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 چکيده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک 

های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر مقطع  ابتدایی شهرستان 

نفر و همچنین والدین  348خاش می باشد. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 

تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت آنها با استفاده از روش نمونه گیری 

گردآوری اطالعات از پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند ، پرسش نامه سبک 

های تفکر استرنبرگ و واگنر و نیز پرسش نامه سبک های حل مسئله کسیدی و النگ 

ده گردید. استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفا

های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان نتایج نشان داد که  بین شیوه

رابطه معنادار وجود دارد و بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان 

رابطه  معنادار وجود دارد. همچنین بین شیوه های  فرزند پروری والدین با سبک های 

 حل مسئله دانش آموزان نیز رابطه  معنادار وجود دارد.

شیوه های فرزند پروری، سبک های تفکر، سبک های حل  : يديکل واژگان

 ابتدایی مسئله، دانش آموزان
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 3 جواد جوادیان ،2 عبدالحکيم خزایی،  1 خدانظر رحمت زهی

 مدرس دانشگاه ازاد اسالمی واحد خاش 1

 فرهنگیان واحد زاهدان دانشگاه مدرس 2
 مدرس دانشگاه ازاد اسالمی واحد خاش 3

 

 سرگروه گردآورندگان:

 علمی حوا دادي، امام ليلی مرغزاري، مرضيه مباشري، صدیقه ،پور ازبک قدسيه
 

 تفکر هاي سبک با والدین پروري فرزند هاي سبک بين رابطه بررسی

 ابتدایی شهرستان خاش آموزان دانش در مسئله حل هاي سبک و
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 مقدمه

ترین بافت اجتماعی مزندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سالمت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مه

هد هستیم. تقریبا را برای رشد انسان فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شا

تواند به آید، میشوند و استرس و تعارضی را که به دنبال میطول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکالتی میدر  افرادهمه 

ه شرایط پیچیده بین فردی اعضای منعکس کنند دانش آموزانها بینجامد. اکثر مشکالت رفتاری اطفی و یادگیری در آنع-مشکالت رفتاری

باشد. به عبارت دیگر وجود مشکالت رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با می ویژه والدینخانواده به

 (.1381هیبتی، )ارتباط دارد  ها با فرزنداننادرست والدین و تعامالت معیوب آن و شیوه های فرزند پروری های تربیتیروش

هایی است که گیرند و بیانگر نگرشکار میت که والدین برای تربیت فرزندان خود بههایی اسهای فرزند پروری، روشمنظور از شیوه

ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می کنند. ولی باید پذیرفت که آن

. این پژوهش بر (1387، پورشهریاری و کالنتری، )حسینیانکنددی تغییر میهای اقتصارفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه

پژوهش در مورد سبک های آن است که ارتباط شیو ه های فرزند پروری والدین را باسبک های تفکر و سبک های حل مسئله بررسی نماید. 

آموزش سرچشمه گرفته است. شناخت و درک مدل های مرتبط یند آاجتماعی و فیزیولوژیک فر تفکر از مطالعات مربوط به ابعاد روانشناختی،

با سبک های تفکر یکی از پیشرفت های اساسی روانشناسی در قرن بیستم است. شناخت سبک های تفکر و متغیرهای مربوط به آن در آموزش 

وانایی ها می توان به سبک های تفکر نسبت و پرورش امری ضروری است زیرا بسیاری از تفاوت ها در عملکرد افراد را به جای نسبت دادن به ت

با طراحی و جهت دهی مناسب فعالیت های آموزشی  به گونه ای که اگر معلمان از سبک های تفکر دانش آموزان آگاهی داشته باشند، .داد

 (.1386به نقل از جهانشاهی و ابراهیمی قوام، ؛2003 ،1انکژ می توانند به نتایج موثری برسند)

ز مهارت های ایگر مورد بحث در پژوهش حاضر سبک های حل مسئله است. به این معنی که افراد در موقعیت های تنش زا متغیر د   

اختی آن ها ایفا می حل مسئله متفاوتی استفاده می کنند و کارآمد و ناکارآمد بودن این راهکارها نقش اساسی در بهزیستی جسمی و روانشن

ک های حل دف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سب(. از این رو ه1377کند )نوری،

  مسئله در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان خاش است.

