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 چکيده
كارآمدي و سالمت رواني  هاي فرزندپروري با خودي شيوهرابطهي حاضر به بررسي مقاله

پرداخته  1395-96در سال تحصيلي  پایه ي اول متوسطه شهرستان خاشآموزان دانش

دختر و از نوع  150پسر و  100نفر، كه  250م نمونه موردمطالعه شامل است. حج

كارآمدي  بين خودها نشان داد كه: یافتهباشد. اي ميگيري تصادفي چندمرحلهنمونه

اند، تفاوت هاي فرزندپروري متفاوتي داشتهآموزاني كه والدین آنها شيوهدانش

هاي فرزندپروري متفاوتي اني كه شيوهآموزداري وجود دارد. سالمت رواني دانشمعني

 داري باهم تفاوت دارد. بين سالمت رواني و خوداند، بصورت معنيرا تجربه كرده

آموزان دختر و داري وجود دارد. بين سالمت رواني دانشكارآمدي رابطه مثبت و معني

رشته  آموزان با توجه بهداري وجود ندارد. شيوه فرزندپروري دانشپسر تفاوت معني

هاي مختلف متفاوت آموزان در رشتهكارآمدي دانش تحصيلي آنها متفاوت است. خود

كنند از نظر سالمت رواني هاي مختلف تحصيل ميآموزاني كه در رشتهباشد. دانشنمي

كارآمدي  آموزان دختر و پسر از نظر خودداري باهم ندارند. بين دانشتفاوت معني

 د.داري وجود ندارتفاوت معني

 خوددانش آموزان متوسطه اول ، هاي فرزندپروري، شيوه : يديکل واژگان

 كارآمدي، سالمت رواني
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 3محمدرضا یارمحمدي،  2 دعارف پاکزا،  1 خدانظر رحمت زهی
 زاهدان شهيد مطهري انيفرهنگمدرس دانشگاه  1

 واحد خاش يآزاد اسالم دانشگاه مدرس 2
 واحد خاش يآزاد اسالم دانشگاه مدرس 3
 

 فاطمه حيدري، عاطفه سارانی، حکيمه ایرندگانی، مساجده مقد، زهیمحبوبه هاشم سرگروه گردآورندگان:

 

 سالمت و خودکارآمدي با فرزندپروري هايشيوه يرابطه بررسی

 اول متوسطه شهرستان خاش هیپا آموزاندانش روانی

http://www.psyj.ir/


 80 -86، ص 1396، تابستان  10فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.psyj.ir 

 

  
 

 مقدمه

نظران و متخصصان تعليم و تربيت را به خود جلب كرده ها نظر صاحبارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمي است كه سال

ي آورد. كودك در خانواده پندارهاي اوليه را دربارهيوند بين كودك و محيط اطراف او را به وجود مياست. خانواده نخستين پایگاهي است كه پ

گيرد و سرانجام آموزد، هنجارهاي اساسي رفتار را یاد ميهاي سخن گفتن را ميیابد، شيوهگيرد، از لحاظ جسمي و ذهني رشد ميجهان فرا مي

هاي خاصي را در تربيت فردي و اجتماعي اي شيوهشود هر خانوادهد و به عبارتي اجتماعي ميگيرها، اخالق و روحياتش شكل مينگرش

 شوند متأثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگي، اجتماعي،هاي فرزندپروري ناميده ميها كه شيوهگيرد این شيوهفرزندان خویش به كار مي

اي از رفتارها كه تعامالت والد ـ كودك را در طول زندپروري به عنوان مجموعه یا منظومههاي فرشيوهباشد. سياسي، اقتصادي و غيره مي

هاي فرزندپروري آورد. شيوهكند و فرض شده است كه یك جو تعاملي تأثيرگذار را به وجود ميها توصيف مياي از موقعيتي گستردهدامنه

كند. بحث در مورد هریك از مشكالت شناسي رواني و رشد كودكان بازي ميسيبكننده و اثرگذار است كه نقش مهمي در آیك عامل تعيين

پردازان بر نقش هاي فرزندپروري تقریباً غيرممكن است. هرچند روانشناسان و نظریهها، رفتارها و شيوهفرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش

ناسي رواني كودك به عمل شهاي فرزندپروري و آسيبدر مورد شيوه تحقيقات خيلي كمي كنند،هاي فرزندپروري تأكيد ميوالدین و شيوه

 آمده است.

