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 چکیده
ی  پرور   فرزند  وهیش  نیب  رابطهی  بررس  به  حاضر  پژوهش  در

یی ابتدا  ششم  هیپا  دخترآموزان  دانش  تیخالق  باگیرانه  سهل

انف  30  حجم  به  ایهنمون منظور  نیا  یرابد.  ش  پرداخته   لک زر، 
  انتخاب  دسترس  درگیری  نمونه از  استفاده  با (1807) انیدانشجو

  فرزندهای  وهیش  های پرسشنامه  از  اطالعات  یآورگرد یوبرا  دیگرد

  استفاده  (2002) یعابد  تیخالق  و (1974) ندیبامر انایدای پرور

ی  همبستگ  بیضر  از  استفاده با  هاداده  لیمنظورتحل  هب  .تاس  شده
  باگیرانه  سهل  نیوالد  یفرزندپرورهای  وهیش  نبید،  دا  نشان  رسونیپ

 وجود معنادار  وی  منف  رابطه  ششم   هیپا  دخترآموزان  دانش  تیخالق

 .ددار

عشرفیپ  زهینگا  :های کلیدیواژه ه،  مطالعهای  ادتت، 

 .موزانآ انشی، دپرور  فرزندهای بکس
 

 
Abstract 

The present study aimed to investigate the 

relationship between parenting styles and 

creativity of sixth grade female students. A 

research sample consisted of 30 students was 

selected out of all students (1807) using the 

accessible sampling method. The parenting style 

questionnaire by Diana Baumrind (1974) and the 

creativity scale by Abedi (2002) were used to 

collect information. The Pearson correlation 

coefficient was used to analyze the data. 

According to the findings, there was a positive 

and significant relationship between permissive 

parenting style and the creativity of 6 th grade 

female students. 

Keywords: achievement motivation, study 
habits, parenting style, students. 
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 مقدمه
بفردی  انسان منابع  عنوان  به  نندهیآفر و خالق کودکان  به  ازین تیاهمی کنون  جامعه در   کودکان رورشت. پسین  دهیپوشی کس  را، 
ی، وابستگ ازهایی  ر  ویی خودکفا  بهی  منته فنون  وها روش  خلق و  ابداع و موجودهای  تنگنا رفعی برا  زهیانگ  با و  خالق  نوجوانان و

   (.1392و همکاران،   ینیفراه) است  تیاهم  ائزح

 است  یپاسخ  و  تیشخص  یمتعال و  متعادل  رشد  از  است  ینشان ودر، خمتفک و  مولد  انسان یذهن  یژگیو  نیبرتر  مثابه  به تیخالق

  تی ربش، تپرور  آموزشو  بزرگ  هایآرزو از  یکی اساس نیابرها. فراتر به  افتنی راه و هابست بن  شکافتن به  انسان شهیهم ازین  به
بباشمی  خالقآموزان  دانش   .ت اس  بوده  هاپژوهش  یاساس  موضوعات  از  یکی  تیمؤثربرخالق  عوامل ییشناسا  لیدل  نیهم هد، 

 یتلق یذات و یارث یندیفرآ را تیخالق که گذشته پردازان  هینظر برخالف دهدمی  نشان تیخالق نهیزم در شده انجام تحقیقات
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  ای دن به  پا استعداد  نیا  با  همه  که  استنیا  تیواقع  گریدعبارت  به؛  داد  آموزش  نوجوانان و  کودکان  بهتوانیم را تیالقد، خکردنمی

 آورد  فراهم  را  استعداد  نیا  شتربهیب  هرچه دنیبخش غنا  و ییشکوفا  نهیزم  تواندمی  که  است  تجربهو  آموزش  نیوا گذارندمی

 (.  1385،  یجهان)

  خودجلب به  را  تیترب  و میتعل  متخصصان  و  صاحبنظران  نظرها سال  هک  استی  مهم  موارد جمله  از فرزندان  و  نیوالد  ارتباط
های  پندار درخانوادهک  ودد. کآورمی وجود اورابه  اطراف طیومحک  ودک  نیوندبیپ  هک استی  گاهیجا  نینخست  انوادهت. خاس  ردهک

ی اساسهای  نجارد، هآموزیم  را  گفتن سخنهای  وهد، شیابیمی  رشدی ذهن  و  یجسم  زلحاظد، اریگیفرام جهان  رادرباره هیاول

و  نسبی  نی)حس  دشوی میاجتماعی  عبارت به  و  ردیگمی  لکش  اتشیروح  و  اخالقها  نگرش  سرانجام  و  ردیگیم  ادی  را  رفتار
  (.  1384همکاران، 

( ایجاد فرصت برای پرورش خالقیت برای هر جامعه را امری حیاتی می داند. امروزه در کشورهای توسعه یافته،  1990) 1تورنس

)سلیمانی،  به شمار می رود  پرورش  پرورش خالقیت دانش آموزان از مهم ترین هدف های آموزش و  در    (.1381شکوفائی و 

ب پژوهش و  به دالیل مختلف کمتر به  پرداخته شده و در این  کشور ما تاکنون  پرورش خالقیت دانش آموزان،  ررسی اساسی 
 زمینه برنامه ریزی های چندانی نشده است.

نمایند،   به رشد خالقیت کودکان کمکی نمی  نه تنها  به باور بیشتر پژوهشگران شیوه های سنتی خانواده و آموزش و پرورش 

 (.1996،  2بیلبلکه آنان را از حرکت در این راستا باز می دارند )آما
بنابراین، اگر والدین و آموزگاران در حد امکان، فضای مناسب و مطمئن در خانواده و کالس درس پدید آورند و از روش های 

نیروی خالق خویش یاری نموده اند )حسینی،   آموزشی فعال و اکتشافی بهره گیرند، دانش آموزان را در راستای بهره برداری از 

1387.) 

)1966) 3اسبورن پرورش توانمندیهای فکری، 1990( و تورنس  باشند و  کمابیش می توانند خالق  ( باور دارند که همه افراد 
برای اینکه بتوانند خالق باشند، باید روش های درست اندیشیدن را به آنها آموخت و در  زیربنای خالقیت است. همچنین افراد 

 (.1986،  4واهند آورد که از خود خالقیت نشان دهند )دبونواین صورت همه افراد این توانائی را به دست خ

تقریبا حدود یک قرن پیش به مسئله خالقیت اشاراتی داشته و ضمن برشمردن دوران کودکی به عنوان سرآغاز   5ویلیام جیمز
گی و در مسیرهای آموزش روند تفکر خالق می گوید: ما همه توانایی و استعداد خالق بودن را داریم، ولی متاسفانه در طول زند

 (.1371و تعلیم یاد می گیریم که غیرخالق باشیم یا بپذیریم که یکی خالق و دیگری غیرخالق شود )مفیدی، 

بود که برنامه   با فرض اینکه والدین و مربیان از مهم ترین عوامل حمایت کننده بروز خالقیت کودکان هستند ضروری خواهد 

