
 شادکامی باآوری تاب وهای فرزندپروری رابطه شیوه

 1آموزاندانش

  2ناصر جعفرزاده

  3نورعلی فرخی

  4اسمرود فرامرز سهرابی

 31/1/39تاریخ پذیرش:  31/31/31تاریخ وصول: 

 چکیده
ی و رشد روان شناسیکننده و اثرگذار است که نقش مهمی را در آسیبعاملی تعیینفرزندپروری،  یشیوه

افراد  نفس، شادکامی و بهزیستیکودک اثر معناداری روی عزت-کند و کیفیت رابطه والدکودکان ایفا می

 بود. آموزاندانش شادکامی وآوری تاب باهای فرزندپروری رابطه بین شیوه ،تعیینهدف این پژوهشدارد. 

آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش پژوهش حاضر همبستگی و روش

 183مشغول به تحصیل بودند. نمونه نهایی پژوهش  3133-3133شهر بود که در سال تحصیلی شهرستان اسالم

 ای انتخاب شدند.ای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونهپسر( که به  331دختر،  331آموزان بود )نفر از دانش

آوری کانر و دیویدسون و های فرزندپروری بامریند، مقیاس تابنامهها از پرسشبه منظور گردآوری داده

ی های پژوهش نیز با استفاده از آزمون همبستگتجزیه و تحلیل دادهآزمون شادکامی آکسفورد استفاده شد. 

ی والدین با فرزندپروری استبداد ژوهش نشان داد که بین شیوهنتایج پ سیون انجام شد.پیرسون و تحلیل رگر

بین شیوه فرزندپروری همچنین ان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. آموزدانشآوری شادکامی و تاب

با  انهمنشفرزندان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت؛ ولی شیوه فرزندپروری آزاد منشانه با شادکامیآزاد

 آوریفرزندپروری مقتدرانه با شادکامی و تاب همچنین بین شیوه .شتندا آوری رابطه معنادارتاب

تبدادی اسنتایج تحقیق نشان داد که شیوه فرزندپروری در مجموع،  .معنادار وجود داشتان رابطه آموزدانش

                                                           
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی استخراج شده است.مقاله حاضر از پایان .3
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زاد آشیوه فرزندپروری  . همچنینندکبینی میآموزان پیشدر دانش آوری رابه طور منفی شادکامی و تاب

روری ولی شیوه فرزندپ ند.ک تبیینآموزان می را در دانششادکا تواند به طور مثبتمنشانه و مقتدرانه می

 بینی کند.آموزان پیشآوری را در دانشتواند شادکامی و تابتری میمقتدرانه به طور قوی

 های فرزندپروریشیوهشادکامی،  آموزان،آوری، دانشتاب :واژگان کلیدی

 مقدمه

ها و پیامدهای مشکالت رفتاری کودکان متعددی که به بررسی علت هایپژوهش

ساز کودکان از تعامل چندگانه عوامل اند، حاکی از آن است که رفتارهای مشکلپرداخته

(، 3119، 3گیرد )کزدا، آیبرگ، ریچ و کوئریدوبیولوژیکی، محیطی و خانوادگی نشأت می

که در میان عوامل خانوادگی، فرزندپروری با ماندگاری و انتقال مشکالت رفتاری کودک 

، کالرک، ورپری ویر،، ساتلوییز، باگورس -ی بعدی رابطه مستقیم دارد )میلربه دوران تحول

ودک ک-فرزندپروری و کیفیت رابطه والد به عبارت دیگر شیوه (.3113، 3آرنی و دیگران

عاملی  ،نفس، شادکامی و بهزیستی افراد دارد. شیوه فرزندپروریروی عزت اثر معناداری

ا شناسی روانی و رشد کودکان ایفکننده و اثرگذار است که نقش مهمی را در آسیبتعیین

را در خانواده اتخاذ کنند  های فرزندپرورییک از انواع شیوهکند. این که والدین کدام می

فرزندپروری،  هایهدف همه شیوهگذارد.زندگی فرد می تأثیر مهمی بر ابعاد مختلف

 ترین روش فرزندپروریمقتدرانه، مناسب دهی به شخصیت روانی فرد است. شیوهشکل

فرزندپروری مقتدرانه با پیامدهای تحولی مثبت  های انجام شده شیوهبر اساس پژوهش است.