ي مشاهده تعامل والد ـ فرزند مورد بررسي قرار گرفته است. در این مشاهدات معموالً تأثير محيط خانواده بر رشد كودك اغلب به وسيله

ي مثبت بين والدین و پذیرش )گرمي(، شامل حمایت و پرورش عاطفه ي دو بعد ارزیابي شده است: الف(هاي رفتاري والدین به وسيلهویژگي

كنترل، كنند مانند: راهنمایي و باشد. ب( كنترل، شامل آن دسته از رفتارهاي والدین است كه رفتار كودك خود را هدایت ميكودك مي

ي شناختي ند تا رفتار آدمي را تبيين كنند. نظریهها سعي كردهاي روانشناختي متعددي در خالل سالنظریهكننده. بازدارنده یا تسهيل

بندورا این نظریه را در مورد عملكرد آدميان مطرح كرد كه در آن نقش باورهاي خود را  1986هاست. در سال اجتماعي نيز یكي از این نظریه

سازد پرورانند كه آنها را قادر ميرا مي« خود»در شناخت، انگيزش، عاطفه و رفتار آدمي برجسته نمود. بندورا معتقد است كه افراد یك نظم 

 سات و اعمالشان مهار داشته باشند.تا بر تفكرات، احسا

كند و از گيرند، مخالفت ميكنند و عوامل محيطي را نادیده ميهایي كه به عوامل دروني موثر بر رفتار توجه ميبندورا با دیدگاه

 كند.دانند نيز انتقاد ميبه رویدادهاي محيطي مي دهنده منفعلهایي كه انسان را پاسخدیدگاه

توان جدا از اجزاي دیگر از نظر بندورا شخص، محيط و رفتار شخص برهم تأثير و تأثر متقابل دارند و هيچ كدام از این سه جزء را نمي

گري متقابل ناميده است )نقل از سيف، بل یا تعيينجانبه را جبر متقاي رفتار انسان به حساب آورد. بندورا این تعامل سهكنندهبه عنوان تعيين

1380.) 
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 (1382بر یکدیگر )اقتباس از هرگنهان،  Bو رفتار  E، محيط Pجانبه شخص ( ـ تعامل سه1شکل )

ات و در نهایت بر شخصيت افراد رر رفتار، عملكرد، انتظابرات طوالني هاي تربيتي والدین اثدهند كه روشها نشان ميبطور كلي، پژوهش

دهند كودك ابراز وجود شوند. والدیني كه اجازه نميگير و دیكتاتور مانع پيشرفت و خالقيت كودك مي در آینده دارند. مثالً والدین سخت

ه افرادي روان آزرده و پرخاشگر خواهند شد )نقل از ان در آیندشوند و در نتيجه این قبيل كودككند مانع بروز استعدادهاي بالقوه او مي

كنند و هاي فرزندپروري والدین، نحوة تربيت والدین را به كودكان منتقل مي(. با توجه به اینكه شيوه1379زاده هنرمند و همكاران، مهرابي

واند بر سالمت روان تأثير زیادي داشته باشد این پژوهش به تنسبت به خود مي نظر فرد گيري شخصيت فرد مؤثر است و نيزاین امر در شكل

هاي پرداخته تا به سواالت و فرضيه خاشتان شهرسمتوسطه اول آموزان كارآمدي و سالمت رواني دانش هاي فرزندپروري، خودبررسي شيوه

 تحقيق پاسخ دهد.
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 پژوهش پيشينه
كارآمدي و سالمت روان در این قسمت به بررسي نظرات ارائه شده  روري، خودهاي فرزندپبا توجه به سه متغير مهم تحقيق یعني شيوه