و مسئوالن آموزشی کشور در این خصوص با اهمیت تلقی گردیده و شناخت شیوه های تقویت   آگاه سازی خانواده ها، معلمین
بروز خالقیت کودکان و نوجوانان مدنظر قرار گیرد. پژوهش حاضر هدف شناخت ماهیت خالقیت، تاثیر رفتار متقابل والدین و 

 د. مربیان با دانش آموزان و ارائه پیشنهادهای الزم به آنان را در نظر دار

 یمعنادار رابطه که  داد  نشان  جینتاد. دار  وجود دختران  نفع  به یمعنادار  فاوتیت، تخالق بسط  بعد  در  که ندددا نشان محققان
 و  کندمی  نییتب ار تیخالق انسیوار از رصدد 20 ییگرا  کمال ابعاد که  صورت  نیبدد.  دار وجود  تیباخالق  ییابعادکمالگرا نیب

  درکمال یباالتر هاینمره پسران  که  یحالرکردندد  کسب  یمنف  ییگرا کمال و  تیخالق هایریمتغ در یباالتر هاینمره دختران

 
1  Torrance 
2  Amabile 
3  Osborn 
4  Debono 
5  William James 
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 وجود  ارتباط  ییابتدا  ششمآموزان دانش  در  تیباخالقی فرزندپرورهای  وهیش  نیب رسدیم نظر به  آوردند  دست  به مثبت ییگرا

   .دباش داشته

ی  درون  هاآنی برا  رای  ورزجرأت  زهیانگ  نیا  هک  باشند داشته  را هدف  نیا  به  دنیرسی برا  الزمیهازهیانگ هک  فرزندانی  برا  نیوالد

ی اانوادهخد.  باشن مؤثر  توانندیم  نندکی میزندگ  درآن  هی کشورک  توسعه  ماناه  هک خود  ازیفران  و واالتر  اهدافی برا  لک در  و  ردهک
  بدون او به  تیمسئول باسپردن  ای و  دینگشای و  از انتقاد به  بانه، زشد بکمرت فرزندش  هکی کوچک  اشتباه  لیدل  به هک  میابیمی

ی  ل یتحص  تیوضع  درباره  هاخانواده  درددل  به  گرید. ابرآ  امالًها کتیمسئول  آن  ازعهدهی و  هک  انتظاردارندهایش  یتوانمند  به توجه

 .(1384،  )صدرالساداتد.  ننکمی  تیاکش  رندیبگ  ستیب نمره  اندنتوانسته  فرزندانشان  هک نیشترازایب میده گوش  فرزندانشان
 6ی پرورفرزندهای وهیش هک هاوهیش  ند. ایریگمی ارک  به شیخو  فرزندانی اجتماع وی فرد تیترب در رای خاص وهیش خانواده هر

سیاجتماع-یفرهنگ  عوامل  جمله  از  مختلف  عوامل  از  تأثرد. منشومی  دهینام ااسی،   هایوهد. شیباشمی  رهیغ  وی  قتصادی، 

ها تیموفق ازای هگستردی دامنه طول در راک ودک–والد تعامدات هک رفتارها ازای همنظوم اای یهمجموع  عنوان بهی  فرزندپرور

کننده  نییتع  عاملی یک  پرورفرزندهای وهد. شیآورمی وجود  رابه  رگذاریتأثی  جوتعاملیک    هک است شده  فرض و ندکمی  فیوص
  فرزندان  التکمش ازیک  هر  مورد  در  حثد. بنکی میبازک ودک رشد  وی روانشناسی بیآس  در  یمهم نقش هک  است  واثرگذار

-هینظر و  روانشناسان چند  رت، هاس نکرممیغ باًیتقر  باًیتقری فرزندپرورهای  وهیش  و رفتارها  و هانگرش گرفتن  نظر در بدون

تننکمی  دکیتأی  فرزندپرورهای  وهیش  و  نیوالد  برنقش  پردازان کلیخ  قاتیحقد،   وی  فرزندپرورهای  وهیش  مورد  در  یمی 
 (.  1380 ،ادژنی  شعار)  است  آمده  عمل بهک  ودی کروانشناسی بیآس

 شود. می  انجام تیخالق بای  فرزندپرورهای وهیش رابطه هک آموزاندانش بر تمرکز با  حاضر پژوهش  نیبنابرا

 

 قیتحق  نهیشیپ و   اتیادب

 تیخالق

یی، استقرا ستداللر، اافکای  الیس  تابعدیوشا استی  شناخت وکنش زازهوشیمتماای هدیچیاستعدادپ  تیالقخ ،8وپارو7نظردورن  به

د.  سازیهارامساعدمهاوفرآوردهحلراهبهی  ابیدست هوش  نیا  که استی حد در واگرا  زهوشیون  تیخصی، شادراک صفات ازای هرائا
های الگو از گرفتن  فاصله و  رمعمولیغهای  شهیاند  دآوردنیدید، پجد روابط  دنید  تیظرف منزله  به  را تیخالق10یلیوما9رنولدآ

 د. داننمی تفکری سنت

 د: دهمی ارائه ریز  قیطر  به تیخالق از  فیتعر سه 11  نونیک مک

 ت. اس  نامعلومی آمار نظر  از  که است تازهی  پاسخ ای  شهیاند  -1
 د.  دهی میاری هدف  حصول  به و  داردی سازگاری  تیموقع اد، بکنمی حل راای  همسأل  که  استای هستیوشا  مناسب پاسخ  -2

 شود. می خودی  اعال  حد در کارساز وی واقع نشیب موجب  -3

  کی   بر تمرکز  با تواننمی تیخالق  به است نیا تیاقعد. وریگنمی قراری اجتماعهای ریازمتغ جدا شخص درذهن تیخالق  ندیفرا
 د.  باشن تیخالق تیماه  انگریب  توانندتنهایی نمی  بهی  محصول وی ندیرای، فط یحی، مفرد  عدت. بسینگر  بعد

 

 
6  Child rearing practices  
7 Doron 
8 Parot 
9 Arnold 
10 Meili 
11  McKinnon 
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 نندهیآفر افرادهای یژگیو

 ابرازی تعددمهای نظر و  گرفته انجامی ادیزهای پژوهش دارندی  تیشخصهای یژگیو چه خالق  ای  نندهیآفر  افراد  هک  باره نیا در

 را ریزهای یژگیو  آنانی  برا و  داده قراری بررس  مود را  نندهیآفر  افرادهای  یژگیو  درباره شده انجام  مطالعات نیستات. ااس شده
 ت: اس  افتهی