بط بهتر با همتایان اری کمتر و روارفتهمچون پیشرفت تحصیلی بیشتر، اتکا به خود باالتر، کج

 (.3339، 1دورنباشو  ، المبورن، دارلینگ، مونتسرابطه دارد )استینبرگ

 ایهشتر بر روی پیامدهای منفی شیوههای قبلی بیکه در پژوهشبا توجه به این

 ایهشتر بر روی پیامدهای مثبت شیوهپژوهش بیاین فرزندپروری تأکید شده است، در 

لفی به قات مختشده است. تحقی آوری فرزندان تأکیددکامی و تابفرزندپروری یعنی شا

                                                           
1. Calzada, Eyberg, Rich & Querido 

2. Miller - Lewis, Baghurst, Sawyer, Prior, Clark, Arney & Carbone 

3. Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts, Dornbusch 
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وان رهای سالمتنفس و مؤلفهکامی، عزتهای فرزندپروری، شادبررسی رابطه بین شیوه

 (.3113، 1، اوتن، ورایس و انگلس؛ هاور3113، 3کوو  ؛ چان3112، 3اند )لوپزپرداخته

کند تا با شرایط ای است که به فرد کمک میراهبردهای مقابلهآوری از جمله تاب

 میدی،ح امیری، جهرمی و زا نجات یابد )ایزدنیا،رو شده و از اختالالت بیماریزا روبهاسترس

مت آمیز با تغییرات و توانایی مقاوسازگاری موفقیت برای آوری به عنوان عاملی(. تاب3183

، 2؛ آهرن و نوریس3113، 9کینانآلیستر و مکمکست )در برابر مشکالت شناخته شده ا

دهد که بتواند از مهارت سازگارانه خود سود آوری به فرد این امکان را می(. تاب3133

ل زا را به فرصتی برای یادگیری و رشد تبدیل کند و با تمرکز بر مشکجسته و شرایط استرس

آوری تنها روش سازگاری با استرس ب(. تا3118 ،3ویلکزاسترس را در فرد، کنترل کند )

آوری ابباشد. در تپذیری و برگشت به حالت اول مینیست. بلکه به معنی بهبود، انعطاف

ا، هآور با استرسپذیری مستتر است. شخص تابهای تحمل، بهبودی و انعطافمقوله

ندگی رو شده و همچنین حضور فعاالنه در محیط زها و حوادث زندگی خود روبهچالش

آوری به نحوی سطوح استرس و (. تاب3183رزمجویی،  ذاکری، جوکار وخود دارد )

کند و در واقع فرایند پویای انطباق و سازگاری زا تعدیل میناتوانی را در شرایط استرس

 .(3183 ،نیابرتکلوی و ابوالقاسمی و) باشدمثبت با تجارب تلخ و ناگوار در زندگی می

 و ، آزادصالحیشود )آوری باعث ارتقای مهارت حل مسأله در افراد میتوان گفت تابمی

آوری کم در معرض خطرات (. تحقیقات نشان داده است که جوانان با تاب3131نعمتی، 

بیشتری از نظر مشکالت روانی از قبیل افسردگی، ناامیدی، اختالالت رفتاری، خشونت، 

جنسی مهارنشده قرار دارند و از نظر پیشرفت  هایمصرف سیگار و مواد مخدر و انجام فعالیت

 (.3133، 7یو، الو، مک، زانگ، لویی، زانگباشند )تحصیلی دچار ضعف و نقصان می

                                                           
1. Lopez 

2. Chan & Koo 

3. Huver, Otten, Vries, Engels 

4. McAllister, McKinnon 

5. Ahern, Norris 
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ی در اترین نیازهای روانی بشر هستند که تأثیر عمدهشادکامی و نشاط نیز یکی از مهم

های سال که در گیری شخصیت و سالمت روان دارد. شادکامی یکی از متغیرهایی استشکل

 هایی هم که در اینشناسی سالمت مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشاخیر در حوزه روان

