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چکیده
شیوهی فرزندپروری ،عاملی تعیینکننده و اثرگذار است که نقش مهمی را در آسیبشناسی روانی و رشد
کودکان ایفا میکند و کیفیت رابطه والد-کودک اثر معناداری روی عزتنفس ،شادکامی و بهزیستی افراد
دارد .هدف این پژوهش،تعیین رابطه بین شیوههای فرزندپروری با تابآوری و شادکامی دانشآموزان بود.
روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
شهرستان اسالمشهر بود که در سال تحصیلی  3133-3133مشغول به تحصیل بودند .نمونه نهایی پژوهش 183
نفر از دانشآموزان بود ( 331دختر 331 ،پسر) که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.
به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامههای فرزندپروری بامریند ،مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون و
آزمون شادکامی آکسفورد استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش نیز با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که بین شیوه فرزندپروری استبدادی والدین با
شادکامی و تابآوری دانشآموزان رابطه منفی و معنادار وجود دارد .همچنین بین شیوه فرزندپروری
آزادمنشانه با شادکامی فرزندان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت؛ ولی شیوه فرزندپروری آزادمنشانه با
تابآوری رابطه معنادار نداشت .همچنین بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه با شادکامی و تابآوری
دانشآموزان رابطه معنادار وجود داشت .در مجموع ،نتایج تحقیق نشان داد که شیوه فرزندپروری استبدادی
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به طور منفی شادکامی و تابآوری را در دانشآموزان پیشبینی میکند .همچنین شیوه فرزندپروری آزاد
منشانه و مقتدرانه میتواند به طور مثبت شادکامی را در دانشآموزان تبیین کند .ولی شیوه فرزندپروری
مقتدرانه به طور قویتری میتواند شادکامی و تابآوری را در دانشآموزان پیشبینی کند.