 باال سطح شرفتیپ  زهیانگ 

 فروانی  اوکنجک 
 هاارک در بیترت و نظم  به ادیزی  عالقمند 

 ییفاک خود  وجود ابراز  قدرت 

 امروای، و کرسم  رغیف، متعار  ریغ  تیشخص 
 هاارک در انضباط و  ارکپشت 

 استقالل  

 یانتقاد رکف  طرز 

 عیوس دانش و  ادیزهای زهیانگ 
 سرشار احساس و اقیاشت 

یهنر آثار  بهمندی  عالقه وی پسند  بایز 

 یاجتماع  مسائل  به نسبت  ادیز تیحساس وی اجتماع روابط  به مک  عالقه 
یشهود رکتف 

 گرانید  برگذاری  ریتاث  قدرت 

 

 یتخالق بر موثر عوامل 

های زیچ ازی داریمعن  بکیتر  شامل  خالقهای  دهیالباًاد. غدار  تیخالق دریمهم  نقش دانش  وهاراولوبارتگ، ااستنبرزنظرش: ادان
  متصل علم  به  را  مرتبط ریغهای  ارتباط  تا  است  قادری  و  هند. ذباش ختهیفرهی خاص  نهیزم  در فردیک گرت. ااس  مرتبط ریغ

 د.  باش داشته دانش آن  درباره  هکنیا  بدون بوده  دارای زیچ  درباره  دیجدهای دهیای  فرد  هک  است  نکرممد. غینک

 ت. اسی وجودمسائل  فیتعر و  دیجد طروابی برقرار  شامل  غالباً تیخالق هک  معتقدند وهاراولوبارتگ، استبری: اعقالنهای ییتوانا
کر، تفهای  کبد. سهستن  متفاوت نندک  استفاده  خودی  ذهنهای ییتوانا  از  دهندمی  حیترج هکیروش  در  فرادکر: اتفهای  کسب

 خالق افرادی  تیشخصهای یژگیو  که است  معتقد ستنبرگت. ااس خاصای هویش  بههایش  ییتوانا از استفادهی برا فرد  حاتیرجت

اموان بر  کردن  غلبه به  لیمام، تابها  حملز: تانداعبارت   به ازین، ییجوخاطرهی، مدرون زشینگت، اشرفیپ  و رشدی  برا اقیشتع، 

  مقابله  اجمعق، بخالی  لیخ افراد استنبرگ زنظریص. اوتشخیی  شناسا  به  دنیرس  خاطر  کاربهی برا  اقیاشت و صیتشخ  ویی  شناسا
د، اسفندآبا  )شمس دارند  مشکالت  و  موانع  بر غلبهی  برا لیتما  و  دارندپذیری  نعطافد. اهستن  مصمم  وی ارجدیبس  کنندمی

1386  .) 

یاس زشیانگ  تیخالق  گرید منابع  ازی  کی که کندمی انیب  وهاراولوبارتگ، استنبرش: ازیانگ  دادن انجامی  برا  دیبلفردی عنت. 
 د.  شو  ختهیانگ بر خالق صورت  بهی ارک

بخالقیی شکوفا و پرورشی  رایط: بمح ی، فرهنگ  تنوع  مانندی  ط یمحهای  ریمتغ  به  خالق فتارت. راس  ازین مساعد طیمح هیت، 

قخالهای  الگوه بهی  دسترس تیابلق   ازمندین  حوزه نیا  به  مربوط عوامل  گرید  و (یمالهای تی)حما  منابع بهی  دسترس ابلق، 
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  نی ا  معتقدند وهاراولوبارتگ، استنبرد. ادارن  هتجرب و  دانش  انتقالی برا مناسبهای  یهمکار و  تیحما  به  ازین خالق  فرادت. ااس

  هستند کردن  خطر از یهنگام  فرادد، امعتقدنشناسان  واند. رکنمی  نییتع  افرادخالقی  برا را خطرکردن انمیز که است طیمح

 فرادد. ادارن ریتأث تفکر سبک حاتیترج بر طیمح در موجود هیتنب و قیتشو ظامد. نکنن انتخاب رای کی بالقوه  باخت  دو  نیب که

  کردنی رویپ خاطر  به  همواره افراد  اگرای هحرف و آموزشهای طیرمحد. دباشن  دهنده پاداش  که دهندمی  حیترج راهایی  سبک
 قیتشو  موردها  آن دریی  قضا  ایی یاجرا  بکد، سرنیگ قرار  قیتشو مورد  گرانیدهای  کار  صینقا  افتنی  ای  نیقوان  وها  العملدستور از

گذارانه  قانون سبک  از  استفاده  به نهاد، آدهن انجام  راها  کار خود  روش به که  شود  داده  اجازه  افراد به  اگر مات. ااس گرفته  قرار

 (.  1386د، اسفندآبا )شمس  ندشومی قیتشو
ها  بچه   افتندیدرها  ند. آردنی کعیوس قاتیتحق  انکودک تیخالق  بر  خانواده ریتاث  به راجع وکران  و  لبرتیت: آخالق و  خانواده رابطه

 افراد  ریسا هب  نسبتی  متفاوتی  خانوادگهای  نهیزم  برخوردارند  نبوغ  از  و  بوده  آمد  سر  علوم  و  اتیاضیر  در  هی کبزرگساالن  و

 د: گردی خالق فرد  ندهیآ درک ودک دشومی  باعث  نیوالد  هاازطرف  تهکن نیا  تیرعا است معتقد  نوناند. مک کیداشته

 ادیز  احترام -

 اطراف جهان شفی کبرا  عملی  آزاد -

 گیریمیتصمی برای  آزاد -

 عمل استقالل -

 نیوالدک ودک  نیب ادیزی وابستگ  عدم -

 کودک  خاطر  به  نیوالدی نگران  عدم -

 د.  نسازی کهمانند و دهد قیتطب مادر و  پدر  تیشخص با را تنهاخود  نباشد  ملزمک  ودک هک  چنان  عیوسی  لفامیطیمح

 و  نیوالد  وک  ودک نیب ادیزی  وابستگ بدون مثبت  ارتباطیک    وجود  دارند  خالق فرزندان ههایی کدرخانوادهی  اساس جنبه  دو
ی هماهنگ  وی  رو دنباله  منجربه  نیوالدیی  جو  سلطههای  روش  هک  استی  عیبت. طاس  رمستبدانهیغ  و  آزاد  جویک    وجود

 .(1387 ،و همکاران  رویدک) است تیخالق و  ارکابت هرگونه مانع  هک دشومی انکودکدر

  به معتقد  خالق انکودک نیالدکه: ودیرس جهینت نیا  به رخالقیغ انکودکبا  خالق  انکودک نیوالد  سهیدرمقا  1392ی  نیفراه
  ادند. دنباشن موافق خود  نیوالد  با دهندمی  حقها  آن  به  و  رندیپذیم را آنها خواست و اراده و هستند  انکودک  به استقالل دادن

  وتجربه  رکف  توانندبامی  جهیرنتد. دگردمی  گرانید  بهها  آنی  اکات  شدن  مک موجبها  آن  عمل و رکفی آزاد و  انکودک  به استقالل

 مقاومتی  وابستگ  دمی، عدرون  استقالل  معتقدند  مزلو  و  راجرز  مانندی  انیگرا  نساند. ارنیبگ  ارک  به  را  ارشانکابت  قوه  شیخو  عمل و

