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 چکيده

 و پرخاشگری اجتماعی، رشد با پروری فرزند های شیوه تاثیر هدف پژوهش حاضر بررسی

است و ازنظر هدف  یهمبستگ -یفیپژوهش حاضر توص قیروش تحقشادکامی می باشد. 

جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان و والدین  .باشدیم یو ازنظر زمان مقطع یکاربرد

نفر بودند که جامعه  2737متوسطه شهرستان الرستان استان فارس است که تعداد  مقطع

پرسشنامه توزیع  237 ای تعدادی خوشهریگنمونهپژوهش با استفاده از فرمول کوکران و روش 

و پرخاشگری و  که پرسشنامه سبک فرزند پروری به والدین دانش اموزان داده شده شد؛

 پرسشنامه اطالعات گرداوری ابزار ین دانش اموزان توزیع شد.شادکامی و رشد اجتماعی به ب

 گردید. نتایج نشان داد سبک استفاده spss افزار نرم از اطالعات تحلیل و تجزیه جهت و است

ارد. د معکوس رابطه اجتماعی رشد و شادکامی با و مستقیم رابطه پرخاشگری با استبدادی

 سبک معکوس دارد. پرخاشگری با و مثبت طهراب شادکامی و اجتماعی رشد با قاطع سبک

 دارد. مثبت رابطه شادکامی و اجتماعی رشد با گیرانه سهل

 .فرزند پروری؛ رشد اجتماعی؛ پرخاشگری؛ شادکامی :واژگان کليدي
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 4، مریم ميرشکاري3کاري، سعيده ميرش2نجمه پرنيان، 1بهنام رازقی
 .کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد مرودشت. فارس ایران 1
 .کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور واحد یاسوج. ایران 2
 .دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت. فارس ایران 3

 .ی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد مرودشت. فارس ایراندانشجوی کارشناس 4
 

  :نام نویسنده مسئول

 بهنام رازقی

  اجتماعی، رشد با پروري فرزند هاي شيوه تاثير بررسی

 شادکامی و پرخاشگري

 4/8/1399 :تاریخ دریافت

 19/10/1399 :تاریخ پذیرش
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 مقدمه
 یاعضا تعامل جیرةزن که است معتقد داند ومی والدین عملی و فکری فرایند یک را فرزندپروری خانواده، حوزة پژوهشگران

 چگونگی قواعد این شناسایی با کهطوریبه شوند،می تعیین ایقواعد نانوشته توسط فرزندان با والدین تعامل خصوصبه و خانواده

 واحد یک قالب در را فرزندان با والد دوتایی نظام واحد کارکرد معموالً قواعد این. شد مشخص خواهد نیز هاآن درونی روابط

 گربیان والدین غالباً قواعد همچنین. رساندمی کمک آن مطلوب عملکرد ویژهبه و کارکرد ثبات به و کنندمی ظیممشخص تن

 هاارزش این با را خود تعاملی و الگوهای هاسبک نیز و والد عنوانبه را خود هاینقش والدین کهطوریبه است، والدین هایارزش

تواند با رفتارهای تضاد ورزانه و تشدید شوندة کودکان می ناکارآمد وفرزندپروری( 2012 1همکاران، و )تایلر سازندمی هماهنگ

میان والدین و کودك بیانجامد و بدین ترتیب به عنوان یکی از عوامل سبب شناختی  های قهریتعامل داشته باشد و به ایجاد چرخه

رفتار متضاد پدر و مادر،  (.2012 2،رینالدی و هوی)ل نمایند تداوم رفتارهای پرخاشگرانۀ کودکان خردسال عم مهم در گسترش و

غیبت طوالنی مدت یکی از والدین، وجود جو نامساعد در خانواده، پرخاشگر بودن پدر یا مادر یا هر دو،  هموالدین از  جدایی

رفتار تهدیدآمیز از علل روانی  نوجوان، تحقیر وی و احساس ناامنی، دخالت بیش از حد در کار وی و عدالتی در موردبی تبعیض و

لذا یک خانواده سالم و پویا می تواند با ایجاد روابط گرم و (. 1396)صافی و صافی،  استدربروز پرخاشگری نوجوانان اجتماعی 