واژگان کلیدی :تابآوری ،دانشآموزان ،شادکامی ،شیوههای فرزندپروری

مقدمه
پژوهشهای متعددی که به بررسی علتها و پیامدهای مشکالت رفتاری کودکان
پرداختهاند ،حاکی از آن است که رفتارهای مشکلساز کودکان از تعامل چندگانه عوامل
بیولوژیکی ،محیطی و خانوادگی نشأت میگیرد (کزدا ،آیبرگ ،ریچ و کوئریدو،)3119 ،3
که در میان عوامل خانوادگی ،فرزندپروری با ماندگاری و انتقال مشکالت رفتاری کودک
به دوران تحولی بعدی رابطه مستقیم دارد (میلر -لوییز ،باگورست ،ساویر ،پریور ،کالرک،
آرنی و دیگران .)3113 ،3به عبارت دیگر شیوه فرزندپروری و کیفیت رابطه والد-کودک
اثر معناداری روی عزتنفس ،شادکامی و بهزیستی افراد دارد .شیوه فرزندپروری ،عاملی
تعیینکننده و اثرگذار است که نقش مهمی را در آسیبشناسی روانی و رشد کودکان ایفا
میکند .این که والدین کدام یک از انواع شیوههای فرزندپروری را در خانواده اتخاذ کنند
تأثیر مهمی بر ابعاد مختلف زندگی فرد میگذارد.هدف همه شیوههای فرزندپروری،
شکلدهی به شخصیت روانی فرد است .شیوه مقتدرانه ،مناسبترین روش فرزندپروری
است .بر اساس پژوهشهای انجام شده شیوه فرزندپروری مقتدرانه با پیامدهای تحولی مثبت
همچون پیشرفت تحصیلی بیشتر ،اتکا به خود باالتر ،کجرفتاری کمتر و روابط بهتر با همتایان
رابطه دارد (استینبرگ ،المبورن ،دارلینگ ،مونتس و دورنباش.)3339 ،1
با توجه به اینکه در پژوهشهای قبلی بیشتر بر روی پیامدهای منفی شیوههای
فرزندپروری تأکید شده است ،در این پژوهش بیشتر بر روی پیامدهای مثبت شیوههای
فرزندپروری یعنی شادکامی و تابآوری فرزندان تأکید شده است .تحقیقات مختلفی به
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بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری ،شادکامی ،عزتنفس و مؤلفههای سالمتروان
پرداختهاند (لوپز3112 ،3؛ چان و کو3113 ،3؛ هاور ،اوتن ،ورایس و انگلس.)3113 ،1
تابآوری از جمله راهبردهای مقابلهای است که به فرد کمک میکند تا با شرایط
استرسزا روبهرو شده و از اختالالت بیماریزا نجات یابد (ایزدنیا ،امیری ،جهرمی و حمیدی،
 .)3183تابآوری به عنوان عاملی برای سازگاری موفقیتآمیز با تغییرات و توانایی مقاومت
در برابر مشکالت شناخته شده است (مکآلیستر و مککینان3113 ،9؛ آهرن و نوریس،2
 .)3133تابآوری به فرد این امکان را میدهد که بتواند از مهارت سازگارانه خود سود
جسته و شرایط استرسزا را به فرصتی برای یادگیری و رشد تبدیل کند و با تمرکز بر مشکل
استرس را در فرد ،کنترل کند (ویلکز .)3118 ،3تابآوری تنها روش سازگاری با استرس
نیست .بلکه به معنی بهبود ،انعطافپذیری و برگشت به حالت اول میباشد .در تابآوری
مقولههای تحمل ،بهبودی و انعطافپذیری مستتر است .شخص تابآور با استرسها،
چالشها و حوادث زندگی خود روبهرو شده و همچنین حضور فعاالنه در محیط زندگی
خود دارد (ذاکری ،جوکار و رزمجویی .)3183 ،تابآوری به نحوی سطوح استرس و
ناتوانی را در شرایط استرسزا تعدیل میکند و در واقع فرایند پویای انطباق و سازگاری
مثبت با تجارب تلخ و ناگوار در زندگی میباشد (ابوالقاسمی و تکلوی ورنیاب.)3183 ،
میتوان گفت تابآوری باعث ارتقای مهارت حل مسأله در افراد میشود (صالحی ،آزاد و
نعمتی .)3131 ،تحقیقات نشان داده است که جوانان با تابآوری کم در معرض خطرات
بیشتری از نظر مشکالت روانی از قبیل افسردگی ،ناامیدی ،اختالالت رفتاری ،خشونت،
مصرف سیگار و مواد مخدر و انجام فعالیتهای جنسی مهارنشده قرار دارند و از نظر پیشرفت
تحصیلی دچار ضعف و نقصان میباشند (یو ،الو ،مک ،زانگ ،لویی ،زانگ.)3133 ،7
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شادکامی و نشاط نیز یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر هستند که تأثیر عمدهای در
شکلگیری شخصیت و سالمت روان دارد .شادکامی یکی از متغیرهایی است که در سالهای
اخیر در حوزه روانشناسی سالمت مورد توجه قرار گرفته است .پژوهشهایی هم که در این