ند. باشزمینه انجام شده است مؤید رابطه مستقیم آن با بهبود سیستم ایمنی بدن می

( معتقد است در مسائل تربیتی باید شادی، لذت، 3181به نقل از مرادی،  ؛3371)3سیلبرمن

رشد و تکامل فردی در کنار آموزش و تحول عقالنی صادقانه مورد توجه قرار گیرد. زیرا 

بخش است که در آن نیازهای اساسی انسان شادی محصول زندگی متعادل، متنوع و رضایت

به این نکته  33زارش خود در قالب الگوی قرن ها در آخرین گبرآورد شده است. ژاپنی

« زندگی شور و شوق»کنند که هدف تعلیم و تربیت از این پس باید پرورش اساسی اشاره می

تمرکز باشد کند مدر محیطی توأم با فرصت رشد باشد و بر تفکری که به فردیت توجه می

های آموزش و رسالت ترینیکی از مهم (3111) 3( و به اعتقاد نودینگ3183)کریمی، 

به نقل از  ؛3113) 1تحقیقی که هوپکهپرورش، ایجاد سرزندگی و پویایی در جامعه است. 

( با همکاری دانشگاه هاروارد و مرکز بشر دوستی دانشگاه 3189، ، جعفری و عابدیمرادی

هتر بایندیانا انجام داد نشان داد افرادی که از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتری دارند و 

روابط  تر ولیمالی غنی نظر توانند با مردم رابطه برقرار کنند نسبت به افرادی که ازمی

 ترند.اجتماعی مطلوبی ندارند، شادمان

مت های فرزندپروری بر متغیرهایی که در حوزه سالشیوهتاکنون تحقیقات کمی به تأثیر 

بر روی  مینه صورت گرفته استاند و بیشتر تحقیقاتی که در این زگنجند پرداختهمیروان 

ار و لو، بازدهای ناسازگار فرزندپروری متمرکز بوده است. مثال حاتمشیوهاثرات منفی 

 زتعآوری و های فرزندپروری والدین با تاببه بررسی رابطه بین شیوه (3133) نریمانی

والدین،  فرزندپروریهای که نتایج نشان داد نوع شیوه نفس نوجوانان دختر و پسر پرداختند

ها همچنین دریافتند که آنکند. بینی میآموزان پیشآوری و عزت نفس را در دانشتاب

انواده باشند که خای میها و دوستان منبع اصلی و تأثیرگذار هر جامعهخانواده، مدرسه، رسانه

                                                           
1. Silberman 

2. Nodding 

3. Hopke 
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 نفسزتعو آوریدارای تاب ی کهد. لذا افرادرین تأثیر را بر روی فرزندان داراولین و بیشت

الب غ هایی هستند که شیوه فرزندپروریاز خانواده برخوردارند، روانسالمت از و باال هستند

ای گرم و صمیمی با در عین کنترل، رابطه هااین خانواده والدیناست. مقتدرانه والدین،

کانشی ت رفتارهای های رفتاری، ضد اجتماعی، ولگردی وفرزندان دارند و افراد دارای اختالل

طه والدین بوده و راب انهگیرمستبدانه و سهلها هایی هستند که شیوه فرزندپروری آناز خانواده

ای هبا توجه به نتایج تحقیقات گذشته و اهمیت آثار شیوه باشد.ها سرد و غیر صمیمی میبا آن

 در پژوهش حاضر سعی شد تا به بررسی ارتباط بین فرزندپروری بر روی نسل آینده کشور،

 آموزان پرداخته شود.آوری و شادکامی دانشهای فرزندپروری و تابشیوه

 پژوهش روش

وصیفی ت این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، روش پژوهش حاضر همبستگی بود

 بستگی است. از نوع هم

مع آوری استفاده شد و برای جای ی کتابخانهشیوهبرای بررسی ادبیات موضوع تحقیق از 

 جامعه آماری ای( بهره گرفته شد.متغیرها از روش میدانی )پرسشنامههای مربوط به داده

که دامنه  شهر بودآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اسالمپژوهش شامل کلیه دانش

حجم مشغول به تحصیل بودند.  3133-3133و در سال تحصیلی  سال 38تا  33ها بین سنی آن

دختر،  331) آموزان بودنفر از دانش 183 (3331) 3بر اساس جدول مورگان نمونه پژوهش

ای انتخاب شدند. بدین ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهکه به روش نمونه پسر( 331