 

 بيان مسئله
ت. خانواده نخستین ارتباط والدین و فرزندان ازجمله موارد مهمی است که سالها نظرمتخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده اس

ا می گیرد و از لحاظ پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط را فراهم می کند. کودک در خانواده نگرش های اولیه درباره ی جهان را  فر

 (. 1381رشد می یابد)هیبتی، ذهنی و جسمی 

هر خانواده شیوه ی خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خود به کار می گیردکه این شیوه سبک های فرزند پروری نامیده 

د (. سبک های فرزند پروری ترکیبی از رفتارهای مختلف  والدین است که در موقعیت های گسترده ای روی می دهن1387می شود )بخشی،

(. در سبک های فرزند پروری  سه ویژگی آشکار شده است 1386و جو فرزند پروری بادوامی را پدید می آورند)زارعان و بخشی پور رودسری، 

که روش موثر را از روش نه چندان موثر فرزند پروری جدا می سازد. این سه ویژگی عبارتند از: پذیرش یا روابط نزدیک، کنترل و استقالل 

ه از تعامل این سه ویژگی سه سبک فرزند پروری مشخص می شود: مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه. والدین دارای سبک مقتدرانه، دادن.  ک

ست از نظر پذیرش  و  روابط نزدیک رابطه ای معقوالنه برقرار می کنند و همچنین از نظر میزان استقالل دادن به فرزند خود نیز، معقول و در

سبک مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین است و از نظر کنترل اجباری باال و از نظر استقالل دادن پایین است. در  عمل می کنند.

حالی که  والدین با سبک فرزند پروری سهل گیرانه روشی مهرورز و پذیرا نشان می دهند و متوقع نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان 

این والدین به فرزندان خود اجازه می دهند، در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند، حتی اگر هنوز قادر به خود اعمال می کنند. 

( عنوان نمود که سبک های فرزند پروری  والدین تاثیرات بسیاری بر فرزندان دارد و از 1387(. بخشی )2005، 2انجام این کار نباشند)دیاز

 ر و نوع سبک تفکر فرزندان نیز بی تاثیر نیست.جمله اینکه بر شکل گیری تفک

بلکه شیوه ی ترجیحی تفکر یا به بیان دیگر نحوه ی استفاده از  ، ( عنوان نمود که  سبک مترادف با توانایی نیست2002)3استرنبرگ

سبک خاص نداریم، بلکه دارای  توانایی های بالقوه است. استرنبرگ بر اساس نظریه ی خود مدیریتی ذهنی خود براین باور است که ما یک 
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سبک تفکر را توصیف  12نیمرخی از سبک ها هستیم و افراد ممکن است از توانایی مشابه اما سبک های متفاوت برخوردار باشند. این نظریه 

 بعد از یکدیگر متمایز می شوند:کارکردها، شکل ها، سطوح، حوزه ها و گرایش ها.  5می کند که در 

(.  4،2001ریتی ذهنی، سبک های تفکر بر اساس کارکرد به سبک های قانونی، اجرایی و قضایی تقسیم می شوند)ژانگدر نظریه خود مدی

با توجه به اینکه سبک های تفکر در افراد  متفاوت است،  بنابراین شناختن مفهوم سبک های تفکر از اهمیتی ویژه برخوردار است و امروزه 

(. عالوه بر اینکه سبک های فرزند پروری 2001کی از کارکرد های اساسی تعلیم و تربیت است)استرنبرگ، رشد و ارزشیابی سبک های تفکر، ی