 ههای فرزندپروری مناسب به نوجوان خود کمک کند تا از هر گونه فشار روانی، خشونت و پرخاشگری باستفاده از شیوه صمیمی و

 .باشد دور

شد شود. منظور از راجتماعی نیز سبب رشد عقالنی فرد می دهد و رشدرفتار اجتماعی پایه و اساس زندگی فرد را تشکیل می

ای هماهنگ و سازگار باشد. کودکانی که با رفتار جامعه تکامل فرد در روابط اجتماعی است به طوری که بتواند با افراد اجتماعی،

پایین موفقیت تحصیلی روبه رو  حرفتاری و سط شوند، با مشکالتی مثل طرد همتاها، مشکالتد مدرسه میضعیف ورا اجتماعی

اجتماعی آن بخش از رشد همه جانبه کودك است  ( معتقدند رشد2012) روبارتگارتستین، پونتام (. 1390سلیمانی، ) شوندمی 

مناسب محیطی، خانوادگی و اجتماعی در  پذیرد، وجود شرایطمی تاثیر ر، محیط و نهادهای اطراف کودكگدی که به وسیله افراد

افته یمحققان به این امر مهم دست  سزایی در جلوگیری از مشکالت جسمی و روانی دارد، به طوری که اولیه به تاثیرهایطی سال 

(. 2012 3و همکاران، ستینگارت) های حساسی هستند، شخصیت و رفتار اجتماعی سالشگیری هو اولیه در شکلاند که سال های 

، برخی از پژوهشگران ی شخصیت و روانشناسی سالمت، اهمیت دارد، موضوع شادکامی است. بـه بـاورهایی که در حوزهیکی از بحث

اضطراب. این پژوهشگران  شادکامی سه جزء دارد: هیجان مثبت، رضایت از زندگی و نبود هیجان های منفی همچون افسـردگی و

ی زندگی، از اجزای شادکام که روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصیتی، دوست داشتن دیگران ودریافتند 

 در بسیاری از پژوهش ها و از هستند. افزون بر این بیشتر بررسی ها نشان می دهند که شادکامی یک ویژگی شخصی است نیـز

در نظریه آیزنگ معادل ( )برون گردی ثبات با، شادکامی را (1998) 5فرانسیس و همکاران(. 1998) 4جمله پژوهش آرگیل ولو

را برای زندگی وی ارائه  دانسته اند. از سوی دیگر چون دین الهی به حقیقت انسان و نیازهای او توجه دارد و برنامه همه جانبه

تامین کننده آرامش، سالمت،  ی انسان اسـتها و نیازهای فطرهای دینی که مبتنی بر ویژگیها آموزهدهد، پای بندی به ارزشمی

 .سالمت روان، بهزیستی و شادکامی دین داران خواهد بود
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 نظري مبانی

 فرزند پروري

هایی های فرزند پروری، روشاز شیوه منظورگرفته شده است. ( )زندگی بخش معنیبه  6اصطالح فرزند پروری از ریشه پریو

ها نسبت به فرزندان خود دارند و هایی است که آنان خود به کار می گیرند و بیانگر نگرشاست که والدین برای تربیت فرزند

های سبک( 1977) 7مایز و پیتت(. 1387، )برك کنندخویش وضع می  همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان

ای هفرزند در موقعیت -ی ارتباطات متقابل والدیین کنندهای از رفتارها که تعاند: مجموعهکرده گونه تعریففرزندپروری را این

 از( 1991) 8گردد. بامریندشودکه موجب ایجادیک فضای تعامل گسترده میای است و این گونه فرض میگسترده متفاوت و

های . سبککندکودکانشان عمل می پذیریها و جامعهی بین متغیرهای هنجاری آنهای فرزندپروری به عنوان واسطهسبک

ها بر تحول کودك متفاوت پیامد بکارگیری هر یک از آن البته کهفرزندپروری هم دارای نقش حمایتی و هم غیرحمایتی هستند، 

 دهدهای اجتماعی کودکان را نشان میهای فرزندپروری با شایستگیسبک ها رابطهاست. نتایج بدست آمده از برخی پژوهش

اول قرن  در سه دهه (.1386 ؛ به نقل از خوئینژاد،1991 10و همکاران،؛ المبرن2010 9و راتل، ز؛ دکوویچ چانن1991)بامریند 

شد تا فرزندان خود را در توصیه می های فرزندپروری تا حدود زیادی خشن و خشک بودند و به والدیننوزدهم میالدی، روش

 آغوش نگیرند و او را لوس نکنند.