زمینه انجام شده است مؤید رابطه مستقیم آن با بهبود سیستم ایمنی بدن میباشند.
سیلبرمن3371(3؛ به نقل از مرادی )3181 ،معتقد است در مسائل تربیتی باید شادی ،لذت،
رشد و تکامل فردی در کنار آموزش و تحول عقالنی صادقانه مورد توجه قرار گیرد .زیرا
شادی محصول زندگی متعادل ،متنوع و رضایتبخش است که در آن نیازهای اساسی انسان
برآورد شده است .ژاپنیها در آخرین گزارش خود در قالب الگوی قرن  33به این نکته
اساسی اشاره میکنند که هدف تعلیم و تربیت از این پس باید پرورش «شور و شوق زندگی»
در محیطی توأم با فرصت رشد باشد و بر تفکری که به فردیت توجه میکند متمرکز باشد
(کریمی )3183 ،و به اعتقاد نودینگ )3111( 3یکی از مهمترین رسالتهای آموزش و
پرورش ،ایجاد سرزندگی و پویایی در جامعه است .تحقیقی که هوپکه3113( 1؛ به نقل از
مرادی ،جعفری و عابدی )3189 ،با همکاری دانشگاه هاروارد و مرکز بشر دوستی دانشگاه
ایندیانا انجام داد نشان داد افرادی که از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتری دارند و بهتر
میتوانند با مردم رابطه برقرار کنند نسبت به افرادی که از نظر مالی غنیتر ولی روابط
اجتماعی مطلوبی ندارند ،شادمانترند.
تاکنون تحقیقات کمی به تأثیر شیوههای فرزندپروری بر متغیرهایی که در حوزه سالمت
روان میگنجند پرداختهاند و بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است بر روی
اثرات منفی شیوههای ناسازگار فرزندپروری متمرکز بوده است .مثال حاتملو ،بازدار و
نریمانی ( )3133به بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری والدین با تابآوری و عزت
نفس نوجوانان دختر و پسر پرداختند که نتایج نشان داد نوع شیوههای فرزندپروری والدین،
تابآوری و عزت نفس را در دانشآموزان پیشبینی میکند .آنها همچنین دریافتند که
خانواده ،مدرسه ،رسانهها و دوستان منبع اصلی و تأثیرگذار هر جامعهای میباشند که خانواده
1. Silberman
2. Nodding
3. Hopke
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اولین و بیشترین تأثیر را بر روی فرزندان دارد .لذا افرادی که دارای تابآوری وعزتنفس
باال هستند و از سالمتروان برخوردارند ،از خانوادههایی هستند که شیوه فرزندپروری غالب
والدین،مقتدرانه است .والدین این خانوادهها در عین کنترل ،رابطهای گرم و صمیمی با
فرزندان دارند و افراد دارای اختاللهای رفتاری ،ضد اجتماعی ،ولگردی و رفتارهای تکانشی
از خانوادههایی هستند که شیوه فرزندپروری آنها مستبدانه و سهلگیرانه بوده و رابطه والدین
با آنها سرد و غیر صمیمی میباشد .با توجه به نتایج تحقیقات گذشته و اهمیت آثار شیوههای
فرزندپروری بر روی نسل آینده کشور ،در پژوهش حاضر سعی شد تا به بررسی ارتباط بین
شیوههای فرزندپروری و تابآوری و شادکامی دانشآموزان پرداخته شود.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر همبستگی بود این تحقیق از نظر هدف ،بنیادی و از نظر روش ،توصیفی
از نوع همبستگی است.
برای بررسی ادبیات موضوع تحقیق از شیوهی کتابخانهای استفاده شد و برای جمع آوری
دادههای مربوط به متغیرها از روش میدانی (پرسشنامهای) بهره گرفته شد .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اسالمشهر بود که دامنه
سنی آنها بین  33تا  38سال و در سال تحصیلی  3133-3133مشغول به تحصیل بودند .حجم
نمونه پژوهش بر اساس جدول مورگان 183 )3331( 3نفر از دانشآموزان بود ( 331دختر،
 331پسر) که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .بدین
ترتیب که در ابتدا از لیست کلیه دبیرستانها و هنرستانهای اسالمشهر  31دبیرستان و هنرستان
به روش تصادفی انتخاب شدند .سپس از کلیه کالسهای موجود در مدارس منتخب1 ،
کالس به روش قرعهکشی انتخاب و برسشنامههای شادکامی آکسفورد ،پرسشنامه
تابآوری کانر و دیویدسون و فرزندپروری بامریند را تکمیل نمودند .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از شاخصهای توصیفی نظیر میانگین ،انحراف معیار و همبستگی پیرسون و در بخش