است، به فرزندان می آموزد که در مواجهه با شرایط و مسائل مختلف از راهکارهای مختلف  تاثیراتیوالدین بر سبک های تفکر فرزندان دارای 

 (. 1381به فرد خود را داشته باشند)هیبتی،  استفاده کنند و سبک های حل مسئله منحصر

حل مسئله فرآیندی شناختی، رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبرد های سازگارانه برای مشکالت روزمره شناسایی و 

 (.1996، 6؛ به نقل از کسیدی و النگ5،1987ابداع می کند )نزو

که نوع روابط نقش های مختلف در خانواده، منجر به بروز رفتارهای متفاوت از سوی  ( در مطالعه خود به این نتیجه رسید2005) 7برت

فرزندان در عرصه ی اجتماعی خواهد شد و از  جمله اینکه تفکر کودکان و نوع سبک های تفکر آنها راشکل می دهد و نیز بیان نمود که بین 

( در پژوهشی عنوان 2012) 8ارتباط وجود دارد. در همین راستا هرز و گونسبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر فرزندان آنها 

د که بدون تردید کیفیت ارتباط والدین با فرزندان در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی، عاطفی و عقالنی و نوع برخورد با مشکالت ننمود

فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله فرزندانشان اشاره و نوع حل مسئله ، نقش و اهمیت فراوانی دارد و به رابطه بین سبک های 

نمودند.  از این  رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به سئواالتی نظیر این سوال است که آیا بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک 

 های تفکر و سبک های حل مسئله  دانش آموزان  مقطع ابتدایی رابطه وجود دارد؟

 

 ضرورت پژوهش اهميت و
ست )جهانشاهی نظام تربیتی خانواده و یا به تعبیر دیگر روش های فرزند پروری یکی از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک ا 

رشد مهارت های  (  نشان می دهد که فرزند پروری حساس و پاسخگو باعث1381(. مطالعات  بسیاری از جمله مطالعات هیبتی)1386و قوام، 

ز رفتارهای باز داری کودکان می شود و  از طرفی  ناتوانی والدین در هماهنگ کردن رفتارهایشان با نیاز های کودکان باعث برو خود گردان

 زدایی و کنترل نشده در بعضی از کودکان می شود. 

رامش روانی او دارد. ندگی و آبنابراین تردیدی نیست که خانواده اثر عمیق و پایدار در پی ریزی رفتار فردی کودک، برانگیختن روح ز 

راین تاثیرات والدین و موضوع تاثیر شیوه های تربیتی و وقایع دوران کودکی و نقش اساسی آن در  زندگی آینده فرد جایگاه مهمی دارد. بناب

ان تاثیر گذار است)حسینیان فرزندنوع ارتباطی که با فرزندان خود دارند و به بیان دقیق تر نوع سبک ها وشیوه های فرزند پروری آنها در آینده 

 (. پس مطالعه در خصوص شیوه های فرزند پروری والدین، کاری خالی از لطف نیست.1387و کالنتری ،

( نشان داده است که یکی از شاخص های مهم سالمت روانی، توانایی حل 2003) 9نتایج پاره ای از  پژوهش ها از جمله پژوهش بورشن

ت. وی خاطر نشان کرد که تشخیص به موقع موقعیت مسئله مدار یکی از معیارهایی است که به واسطه آن می توان مسئله و تصمیم گیری اس

سطح تندرستی افراد را برآورد کرد و همچنین با آموزش سبک های حل مسئله کارآمد می توان تا حدی بسیاری به افراد در شرایط مختلف 

 وفقیت داد.و به خصوص شرایط استرس زا سالحی برای م

( 1390سبک های تفکر می توان عنوان نمود که  طبق مطالعات احدی، خویینی، کریمی، دالور و زری باف )در مورد اهمیت مطالعه 

نیروی  اگر ما به پیشرفت افراد امیدواریم،  باید سبک های تفکر آنها را مد نظر قرار دهیم  و نیز همخوانی بین سبک های تفکر و توانایی ها یک