بافراطی  اجتماع نترلک برابر  در  تحقق  دری  اساس عوامل  از  رای خانوادگ  تیموقع  گرامت. میلاسی  ضرور  خالق  تیفعالی  رای، 
میقاتیتحق به  استناد  ود. ادانمی  انسان بالقوههای  ییتوانا  تیفکی  و  تیمک  و نیوالد نگرش  و  رفتاراند  داده نشان  هک دینمای 

 ت. موثراس امالًک  فرزندانشانهای ییتوانا رشد  درهایشان  بچه  با آنها  تعامل  نحوه وها آن  عالئق

 

 یفرزندپروری هویش

های  اریمع  وی  اخالقهای  ارزش  دامد، کباشن  داشته  دیباهایی  یآگاه  چه  ای  باشد  دیبا  چگونه فرزندشان  هکنیا  از  نیوالد  همه

 اهداف نیای سو  بهک ودک دادن سوقی برا  نیالدد. ودارنی  آرمانی ریتصو  حاًیتلو  ای اراکشد، آاموزیب رشد  ندیفرآ  در  دیبای رفتار

 نترلک  -2  رشیپذ  -1ت. اس مهم مؤلفه دوی  دارای پرور فرزندهای وهد. شینیآزمامی رای اریبسهای  راهبرد
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و کوگ ی  مختلف های  راه  از  است  نکمم هک  انکودک  مورد  در  استی نگرش  رشیپذ  هک نندکمی اشاره  (2004)  12آر مک آدام 

  بودن از و  دارندی  اریبس  مثبت  اتیخصوص  فرزندانشان  هکنندکیمرکف  رایپذ  نیوالد دهد  رانشان خود  نیوالد  تیشخص  به  باتوجه

لذت  با  رد. دبرننمی لذت  خود فرزندان  با ودنب  از  غالباً ستندین رایپذ  هی کنیالدد. وننکمی  محبتاظهار  الباًد. غبرنمیآن ها 

ی دارا وکننده نظاره را خود  انکودیک، کنزد از  لندیما  نندکمی لیتحم  انکودک  رابهی اریقواعدبس  ریگ  سخت  نیالدل، ونترکبعد
 (.  1380 و همکاران،  ماسن) دارند را ارهایمع آن  ردنی کانتظارعمل  ازفرزندان هک رفتارهستندی برای  قاطعهای اریمع

د.  گذاراش میعهده  بری  وی  فرهنگ وحوزه  گروه  هک  استی  نقشی فایای  برای وسازی  مادهک، آودی کپرورشهای وهیشیتمام  هدف

  انتقال  واسطه  آموزگاران  و  نیالدد، ورنیگی  پ  را  خود  نیوالدی زندگ  رسم  و  راه  بتوانند  هک ابندیمی  پرورش  چنان  انکودک
 (.1376ی، جمالی  بن وی )احد هستند خودی فرهنگهای آرمان

 

 ناکودک تیشخص رشد در خانواده نقش

د.  رک  جستجو  او نیجانش ای  مادر باک ودی کعاطف  رابطهیی  نارسا  در  دیبا  را انکودی کاجتماعهای  یناسازگار  ازی اریبس علت

  هک  گرفت  جهینت نامناسبی  خو و خلق  وی رفتارهای  یدشورا  باک  ودک  هزار از  دشیبازد  در خود  قاتیتحق  از دانشمندان نای
 و  پدر  نامتعادل و  نامساعدی عاطف رابطه و خانوادهی دگیپاش هم از  نینابرااند. بختهیگس  هم  ازهای خانواده  از انکودک نیا ثرکا

باس انکودک  دشوار  رفتار  وی  وخو  خلقی  اصل لتع  موارد  ثرکا  در  مادر   ای   مادر  ازک  ودیی کجدا  ریتأ  هک  داشت  هتوج دیات. 

  بزرگتر  انکودک  هکلد، بشونمی  محدودکی ودک دوران  بهو، تنها ا  نیجانش  ای مادر توجه و مراقبت  ازعدمی  ناشی عاطفهای مبودک
ی  سالگ  ازسه  قبل  هک  استی  عاطف  نامساعد طیشرا ازی  ناش جوان ارانکبزه ثرکای  عاطفی تفاوتد. بیدهمی  قرار ریتأث تحت  زین را

 (.  1386ی، نادر وی نراق  فی)س  است  ساخته  متأثر را  آنان

 رای  اجتماع نیقوان مادر  محبت و توجه از تیمحروم صورت درک  ودد. کدارسازی سرنوشت نقشک  ودی کتماعاج  رشد در مادر

  هد. ب گذارمی  ریتأثک ودک به  محبت  و توجه  رر، دماد تیشخص و واطفد. عداری راجتماعیغ و  پرخاشگرانهی  رفتار و  ردیپذنمی
بافسرد  ادره، منمون عنوان و  یآباد  عی)شف  سازدنمی برآورده  مطلوب حد  در  راهایش ازیون ندکنمی محبت  و  توجهک ودک هه، 

 (.  1382، ناصری

 دوستی کار  هر کودک  دهندمی  اجازه شتریبه گیرانسهل سبکی  دارا نیالدو  :هگیرانسهلی فرزندپرور  وهیشی  مفهوم فیتعر
  ند. ای وال  تا  هستند  دوست  هیشب شتریب  خود کودک باها  ند. آدهنمی نشانی  کمتری  ده  جهت  و  تیهدا  و  دهد انجام  دارد

  شی پی جد  مشکل که  ندشومی واردی وقتتنها   و دارندی کمتر  دخالت  عموماها ند. آهستن  بامدارا و میمالی  لیخ  معموال  نیوالد

 (.  1387ن، اراکهم و  وریدک) است آمده

پنف  به اعتماد عدمی  داراک ودشود. کمی  باعثکی ودک در ریگ  سهلی پرور فرزند وهیش  خودیمک و  نفس  عزت بودن  نییاس، 
 التکمش  انکودک  ند. ایآوری نمیرو  گرانید  و  همساالن  هد. بباشی اجتماعهای  تیمحدود  وی اخالق  مسائلی  ریادگی دری  نترلک

 اهداف انتخاب  در  ضمن  در پرخاشگرانههای  رفتار  وها  انهکت نترلک  وها  یامکنا  درتحملی ناتوان  مثل  دارندی گوناگونی  رشد

  نترلکدرها  آن  هستند  ناپختهی  لیر، خیگآسان  نیوالد  رزندان. فندشومی  مواجه  لکمش  بای  زندگهای  انتخاب  گرید  و  مدتی  طوالن
د.  ردن کنمی  طاعتد، ابو  ریمغا  التشانیتما  با  هک  دهند  انجام  رای ارکخواستندیهامآن  ازی وقت  و  داشتند  لکمشهایشان  انهکت  ردنک