1. Morgan

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره سی و هفتم ،سال یازدهم ،پاییز 44

02

استنباطی از تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون  tبرای مقایسه دو نمونه مستقل استفاده
شد.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد :1این پرسشنامه توسط آرگیل و لو )3331( 3تهیه شده
و  33ماده دارد .هر یک از سؤالهای این آزمون  9گزینه دارد که از  1تا  1نمره به آنها
اختصاص مییابد .بنابراین حداکثر نمره آزمون  87است .روایی و پایایی این پرسشنامه در
تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است .به عنوان مثال آرگیل و لو ( )3331پایایی
این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ در مورد  197آزمودنی بررسی کردند
و ضریب آلفای  1/31را به دست آوردند .همچنین علیپور وآگاههریس ( )3183پایایی و
روایی پرسشنامه شادی آکسفورد را بررسی کردند که در این بررسی آلفای کرونباخ برای
کل فهرست برابر با  1/33بود .آنها برای سنجش روایی عاملی این مقیاس از روش تحلیل
عوامل استفاده کردند که توانست  27درصد واریانس کل را تبیین کند .آلفای کرونباخ هر
یک از عوامل پنجگانه رضایت ( )1/38( ،)1/83( ،)1/89( ،)1/83و ( )1/28به دست آمد.
ضریب پایایی مقیاس درمطالعه حاضر با استفاده از آلفای کرانباخ  1/89به دست آمد.
پرسشنامه شیوههای فرزندپروری بامریند(  :3) 1991این پرسشنامه بر اساس نظریه
بامریند ،برای بررسی الگوهای نفوذ و شیوههای فرزندپروری ساخته شده است .این
پرسشنامه شامل  11ماده است که  31ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق 31 ،9ماده به شیوه
استبدادی 2و  31ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی 3والدین در امر پرورش فرزند مربوط
میشوند .در این پژوهش آزمودنی باید شیوه ادراکشده فرزندپروری والدین خود را با
مطالعه هر ماده ،با عالمت بر حسب یک مقیاس  2درجهای (کامالً مخالفم -مخالفم -تقریباً
مخالفم -موافقم و کامالً موافقم) مشخص کند که به ترتیب از صفر تا  9نمرهگذاری شده و
با جمع نمرات 1،نمره مجزا در مورد آزادگذاری مطلق ،استبدادی و اقتدار منطقی برای هر
1. oxford happiness questionnaire
2. Argyle & Lu
3. baumrind parenting styles questionnaire 1991
4. Permissive
5. Authoritarian
6. Autoritarive

03

رابطه شیوههای فرزندپروری و تابآوری با شادکامی دانشآموزان

آزمودنی به دست میآید .بوری )3333(3میزان پایایی این پرسشنامه را با روش بازآزمایی
 1/83برای آزادگذاری 1/82 ،برای استبدادی و  1/33برای اقتدار منطقی پدران گزارش
نمود .ضریب اعتبار پرسشنامه شیوههای فرزندپروری بامریند در این تحقیق  1/319برای
اقتدار منطقی و  1/331برای شیوه استبدادی و  1/831برای شیوه آزادگذاری به دست آمد.
پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون :)2003( 2این پرسشنامه شامل  32سؤال
است و پاسخهای هر سؤال به صورت یک طیف لیکرت  2درجهای میباشد و برای هر گزینه
نمرات  1-9به صورت کامال نادرست (نمره صفر) ،به ندرت درست (نمره  ،)3گاهی درست
(نمره  ،)3اغلب درست (نمره  )1و همیشه درست (نمره  )9امتیازبندی میشود .دامنه امتیاز
قابل کسب بین  1تا  311میباشد و هر چه امتیاز به دست آمده به  311نزدیکتر باشد،
نشاندهنده تابآوری بیشتر است .نمره کلی تابآوری به چهار سطح (،)33-21( ،)1-32
( )73-311( ،)23-72طبقهبندی میشود .سامانی ،جوکار و صحراگرد ( )3188ضریب آلفای
کرانباخ این مقیاس را در دانشجویان  1/87به دست آوردهاند .ابوالقاسمی ( )3133و محمدی
( )3183نیز ضریب آلفای کرونباخ این ابزار را  1/87گزارش کردهاند .ضریب پایایی مقیاس
با استفاده از آلفای کرانباخ در پژوهش حاضر  1/33به دست آمد.

یافتههای پژوهش
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

شادکامی

91/91

31/79

تابآوری

21/33

37/33

فرزندپروری سهلگیرانه

33/91

7/33

فرزندپروری استبدادی

38/18

3/91

فرزندپروری مقتدرانه

38/19

7/38

1. Buri
2. Connor-Davidson Resilience Scale: CD-RISC
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با توجه به جدول فوق میانگین نمره شادکامی ،44/4تابآوری  34/99است .نتایج
همچنین حاکی از آن است که فرزندپروری مقتدرانه ( )82/44بیشترین میانگین را
به خود اختصاص داده است.
جدول  .8همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