دبیرستان و هنرستان  31شهر های اسالمها و هنرستانترتیب که در ابتدا از لیست کلیه دبیرستان

 1های موجود در مدارس منتخب، به روش تصادفی انتخاب شدند. سپس از کلیه کالس

مه ناهای شادکامی آکسفورد، پرسشنامهکشی انتخاب و برسشکالس به روش قرعه

تحلیل  برای تجزیه وبامریند را تکمیل نمودند.  آوری کانر و دیویدسون و فرزندپروریتاب

در بخش  و و همبستگی پیرسون میانگین، انحراف معیارنظیر های توصیفی اخصها از شداده

                                                           
1. Morgan 
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برای مقایسه دو نمونه مستقل استفاده  tو آزمون  گام به گام تحلیل رگرسیوناز  استنباطی

 شد.

( تهیه شده 3331) 3نامه توسط آرگیل و لواین پرسش :1نامه شادکامی آکسفوردپرسش

ها نمره به آن 1تا  1گزینه دارد که از  9های این آزمون ماده دارد. هر یک از سؤال 33و 

نامه در است. روایی و پایایی این پرسش 87یابد. بنابراین حداکثر نمره آزمون اختصاص می

( پایایی 3331تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال آرگیل و لو )

آزمودنی بررسی کردند  197نامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ در مورد این پرسش

( پایایی و 3183) هریسآگاهپور ورا به دست آوردند. همچنین علی 31/1و ضریب آلفای 

نامه شادی آکسفورد را بررسی کردند که در این بررسی آلفای کرونباخ برای روایی پرسش

اس از روش تحلیل ها برای سنجش روایی عاملی این مقیبود. آن 33/1برابر با  کل فهرست

درصد واریانس کل را تبیین کند. آلفای کرونباخ هر  27که توانست  عوامل استفاده کردند

( به دست آمد. 28/1( و )38/1(، )83/1(، )89/1(، )83/1گانه رضایت )یک از عوامل پنج

 به دست آمد. 89/1لفای کرانباخ حاضر با استفاده از آ ضریب پایایی مقیاس درمطالعه

بر اساس نظریه  نامهپرسشاین  :3( 1991) پروری بامریندهای فرزندشیوه نامهپرسش

ن . ایاستهای فرزندپروری ساخته شده ، برای بررسی الگوهای نفوذ و شیوهبامریند

ماده به شیوه  31 ،9آزادگذاری مطلقماده آن به شیوه  31ماده است که  11نامه شامل پرسش

والدین در امر پرورش فرزند مربوط  3ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی 31و  2استبدادی

شده فرزندپروری والدین خود را با شوند. در این پژوهش آزمودنی باید شیوه ادراکمی

 تقریباً -مخالفم -مخالفم ای )کامالًدرجه 2مطالعه هر ماده، با عالمت بر حسب یک مقیاس 

گذاری شده و نمره 9مشخص کند که به ترتیب از صفر تا موافقم(  کامالً و موافقم -مخالفم

نمره مجزا در مورد آزادگذاری مطلق، استبدادی و اقتدار منطقی برای هر  1با جمع نمرات،

                                                           
1. oxford happiness questionnaire 

2. Argyle & Lu 

3. baumrind parenting styles questionnaire 1991 

4. Permissive 

5. Authoritarian 

6. Autoritarive  
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بازآزمایی با روش نامه را میزان پایایی این پرسش (3333)3بوریآید. آزمودنی به دست می

برای اقتدار منطقی پدران گزارش  33/1برای استبدادی و  82/1، گذاریبرای آزاد 83/1

ای بر 319/1پروری بامریند در این تحقیق های فرزندنامه شیوهضریب اعتبار پرسشنمود. 

