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  هاي شهر تهران ان دبيرستانآموز دانشهاي فرزند پروري با خودكارآمدي در  رابطه سبك

 4، رسول حشمتي3مريم خرازيان ،2، عيسي جعفري1علي اسماعيلي

  چكيده

 –ان بود. روش اين پژوهش، توصيفي آموز دانشآمدي در هاي فرزندپروري با خودكار هدف اين پژوهش، بررسي ارتباط سبك

آموز كه با روش دانش 120هاي تحقيق از  هاي شهر تهران بود. داده ان دبيرستانآموز دانشهمبستگي و جامعه آماري آن كليه 

نامه فرزندپروري  نامه پرسش آوري اطالعات از پرسش آوري گرديد. براي جمع اي انتخاب شدند، جمعگيري تصادفي خوشه نمونه

هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون  ها با استفاده از آزمون نامه خودكارامدي عمومي شرر استفاده شد. داده) و پرسشYPIيانگ (

داري وجود دارد. و رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه شيوه فرزندپروري با خودكارآمدي رابطه معني

فرزندپروري مستبدانه ارتباط منفي معنادار  شيوه فرزندپروري مقتدرانه با خودكارآمدي ارتباط مثبت معنادار، با شيوههمچنين بين 

   گيرانه رابطه منفي وجود دارد.فرزندپروري سهل وجود دارد و با شيوه

   انآموز دانشهاي فرزند پروري، خودكارآمدي،  سبكها: كليد واژه

  مقدمه

و كودك ، انتظارات و  نيوالد انيكه روابط م طوري دارد به ييكودك نقش بسزا يده در رشد و پرورش اجتماعخانوا كه ازآنجا

اي  ويژه گاهيكند جا كه كودك در آن رشد مي يطيپس مح ،نمايد ريزي مي طرح ندهيآ يهاي كودك را در روابط اجتماع واكنش

اعضاء خانواده  گريو د نيوالد نيشود. بنابرا ريزي مي ر آنجا پايهاو د يجسمان و يكودك و سالمت اجتماع تيدارد چراكه شخص

پرورش و  صيرشد نقا منجر بهشان  تربيتي وهيوتفريط در ش  كنند و افراط تيخواهند ترب كه مي يبه هر شكل راتوانند كودك  مي

ت فرزندان توسط والدين است كه ). نظارت و كنترل بخشي از فرايند تربي1372(باقري، شود  ناهنجار در كودكان مي يرفتار

هاي خاصي را در تربيت فردي و اجتماعي فرزندان خويش  هر خانواده شيوه). 1387كننده شيوه فرزند پروري است (احمدي،  تعيين

عي ، شود متأثر از عوامل مختلفي ازجمله عوامل فرهنگي ، اجتما هاي فرزند پروري ناميده مي ها كه شيوه گيرد . اين شيوه بكار مي

ها ، اعتقادات و رفتارهاي والدين كه در قالب الگوي  ). بنابراين نگرش1993و همكاران، 5 سياسي، اقتصادي و غيره است (هاردي

و  كند عامل بسيار مهمي در تكوين شخصيت و تثبيت خصوصيات اخالقي هاي فرزند پروري نمود پيدا مي خانوادگي يا شيوه

                                                             
  سنده مسئول)(نوي . استاديار دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران، ايران 1
  عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور، تهران، ايران.  2
  . كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد واحد بين الملل كيش 3
         . استاديار دانشگاه تبريز، تبريز، ايران 4

5. Hardey  
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يكي از متغيرهاي روانشناختي كه ممكن است  ).1382خصيتي است (كارگر شولي و پاك نژاد ،هاي فردي ، اجتماعي و ش توانايي

   هاي فرزندپروري باشد، خودكارآمدي است. متأثر از شيوه

باشد. ها و قابليت هايشان جهت انجام تكليف خاص ميها، ظرفيتخودكارآمدي از ديد بندورا قضاوت افراد در مورد توانايي