شادکامی

شادکامی

3

تابآوری

**1/23

3

مقتدرانه

**1/13

**1/12

استبدادی
سهلگیرانه

تابآوری

**

**

-1/32

-1/33

**

1/17

1/38

مقتدرانه

استبدادی

سهلگیرانه

3
**

-1/93

**

1/11

3
**

1/93

3

* P < 5/550؛ P < 5/50

**

نتایج ماتریس همبستگی در جدول  3نشاندهنده آن است که بین شیوه فرزندپروری
استبدادی والدین با شادکامی و تابآوری رابطه منفی و معنادار و بین شیوه فرزندپروری
مقتدرانه والدین با شادکامی و تابآوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین بین شیوه
فرزندپروری سهلگیرانه والدین با شادکامی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین شیوه
سهلگیرانه و تابآوری رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول  .4خالصه نتایج رگرسیون شیوههای فرزندپروری و تابآوری بر شادکامی دانشآموزان
مدل

متغیر

R

R2

3

تابآوری

1/33

1/17

تابآوری

1/39

1/937

3

**

317/11

**

1/133

1/29

1/131

1/31

**2/13

1/131

1/21

**33/79

مقتدرانه

1/113

1/33

**9/73

استبدادی

-1/113

-1/31

**-3/71

1/131

1/233

**33/79

مقتدرانه

1/118

1/38

**9/37

استبدادی

-1/113

-1/33

**-3/83

مقتدرانه

تابآوری
9

**319/31

1/133

1/33

**32/11
33/33

تابآوری
1

F

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

T

1/32

1/33

1/938

1/919

**32/38

**71/12

رابطه شیوههای فرزندپروری و تابآوری با شادکامی دانشآموزان
سهلگیرانه

1/119

07
1/173

*3/13

 P < 5/50؛ P < 5/50
*

**

نتایج حاکی از آن است در مدل اول که متغیر تابآوری وارد معادله رگرسیون شده
است ،این متغیر به تنهایی  17درصد از واریانس شادکامی را تبیین کرده است .در مرحله بعد
متغیر تابآوری و شیوه فرزندپروری مقتدرانه وارد معادله شده است ،با ورود این متغیر 1
درصد بر تبیین واریانس شادکامی افزوده شده است (تغییر .)R2=1/118در مرحله سوم متغیر
تابآوری،شیوه فرزندپروری مقتدرانه و استبدادی وارد معادله شده است که با ورود متغیر
استبدادی 3 ،درصد از واریانس شادکامی تبیین شده است (تغییر .)R2=1/133سرانجام در
مدل نهایی متغیر تابآوری ،شیوه فرزندپروری سهلگیرانه نیزوارد معادله شده است که با
ورود این متغیر (سهلگیرانه)  1/113درصد از واریانس شادکامی تبیین شده است
(تغییرمجذور .)R=1/1113
با توجه به معنیداری مقدار آزمون  Fدرمدل نهایی ( )71/12در سطح خطای کوچکتر
از  1/13میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از چهار متغیر پیشبین و
یک متغیر مالک مدل خوبی بوده و متغیرهای پیشبین قادرند تغییرات شادکامی را تبیین
کنند .متغیر تابآوری در مدل نهایی ،دارای ضریب رگرسیونی با مقدار  1/23است که
باالترین تأثیر رگرسیونی روی متغیر شادکامی است و میتوان نتیجه گرفت که به ازای یک
واحد افزایش در متغیر تابآوری ،میزان شادکامی به میزان 1/23واحد افزایش خواهد یافت.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین شیوه فرزندپروری استبدادی والدین با شادکامی و
تابآوری دانشآموزان رابطه منفی و معنادار و بین شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه والدین
با شادکامی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت ،اما با تابآوری رابطه معناداری به دست
نیامد .همچنین نتایج نشان داد که بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین با شادکامی و
تابآوری دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد .در نهایت بین تابآوری و شادکامی رابطه
مثبت و معنادار به دست آمد .یافتههای این قسمت از تحقیق با پژوهشهای دبیری و دالور
( ،)3131کمیجانی و ماهر ( ،)3183سهرابی و حسنی ( )3183همسو میباشد .مثال دبیری و
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دالور ( )3131نشان دادند که شیوه فرزندپروری مستبدانه با شادکامی رابطه منفی معنادار
وجود دارد .همچنین محققان دریافتهاند که کیفیت و نزدیکی روابط ولی – فرزندی با
پیامدهای رفتاری فرزندان در موقعیتهای پر خطر ارتباط دارد (کارمونا ،بارونز ،توبار،
کانوبرا و مونتکوین .)3118 ،3در راستای نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش دبیری و
دالور ( )3131نشان داد که شیوه فرزندپروری سهلگیرانه با شادکامی رابطه مثبت و معنادار
دارد .این نتایج با یافتههای بلوچ – تریکو ) 3118 ( 3همخوانی دارد .آنها دریافتند که سطوح
فرزندپروری به ویژه صمیمیت با سازگاری بعدی نوجوانان و عزتنفس آنها مرتبط است.
در راستای این یافتهها جوادی ،آقابخشی ،رفیعی ،عسگری ،بیانمعمار و عبدیزرین ()3131
نیز رابطه کارکرد خانواده و تابآوری در برابر مصرف مواد در دانشآموزان پسر بررسی
کردند که نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار کارکردهای عاطفی خانواده با تابآوری
دانشآموزان بود.
در تبیین این قسمت از یافتههای پژوهش میتوان گفت از تأثیرات کارکرد نقشها و
روشهای تربیتی صحیح والدین در خانواده این است که فرصتهایی برای فرزندان فراهم
میشود که قابلیتها و استعدادهای خود را بشناسند و در جهت خودشکوفایی گام بردارند.
این مسئله عالوه بر افزایش تابآوری فرزندان باعث میشود که وقت و انرژی آنها به گونه
بهینه صرف امور مثبت گردد .پرداختن به امور مثبت و داشتن احساس این که والدین همواره
نقش حمایتی دارند ،به نوبه خود باعث میشود که احساس شادکامی در فرزندان شکل
بگیرد.
همچنین در تأیید نتایج پژوهش حاضر میتوان به نتایج تحقیقات بامریند 1نیز اشاره کرد.
وی در سالهای  3333تا  3112روی دو عامل تعیینکننده نوع تعامل و ارتباط والدین و
کودک یعنی پذیرندگی-پاسخدهی و توقع-کنترل مطالعه کرده است .بعد پذیرندگی-
پاسخدهی حاکی از میزان گرمی والدین و حمایت از کودک است که موجب افزایش توان