افزایشی ایجاد می کند که بسیار افزون تر از مجموع اجزای آن است. پس افرادی که تصور می شود از انجام کاری ناتوانند ممکن است به 

های  خاطر فقدان توانایی نباشد بلکه سبک های تفکر ، ناهمخوانی دارد.  بنابراین باید سبک های تفکر افراد را مد نظر قرار داد چرا که  سبک

امروزه در در افراد از اهمیتی ویژه برخوردار است. ولی متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چه بسا که  تفکر

دیدگاههای تعلیم و تربیت سبک های تفکر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا رشد و پرورش و ارزیابی تفکر یکی از کارکردهای اساسی 

و تربیت است. شکست ها و موفقیت هایی که به توانایی ها نسبت داده می شود، اغلب ناشی از سبک های تفکر است. معلم باید بداند، تعلیم 
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عملکرد ضعیف دانش آموز همیشه به خاطر عدم توانایی نیست،  بلکه گاهی بخاطر عدم تناسب بین سبک های تفکر دانش آموز و انتظاراتی 

(معتقد است در جوامع مختلف سبک های تفکر ارتباط متفاوتی با پیشرفت تحصیلی دارند.  برای 1997دارد. استرنبرگ)است که معلم از او 

مثال در جوامع غربی سبک های آزادمنشانه و قانون گذارانه، پیش بینی کننده مهمتری برای سبک های تفکرمی باشند و شناخت و به 

 آن در دنیای آموزشی و حرفه ای امری الزم و ضروری است.  کارگیری سبک های تفکر و عوامل مرتیط با

بنابراین با توجه به اینکه قشر وسیعی از جمعیت کشور را جوانان به ویژه دانش آموزان تشیکل می دهد و  از سوی دیگر پژوهش و 

بک های تفکر و سبک های حل مسئله( تحقیقات اندکی وجود دارد که در آن ترکیبی از این سه عامل )شیوه های فرزند پروری والدین، س

بررسی شده باشد و همچنین با  توجه به اهمیت متغیرهای مورد بحث، ضرورت انجام این پژوهش احساس می شود و از طرفی باید بیان نمود 

مه  شیوه های فرزند پرسش نا که  نتایج این پژوهش می تواند برای دانش آموزان که مدبران آینده خانواده محسوب می شوند، مؤثر باشد.

 پروری 

( استفاده شد. که این پرسش نامه را 1967جهت سنجش شیوه های فرزند پروری، پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند)

جمله است،که سبک های فرزند پروری سهل  30( پس از بررسی های طوالنی ساخته است. این پرسش نامه شامل 1967بامریند)

( میزان پایایی این پرسش نامه را با استفاده از روش باز آزمایی به این شرح گزارش 1991مستبدانه را می سنجد. بوری) گیرانه،مقتدرانه و

برای شیوه ی سهل 77/0برای شیوه ی مقتدرانه در بین مادران و 78/0برای شیوه ی مستبدانه، 86/0برای شیوه ی سهل گیرانه،81/0داد:

 5شیوه نمره گذاری پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت  برای شیوه ی مقتدرانه در بین پدران.92/0نه و برای شیوه ی مستبدا85/0گیرانه،

 گزینه ای می باشد.
 

 پرسش نامه  سبک هاي تفکر 

( استفاده شد. این پرسش نامه که در سال 1991برای بررسی سبک های تفکر از پرسش نامه ی سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر)

(ضریب اعتباری 1991خرده آزمون است که سبک تفکر را اندازه می گیرد. استرنبرگ ) 13سوال است و  104شده است و شامل طراحی 1991

(برای محاسبه ی ضریب پایایی 1389اعالم کرده است و در پژوهش سروقد،رضایی و معصومی)88/0تا 57/0درونی مقیاس سبک تفکر را بین 