د،  ردنکمی اعمالی  شتریب  نترلشان کنیوالد هی کانکودک با سهیمقا  در  و  بودندها بزرگتر به وابطه  و  پرتوقع اریبسها آن مناًض

ها، پسر در  مخصوصاً وابسته رفتار وگیرانه  آسان تیترب  نیبی  هابط د. ردادنمی نشانی مترک  استقامتی  دبستان شیپ  فیالکت رد
  غالباًهایشان  رفتاری  ول بود خواهند  مقتدر و مستبدهای خانواده ازتر  سرزنده وتر خلق خوشها  خانواده نیا  رزنداند. فبو  رومندنی

 
12 McAdam &  Keogh 
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  بودهی اجتماع  تیمسئول  و  مخدر( و رکمس وادر، مگایس  به  آوردنی رو  )مثلی انشکتهای رفتار  نترلیی کتوانا  فاقد  و  بوده  ناپخته

 ازیکی  فرزندانشانی پرخاشگر به نسبت نیوالد  نیاگیری  سهل هک  دهدمی نشان  واهدت. شاس فیضع  نشایا بنفساعتماد  و

باس انکودک  در  پرخاشگرانه  رفتار  رشد  در  میسه عوامل   سهل  و  مستبدهای  خانواده  در فرزندی  تیتربی  هویش هکآن  وجود ات. 

 تا  14  انکود. کپرخاشگرترند  و بوده برخورداری فیضع نفس ازاعتمادبه خانواده  دو نیا  فرزندی لد. وباشمی  گریدیک  متضاد انگار
  مدرسه هد. بستنینشان یپرخاشگر  نترلک به  قادر  و باشندمی  ولخرج  و وشگذرانه، ختوجبی  وکننده غفلت نیوالد ساله 20

 و  ندارند  را  یامکنا تحمل  و  بوده  جو  لذت نوجوانان  ند. ایگذراننیم هاپاتوق  و هاابانیخ  در  را  خود  وقت  شتریب  واند  عالقهبی

  به خود  دیشد  لکش در دسته نیا  رزنداند. فهستن مدتی  طوالن اهداف فاقد  شاند. ایننک  نترلک  را خودهای جانیه  توانندنمی
 و  باشندمی  عالقهیب و فسردهه، اشد  ختهیگسی عاطف نظر از  ناند. آنشومی  ملحق  اجتماع  منحرفان و  منحرفان و ارانکبزه گروه

 از دیشد  الکاش  در نیوالد  نیا  گفت  توانی میعند. ینشومی  دهید بیآس  و مخدوششان  یاجتماع  –ی  روانهای  ردکارک  لذا

   (.1382ی،  )آزاد  نندکمی  سوءاستفاده  فرزندانشان

 

 شده  انجام قاتیتحق
آموزان  دانش تیخالق با نیوالد  یفرزندپرورهای سبک نیب  رابطه  یبررس هدف  با  که(1393)  و همکاران  امیریی  پژوهش  در

 سبک  معنادار مثبت  ارتباط و تیخالق باگذاری  آزاد یفرزندپرور سبک  ارتباط عدم  نیمب قیتحق  جینتاترین عمده پرداختندو

 ت. اس تیخالق  با  یمنطق  اقتدار  یفرزندپرور

همکاران  مرادیان  ،یدرپژوهش   عمل  و  یفرزندپرور  هایسبک  نیب یعلّ  رابطه  مدل  شیآزما  یبررس  هدف با که (1393)  و 

 سبک  که  داد نشان  پژوهش جیتان .دبو انیدانشجو  در  شرفتیپ  زهیانگ  و یلیتحص  یخودکارآمد  واسطه  با یلیتحص  تیخالق
 ی آمد  خودکار  بر  معنادار  و  یمنف  میمستق  اثر  مستبدی  فرزندپرور  سبک  و  معنادار  و  مثبت  میمستق  اثر  مقتدری  فرزندپرور

  اثر اما داشت  یلیتحص یبرخودکارآمد معنادار یمنف میمستق  اثر  ریگآسان یفرزندپرور  سبکد.  دارن  شرفتیپ زهیانگ و  یلیتحص

 ن یب اما  دارد یلیتحص  عملکرد بر معنادار تمثب  میاثرمستق یلیتحص یخودکارآمدهمچنین   .تنداش شرفتیپ زهیبرانگ معنادار
نهمچنیند. ندار  وجود  معنادار  رابطه یلیتحص  عملکرد  و شرفتیپ  زهیانگ  ی کاف  ازبرازش  یشنهادیپ  مدل که  داد نشان جیتا، 

ه، عالو  هب  .دش  حاصل  شرفتیپ  زهیانگ  به  ریآسانگ  یفرزندپرور  سبک  رمعناداریرغیمس  حذف  قیطر از  بهتر  برازش ،تسینربرخوردا

ممقتد  یفرزندپرور  هایسبک  یکل  میرمستقیغ  ثراتا  شرفت یپ  زهیانگ  واسطه  با  یلیتحص  باعملکرد  ریآسانگ  و  ستبدر، 

 د.  بودن معنادار  یلیتحص یوخودکارآمد

انیفراهیپژوهش  در  و  نیوالدی  فرزندپرورهای  وهیشمیان   ارتباط یبررس  هدف با  که  (1392) ییطباطبا  زادهرسول  و  فروزی، 

یین،  پاییکمرو رر، دمادی  منطق  اقتداری  فرزندپرور وهیش  با  افراد  گروه در  داد  نشان  جینتا .تاس  زهوشانیت در  تیخالق  بایی  کمرو

 ار یبس و ادیز تیخالق  سطوح به مربوطی  فراوان  نیشتریب  و بوده کم  و کم اریبس  سطوح در تیخالق به مربوطی  فراوان نیمترک
  هم  بیضرا  انمیز که دهدمی  نشانی  منطقی فرزندپرور سبک  به  توجه  با تیخالق  ویی کمرو  سطوح  نیبها افتهی و است ادیز

  سطحی  دارا  و  بودهی  منطق  اقتداری  فرزندپرورهای  وهیش  تحت کهی  افراد  کثری، اعبارت به   .تاس  بوده  0.51 با  برابری  خوان

یی کمرو وی  منطق اقتداری  فرزندپرور وهیشمیان    نینابراد. بهستن برخوردار متوسط  از  باالتر تیخالق زد، اهستن  نییپایی کمرو

 د. دار وجود مثبت رابطه زهوشانیدرت تیخالق  با  نییپا

 مدارس   درآنان  شرفتیپ زهیانگ  باآموزان دانش  تیخالق  نیب  رابطه  یررسه، بمطالع  نیا  هدف  با  هک  (1392) ،یختام یپژوهش در

 ت یخالقهای مولفه  همه داد  نشان هاداده  لیحلت. تاس  91-92  یلیتحص  سالدر هیاروم  شهرستان  نیا  1  هیناح  دخترانه متوسطه