شد نباید به محض اینکه فرزندشان گریه کرد، به او غذا دهند و یا با او بازی کنند، زیرا با می به مادران توصیه1914در سال 

رفتارگرایی بود و هدف آن ایجاد عادت خوب و خاموش  این روش خشک تا حدودی زیر نفوذ مکتب. شودکودك لوس می این کارها

 آمیزی درنقل قول زیراز جاننه فرزندپروری به شکل اغراقو غیرعاطفی در زمی کردن عادت بد بود. این دیدگاه عینی کنترل شده

 رفتارگرایی به خوبی نمایان است: برای تربیت کودك شیوه معقولی وجود دارد، با بچه طوری رفتارکنیدکه مکتب بنیانگذارواستون، 

ید و در آغوش نکش ، هرگز او راآمیز رفتار کنیدگویی بزرگسالی است کم سن و سال. با او به شیوه معینی و با استواری مالطفت

پذیری بیشتر گیری و انعطافهای فرزندپروری در جهت سهلشیوه روند، 1940در دهه (. 1391)رئیسی،  روی زانوی خود ننشانید

ای هفرزندپروری زیر نفوذ مکتب روانکاوی قرار گرفت، مکتبی که درآن امنیت عاطفی و زیان هایدگرگون شد. دراین دهه نظریه

طبیعی  مشد، از شهای بنیامین اسپاك، به والدین توصیه میشد. تحت راهنماییهای طبیعی تأکید میشدید تکانه شی ازکنترلنا

سازگاری داشته باشد، استفاده  ها و هم با نیازهای کودكپذیری که هم با نیازهای خود آنهای انعطافخود پیروی کنند و از برنامه

گروه و حوزه فرهنگی  کهوی برای ایفای نقشی است،  سازیهای فرزندپروری کودك آمادهتمامی شیوه هدف (.1394 ،)کارازهکنند 

که بتوانند راه و رسم زندگی والدین خود را پی گیرند. والدین و آموزگاران،  یابندگذارند. کودکان چنان پرورش میاش میبرعهده

 هاییهای فرهنگی هر اجتماع تعیین کننده نوع و چگونگی آموزشآرمان فرهنگی به اجتماع هستند. هایآرمان ی انتقالواسطه

وجود دارد و در یک  های مختلف، از کودك آرمانی، مفاهیم متفاوتیکه کودکان باید فرا گیرند. از آنجا که بین فرهنگ هستند،

های فرهنگی خود و با توجه به انتظارات مانآر های متفاوتی موجود است، والدین نیز بر اساس الگوها وجامعه نیز الگوها و آرمان

در الگوهای نظری جدید، (. 1392و همکاران،  ابراهیمی) دهندپرورش می های گوناگونجامعه از فرزندان، کودکان خود را به شیوه

سبک  شده، های انجامای شده است. برطبق پژوهشها توجهی ویژههای این سبکفرزندپروری، به ابعاد و مؤلفه هایاز سبک

فرزندپروری دیکتاتوری نیز شامل  سبک باشد.گری، خود تنظیمی و خودمختاری میفرزندپروری اقتدار منش شامل ابعاد، حمایت

گیرانه، شامل یک بعد نهایت سبک فرزندپروری سهل تنبیهی است و در –سه بعد اجبار فیزیکی، خصومت کالمی، غیرتوضیحی

 (.1386 نژاد و همکاران،خوئی)توجهی است مهم به نام بی
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 رشد اجتماعی و عوامل موثر بر رشد اجتماعی فرزندان
رشد اجتماعی به مجموعه متوازنی از مهارت های اجتماعی و رفتارهای انطباقی مربوط است که فرد را قادر می سازد با افراد 