 پردازیم:و تحقيقات انجام یافته مي

هاي آنان نشأت گرفته است. استنباط بامریند روي كودكان و خانواده« بامریند»هاي فرزندپروري از مطالعات تحقيقات معاصر در شيوه

شناسي بنا شده است كه بر روي تركيب اعمال فرزندپروري متفاوت، متمركز است. تفاوت ویكرد تيپهاي فرزندپروري بر روي یك راز شيوه

هاي هاي بالغانه، نظارت و سرپرستي( تغييراتي در چگونگي پاسخدر تركيب عناصر اصلي فرزندپروري )مانند گرم بودن، درگير بودن، درخواست

 (.1997و استينبرگ؛ به نقل از گالسكو، كند )دارلينگ كودك به تاثير والدین ایجاد مي

طلب داراي فرزنداني بامریند طي مطالعات خود در مورد ابعاد رفتاري والدین و تأثير آن بر كودكان دریافت، والدین مستبد و قدرت

كنند )نقل از ماسن، مي اعتنایيگير و به دیگران بيهستند كه از نظر خویشتنداري در سطح متوسط قرار دارند ولي تا حدود زیادي گوشه

به این نتيجه رسيد كه  ( در تحقيقي تأثير والدین را بر سالمت رواني نوجوانان مورد مطالعه قرار داد. او در تحقيق خود1999(. شيك )1377

يشتري بر سالمت بر هاي پدر تأثيهاي والدین بصورت همزمان و طولي با سالمت رواني نوجوانان همبستگي دارد، ولي بطور كلي ویژگيویژگي

 نوجوانان داشت.

اي و كرداري را مورد بررسي قرار ( در پژوهشي كيفيت فرزندپروري والدین در نوجوانان مبتال به اختالالت مقابله1990ري و همكاران )

دانستند. احساس ميكنندة بيكنترلهاي دو گروه داراي اختالل والدین خود را به عنوان دادند. در این پژوهش نوجوانان بهنجار در مقایه با گروه

ها حاكي از رد بررسي قرار دادند. یافتههاي اوليه را روي سازگاري كودكان در مدرسه مواي تأثير حمایت( در مطالعه1997پتيت، بيتز و داج )

هاي اجتماعي و عملكرد تن موجب سازگاري بهتر در رابطه با مشكالتي همچون مشكالت رفتاري، مهاركنندگي والدیآن بود كه حمایت

هاي فرزندپروري مادران انجام دادند به ( در تحقيقي كه در مورد خلق و خوي كودكان و نگرش1997ران )گردید. كتانين و همكاتحصيلي مي

دهد. بطور كلي هاي منفي و اجتماعي بودن پایين كودكان را توسعه ميگيرانه مادران هيجانهاي انضباطي سختاین نتيجه رسيدند كه شيوه

 اغلب تحقيقات نشان از تأثير شيوه فرزندپروري والدین بر اخالق، رفتار، شخصيت و عملكرد بعدي فرزندان دارند.

 

 پژوهش جامعه و نمونه
باشد كه تعداد مي 95-96تحصيلي  در سال خاششهرستان  پایه اول متوسطهآموزان دختر و پسر جامعه مورد بررسي شامل كليه دانش

آموزان به دو اي است. بدین صورت كه ابتدا دانشگيري تصادفي چندمرحلهگيري این تحقيق از نوع نمونهبوده است. روش نمونه 565نها كل آ

 بندي قرار گرفت. طبقه پسر و دختر تقسيم و سپس رشته تحصيلي نيز مالك طبقه

 

 ابزارهاي پژوهش
اي كه توسط نقاشيان در این زمينه براساس كار شيفر در شيراز تدوین شده مههاي فرزندپروري والدین از پرسشناجهت سنجش شيوه -

 دهد. مي است، استفاده گردید. این پرسشنامه ابعاد مختلف كنترل ـ آزادي و گرمي ـ سردي روابط خانوادگي را مورد سنجش قرار

