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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 المت رواني دانش آموزانبررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري باخود كارآمدي و س

 
 *زهرا آهنگريان

 **اكرم زارعكار

 ***كيكاوس عبدي  

 ****سروش قبادي

                                                                          
 پايه ي   مقاله  حاضر به بررسي رابطه ي شيوه هاي فرزندپروري با خود كارآمدي و سالمت رواني دانش آموزان               :مقدمه

 .  پرداخته است1392-93 تنكابن در سال تحصيلي   شهرستان هايسوم دبيرستان

 پسر و   193 نفر، كه    360حجم نمونه موردمطالعه شامل      .  اين تحقيق از نوع پيمايشي ـ همبستگي است         :  روش
سشنامه شيوه هاي  جمع آوري اطالعات به وسيله  پر    .   دختر و از نوع نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي مي باشد        167

 .فرزندپروري شيفر، خود كارآمدي شرز و همكاران و سالمت عمومي گلدبرگ و هيلر انجام شده است

بين خود كارآمدي دانش آموزاني كه والدين آنها شيوه هاي فرزندپروري متفاوتي             :  يافته ها نشان داد كه    :  هايافته
دانش آموزاني كه شيوه هاي فرزندپروري متفاوتي را تجربه        سالمت رواني   .  داشته اند، تفاوت معني داري وجود دارد     

بين سالمت رواني و خود كارآمدي رابطه مثبت و معني داري وجود            .  كرده اند، بصورت معني داري باهم تفاوت دارد     
 .بين سالمت رواني دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود ندارد. دارد

العات در مورد شيوه هاي فرزندپروري، نگرش والدين نيز در بسياري از زمينه ها            باتوجه به گسترش اط   :نتيجه گيري 
دستخوش تغيير شده است و امروزه والدين نسبت به نيازهاي فرزندان خود آگاه تر و هوشيارتر و احتماالً بمراتب                     

 انعطاف پذيرتر شده اند 

 . شيوه هاي فرزندپروري، خود كارآمدي، سالمت رواني:كليدواژه ها
 

 
 و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس  كارشناس ارشد روانشناسي باليني *

                                                                              com.yahoo@1010_star_Alone 
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني                                                                  **

 رشناس ارشد روانشناسي باليني                                                      كا ***
 دانشجوي كارشناسي روانشناسي باليني، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس ****

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