 آزادگذاری به دست آمد. برای شیوه 831/1استبدادی و  برای شیوه 331/1اقتدار منطقی و 

سؤال  32شامل  نامهاین پرسش (:2003) 2آوری کانر و دیویدسونتاب هنامپرسش

باشد و برای هر گزینه ای میدرجه 2های هر سؤال به صورت یک طیف لیکرت است و پاسخ

(، گاهی درست 3به صورت کامال نادرست )نمره صفر(، به ندرت درست )نمره  1-9نمرات 

شود. دامنه امتیاز ( امتیازبندی می9درست )نمره ( و همیشه 1(، اغلب درست )نمره 3)نمره 

 ،تر باشدنزدیک 311باشد و هر چه امتیاز به دست آمده به می 311تا  1قابل کسب بین 

(، 33-21(، )1-32آوری به چهار سطح )آوری بیشتر است. نمره کلی تابدهنده تابنشان

ضریب آلفای  (3188) حراگرد، جوکار و صشود. سامانیبندی می( طبقه311-73(، )72-23)

 و محمدی (3133) . ابوالقاسمیاندبه دست آورده 87/1انشجویان کرانباخ این مقیاس را در د

اند. ضریب پایایی مقیاس گزارش کرده 87/1نیز ضریب آلفای کرونباخ این ابزار را  (3183)

 به دست آمد. 33/1با استفاده از آلفای کرانباخ در پژوهش حاضر 

 ی پژوهشاهیافته

 های تحقیقتوصیفی متغیر هایشاخص. 1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 79/31 91/91 شادکامی

 33/37 33/21 آوریتاب

 33/7 91/33 گیرانهسهلفرزندپروری 

 91/3 18/38 فرزندپروری استبدادی

 38/7 19/38 فرزندپروری مقتدرانه

                                                           
1. Buri 

2. Connor-Davidson Resilience Scale: CD-RISC 
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است. نتایج  99/34آوری ، تاب4/44شادکامیره نم میانگینبا توجه به جدول فوق 

بیشترین میانگین را  (44/82) همچنین حاکی از آن است که فرزندپروری مقتدرانه

 به خود اختصاص داده است.
 همبستگی بین متغیرهای پژوهش .8جدول 

 گیرانهسهل استبدادی مقتدرانه آوریتاب شادکامی متغیرها

     3 شادکامی

    3 23/1** آوریتاب

   3 12/1** 13/1** مقتدرانه

  3 -93/1** -32/1** -33/1** استبدادی

 3 93/1** 11/1** 17/1 38/1** گیرانهسهل

505/5 P < * 50/5؛ < P ** 

فرزندپروری  که بین شیوهدهنده آن است نشان 3در جدول  همبستگی ماتریسنتایج 

 یدار و بین شیوه فرزندپرورو معنا آوری رابطه منفیشادکامی و تاباستبدادی والدین با 

 ین شیوهبهمچنین  رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. آوریتاب والدین با شادکامی و مقتدرانه

ن شیوه و بی وجود دارد معناداررابطه مثبت و  والدین با شادکامی گیرانهسهل فرزندپروری

 دارد.ی وجود نمعنادار آوری رابطهتابگیرانه و سهل

 آموزانآوری بر شادکامی دانشهای فرزندپروری و تابنتایج رگرسیون شیوهخالصه  .4جدول 

 T ضرایب  استاندارد غیراستاندارد ضرایب R 2R F متغیر مدل

 11/32** 33/1 133/1 31/319** 17/1 33/1 آوریتاب 3

3 
 33/33** 29/1 133/1 11/317** 937/1 39/1 آوریتاب

 13/2** 31/1 131/1  مقتدرانه

1 

 79/33** 21/1 131/1 38/32** 938/1 32/1 آوریتاب

 73/9** 33/1 113/1  مقتدرانه

 -71/3** -31/1 -113/1  استبدادی

9 

 79/33** 233/1 131/1 12/71** 919/1 33/1 آوریتاب

 37/9** 38/1 118/1  مقتدرانه

 -83/3** -33/1 -113/1  استبدادی
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 13/3* 173/1 119/1  گیرانهسهل

05/5 P < *  50/5؛ < P ** 

معادله رگرسیون شده  وارد آوریمتغیر تابکه  نتایج حاکی از آن است در مدل اول

 در مرحله بعد .درصد از واریانس شادکامی را تبیین کرده است 17این متغیر به تنهایی  ،است

 1ر با ورود این متغی ،شده است وارد معادله فرزندپروری مقتدرانه شیوه آوری ومتغیر تاب