ایی که پیامدهای منفی دارند، اجتناب ورزد. وجود دیگر روابط متقابل مطلوب داشته باشد، واکنش های مثبت بروز دهد و از رفتاره

مهارت هایی چون همکاری، مسئولیت پذیری، همدلی، خویشتن داری و خود اتکایی از مولفه های رشد اجتماعی به شمار می 

 (.1395ورند )نظیری، 

ی یشتر افراد، رشد اجتماعرشد اجتماعی هم چون رشد جسمانی کمیتی به هم پیوسته است که به مرور کمال می یابد. برای ب

به تدریج در طول زندگی و به طور طبیعی در برخورد با تجربه های گوناگون حاصل می شود که به اصطالح کمال یا پختگی نامیده 

 (.1395می شود )نظیری، 

ل خانواده عوامل متعددی بر رشد اجتماعی کودك و نوجوان موثرند که به دو دسته عوامل خارج از خانواده و عوامل داخ

 تقسیم می شوند:

 الف( عوامل موثر بر رشد اجتماعی فرزندان در خارج از خانواده

 . تلویزیون و رسانه های جمعی6. جامعه 5. همساالن 4. خصوصیات معلم 3. اندازه مدرسه 2مدرسه  .1

 و اطالعات اجتماعیمدرسه یک مرکز اجتماعی مهم وشهری در داخل شهر است که کودك ساعت ها در آن به سر می برد 

به دست می آورد که او را در سازگاری با جامعه بزرگتر یاری می دهد. مدرسه بهترین مرکز برای فعالیت های گوناگون اجتماعی 

است و می تواند با تشکیل اجتماعات، انجمن ها، گردش علمی و امثال آن ها به تربیت اجتماعی کودك کمک کند )منشی طوسی، 

1393) 

 موثر بر رشد اجتماعی فرزند در داخل خانواده ب( عوامل

در سال های نوپایی فرزندان، والدین عوامل اصلی اجتماعی شدن آن ها محسوب می شوند. آنها با ابزار محبت، ایجاد محدودیت 

شود  ملی میو آزادی برای کودك و سرکوبی رفتار غیرقابل پذیرش او، سرمشق کودك قرار می گیرند. لذا فرایند اجتماعی شدن ع

 (1391)طالبی مرند، 

برادران و خواهران  -4هم چشمی میان خواهران و برادران  -3روابط والدین با فرزندان  -2روابط و تعامل ها در خانواده -1

 وضع اجتماعی و اقتصادی -7سلسله مراتب خواهران و براداران  -6حسادت خواهران و برادران  -5

 

 پرخاشگري

 تواند به صورت ناسزاگویی، تهدید کالمی و داد و فریاد، رقابـت کالت مهم دوره نوجوانی است که مـیپرخاشگری یکی از مش

کینه توزی و پرخاشگری ناشی از خشم یکی از دالیل (. 2007 11)شاهیم،بین فردی و طرد و منزوی کردن دیگران نشان داده شود 

 (.2014 13؛ سوخودولسکی و همکاران،2013 12پلرگینی،) اسـتنی ارجاع کودکان و نوجوانان برای مشـاوره و روان درمـا مهم

اختالل  و( CD) ای از اختالالت روانی ماننـد اخـتالل سـلوكمهم پاره هـایاند که پرخاشگری، از شاخصها نشان دادهپژوهش

 آید.ار میشم بـه (Anti social personality disorder) اجتمــاعی و اختالل شخصیت ضـد( ADHD) فزون کنشی

عروق و سردرد  هـای جسـمانی ماننـد بیمـاری قلـب وپرخاشگرانه با بیماری انـد کـه رفتارهـایهای دیگر نشان دادهپژوهش

 (.2014 15؛ فوساتی و همکاران،2010 14)ماترزو و همکاران، تنشی نیز در ارتباط است

اند: گروهی که معتقدند پرخاشگری ذاتی و تقسیم شدهنظران حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو دسته صاحب