 يتيشخص يژگيو كي عنوان به و دارد يزندگ مسائل با فرد ييارويرو در يمهم نقش ،يتيشخص ريمتغ كي عنوان به خودكارآمدي

 خودكارآمدي اصطالح ).2005 همكاران، و1 كاپرا( باشد مؤثر يعامل ،يآموزش و يليتحص هاي موقعيت در تواند مي كنندهبيني پيش

 رييتغ در تواند مي خوبي به چگونه كه اين مورد در شخص باور به است يمبتن )1997( بندورا آلبرت ياجتماع- يشناخت هينظر بر كه

 يرفتار و يعاطف ،ي،اجتماعيشناخت هاي مهارت آن، وسيله به كه است اي سازنده توان خودكارآمدي، .دارد داللت باشد، موفق

 تواند مي فرزندپروري سبك. )2001، 2يپاستورل( شود مي دهي سازمان اثربخش، اي گونه به مختلف اهداف تحقق يبرا انسان

 طوركلي به. باشد آينده در فرزندان رفتاري مشكالت حتي و سالمت و رفاه ،يتحصيل عملكرد ،ياجتماع رواني رشد كننده بيني پيش

 با لدينيوا تقاضاهاي كه درحالي است؛ اجتماعي رواني كاركردهاي و اجتماعي هاي كفايت كنندهبيني پيش والدين دهي پاسخ ميزان

 ي ورفتار مشكالت از ياريبس شهير .دارد رابطه رفتاري مشكالت و تحصيلي عملكرد رفتاريمانند كنترل و مؤثر هاي فعاليت انجام

 تأثير يفرزندپرور هاي سبك از كيهر. نماييم جستجو آنان هاي ويژگي و نيوالد يتيترب يالگوها در ديبا را كودكان در يتيشخص

يكي از  ).1389 همكاران، ي،شكوه( دارد كودك ندهيآ يشخص اتيخصوص نيهمچن و ،يليتحص ،ياجتماع ييتوانا در يمتفاوت

تواند روي خودكارآمدي افراد خانواده به ويژه نوجوانان باشد. با توجه به كمبود پيشينه پژوهش در اين زمينه و اين تاثيرات مي

هاي فرزند  به بررسي اين مسئله پرداخته است كه آيا سبك حاضر اهميت نوع شيوه فرزندپروي در خودكارآمدي افراد، پژوهش

  آموزان رابطه دارد؟گيرانه) با خودكارآمدي دانشپروري ( مقتدرانه، استبدادي و سهل

 روش

آموزان دختر پژوهش حاضر به روش توصيفي از نوع همبستگي انجام گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش

  بود.  92 – 93هاي شهر تهران در سال تحصيلي  تحصيل در مقطع دبيرستانمشغول به 

اي از بين گيري تصادفي خوشهجهت جمع آوري اطالعات پس از هماهنگي با اداره آموزش و پرورش شهرتهران، به شيوه نمونه

كاهش خطاي نمونه گيري و جلوگيري  نفر انتخاب گرديد. در اين مطالعه براي 120ان مقطع دبيرستان شهر تهران تعداد آموز دانش

نفر افزايش داده شد.همچنين روش نمونه گيري نيز تصادفي خوشه اي بود بدين ترتيب كه بر اساس  120از افت آزمودني ها تا 

با  وزآم دانش 120دبيرستان دخترانه غير دولتي تعداد  2دبيرستان دخترانه دولتي و  4تهران ، 1هاي منطقه فهرست اسامي دبيرستان

آموز بصورت تصادفي دانش 20ها از هر پايه تحصيلي يك كالس هر خوشه شامل  تعيين شدند و با مراجعه به آن انتخاب تصادفي

  انتخاب شدند.
                                                             

1. Caprara 

2. Pastorelli 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 [دومين همايش ملّي روانشناسي مدرسه]

 [اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي]

 [دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي]

[ 95ارديبهشت  23 ] 