كنند، گزارش دهند. این مقياس داراي خود احساس مي خواهد تا ابعاد كنترل و محبتي را كه از والدینها مياین مقياس از آزمودني

تا  1دهد. سواالت از اي ليكرت از خيلي موافقم تا خيلي مخالفم به سواالت پاسخ ميگزینه 5سوال است كه آزمودني براساس یك مقياس  77

بعد محبتي را  77تا  43كند. سواالت تواند كسب نمره مي 210و حداكثر  42براي بعد كنترل است كه در این قسمت هر فرد حداقل  42

الذكر به چهار دسته نمره اخذ نماید. والدین با تركيب دو بعد فوق 175و حداكثر  35تواند حداقل سنجد كه هر فرد در این قسمت ميمي

 شوند:تقسيم مي

 گير(. والدین گرم و آزادگذارنده )سهل1

 كننده )مقتدر(. والدین گرم و كنترل2

 گر(اعتنا یا مسامحهسرد و آزادگذارنده )بي. والدین 3

 كننده )مستبد(. والدین سرد و كنترل4

تفاده كرد. سواالت ( از روش تحليل عاملي و با استفاده از چرخش واریمكس براي تایيد روایي سواالت اس1372یعقوب خاني غياثوندي )

عد محبت با عامل ب 72-43اهيم، دربرگيرنده بعد كنترل بود و سواالت روي عامل دوم بار بيشتري دارد كه این عامل با توجه به مف 1-42

امه را مبني بر این كه همبستگي باالیي را نشان داد. در كل نتيجه تحليل عوامل تأیيدكننده اعتبار عاملي سواالت بود و نظر سازنده پرسشن

 دهد، تأیيد نمود.این ابزار دو بعد را مورد سنجش قرار مي
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، براي 78/0ضر پایایي این پرسشنامه از طریق آلفاي كرونباخ محاسبه شد. ضریب پایایي به دست آمده براي بعد كنترل در پژوهش حا

 باشد.مي 89/0و براي كل آزمون  94/0بعد محبت 

ت و با كارآمدي عمومي شرز و همكاران استفاده شد. این پرسشنامه در مقياس ليكر كارآمدي از پرسشنامه خود براي سنجش خود -

و باالترین نمره  17ترین نمره گزینه از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم وجود دارد. پایين 5سوال تدوین شده است كه در مقابل هر سوال  17

 باشد.مي 85

ه است. هاي چندین ویژگي شخصيتي همبسته شدكارآمدي، امتيازات به دست آمده با اندازه اي مقياس خودبراي سنجش اعتبار سازه

)گورین و الئودتيني(،  IEيروني راتر، خرده مقياس كنترل شخصي، مقياس ي مقياس كنترل دروني ـ بهاي شخصيتي در برگيرندهاین اندازه

 (.1379فام، باشد )نقل از مقيميمقياس درجه اجتماعي )مارلو ـ كراون( و شایستگي بين فردي )روزنبرگ( مي

 است. 82/0یق آلفاي كرونباخ در این پژوهش برابر ضریب پایایي به دست آمده از طر

آموزان از پرسشنامه سالمت عمومي كه توسط گلدبرگ و هيلر تدوین شده است، استفاده شد. ه منظور سنجش سالمت رواني دانشب -

الت رواني ضعيف خيص اختالاین پرسشنامه به منظور شناسایي اختالالت رواني غير روان گسيخته ابداع شده است. در جمعيت عادي براي تش

حاوي ود. این پرسشنامه زبان زندة دنيا ترجمه ش 36از این پرسشنامه استفاده شده است. كاربرد وسيع این پرسشنامه منجر به این شده كه به 

باشد. در این آزمون از هاي جسماني، اضطراب، اختالل در كاركرد اجتماعي و عالیم افسردگي مينشانه هاي چهارگانهسوال در مقياس 28

است كه  23ي است و نقطه برش باال 86ها اي به سواالت پاسخ دهد. كل نمرهشود تا براساس یك مقياس چهار درجهآزمودني خواسته مي

