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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 هاي فرزندپروري والدين با خالقيت فرزندان آنانبررسي رابطة شيوه

 
 ∗رضا كريمي وكيلعلي

 **اعظم اكله

 

رود، بنابراين  شود و در خانواده از دنيا مي       شود، در خانواده بزرگ مي    انسان در خانواده متولد مي    :  مقدمه و هدف  
بررسي رابطه بين   پژوهش حاضر    هدف.  بررسي كاركردهاي خانواده در هر زماني از مسائل مهم و ضروري است              

آموزان مدارس دوره راهنمايي و متوسطه شهرستان رزن در سال           ي والدين دانش  هاي فرزند پرور  خالقيت با شيوه  
 . بود92-91تحصيلي 

هاي فرزندپروري با خالقيت      باشد كه در آن رابطه بين شيوه         روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي مي        :  روش
. ان شهرستان رزن بودند   آموزان مقطع راهنمايي و دبيرست     جامعه پژوهش، دانش  .  فرزندان مورد بررسي قرار گرفت    

آموزان موجود در اين    آموز مقطع راهنمايي و دبيرستان بودند كه از بين دانش           نفر دانش  80نمونه پژوهش حاضر    
اي انتخاب گرديدند و     گيري خوشه   نفر متوسطه به روش نمونه     40آموز مقطع راهنمايي و       نفر دانش  40شهرستان  
هاي فرزندپروري توسط والدين آنها تكميل گرديد و سپس رابطه             يوههاي خالقيت توسط فرزندان و ش       پرسشنامه

هاي خالقيت عابدي          ها، پرسشنامه  ابزارهاي گردآوري داده  .  بين آنها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت             
 .بودند) 1973(و مقياس فرزندپروري بامريند) 1363 (

بين سبك  .  آموزان رابطه معنادار منفي وجود دارد         در دانش  فرزندپروري استبدادي و خالقيت     بين سبك :  نتايج
فرزندپروري اقتدار   بين سبك .  آموزان رابطه معنادار مثبت وجود دارد       فرزندپروري آزادگذاري و خالقيت در دانش      

 .آموزان رابطه معنادار مثبت وجود دارد منطقي و خالقيت در دانش

باشد و   گام اول تحت تأثير رفتارها و كاركردهاي والدينش مي           شك رفتارها و كاركردهاي هر فرد در          بي:  بحث
والدين با تقويت و يا تنبيه رفتار فرزندان نقش مهمي در بروز و ظهور رفتارهاي فرزندان خود دارند؛ به عبارت ديگر                     

ها  وه فرزندپروري والدين در خالقيت فرزندانشان نقش دارد و آنها با اتخاذ هر كدام از اين شي                        سبك و شيوه   
 .مي توانند فرزندان خود را به سمت خالقيت سوق داده و يا آنها را از آن بازدارند

 .آموزان، والدينهاي فرزندپروري، سبك فرزندپروري، دانش خالقيت، شيوه:هاكليدواژه
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