 دانند.فطری است و گروهی که آن را حاصل عوامل اجتماعی و در نتیجه آموختنی می

                                                           
11 Shahim 
12 Pellegrini 
13 Sukhodolsky 
14 Materazzo 
15 Fossati 
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خص تواند در شتحقیقات لئونارد برکوویتز در مورد پرخاشگری نشان داده است که حتی مشاهده آالت و ابزار پرخاشگری می

 ییل هگرو نتایج گزارش از پس محققان پرخاشگری، –را برانگیزد و نیز در مورد فرضیه ناکامی مشاهده کننده حالت پرخاشگری

در این  ی نیست.ناکام اصلی و حتمی نتیجه پرخاشگری که داد نشان هاآزمایش بیشتر اما کنند، دنبال را آزمایش این کوشیدند

 ها اصوالً چیزی. همچنین، در نقاطی از جهان و در بعضی فرهنگتوان اشاره کردات بارکر دمبو لوین و سی یرز میقمورد به تحقی

به نام پرخاشگری وجود ندارد؛ مثالً به گفته اتوکالین برگ در یکی از قبایل وقتی دو نفر با هم اختالف یا نزاعی دارند، به جای 

روند و اموال ها به خانه خود میاز آنشود؛ بدین صورت که هر یک دهند که به آن پتالچ گفته میجنگ و دعوا مراسمی انجام می

، در قیبله دیگری موارد اختالف را به همچنین (.1394عمومئی و کردی، ) کنندخود را آورده، در بین افراد قبیله تقسیم می

کند که در این مشاعره چه کسی برنده شده کنند و قبیله داوری میشعرگویی در حضور جمع و هجو کردن یکدیگر مطرح می

 نبود همگانی مالك با الاقل موارد این در پرخاشگری  به عبارت دیگر، ؛شودست و برنده مشاعره طبعًا برنده دعوا شناخته میا

 (.1395کند )تحققی، نمی مطابقت

 

 شادکامی
ها ناروان دارد و همۀ انس گیری شخصیت و سالمتای بر شکلشادکامی از مهمترین نیازهای روانی بشر است که تأثیر عمده

به احساسات مثبت انسان از جمله شادکامی  خواهند. از عهد باستان تا کنونشادکامی را خود و برای افراد مورد عالقهشان می

کند که عبارتند وجود انسان اشاره می . افالطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در(1390جمالی و همکاران، ) استتوجه شده 

داند که بین این سه عنصر، تعادل و هماهنگی وجود انسان می اسات و امیال. وی شادکامی را حالتی ازاز: قوة عقل یا استدالل، احس

 داند؛ در سطحترین سطح، شادی را همان لذّت مینوع شادمانی وجود دارد؛ در پایین داشته باشد. ارسطو معتقد است دستکم سه

ادکامی ش ی از نظر ارسطو، شادی ناشی از معنویت است. وی معتقد استموفقیت و کامیابی است و نوع سوم شاد باالتر شادی همان

دادن دارد، یعنی از تجلّی فضیلت  شود، بلکه از انجام چیزی که از لحاظ اخالقی ارزش انجامحقیقی از ارضای امیال حاصل نمی

 هایی که، عبارت است از فعالیتهای جسمانی بودهلذّت شود. به اعتقاد جرمی بنتام شادکامی غیر قابل تشخیص ازحاصل می

شود. فارابی معتقد است سعادت دنیوی و اخروی انسان با تحقق چهار نوع ها میناراحتی ها موجب لذّت و کاهش درد وافزایش آن

سیدن ر های اخالقی و صناعات عملی. وی راههای فکری، فضیلتهای نظری، فضیلتآید که عبارتنداز: فضیلتمی فضیلت به دست

 (.1413)فارابی،  داندمی تفریط به سعادت را داشتن ملکات اخالقی دانسته و خلق نیکو را اعتدال یا حد وسط افراط و

زندگی، عاطفه مثبت و  دانند که با سطح باالی رضامندی کلی ازبرخی از پژوهشگران، شادکامی را حالت روانی مثبتی می

 (را در سه مؤلفه جای داده است: الف رشید و پارك، مفهوم شادکامیشود. سلیگمن، سطح پایین عاطفه منفی مشخص می

د سلیگمن معتق (.زندگی با معنا)معناداری  (؛ ج(زندگی خوب زندگی درگیرانه یا)تعهد  (؛ ب(زندگی بانشاط)های مثبت هیجان

مراتب بیشتر از صرف احساس ثابت شده است شادکامی عامل پدیدآورندة منافعی به  های چند سال اخیر،است بر اساس پژوهش

اده، )قصاب پور و حسین ز ترند و درگیری و تعهد اجتماعی بیشتری دارندافراد شادکام، سالمتر و بسیار موفق خوبی داشتن است؛

1394.) 