 شرفت یپ  زهیانگ  باپذیری  انعطاف و  ابتکار و بسط و  یالیس تیخالق  نیب د، وکنن  ینیبشیپ  را  شرفتیپ زهیانگ  توانندمی یخوب  به
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 رابطه   یرونیب  شرفتیپ  زهیانگ  باپذیری  انعطاف و  ابتکار  و بسط  و  یالیس تیقخال  نیب و دارد وجود داریمعن  و مثبت رابطه  یدرون

   .دریگ  قرار  پرورش و آموزشهای  برنامه درمتن تیخالق ظهور طیشرا جادیا ،یدرون شرفتیپ  زهیانگ تیقود. تدار  وجود یمنف

 

 یق  تحق  روش
 ششم  هیپا  دختر  آموزاندانش هیلک  را  پژوهش نیا  یآمار جامعهت.  اس  یهمبستگ  -یفیتوص حاضر  قیتحق  در  پژوهش  روش
ی  ر یگنمونه روش  از  از  استفاده  با  و دشومی  املش،  1398-99ی لیتحص سال نفردر  هزار  1807 تعداد به که ریشهرمال ییابتدا

  به آزمونها  آن  از  و  انتخاب  را  هستند لیتحص به مشغول ییابتدا  ششم  هیپا  در کهآموزانی  دانش  از  نفر  30  تعداد  دسترسدر

 د.  آم  عمل

 

 ت اطالعای  اور  گرد  ابزار

  ندیبامر انایدای پرور فرزندهای وهیش پرسشنامه

 دری فرزندپرورهای  وهیشی  عند. ینکینمیرویپی فرهنگهای  الگو  زای پرورش خاصهای  رفتار خالفبری  پرور فرزندهای  وهیش
  زی ن رانیا دری پرور  فرزند  هایوهیش (.1993 ،13ستنبرگگ، انی)دارل هستند  سانیک  مختلف  جوامع وی  فرهنگ  مختلفهای الگو

د.  نکی میرویپ  جهان  مشابه  سانهای یکالگو همان از  زین  رانیا دری  پرور  فرزندهای  وهن. شیجها  مشابه  سانهای یکالگو  همان از

 خود  مطالعاتی  براد. وی  ش  مشخص نیوالدی  پرور  فرزندهای  وهیش  ازهایی  الگوهایی  یبررس  مجموعه  در (1973) یدامرب

 در متخصصیک   و ستیل لهیوس به  سؤال 36ل،  او  سؤال 48  صورت به ابتدا پرسشنامه  نیا هک  ردی کطراح  راای  هپرسشنام
  سؤال  30 سؤال  36 ازنهایت    رد. دش  انتخاب  نیوالد مورد  در  ندیبامر  هیاول  دگاهید  انیبی راشناسی، بجامعه وی شناسروان حوزه

مسؤا هر  نمره هک  گرفتی  جانهایی    اسیمق  در امنطق  اقتدار  سطوح ازیکی به ربوطل،    ند. ای باشگذاری میآزاد  وی  ستبدادی، 

 ت. اس  معروف  او خود  نام به  پرسشنامه

یی  آزما  باز روش از  استفاده  با  را  پرسشنامه  نیا  ییایپا  انمیز  (1991) 14یوری: بپرور  فرزندهای  وهیش  پرسشنامه  اعتبار  ویی  ایپا

  نانیاطم  و قاطعهای  وهیشی برا 78/0ی،  استبدادهای  وهیشی برا86/0ت. اس  نموده  گزارش ریز  شرح به درانما  گروه نیب  در

 و قاطعی هویشی  را، ب85/0ی  استبدادی  هویشی برا پدران  نیب در پرسشنامه نیمچنیر. هگ سهلی  هویشی برا  81/0 و بخش

 روش از پرسشنامه  اعتبار  انمیز شتریبی  بررسی  برات. وی اس آمده بدست  77/0 ریگ سهل وهیشی برا  و  92/0  بخش نانیاطم
ی وی منطق اقتدار و  (-50/0)گیری سهل  با وسکمعی هرابط  مادر  بودن مستبد هک  نمود مشاهده  ود. ارک  استفادهی  افتراق  اعتبار

 را الزم اصالحات آن  اعتبار نییتعی برا  و  نمود  ترجمه رای اصل  رم(. ف1374)ی اریاسفند بار نیاولی برا رانیا رد. ددار  (-52/0)

کی روانپزش وی روانشناسی هنیزم  در صاحبنظران  از نفر  10  از پسد. سنمو  اضافه آن به  زینی گریدهای جمله  و آورده عمل  به
  نشانی  بررس  نیای  هجیتد. ننینما  انیب خودرای  اصالح  نظر لزوم صورت  در و نموده مشخص را  جمله هر  اعتبار انمیز تا خواست

 از  نفر  120  از  ردک  استفادهیی بازآزما  روش  از پرسشنامهیی ایپا نییتعی  برات. وی  اسی خوب  اعتباری  دارا پرسشنامه  هک  داد

 لیمکتافراد همان توسط دداًپرسشنامهمج هفتهیک  گذشت از  عدد. بدهن پاسخ را ورکمذی هپرسشنام ات  خواست  نمونه مادران

   .د آم  بدست  73/0ی منطق  اقتداری هویشی برا و  77/0ی  استبدادی هویشی برا  69/0 ریگ سهل وهیشی  برایی  ایپا انید. میزگرد
گیرانه  سهل  وهیش به  آنی  هجمل  با  هک  باشدمی  جمله  30  شامل  پرسشنامه  نای :دنیبامر  انایدا  پرسشنامهگذاری  نمره  روش

  )جمالت مستبدانه  وهیش به  آنی هجمل 10  و (  1 و  6  و 10  و  13  و 14  و 17  و  19  و 21  و 24 و 28های  شماره  )جمالت

 
13 Darling & steinberg  
14 Buri 
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  )جمالت بخش  نانیاطم و قاطع وهیش  به  آن گریدی  هجمل  10 و  (2 و  3 و 7 و  9 و  12 و  16 و  18 و  25 و  26 و  29های شماره

  اسیمق  ندیبامر  پرسشنامه از سؤال هر  مقابل رشود. دمی مربوط  (4  و  5 و  8 و  11  و  15  و  20 و  22  و  23  و  27 و  30های شماره

 و  2 و  1 و 0  نمرات  موافقم امالًک و  وافقمم، ممخالف باًیقرم، تمخالف امالًهای کننهیگز  به بیترت  به هک دارد قرار  رتیکل درجه  30

میزدانش  مادرشود. و  می  داده اختصاص  4  و 3  سپس ندکگذاری میالمتت، عجمال  ازیک   هر با  را  خود  موافقت  انآموزان 
  عبارت  هید. بآمی  بدستی  پرور فرزندهای  وهیش  از  سطح  هری  برا  40  تا 0 نیب نمرهیک   و  جمع سؤال 10  ازیک  هر  نمرات

ی ستبدادا، اگر  اقتداری پرور  فرزند  وهیش سطح سه به مربوط هک  باشدمی  مجزا نمره سهی  دارا پرسشنامه هر  در مادر هر گرید