روایی این پرسش نامه به روش عوامل و روایی همگرا و واگرا( و  بدست آمد. 88/0ده شد و ضریبی برابرمقیاس از روش آلفای کرونباخ استفا

 94/0پایایی به روش باز آزمایی و آلفای کرونباخ، توسط سازندگان آزمون در گروههای مختلف )عادی و در خطر( اجرا گردیده و اعتبارباالی 

 گزینه ای است. 7یوه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت را گزارش کردند. ش  93/0و پایایی دارای 

 

 پرسش نامه سبک هاي حل مسئله

( استفاده می شود 1996برای این منظور )سنجیدن سبک های حل مسئله( از پرسش نامه ی سبک های حل مسئله کسیدی و النگ )

بود و برای تمام 50/0ای این پرسش نامه باالتر از ( ضریب آلف1389عامل را می سنجد. در پژوهش محمدی) 6سوال است و  24که دارای 

محاسبه شد. شیوه نمره گذاری بر اساس طیف سه گزینه ای بله ، خیر و عالمت  95/0مقیاس ها این نتیجه به دست آمد. و روایی و پایایی آن  

 سئوال )نمی دانم( است.

پژوهش مدارس و دانش آموزان مقطع ابتدایی دختر و والدین  به منظور اجرای پژوهش به هماهنگی با جامعه ی مورد نظر که در این

آنها هستند، پرداخته و پژوهشگر پرسش نامه های سبک های تفکر و سبک های حل مسئله را به صورت انفرادی و بدون ذکرنام آزمودنی و با 

ی به پرسش نامه ها به آزمودنی داده است و از اطمینان از آمادگی آزمودنی جهت همکاری و ضمن ارائه توضیحاتی در مورد نحوه ی پاسخگوی

آنها خواسته  که با آرامش و دقت در مدت زمان مشخص شده به پرسش نامه ها پاسخ دهند و سپس پرسش نامه شیوه های فرزند پروری را 

 در اختیار والدین آنها قرار داده و از همکاری آنها تشکر نموده است.
 

 یافته هاي پژوهش

 هاي توصيفی الف( یافته 

 ( فراوانی و درصد سبک هاي فرزندپروري والدین1جدول

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی سبکهاي فرزندپروري

 9/31 9/31 111 مقتدرانه

 3/73 4/41 144 مستبدانه
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 100 7/26 93 سهل گیرانه

  100 348 مجموع

 

درصد( بیشتر از سایر سبک های فرزندپروری  4/41نفر ) 144همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود فراوانی سبک مستبدانه با 

 است. 

 ( ميانگين و انحراف معيار نمره سبک هاي فرزندپروري2جدول 

 سبک سهل گیر سبک مستبدانه سبک مقتدرانه 

 57/42 95/41 2/43 میانگین نمرات

 5/3 5/2 8/3 انحراف معیار 

 

و در سبک  95/41، در سبک مستبدانه  2/43همانطور که جدول فوق نشان می دهد، میانگین نمرات سبک  فرزند پروری مقتدارانه ، 

 به دست آمد. بنابراین والدین بیشتر دارای سبک فرزند پروری مقتدرانه بودند. 57/42سهل گیرانه 

 معيار نمره سبک هاي تفکر( ميانگين و انحراف 3جدول 

 محافظه کار آزاد اندیش قضایی قانونی اجرایی 

 89/25 8/25 3/25 5/25 65/25 میانگین

 45/4 ¼ 84/3 15/4 13/4 انحراف معیار

 

، 65/25همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، میانگین سبک های اجرایی، قانونی ، قضایی، آزاد اندیش و محافظه کار به ترتیب 

، 84/3، 15/4، 13/4بود و همچنین نمره انحراف معیار به دست آمده برای سبک های تفکر ذکر شده، به ترتیب،  89/25و  8/25، 3/25، 5/25