1. Carmona, Barrons, Tobar, Canobra & Montequin
2. Bloch - Torrico
3. Baumrind
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ابراز وجود ،حرمت خود و اعتماد به نفس باال در کودک میشود (پلرین .)3112 ،3بامریند
در بررسیهایش ( )3333دریافت که والدین مقتدری که پذیرنده و پاسخدهنده هستند و
کنترل متوسطی را اعمال میکنند ،در تحول شایستگی اجتماعی فرزندان خود در مقایسه با
شیوههای فرزندپروری سهلگیرانه و مستبدانه به میزان بیشتری تسهیلکننده هستند .در مقابل،
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
است (بالسکی ،بوردوین ،هنگلر و مان3383 ،3؛ کرنکوویچ و جوردانو3387 ،1؛ دارلینگ و
استنبرگ3331 ،9؛ کینان ،لوبر ،زانگ ،استوتمر-لوبر و کامن .)3332 ،2همچنین پژوهشها
نشان دادهاند که شیوه فرزندپروری مقتدرانه واجد پیامدهای رفتاری سازگارانهتر در کودکان
و نوجوانان میشود (آنوال ،استاتین و نورمی.)3111 ،3
در خصوص تبیین ارتباط مثبت شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین با شادکامی
دانشآموزان و همچنین ارتباط منفی شیوه مستبدانه با شادکامی باید گفت بر پایه
پژوهشهای انجام شده ،شیوه فرزندپروری قاطع با پیامدهای تحولی مثبت همچون روابط
بهتر با همتایان رابطه دارد (استینبرگ و همکاران .)3339 ،در مطالعهای مشخص شد
نوجوانانی که والدین خود را به عنوان مقتدر طبقهبندی کرده بودند ،باالترین نمره را در
مقیاس کفایت اجتماعی و کمترین نمره را در مقیاس اختالل روانشناختی و رفتاری کسب
کردند (لمبورن ،مونتس ،استینبرگ و دورنباش .)3333 ،7فرزندان والدین مقتدر میآموزند
که تعارض وقتی به بهترین وجه رفع میشود که نظرهای طرف مقابل در یک مذاکره دوستانه
به حساب آورده شود .این مجموعه مهارتها باعث حل مشکل به صورت مشترک و مؤثر
شده و روابط خوبی با همساالن را سبب شده و در نهایت به تشکیل یک شبکه خوب حمایت
اجتماعی منجر میشود (کاراحمدی 3119،؛ ترجمه پاشا شریفی و نجفیزند )3182 ،و این
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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خود منجر به هیجان مثبت و افزایش شادکامی میشود .یافتههای بامریند نشان داد که فرزندان
والدین مقتدر ،بسیار خوب پرورش مییابند و شاد و سر حال هستند (دبیری و همکاران،
.)3133
در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که شیوههای فرزندپروری مقتدرانه و تا حدودی آزاد
منشانه میتواند در ایجاد احساس شادکامی در دانشآموزان مؤثر باشد .همچنین شیوه
فرزندپروری مقتدرانه میتواند به خوبی تابآوری را در فرزندان پیشبینی کند .با توجه به
نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود در زمینه آموزش روشهای فرزندپروری مثبت به
والدین کوششهایی از طرف دستاندرکاران آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذیربط
صورت گیرد تا از عواقب بعدی شیوههای فرزندپروری ناسالم جلوگیری شود .این امر به
نوبه خود میتواند در شکلگیری زمینه شادکامی فرزندان نیز مؤثر باشد .داشتن فرزندان سالم
و شاد در آینده باعث ایجاد جامعهای سالم و شاد خواهد شد.