متغیر . در مرحله سوم (2R=118/1شده است )تغییر افزوده کامیواریانس شاد بر تبییندرصد 

 تغیربا ورود م که شده است وارد معادلهفرزندپروری مقتدرانه و استبدادی  شیوه،آوریتاب

سرانجام در  (.2R=133/1تغییرکامی تبیین شده است )از واریانس شاد درصد 3استبدادی، 

با  هک شده است وارد معادلهنیز گیرانهسهلفرزندپروری  شیوه ،آوریتاب متغیر مدل نهایی

کامی تبیین شده است درصد از واریانس شاد 113/1(  گیرانهسهل) ورود این متغیر

 .(R=1113/1)تغییرمجذور 

( در سطح خطای کوچکتر 12/71درمدل نهایی ) Fداری مقدار آزمون با توجه به معنی

ین و بنی تحقیق مرکب از چهار متغیر پیشتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیومی 13/1از 

ین بین قادرند تغییرات شادکامی را تبییک متغیر مالک مدل خوبی بوده و متغیرهای پیش

است که  23/1رسیونی با مقدار ضریب رگدارای  ،در مدل نهایی آوریتابمتغیر  .کنند

ه ازای یک توان نتیجه گرفت که باست و می کامیروی متغیر شاد باالترین تأثیر رگرسیونی

 واحد افزایش خواهد یافت. 23/1کامی به میزانمیزان شاد ،آوریمتغیر تابواحد افزایش در 

 گیریو نتیجه بحث

و  ستبدادی والدین با شادکامیا فرزندپروری بین شیوه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

والدین  گیرانهسهلفرزندپروری  ی بین شیوه و معناداران رابطه منفی و آموزدانشآوری تاب

آوری رابطه معناداری به دست اما با تاب رابطه مثبت و معنادار وجود داشت، با شادکامی

نیامد. همچنین نتایج نشان داد که بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین با شادکامی و 

 شادکامی رابطه وآوری وجود دارد. در نهایت بین تاب معنادار ان رابطهآموزدانشآوری تاب

الور های دبیری و دتحقیق با پژوهش این قسمت از هاییافته مثبت و معنادار به دست آمد.

باشد. مثال دبیری و ( همسو می3183(، سهرابی و حسنی )3183(، کمیجانی و ماهر )3131)
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فرزندپروری مستبدانه با شادکامی رابطه منفی معنادار  شیوه( نشان دادند که 3131دالور )

با  فرزندی –اند که کیفیت و نزدیکی روابط ولی وجود دارد. همچنین محققان دریافته

، ، بارونز، توبارهای پر خطر ارتباط دارد )کارموناپیامدهای رفتاری فرزندان در موقعیت

و  دبیری پژوهشهای با یافتهدر راستای نتایج پژوهش حاضر (. 3118، 3کانوبرا و مونتکوین

 اربا شادکامی رابطه مثبت و معناد انهگیرفرزندپروری سهل شیوه( نشان داد که 3131دالور )

ها دریافتند که سطوح آن خوانی دارد.( هم 3118)  3تریکو –های بلوچ دارد. این نتایج با یافته

 است. ها مرتبطنفس آنفرزندپروری به ویژه صمیمیت با سازگاری بعدی نوجوانان و عزت

( 3131)ن زریمعمار و عبدیجوادی، آقابخشی، رفیعی، عسگری، بیانها در راستای این یافته

ی بررسآموزان پسر آوری در برابر مصرف مواد در دانشابطه کارکرد خانواده و تابنیز ر

وری آکه نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار کارکردهای عاطفی خانواده با تاب کردند

 آموزان بود. دانش

ا و هاز تأثیرات کارکرد نقشتوان گفت می های پژوهشیین این قسمت از یافتهدر تب

هم هایی برای فرزندان فراتربیتی صحیح والدین در خانواده این است که فرصت هایروش

های خود را بشناسند و در جهت خودشکوفایی گام بردارند. ها و استعدادکه قابلیت شودمی

ه گونه ها بشود که وقت و انرژی آنآوری فرزندان باعث میاین مسئله عالوه بر افزایش تاب

گردد. پرداختن به امور مثبت و داشتن احساس این که والدین همواره  بهینه صرف امور مثبت

شود که احساس شادکامی در فرزندان شکل نقش حمایتی دارند، به نوبه خود باعث می

 بگیرد.