 به دست آمد. 45/4و  1/4

 ( ميانگين و انحراف معيار نمره سبک هاي حل مسئله4جدول

 
 غیر سازنده سازنده غیر سازنده

 سازنده
  اعتماد خالقیت گرایش مهارگری اجتناب درماندگی

48/5 میانگین  68/5  482/5  03/5  44/5  51/5  65/16  16 

38/1 انحراف معیار  64/1  38/1  5/1  52/1  69/1  32/4  48/4  

 

 همانطور که در جدول باال  مشاهده می گردد، میانگین سبک های حل مسئله درماندگی، اجتناب، مهارگری، گرایش، خالقیت، اعتماد،

به دست آمد. همچنین نمرات انحراف معیار سبک  16و  65/16، 51/5، 44/5، 03/5، 482/5، 68/5، 48/5غیر سازنده و سازنده به ترتیب 

 به دست آمد. 48/4و  32/4، 69/1، 52/1، 5/1، 38/1، 64/1، 38/1های نام برده به ترتیب 

 

 ب( یافته هاي استنباطی 

 های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان رابطه وجود دارد.فرضیه اول( بین شیوه
ها از آزمون همبستگی پیرسون داده بودن نرمال به توجه سبک های تفکر با با فرزندپروری های شیوه بین بررسی رابطه منظور به

استفاده می گردد. الزم به بیان است که برای محاسبه و به دست آوردن نرمال بودن داده ها، باید از آزمون کولمو گروف- اسمیرنوف استفاده 

کرد. اما با توجه به اینکه حجم نمونه باالی 300 نفر است بنا به قانون آمار استنباطی، برای حجم نمونه باالی 300 نفر این آزمون ارائه نمی 

 گردد و داده ها واجد نرمال بودن شناخته خواهند شد.

 :است آمده زیر جدول در آمده دست به نتایج 
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 ( ضریب همبستگی پيرسون بين سبک هاي تفکر و سبک هاي فرزندپروري5جدول 

 
 سبک های تفکر

 محافظه کار آزاد اندیش قضایی قانونی اجرایی

سبک های 

 فرزندپروری

 **520/0 **576/0 **481/0 **564/0 **558/0 مقتدرانه

 **525/0 *179/0 *217/0 **529/0 *157/0 مستبدانه

 **-361/0 *-133/0 -091/0 **-331/0 *-116/0 سهل گیرانه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psyj.ir/


 57 -64، ص 1396، تابستان  10فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.psyj.ir 

 

 بحث و نتيجه گيري
کنند تا مشکالتی را حل کنند و راه حل هایی را به کار گیرند که  در تفسیر نتایج می توان بیان نمودکه  مردم بعضی اوقات سعی می

خارج از توانایی و نیروی آن هاست. چنین راه حل هایی بی تردید محکوم به شکست هستند. رایج ترین اشتباه این است که مردم فراموش 

واند دیگران را وادار سازد تا به روش معینی رفتار کنند، می کنند که آن ها رفتار خودشان را می توانند کنترل کنند. یک فرد معموالً نمی ت

له بیشترین کاری که معموالً می توان انجام داد، این است که تالش شود کسی تحت تاثیر قرار گیرد و از طریق خواهش، ارائه اطالعات یا معام

فی به شکل بازخورد می توان راهنمایی و حمایت را به او به روش خاصی رفتار کند. اگر فرد مورد نظر پاسخ به این تاثیر بدهد، با کمک اضا

داد و رسیدن به یک راه حل موثر در شرایط حل مسئله به فاکتورهای زیادی بستگی دارد که یکی از این فاکتورها شیوه هایی است که والدین 

  (.2005، 10والدین آنهاست ) دینرافراد در کودکی با آنها ارتباط برقرار کرده اند و به عبارتی شیوه های فرزند پروری 

ترین بافت اجتماعی زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سالمت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم

اهد هستیم. تقریبا را برای رشد انسان فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را ش

تواند آید، میشوند و استرس و تعارضی را که به دنبال میهمه کودکان در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکالتی می