 شوند.دار تشخيص داده ميلافراد مشك

 

 سواالت پژوهش
 هاي فرزندپروري والدین چگونه است؟شيوه -1

 آموزان چگونه است؟كارآمدي دانش وضعيت خود -2

 آموزان چه وضعيتي دارد؟سالمت رواني دانش -3

 آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟یا بين سالمت رواني دانشآ -4

 آموزان متفاوت است؟وجه به رشته تحصيلي دانشي والدین با تهاي فرزندپرورآیا شيوه -5

 آموزان با توجه به رشته تحصيلي آنها متفاوت است؟كارآمدي دانش آیا خود -6

 ست؟آموزان با توجه به رشته تحصيلي آنها متفاوت ایا سالمت رواني دانشآ -7

 كارآمدي دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بين خود -8

 

 هاي تحقيقضيهفر
 هاي فرزندپروري والدین متفاوت است؟ه به شيوهآموزان با توجكارآمدي دانش خود -1

 هاي فرزندپروري والدین متفاوت است؟آموزان با توجه به شيوهالمت رواني دانشس -2

 بت وجود دارد؟آموزان رابطه مثكارآمدي و سالمت رواني دانش بين خود -3

 

 ي پژوهشهایافته
از والدین مستبد  %1/16ها به این صورت به دست آمد: آموزان تعيين شد كه این شيوههاي فرزندپروري دانشین پژوهش ابتدا شيوهدر ا

از والدین مقتدر هستند. توزیع فراواني خودكارآمدي به صورت كجي منفي است كه  %3/35اعتنا و والدین بي %9/23گير، والدین سهل 7/24%

از آنها در گروه مشكوك به  %6/53آموزان شكارآمدي باالیي دارند. در مورد سالمت رواني دان آموزان خوداد زیادي از دانشدهد تعدنشان مي

آموزان دختر و اند. در مورد تفاوت سالمت رواني دانشدر گروه سالم جاي گرفته %4/46اند و اختالل در سالمت عمومي و رواني قرار گرفته

 د.داري را نشان نداتفاده شد كه نتيجه به دست آمده از نظر آماري تفاوت معنيمستقل اس tپسر از 
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 گيريو نتيجه بحث
كنند، به صورت منحني نرمال آموزان در مورد كنترلي كه والدین در مورد آنها اعمال ميدهد عقيده دانشنتایج این پژوهش نشان مي

دانند و تعداد كمي از آنها این كنند، در حد متوسط ميه والدین در مورد آنها اعمال ميآموزان كنترلي را كاست. یعني این كه بيشتر دانش

ها محبتي را كه از طرف والدین خود كنند. ولي در مورد بعد محبت، بيشتر آزمودنيكنترل را بسيار زیاد و یا كمتر از ميانگين قلمداد مي

دهد كه كنند. این مساله نشان ميعداد كمي از آنها محبت والدینشان را كم ارزیابي مياند و تكنند، به صورت زیاد ارزیابي كردهاحساس مي

هاي فرزندپروري بيشتر والدین در شيوه پذیرتر شده است و در مورد شيوهدیدگاه والدین نسبت به عواطف و احساسات فرزندان انعطاف

كنند. با توجه به گسترش اطالعات در مستبد را در مورد فرزندانشان اعمال مي فرزندپروري مقتدر قرار دارند و كمترین آنها شيوه فرزندپروري

ها دستخوش تغيير شده است و امروزه والدین نسبت به نيازهاي فرزندان هاي فرزندپروري، نگرش والدین نيز در بسياري از زمينهمورد شيوه

 اند.پذیرتر شدهتر و هوشيارتر و احتماالً بمراتب انعطافخود آگاه

هاي دهد كه تعداد بيشتري از آنان در گروه مشكوك به اختالل قرار دارند. آزمودنيآموزان نشان مينتایج مربوط به سالمت رواني دانش