39 

 

 ابزار پژوهش

)يك ابزار اوليه براي شناسايي ريشه هاي دوران 1994، 1): پرسشنامه فرزند پروري (يانگYPIپرسشنامه فرزند پروري يانگ (

طور جداگانه، بر اساس نوع  آيتم دارد كه در آن پاسخ دهنده پدر و مادر خود را به 72ي طرح واره ها است. اين پرسشنامه كودك

يا  5رفتاري كه با وي داشته اند، در يك مقياس شش درجه اي رتبه بندي مي كند. تمام سوالهايي كه براي هر يك از والدين نمره 

عنوان نقطه برش  توان به احتمال قوي ازنظر باليني به را مي 6يا  5رض بر اين است كه نمرات شود زيرا ف داده شده مشخص مي 6

است كه ريشهاي تحولي طرحواره محروميت  5تا  1ريشهاي تحولي يك طرحواره خاص در نظر گرفت. تنها مورد استثناء سواالت 

نمره پايين نشان دهنده ريشه هاي والديني طرحواره هيجاني را مي سنجند و نمره گذاري آن برعكس است. در اين مورد، 

محروميت هيجاني است . در اين پرسشنامه برخالف پرسشنامه طرحواره، اگر فقط يكي از سواالت مربوط به طرحواره، نمره بااليي 

%را 7% ، 91خ با دامنه هاي ، روان سنجي پس از تحليل عاملي، آلفاي كرونباداشته باشد، ميتوان آن سوال را معتبر دانست خصيصه

). در ايران فرم اصلي 1994(يانگ،  نشان داد. هم چنين، نتايج بازآزمايي بيانگر اعتبار باال بود و اعتبار سازه در حد قابل قبولي بود

ي، دانشجوي ايراني اجرا گرديده است . با استفاده از روش دو نيمه ساز 62اين پرسشنامه توسط صلواتي ترجمه شده و سپس در 

  ).1995% به دست آمد (صلواتي، 80و براي فرم پدر ضر يب اعتبار  %69براي فرم مادر ضريب اعتبار 

دانشجوي روانشناسي بود كه  506نمونه اصلي مورد مطالعه جهت ساخت آزمون شامل  شرر: 2پرسشنامه خودكارامدي عمومي

آزمون براي اندازه گيري انتظارات خودكارامدي عمومي  مقياس خودكارامدي و شش اندازه شخصيتي را تكميل كردند. ماده هاي

هاي اجتماعي يا شايستگي هاي حرفه اي است اين موارد بر موضوعات زير متمركز است. الف ( گرايش به  مواردي مانند مهارت

مقياس خودكارامدي  آغازگري رفتار)، ب( تمايل به تكميل رفتار)، ج( پافشاري در انجام تكاليف در صورت ناكامي). به هر ماده

گزينه است. بدين ترتيب ماده هاي شماره  5ماده بوده و هر ماده داراي  17مقياس شرر داراي گيرد.  نمره تعلق مي 5تا  1عمومي از

، 4، 2مي گيرند و بقيه آيتم ها يعني شماره هاي  1الي  5كه بر حسب مقياس ليكرت است به ترتيب نمراتي از  15، 13، 9، 8، 3، 1

و پايين  85مي گيرند. بدين ترتيب باالترين نمره خودكارآمدي در اين مقياس  5تا  1نمراتي از  17، 16، 14، 12، 11، 10، 7، 6، 5

%با طول / استفاده كرد. 76و 7جهت بررسي پايايي مقياس خودكارامدي از روش دونيمه كردن  1376. براتي مي باشد 17ترين نمره 

% به دست آمد كه 79%و آلفاي كرونباخ يا همساني كلي سؤاالت76براون با طول برابر - وش اسپيرمنضريب اعتبار آزمون ازطريق ر

 ).1388جهاني ملكي، (رضايت بخش بود 

  نتايج

هاي فرزند پروري و خودكارآمديشيوه هاي پرسشنامهعاملهاي آماري مشخصه 1 جدول  

                                                             