کارگیری سبک  و ناتوانی آنها در بزرگسالی برای به  ها بینجامد. اکثر مشکالت رفتاری کودکانعاطفی و یادگیری در آن-به مشکالت رفتاری

باشد. به عبارت دیگر وجود مشکالت ویژه والدین میمنعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به های حل مسئله سازنده، 

ندان ها با فرزهای تربیتی نادرست والدین و تعامالت معیوب آنرفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش

 (.2013، 11ارتباط دارد )آرموگام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 0 Diener 
1 1 Armogam 
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 راجعممنابع و 

(.مقایسه انواع سبک های تفکر با 1390احدی،جمال؛ خویینی،زهرا؛ کریمی،علی اکبر؛ دالور،سعید و زری باف، احمد.) [1]

حرفه ای شهرستان تهران،پایان میزان یادگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در میان دانشجویان دختر و پسر مدارس فنی 

 نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور تهران.

(. روابط والدین و فرزند و نقش آن درشکل گیری هویت، مجله تربیت، ماهنامه 1388اسماعیل پورحسامی، فاطمه) [2]

 . 8ه پرورشی وزارت آموزش وپرورش، انتشارات معاونت آموزشی، شمار

(. رابطه باورهای خودکارآمدی و سبک های حل مسئله در دانشجویان ،مجله روانشناسی سال 1387بخشی،احمد.) [3]

 .56-35، ص 32دهم،شماره 

(. سبک های فرزند پروری، چاپ دوم، تهران: نشر و پژوهش 1387حسینیان،اکبر،پورشهریاری ،رضا و کالنتری، قاسم.) [4]

 دادار.

های فرزند پروری مادران با بلوغ اجتماعی دانش آموزان مدارس راهنمائی رسی رابطه بین شیوه(. بر1389رضایی، محمد. ) [5]

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.75-76تهران در سال تحصیلی  6منطقه 

. پایان نامه (. بررسی تحلیلی سبک های تفکر و عملکرد مدیران مدارس متوسطه . شهر شیراز 1388رضایی،خدادخواه.) [6]

 کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.

(.بررسی رابطه سبک های  فرزند پروری با سبک های حل مسئله در 1386زارعان، معین و بخشی پور رودسری،حسین.) [7]

 34دانش آموزان مقطع متوسطه،مجله روانشناسی ،شماره 

(.پیش بینی خالقیت از سبک های تفکر در دانشجویان ،پایان نامه 1389،احمد.)سروقد،اکرم، رضایی،عبداهلل و معصومی [8]

 کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور تهران.

آموزان دارای مشکالت رفتاری  (.تاثیر آموزش سبک حل مسئله به میزان عزت نفس دانش1384شریفی درآمدی ،پرویز.) [9]

  .62_4،38و14وری های آموزشی..فصل نامه ی نوآ

(. بررسی سبک های حل مسئله وترس از ابراز وجود در 1388قلتاش ،عباس ،صالحی ،مسلم و خادم کشاورز ،مریم.) [10]

 .68-1،44و3نوجوانان مبتال به اختالل رفتار هنجاری.فصل نامه روانشناسان ایرانی.

های فرزندپروری مادران عادی و مبتال به اختالل (.بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و شیوه1392لیل آبادی، لیدا .) [11]

 . 15-26. 3سلوکی در مدارس ابتدائی، فصلنامه رهیافتی نو در روانشناسی، سال دوم، شماره 

با افراد عادی.پایان نامه کارشناسی  (.بررسی شیوه حل مسئله در افراد افسرده و مقایسه آن1377محمدی،فریده.) [12]

 ارشد.دانشگاه فردوسی مشهد.

(. بررسی تطبیقی رابطه بین سبک های فرزند پروری و رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی 1381هیبتی،علیرضا.) [13]

  .52-44، 2،شماره 8دانشجویان.تازه های علوم شناختی،سال 
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