   .دباشگیرانه میسهل و

 

 یعابد تیخالق پرسشنامه

  سطی، بالی، سیریناپذ  انعطافهای  یژگیو  هک  است  نهیگز  3  شامل  فرهنگ  از  مستقل  آزمون  یک  ( 1372)  یعابد تیخالق  آزمون

 از  قبل آزمون  نت. ایاس  شده  گزارش  (ییایکآمر  نمونه  )در76/0  آنیی  ایپا  و64/0ی  عابد عتبارآزموند. انکی میابیارز را  ارکابت و

ت.  قراگرفی بررس  مورد قیتحق طرحی  اجرا  با زمان من، هآزمو  اعتمادواعتبار  تیابلش، قپژوه نیراد. دش  ترجمهی فارس  به  اجرا
 جشنواره  دگانیبرگز  را  (N=  40اول)  روهد. گش  لکیتش  دوگروه  شاملی  گرید  نمونهی  عابد  تیخالق  اعتبارپرسشنامهی  ابیارز  هتج

  شامل  (N=40)  دوم  گروه  و  شدند انتخاب  خالق  گروه  عنوان  به  هک  دادندمی  لکیتش  1381-83های  سالی  ط  دریخوارزم

  تی خالقی  رسشنامهد. پبودن شدهی  همتاساز  دهیبرگز  باگروهی  لیتحص  مقطع و جنس  لحاظ  به  هک (یروانشناس  رشته  انیدانشجو
  نی نابرا د. بفرستادن پس باز و ردندک لیمکت  را  پرسشنامهی  آزمودن  33 مجموع  در و دیگرد ارسال پست قیازطر اول گروهی  برا

ن، آزمو  اعتبار  برآورد  جهتی  عابد  عتبارپرسشنامهد. انفربو 66  یعابد  تیخالق  آزمونی  ابیاعتبار در  نمونهی  اعضا  تعداد درمجموع

 مستقلهای  گروهی  برا Tآزمون لهیوس به رخالقیوغ  خالق  دوگروه نمرات  نینگیام  فاوتد. تش  استفادهکیکی  تف اعتبار  زروشا

  عنوان به یخوارزم  دگانیبرگز گروه نیب  موجود  نینگیام  تفاوت هکدشومی مشاهده جدولهای  داده به  اتوجهید. بگرد محاسبه
  هی ک افراد و افرادخالق نیب تفاوت است توانستهی عابد تیخالق آزمونی  عبارت  به و بود معناداری  عاد  انیدانشجو و خالق  افراد

بدهمی  نشان  را اندشده  شناخته دهیبرگز  و  خالق  گروه عنوانهب   سنجشی  برای  افک  اعتبار  از  آزمون  جهت علت  نیهم هد. 

 ت. اس برخورداری رانیا  نمونه در تیخالق
 د. ریگمی  تعلق ازیامت 2 تا  0  )ج( تا  )الف(  پاسخ هری  ازا  در  هک است  گونه نیا آزمونگذاری نمره وهیش

ی ذهن  مرور  و  رارکتهای  اسیمقی  برا  و آمد  بدست92/0 پرسشنامه لیی کایپا  بیضر  (2002)  ارانکهم  وی  عابد  پژوهش  در

 شد.بامی  77/0ی ده سازمان، و 76/0ی  معان وگسترش سط، ب75/0

 

 خالق ریغ و خالق گروه دو در تیخالق نمره تفاوتی بررس در t آزمون جینتا -1 جدول

 یمعنادار سطح یآزاد درجه T نینگیام تفاوت تعداد گروه شاخص

 33 خالق
7/7 8/2 64 007/0 

 33 خالق  ریغ

 
ها  پرسشنامهآوری  جمع بهی  اجرا  از  سید. پانجام  طول  به قهیدق10تا  5  نیبی  ریمتغ  زمان  هامدت  پرسشنامهی  اجرای  برا

  باروش  متناسبی آمارهای  روش  لهیوسهب  آن از  شدوپس  آنهاپرداختهگذاری  نمره  هابه  پرسشنامهآوری جمع از  سد. پش  پرداخته

 د.ش پرداختهها  پرسشنامهی  ازاجرا  حاصلهای  داده  لیتحل بها  25  نسخه  spssافزارنرم  قیطر  از قیتحق
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 ییابتدا ششم هیپا دخترآموزان دانش تیخالق باگیرانه سهلی پرور فرزند وهیش نیب رابطه نییتع

 
 

 جینتا
 یفیتوصهای افتهی

 .ندکمی گزارش را  نمونه گروه تیخالق وی فرزندپرورهای وهیشی  فیتوصهای شاخص  (2)  دولج

 ی فیتوصهای شاخص -2 جدول

 بزرگترین نمره کوچکترین نمره انحراف معیار  شاخص

 25 10 45/4 23/17 هگیرانسهل

 112 75 01/9 70/95 خالقیت

 

 یاستنباطهای افتهی

  .ددار وجود رابطه  ییابتدا ششم  هیدخترپاآموزان دانش تیخالق با  گیرانهسهل  نیوالدی  فرزندپرورهای  وهیش  نبییه:  فرض آزمون
د.  ریگی مقرار آزمون مورد  رسونیپ  بیضر از استفاده  باها  آنی مبستگد، هباشنمی  نرمال عیتوزی دارا ریمتغ  هر  نکهیا  به توجه  با

 دهدمی  نشانا ر تیخالقباگیرانه  سهل  یفرزندپرور  هایوهیش  نیبی همبستگ 3   دولج

 تیخالق باگیرانه سهل یفرزندپرور های وهیش نیب رسونیپی همبستگ -3 جدول

 تیخالق ریمتغ

 هگیرانسهل
**942/0- 

012/0 
 **P< 0/01 **P< 0/05 

 رابطه  ششم  هیدخترپاآموزان  دانش  تیخالق باگیرانه سهل نیوالد  یفرزندپرورهای  وهیش نبی(، 3) جدول  اطالعات به باتوجه
  .د(وجوددار a  =  05/0معنادار) وی منف

 

 گیری جهینت و   بحث
ها  افتهی  و  بودیی  ابتدا  ششم  هیپا  دخترآموزان دانش  تیخالق  باگیرانه  سهلی پرور  فرزند  وهیش  نیب رابطه  نییتع قیتحق  نیا  هدف

 وجود  رابطه  ییابتدا ششم  هیدخترپاآموزان دانش  تیخالق  با  گیرانهسهل  نیوالدی  فرزندپرورهای وهیش  نیب  که است  آن ازی  حاک
  .ددار

گیرانه  سهل  یفرزندپرور  وهیش  نیب  دادکه  نشان  جهیتد. نش  انجامیی  ابتدا  ششم  هیدخترپاآموزان دانش  نیب  رد ،که  پژوهش  هیفرض