1 Young 

2 General Self Efficacy Scale 
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دي
رآم
كا
ود
خ

  
 هاي فرزند پروريشيوه 

گيرانهسهل  انهمقتدر    مستبدانه 

 ميانگين 36.1429 36.2829 35.1057  11/87

 انحراف استاندارد 5.68436 11.02134 8.05445  033/10

 چولگي 1.487- 872.- 633.-  126/0

 كشيدگي 2.432 520.- 275.  - 009/0

 حداقل 9.00 12.00 7.00  63

 حداكثر 42.00 49.00 49.00  120

  جمع كل 12650.00 12699.00 12287.00  27789

آموزان محاسبه شده هاي فرزند پروري مادران دانشهاي آماري پرسشنامه شيوهنشان داده شده است، شاخص 1جدول چنان كه در 

ي فرزند پروري مقتدرانه است؛ اين مقدار است. بيشترين ضريب پراكندگي در گروه مادران اين گروه، مربوط به خرده مقياس شيوه

دهد نمرات آموزان مقدار زيادي است كه نشان ميهاي ديگر در گروه مادران دانشضريب پراكندگي خرده مقياسدر مقايسه با 

ي فرزند پروري مقتدرانه متجانس نيست. كمترين ضريب پراكندگي در گروه مادران اين گروه، مربوط افراد در خرده مقياس شيوه

هاي ديگر در گروه ؛ اين مقدار در مقايسه با ضريب پراكندگي خرده مقياسي فرزند پروري مستبدانه استبه خرده مقياس شيوه

تر است. ي فرزند پروري مستبدانه متجانسدهد نمرات افراد در خرده مقياس شيوهمادران اين گروه مقدار كمتري است كه نشان مي

آموزان دختر از هاي خودكارامدي در دانش) با مؤلفهگيرانههاي فرزند پروري (مقتدرانه، مستبدانه، سهلبه منظور بررسي رابطه شيوه

 ارائه شده است. 2آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول 

  هاي فرزند پروري با خودكارآمديرابطه شيوه 2جدول 

  خودكارآمدي

  هاي فرزند پروريشيوه

 404/0**  ضريب همبستگي  مقتدرانه

 000/0 معناداري

 - 167/0* ضريب همبستگي  همستبدان

 029/0 معناداري

 - 099/0 ضريب همبستگي  گيرانهسهل

 102/0 معناداري
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فرزند پروري مقدرانه ارتباط مثبت معنادار وجود دارد و با  نشان داده شده است خودكارآمدي با شيوه 2همان طور كه در جدول 

گيرانه رابطه منفي دارد ولي ي فرزند پروري سهلوجود دارد و همچنين با شيوهي فرزند پروري مستبدانه ارتباط منفي معنادار شيوه

هاي فرزند پروري از رگرسيون چند متغيره استفاده شد. در خودكارآمدي بر پايه شيوه بيني نمره اين مقدار معنادار نيست. براي پيش

  دهد.هاي فرزندپروري را نشان ميشيوه بيني خودكارآمدي بر پايهزير جداول تحليل رگرسيون براي پيش

 هاي فرزند پروري با خودكارآمديضريب همبستگي چندگانه شيوه 3جدول 

 برآورد خطاي معيار ضريب تبيين اصالح شده Rضريب تبيين  R شاخص

 32592/8 323/0 367/0 532/0 خودكارآمدي

است.  638/0برابر  خودكارآمديفرزند پروري و هاي دهد ضريب همبستگي چندگانه بين شيوهنشان مي 3همانطور كه جدول 

بين است و اين ضريب در درصد تغييرات خودكارآمدي ناشي از متغير پيش 32ضريب تبيين اصالح شده نيز حاكي از آن است كه 

  دار است.معني 01/0سطح آلفاي 

  گيريبحث و نتيجه

نتايج حاكي از آن بود كه دكارآمدي صورت گرفت. هاي فرزند پروري با خو اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين سبك