منابع
ابوالقاسمی ،علی .)3133( .رابطه بین تابآوری ،خودکارآمدی و استرس با رضایت از
زندگی در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال و پایین .مجله مطالعات روانشناسی،
.323-313 ،)7(1
جوادی ،رحمخدا؛ آقا بخشی ،حبیب ؛ رفیعی ،حسن؛ عسگری ،علی؛ بیان معمار ،احمد و
عبدیزرین ،سهراب .)3131( .رابطه کارکرد خانواده و تابآوری در برابر مصرف

مواد در دانشآموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر ،فصلنامه علمی -پژوهشی رفاه
اجتماعی.31-19 ،)93(33 ،
حاتملو ،رحیمه؛ بازدار ،فاطمه و نریمانی ،محمد .)3133( .بررسی رابطه بین شیوههای
فرزندپروری والدین با تابآوری و عزتنفس نوجوانان دختر و پسر ،دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز ،ششمین سمینار بینالمللی روانپزشکی
کودک و نوجوان ،شماره .33183

رابطه شیوههای فرزندپروری و تابآوری با شادکامی دانشآموزان

04

دبیری ،سولماز؛ دالور ،علی؛ صرامی ،غالمرضا و فلسفینژاد ،محمدرضا .)3133( .تدوین

مدل روابط شیوههای فرزندپروری ،شخصیت ،عزتنفس و شادکامی .فصلنامه
خانواده پژوهی.3-33 ،)11( 8 ،
سامانی ،سعید؛ جوکار ،بهرام و صحراگرد ،نازنین .)3188( .اثرات تابآوری بر سالمت

روان و رضایت از زندگی .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و
رفتار).332-331،)31( 1 ،
سهرابی ،فرامرز و حسنی ،اعظم .)3183( .شیوه فرزندپروری والدین و رفتارهای ضد
اجتماعی دختران نوجوان ،فصلنامه روانشناسی ،دوره  ،33شماره .72-88 ،3
علیپور ،احمد و آگاه هریس ،مژگان .)3183( .اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد
در ایرانیها .فصلنامه روانشناسان ایرانی ،شماره .13-31 ،33
علیپور ،احمد و نورباال ،احمدعلی .)3187( .بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه
شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه تهران .مجله اندیشه و رفتار ،شماره 3و.3
کاراحمدی ،مژگان .)3182( .روانشناسی مثبت ،ترجمه حسن پاشا شریفی و جلیل
نجفیزند) .تهران :انتشارات سخن (تاریخ انتشار به زبان اصلی.)3119 ،
کریمی ،عبدالعظیم .)3183( .تربیت طربناک ،تهران :مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
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