نیز اشاره کرد.  1توان به نتایج تحقیقات بامرینددر تأیید نتایج پژوهش حاضر میهمچنین 

کننده نوع تعامل و ارتباط والدین و دو عامل تعیین روی 3112تا  3333های وی در سال

-کنترل مطالعه کرده است. بعد پذیرندگی-دهی و توقعپاسخ-کودک یعنی پذیرندگی

دهی حاکی از میزان گرمی والدین و حمایت از کودک است که موجب افزایش توان پاسخ

                                                           
1. Carmona, Barrons, Tobar, Canobra & Montequin 

2. Bloch - Torrico 

3. Baumrind 
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بامریند  .(3112، 3ین)پلر شودکودک میدر ابراز وجود، حرمت خود و اعتماد به نفس باال 

دهنده هستند و ( دریافت که والدین مقتدری که پذیرنده و پاسخ3333هایش )در بررسی

کنند، در تحول شایستگی اجتماعی فرزندان خود در مقایسه با کنترل متوسطی را اعمال می

مقابل،  هستند. در کنندهگیرانه و مستبدانه به میزان بیشتری تسهیلهای فرزندپروری سهلشیوه

نظارت و کنترل ضعیف، استفاده نامتناسب از کنترل و یک ارتباط هیجانی منفی بین والدین 

و کودک به طور وسیعی با بزهکاری کلی یا مشکالت رفتاری آنان در آینده مرتبط بوده 

؛ دارلینگ و 3387، 1؛ کرنکوویچ و جوردانو3383، 3، بوردوین، هنگلر و ماناست )بالسکی

ها (. همچنین پژوهش3332، 2و کامن لوبر-، لوبر، زانگ، استوتمر؛ کینان3313، 9استنبرگ

ر کودکان تر دفرزندپروری مقتدرانه واجد پیامدهای رفتاری سازگارانه شیوهاند که نشان داده

 (.3111، 3، استاتین و نورمیشود )آنوالو نوجوانان می

ی والدین با شادکام فرزندپروری مقتدرانه شیوهدر خصوص تبیین ارتباط مثبت 

شادکامی باید گفت بر پایه  مستبدانه با شیوهآموزان و همچنین ارتباط منفی دانش

فرزندپروری قاطع با پیامدهای تحولی مثبت همچون روابط  شیوههای انجام شده، پژوهش

ای مشخص شد (. در مطالعه3339بهتر با همتایان رابطه دارد )استینبرگ و همکاران، 

بندی کرده بودند، باالترین نمره را در که والدین خود را به عنوان مقتدر طبقه نوجوانانی

سب شناختی و رفتاری کمقیاس کفایت اجتماعی و کمترین نمره را در مقیاس اختالل روان

آموزند (. فرزندان والدین مقتدر می3333 ،7، مونتس، استینبرگ و دورنباشکردند )لمبورن

 شود که نظرهای طرف مقابل در یک مذاکره دوستانهبهترین وجه رفع میکه تعارض وقتی به 

ها باعث حل مشکل به صورت مشترک و مؤثر به حساب آورده شود. این مجموعه مهارت

شده و روابط خوبی با همساالن را سبب شده و در نهایت به تشکیل یک شبکه خوب حمایت 

( و این 3182، زندنجفیپاشا شریفی و ترجمه  ؛3119،احمدی شود )کارمنجر می اجتماعی

                                                           
1. Pellerin 

2. Blaske 

3. Cernkovich & Giordano 

4. Darling & Steinberg 

5. Keenan, Loeber, Zhang, Stouthamer - Loeber, Van Kammen 

6. Aunola, Stattin & Nurmi 

7. Lambourn, Mounts, Steinberg & Dornbusch 
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رزندان های بامریند نشان داد که فشود. یافتهخود منجر به هیجان مثبت و افزایش شادکامی می

ان، و همکار بیری)د ل هستندایابند و شاد و سر حوالدین مقتدر، بسیار خوب پرورش می

3133). 