فرزند پروري مستبدانه ارتباط منفي معنادار  فرزند پروري مقتدرانه ارتباط مثبت معنادار وجود دارد و با شيوه خودكارآمدي با شيوه

نيست. اين يافته با نتايج پژوهش  گيرانه رابطه منفي دارد، ولي اين مقدار معنادارفرزند پروري سهل وجود دارد و همچنين با شيوه

هاي اجتماعي و  ) در تحقيقي با عنوان ارتباط سبك فرزند پروري والدين با مهارت1386باشد. يوسفي () همسو مي1386يوسفي (

طع و يا عنوان قا در فرهنگ ايراني، ادراك از خانواده به به اين نتيجه رسيد كه ان دبيرستانيآموز دانشهايي از خودكارآمدي  جنبه

عنوان صميمي و  بيني كننده رفتارهاي غير اجتماعي، پرخاشگري و رفتارهاي تكانشي افراد؛ و ادراك از خانواده به مستبد، پيش

هاي همسو با نتايج تحقيق ان است. همچنين از پژوهشآموز دانشهاي خودكارآمدي  بيني كننده تمامي جنبه حمايت كننده، پيش

فرزندپروري مقتدرانه با  ) اشاره كرد، در اين مطالعه مشخص شد كه شيوه2012شاورز و بهارودين (توان به پژوهش كحاضر مي

فرزندپروري و تبعات بعدي آن در زندگي  منبع كنترل دروني و خودكارآمدي باال رابطه دارد كه اين موضوع نشانگر اهميت شيوه

ترين و اصلي ترين عوامل در  عنوان يكي از مهم و باورهاي خودكارآمدي به بيني عملكردها تبيين و پيشافراد است. به عقيده بندورا 

) درباره نقش باورهاي خودكارآمدي در 1997هاي كليدي بندورا (). استدالل1997شود (بندورا، تبيين رفتارهاي انساني محسوب مي

ها اعتقاد دارند،قرار دارد تا آنچه  ه آنچه كه آنعملكرد انسان اين است كه سطح انگيزه، شرايط مطلوب و اعمال افراد بيشتر بر پاي

بيني  هايشان دارند بهتر پيش تواند به ويله باورهاي كه در مورد توانايي كه واقعاً درست است.به همين خاطر چگونگي رفتار انسان مي

ي باورهاي خودكارآمدي از عوامل وسيله آنچه كه واقعاً قادر به انجام دادن آن هستند. بر پايه شواهد تجربي و پژوهش شود تا به

هاي مناسب در شرايط رواني حلكننده رفتار در روابط بين فردي، تصميم گيري در فرصت هاي متفاوت موجود ، انتخاب راه تعيين
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 فرزند پروري شيوهتوان گفت كه ). در مجموع مي1382هاي پيشرفت است. (فوالد چنگ،  بحراني و فشارزا در بسياري از موقعيت

  نمايد. سالم از قبيل شيوه مقتدرانه فضاي سالم و ايمني را براي رشد خودكارآمدي در افراد فراهم مي

توان روابط به دست آمده از آن را علت و معلولي قلمداد كرد.  همبستگي بود، نمي –از آنجا كه روش تحقيق حاضر توصيفي 

ان بود وسعت تعميم نتايج به ساير جوامع آموز دانشنيز كه عبارت از  شناختي مذكور، جامعه مورد مطالعه عالوه بر محدوديت روش

سازد. با توجه به نتايج پژوهش حاضر نياز است كه مديران و مسئوالن آموزش و پروش جهت افزايش ميزان  را محدود مي

آموزان انواع لدين دانشهاي آموزشي با دعوت از وافرزندپروري توجه كنند و در قالب كارگاه خودكارآمدي، بر نقش شيوه

  را روي كودكان آموزش دهند. فرزندپروري و اثرات آن هايشيوه
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