی

 گیرانهسهل مستبدانه مقتدرانه

 های شادکامیمؤلفه

 رضایت زندگی
 133/1* -133/1 313/1** ضریب همبستگی

 133/1 213/1 111/1 معناداری

 نفسعزت
 111/1 -343/1** 143/1* ضریب همبستگی

 133/1 111/1 141/1 معناداری

 سالمتی
 251/1** -154/1* 421/1** ضریب همبستگی

 111/1 133/1 111/1 معناداری

 رضایت خاطر
 112/1 143/1 113/1** ضریب همبستگی

 133/1 442/1 111/1 معناداری

 خلق مثبت
 213/1** -145/1* 211/1** ضریب همبستگی

 111/1 142/1 111/1 معناداری

های فرزندپروری با همه عوامل قتدرانه از عوامل شیوهنشان داده شده است، شیوه فرزندپروری م 3همان طور که در جدول    

عوامل شادکامی  های فرزندپروری با همهگیرانه از عوامل شیوهشادکامی ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. شیوه فرزندپروری سهل

های ز عوامل شیوهنفس و رضایت خاطر ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. همچنین شیوه فرزندپروری مستبدانه ابجز عزت

ی عوامل شادکامی بجز رضایت از زندگی و رضایت خاطر ارتباط منفی معنادار وجود دارد. در زیر جداول فرزندپروری با همه

 های فرزندپروری ارائه شده است.شیوه بینی شادکامی بر پایهتحلیل رگرسیون برای پیش
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 ا شادکامیهاي فرزندپروري بضریب همبستگی چندگانه شیوه 4جدول 

 برآورد خطای معیار ضریب تبیین اصالح شده Rضریب تبیین  R شاخص

 43342/1 313/1 413/1 133/1 شادکامی

است. ضریب  133/1های فرزندپروری و شادکامی برابر دهد ضریب همبستگی چندگانه بین شیوهنشان می 3همانطور که جدول 

بین است و این ضریب در سطح آلفای د تغییرات شادکامی ناشی از متغیر پیشدرص 41تبیین اصالح شده نیز حاکی از آن است که 

 دار است.معنی 11/1

 گیريبحث و نتیجه

های این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با شادکامی صورت گرفت. نتایج نشان دادند که شیوه

های فرزندپروری با گیرانه از عوامل شیوهعنادار دارد. شیوه فرزندپروری سهلعوامل شادکامی ارتباط مثبت و م فرزندپروری با همه

فرزندپروری  نفس و رضایت خاطر ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین شیوهجز مولفه عزتعوامل شادکامی به همه

یت از زندگی و رضایت خاطر ارتباط منفی و جز مولفه رضاعوامل شادکامی به های فرزندپروری با همهمستبدانه از عوامل شیوه

( همسو و هم جهت بود. دبیری در تحقیقی با عنوان نقش 1311های این پژوهش با نتایج تحقیق دبیری )معنادار وجود دارد. یافته

حرمت خود  کننده شیوه های فرزندپروری و حرمت خود در شادکامی دانشجویان نشان داد که سبك فرزند پروری قاطع بابینیپیش

نگر و شادکامی رابطه معنادار دارد. بین سبك مستبدانه و شادکامی رابطه منفی معنادار یافت شد. با توجه به حرکت روانشناسی مثبت

توان به حرمت خود و شیوه های و تأکید بر افزایش شادکامی باید عوامل مؤثر در شادکامی را مدنظر قرارداد. ازجمله این عوامل می

دانستند که عبارت بود ( شادکامی را شامل سه جز می2113(. داینر و همكاران )2111، 1وری اشاره کرد )فورنهام و چنگفرزندپر

شود. جزء عاطفی و هیجانی که همان خلق مثبت و شاد از: جز شناختی، یعنی نوع تفكر و پردازش که منجر به خوشبینی فرد می

توان ط با دیگران و به دنبال آن افزایش حمایت اجتماعی است. ازجمله این روابط میاست و جزء اجتماعی که بیانگر گسترش رواب

به روابط والدین با فرزندان اشاره نمود. رابطه مطلوب میان والدین در فرزندان موجب شادمانی و کمترین حد نگرانی در کودکان 

ن والدین و فرزندان است احساس اعتماد، امنیت و های برجسته روابط مطلوب و پسندیده میاشود. مهر و محبت از شاخصمی

های رابطه مطلب و پسندیده میان آرامش خاطر در کودکان و آمادگی آنان برای مراجعه و مشورت با والدین از دیگر شاخص

آن با  کند که کودکان در سایهوالدین و فرزندان است. رابطه مطلوب و آزادمنشانه چنان محیط خانوادگی مساعدی فراهم می

ابند که بتوانند پیروزمندانه با زندگی و عوامل یکنند و به چنان تكامل شخصیتی دست میهای خود را بیان میآزادی کامل، خواسته

توان (. در مجموع می1334های خانوادگی را بپذیرند )احدی و بنی جمالی ،گوناگون آن سازگار شوند و با میل و رغبت مسولیت

                                                           
1. Furnham & Cheng 
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آورد و موجب ارتقاء شادکامی فرزندان در قتدرانه والدین محیط مطلوبی را برای پرورش کودك فراهم میگفت که شیوه های م

 شود.مراحل مختلف تحول می

توان روابط به دست آمده از آن را علت و معلولی قلمداد کرد. همبستگی بود، نمی –از آنجا که روش تحقیق حاضر توصیفی 

آموزان بود وسعت تعمیم نتایج به سایر جوامع ذکور، جامعه مورد مطالعه نیز که عبارت از دانششناختی معالوه بر محدودیت روش

سازد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر نیاز است که مدیران و مسوالن آموزش و پروش جهت افزایش شادکامی، بر را محدود می

 وزان عادی بیشتر توجه کنند. آمنقش این متغیر در قالب برگزاری پروتكل های آموزشی روی دانش
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