اند و كنند كه بزرگ شده و دوران كودكي را سپري كردهاین پژوهش در دوره حساس نوجواني هستند. در این مرحله نوجوانان احساس مي

بينند. این مسأله بينند ولي هنوز )همانند دوران كودكي( خود را از هر لحاظ وابسته به والدین ميدي به استقالل در خود ميتمایل شدی

هایي دارند كه عرف جامعه آنها را قبول توانند از لحاظ روحي فشارهایي را بر نوجوان وارد كند. عالوه بر این در این دوره نوجوانان خواستهمي

هایي از نوجوانان دارند كه با شور و حال دوران نوجواني همخواني ندارد. این مسایل فشارها و از طرف دیگر والدین و جامعه خواستهندارد و 

 ه این مسایل نسبت داد.بتوان سالمت رواني پایين نوجوانان را تا حدي كند كه ميهایي را بر نوجوان وارد مياسترس

)نقل از محرابي،  آموزان با توجه به شيوه فرزندپروري آنها متفاوت است. برجعليكارآمدي دانش كه خود دهندهاي تحقيق نشان ميیافته

شود، را این گونه عنوان كرده است كه یكي از دالیل اینكه چرا شيوه فرزندپروري مقتدرانه موجب حمایت از شایستگي فرزندان مي (1383

كنند كه گونه والدین كودكان را متقاعد ميپذیرفتن رفتارهاي خویش متناسب است. از این رو این توقع والدین مقتدر با توانایي فرزندان در

 شود.توانند در كارها موفق شوند و این برخورد موجب رفتار پخته و مستقل و افزایش سطح حرمت خود ميافراد با كفایتي هستند و مي

دي حساب شده موجب ضباط ارزش قائلند زیرا معتقدند كه كنترل منطقي و نيز آزاوالدین مقتدر، هم براي رفتار خودمختارانه و هم ان

ن عالوه گردد كودكان قوانين و اصول رفتارهاي صحيح را دروني كنند، و در قبال رفتار و اعمال خود احساس مسووليت نمایند. این والدیمي

دهند. عالقه زیادي دارند كه دالیل هر عمل و خواسته را براي وق ميشان را به طرف استقالل سبر این كه گرم و بامحبت هستند، كودكان

 (.1375كودك روشن كنند )سدرو؛ نقل از رضایي، 

( در 1374هاي فرزندپروري متفاوت است. فطين حور )آموزان با توجه به شيوهدهد كه سالمت رواني دانشهاي پژوهش نشان ميیافته

هاي فرزندپروري مادران كودكان مبتال به اختالل رفتار و مادران كودكان بهنجار در استفاده از ن شيوهپژوهش خود به این نتيجه رسيد كه بي

ستبدانه مهاي فرزندپروري استبدادي تفاوت معناداري وجود دارد. به این معني كه بين اختالالت رفتاري در كودكان و شيوه فرزندپروري شيوه

 دارد.مادران رابطه مثبت و معناداري وجود 

 

 پيشنهادات
شود از طریق مراكز مشاوره به والدین آموزش داده شود اگر در رفتار با كودكان بصورت هاي این پژوهش پيشنهاد ميبا توجه به یافته

المت روان و اي را نيز نثارشان كنند، رفتار آنها بر سشائبهكنند محبت بيمقتدر عمل كنند، یعني در عين حال كه كودكانشان را كنترل مي

هاي موفق، الگوهاي موفق و همچنين كارآمدي كودكانشان تأثير مثبت خواهند گذاشت. همچنين والدین و كاركنان مدارس با ایجاد تجربه خود

مچنين آموزان نيز بيشتر شود. هشكارآمدي آنها را افزایش دهند تا بدین وسيله سالمت رواني دان آموزان، خودهاي كالمي براي دانشتشویق

آموزان توجه بيشتري شود تا در صورت مشاهدة عالئم ناراحتي با اقدام سریع در این از طرف والدین و مسئوالن به حاالت روحي رواني دانش

 ها جلوگيري به عمل آید.رابطه از مزمن شدن این ناراحتي
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