  (1393) همکاران و  یریام  هایافتهی با  هکشد دییاتد. دار  وجود معنادار  و یمنف  رابطه ششم  هیدخترپاآموزان  دانش تیخالق با
 د.  باشمی  همسو  (1392)  ،یختام  (1392) همکاران  وی  نیفراه  (1393) همکاران و انیمراد

  هدف  بانوهای دهیا بهیابی  ستد،  باال تیخالق  داشتن  باها یآزمودن  افتیدر  توانمی هک است مطلب نیا دهنده نشان  هک  جینتا 

سازی  نهیهب  سازی،وتاهح، کاصال نهیزم در  یکوشش و  تالش نوع هر کهای هگون  هب  ،شرو و حل  راهترین  حیصح با مشکالت حل

  یجسمان  یقوا و ذهن  یروین از استفاده  با  نیبرا الوهع  ،دشو  دیجد  روش از  یتیفعال  شدن  بهتر  و بهبود  موجب  که را...   و  یاقتصاد
ی  ر یارگک  به در هرچه و است  شده تیخالق  جادیا  به اقدام  واقع  در  تانیهایبازده  جهیدرنت فتارهاوت، رتصورا  هانبو  به درپرداختن

افکال، ااعما  در  رشدنیدرگ  یبرا  خود  ییتوانا  و  باورها  اساس بر  مناسبی  پرور  فرزند  وهیش   شرفتیپی  ریگیپ  و  حساساتر، 
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  هوشمندانه ای، رلیتحص  شرفتیپی برا  مناسب  راهبرد داشتن  به توجه  با  زین  شرفتیپهای هدف  و  هستند  موفق ارزشمند  یلیتحص

 د.  ننکمی  انتخاب

 خود  فرزندان تیتربی برا روش نیا  از و  باشد گرفتهی  باالتر نمرهگیرانه سهلی پرور  فرزند وهیش  هرچه گفت توانمی  نیبنابرا 

  نی والد هرچه  و باالستها  آنی لیتحص شرفتیپ جهینت  در  استو  برخورداری باالتر  تیخالقآموزان  دانش  ناند، ایکرده  استفاده
 در و است کرده کسبی  کمتر نمره و است  همراه افت  باآموزان  دانش نیا در تیالقد، خباشن کرده  استفاده وهیش نیا از شتریب

  نی والد  رانهیگسهل یپرورفرزند سبک  ردت. اس معنادار  وی  منف  ارتباط دهنده نشان نیات. و اس  همراهی  لیتحص  افت بانهایت  

  نوع نیا عموالًم .دکننمی  تیحما  او  از جا همه  در و  ندارند  او  از یخاص انتظار  اما دارند خود فرزند  به نسبت  ییباال  ییپاسخگو
 در  را  خواهدمی  او  آنچه نیوالد  کندمی  هیگر  کودک نکهیا  محض به  و  افتدمی  اتفاق فرزندانتک  مورد  در  یپرورفرزند سبک

  .ی ا ییپاسخگو  نه و دارد وجود یانتظار  نه آن  در که است  یپرورفرزند  سبک  ینوع  غفلت  بکس  .ددهنمی قرار خود  فرزند اریاخت

  یکودکان   یصورت درها فرزندکت .ددهننمی ارائه  خود فرزندان به را  الزم خدمات  و پرداخته نسل دیتول  به  فقط نیوالد عموالًم

برتوقس، پلو   رندیگ شیپ در  را رانهیگسهل یپرورفرزند سبک مادر  و پدر که  ندیآمی بار  خود  اراده  در ناتوان و پا  و دستیع، 
های تیموقع و  مشکالت  برابر  در فیضعی  افرادها نآد. هستن  خود فرزندانهای  خواسته بر  متمرکز نیوالد  روش نیا  در  رایز

 د.  رنیبگ بهره خود خالق  تفکر از  توانندنمی وجه چیه  بهها تیموقع نیا رد. دهستن  دیچیپ

ی  زندگ   در حتما  و هستنی  لیتح فتا  دچاراند  افتهی  پرورش  وهیش نیا  با  که  کودکانب  الومعم  هد، کهستن  جوله، عخودخوای  افراد
 د.  کنن  استفاده  خالقانههای حل راه  از  توانندینم و ستین مقاوم  مشکالت  برابر در خودی اجتماع

 پژوهشهای تیمحدود

 گران ید  مقابل  در افراد نشکوا  نحوه  به  هی کسؤاالت  عموالًت. ماس  شدهی آورجمع  پرسشنامه  قیطر  از  حاضر پژوهشهای داده -1

 ت. اس پژوهش  نیای اصلهای تیمحدود از که داردی پ  در  انیپاسخگو  طرف  از رای ادیز مقاومت  باشد

  جوامع  ریسا  به  آن  میتعم  ذات، لاس  بوده ریمال  شهریی  ابتدا اموزان دانش  به  مربوط حاضر  پژوهش  مطالعه موردی  آمار  جامعه -2

 د. ریگ  انجام  اطیاحت  بهی آمار

 ترگسترده پژوهشی  برای  افک هیهزن و  زمان نبود -3

 توجه   با درسهای کالس  یکیزیف  یلیتعط   لیبدل هاآن  نیوالد وآموزان دانشی  برخ و مدارس السهاکاز شتریبی ارکهم  عدم -4

 کرونا  یماریب  یبرا  حال زمان موجود طیشرا  به

 و   آموزاندانش انتخاب بودن ندهکپرا  لیدل بهها  آزمونی  اجرا نیبی زمانهای  فاصله  وافتادن  آزمونی  اجرا شدنی طوالن -5

 نشانیوالد

 ی اربردکهای  شنهادیپ
 شده ی  بروزرسان  طیشرا  نیدتریجد  بای  فرزندپرورهای وهیشی آموزشهای دورهی برگزار  با  پروش و آموزش دشومی  شنهادیپ .1

 د. آور فراهم  را تیخالق  پرورش و بروزهای نهیزمآموزان  دانشهای خانواده  به

الدار تیخالق بروز  دری  منف  اثرگیرانه سهل و مستبدانهی فرزندپرورهای  یوهایش نکهیا به توجه با  دشومی شنهادیپ .2  زم د، 
 د.  بپردازنی  فرزندپرو وهیش رییتغ  به کنندمی استفادهها  روش  نیا  از  کههایی ازخانواده  نینوی آموزشهای  وهیش  با است

ها  شهر  ریسا در  وتر  عیوسهای گروهی  رو  بری  مشابههای  پژوهش است  هتریج، بنتا میتعم  در شتریب  چه هر  تیقابل منظور  به .3

 د. ریگ صورت  باشند میتعم  قابل  هک  جوامع و

بشو  استفاده  زین  پرسشنامه  از  ریغ  به  گریدهای  وهیش  از  اطالعاتی  آورجمعی  برا  دشومی  شنهادیپ .4   از  مثال  طور  هد. 
 د.  کر  استفاده توانمی  افتهیساخت  مهینهای مصاحبه
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