فرزندپروری مقتدرانه و تا حدودی آزاد های شیوهدر مجموع نتایج تحقیق نشان داد که 

 شیوهآموزان مؤثر باشد. همچنین تواند در ایجاد احساس شادکامی در دانشمنشانه می

ا توجه به بینی کند. بآوری را در فرزندان پیشتواند به خوبی تابفرزندپروری مقتدرانه می

ندپروری مثبت به های فرزشود در زمینه آموزش روشنتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

اندرکاران آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذیربط هایی از طرف دستوالدین کوشش

های فرزندپروری ناسالم جلوگیری شود. این امر به شیوهصورت گیرد تا از عواقب بعدی 

گیری زمینه شادکامی فرزندان نیز مؤثر باشد. داشتن فرزندان سالم تواند در شکلنوبه خود می

 ای سالم و شاد خواهد شد. اد در آینده باعث ایجاد جامعهو ش

 منابع

آوری، خودکارآمدی و استرس با رضایت از (. رابطه بین تاب3133ابوالقاسمی، علی. )

، ناسیشمجله مطالعات روانزندگی در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال و پایین. 

1(7 ،)313-323. 

؛ رفیعی، حسن؛ عسگری، علی؛ بیان معمار، احمد و خدا؛ آقا بخشی، حبیبجوادی، رحم

آوری در برابر مصرف (. رابطه کارکرد خانواده و تاب3131زرین، سهراب. )عبدی

فاه پژوهشی ر -نامه علمی، فصلآموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطرمواد در دانش

 .31-19(، 93)33، اجتماعی

های (. بررسی رابطه بین شیوه3133محمد. ) لو، رحیمه؛ بازدار، فاطمه و نریمانی،حاتم

نفس نوجوانان دختر و پسر، دانشگاه علوم آوری و عزتفرزندپروری والدین با تاب

پزشکی المللی روانپزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز، ششمین سمینار بین

 .33183کودک و نوجوان، شماره 
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(. تدوین 3133نژاد، محمدرضا. )و فلسفیدبیری، سولماز؛ دالور، علی؛ صرامی، غالمرضا 

 نامهفصلنفس و شادکامی. های فرزندپروری، شخصیت، عزتمدل روابط شیوه
 .3-33(، 11) 8، خانواده پژوهی

آوری بر سالمت (. اثرات تاب3188سامانی، سعید؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نازنین. )

ناسی بالینی ایران )اندیشه و شمجله روانپزشکی و روانروان و رضایت از زندگی. 
 .332-331(،31) 1، رفتار(

(. شیوه فرزندپروری والدین و رفتارهای ضد 3183سهرابی، فرامرز و حسنی، اعظم. )

 .72-88، 3، شماره 33نامه روانشناسی، دوره اجتماعی دختران نوجوان، فصل

شادکامی آکسفورد  (. اعتبار و روایی فهرست3183پور، احمد و آگاه هریس، مژگان. )علی

 . 13-31، 33، شماره شناسان ایرانینامه روانفصلها. در ایرانی

نامه (. بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسش3187پور، احمد و نورباال، احمدعلی. )علی

 .3و3شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه تهران. مجله اندیشه و رفتار، شماره 

ترجمه حسن پاشا شریفی و جلیل ، شناسی مثبتروان(. 3182) .، مژگاناحمدیکار

 (.3119زند(. تهران: انتشارات سخن )تاریخ انتشار به زبان اصلی، نجفی

 ، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.تربیت طربناک(. 3183کریمی، عبدالعظیم. )

لدین نوجوانان با های فرزندپروری وا(. مقایسه شیوه3183کمیجانی، مهرناز و ماهر، فرهاد. )

 ،نامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیفصلاختالل سلوک و نوجوانان عادی. 

3(11 ،)31-39. 

آوری در افراد وابسته به مواد در معرض خطر. (. عوامل مؤثر بر تاب3183محمدی، مسلم. )

 نامه دکتری روانشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.پایان

 .تربیت (. بررسی جایگاه و اهمیت و تأثیرات شادمانی در تعلیم و3181مرادی، مریم. )

 شناسی تربیتی، دانشگاه اصفهان.نامه کارشناسی ارشد روانپایان

(. شادمانی و شخصیت، 3189مرادی، مریم؛ جعفری، سید ابراهیم و عابدی، محمدرضا. )

 .31-73(، 3) 7، های علوم شناختیمجله علمی پژوهشی تازه
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