های زندگی موقعیت های اساسی دربارة شادکامی این است که آیا شادکامی حالتی است که به رویدادها ویکی از پرسش

ه ها نشان میدهند کاست؟ بیشتر بررسی میشود یا به شخصیت فرد ارتباط دارد و یا اینکه نتیجۀ تعامل میان این دو مربوط

ای هدهد که افراد شاد و ناشاد، نیمرخمورد شادکامی نشان می های شخصیتی درشادکامی یک ویژگی شخصیتی است. بررسی

شاد برونگرا و خوشبین هستند و از عزت نفس باال و کنترل درونی برخوردارند.  افراد های غربی،شخصیتی متمایز دارند. در فرهنگ

ثبت حدود م رنجوری گرایش دارند. همبستگی برونگرایی با شادکامی یا عاطفی بودنناشاد به سطوح باالیی از روان در مقابل، افراد

پژوهشی که  . در(1395میرخان و همکاران، ) تاس0/9است اما همبستگی روانرنجورگرایی با عاطفی بودن منفی بیش از 0/70

شادکامی با ابعاد شناختی،  انجام شد، به ارتباط معنادار «شادمانی و شخصیت»در مورد  (1384) توسط مرادی، جعفری و عابدی

درونی، خوشبینی و تفکر مثبت، هدفمندی،  اجتماعی، هیجانی و جسمانی شخصیت اشاره شده است. در این پژوهش، کنترل

ان شناسی، روابط مثبت با دیگردوستی، توافق اجتماعی، وظیفهبرونگرایی، نوع خالقیت، ثبات هیجانی، عزت نفس، خودکارآمدی،
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 های شخصیتی مؤثر در شادکامی یاد شده است. این پژوهشگران بر این باورند که بینبه مثابه مؤلفه و سالمت سیستم ایمنی بدن

انند دمتغیری شخصیتی می ابطۀ علّی و دوسویه برقرار است. برخی از پژوهشگران نیز شادکامی راهای یادشده، رشادکامی و مؤلفه

منفی، روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن  هایشناختی دارد. هیجان مثبت، رضایت از زندگی، نبود هیجانای زیستکه پایه

 م برای رسیدن به شادکامی هستند. لوبومیرسکی و همکارانشروط الز زندگی، رشد شخصیتی، دوست داشتن دیگران و طبیعت نیز

شرایط  ،(نقطه تنظیم)اند: عوامل ژنتیکی عوامل شادکامی را از سه جنبه بررسی کرده ای از شادکامی ارائه والگوی یکپارچه (2015)

 و عوامل40%صفات شخصیتی 50%بر اساس این پژوهش، عوامل ژنتیکی  (.فعالیت ارادی)شخصیتی  محیطی و صفات

طول زمان  معتقدند عوامل ژنتیکی، در (2015) 16کنند. لوبومیرسکی و همکارانواریانس شادکامی را پیشبینی می10%محیطی

کامی را عوامل محیطی ظرفیت شاد ثابت و پایدار و در برابر نفوذ و کنترل مقاومند و تغییر در صفات شخصیتی به مراتب بیشتر از

 .دهدافزایش می

 

 تحقيق پيشينه
 رابطه شیوه های فرزند پروری با رشد اجتماعی کودکان مدارس شهرستان لردگان( به بررسی 1398) کیانی و واالزادی

نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین سه سبک فرزند پروری )مستبدانه، سهل گیرانه، آزاد منشانه( فقطبین سبک پرداختند. 

ماعی ارتباط معناداری وجود دارد. به این معنا که انتخاب سبکفرزند پروری آزاد منشانه از فرزند پروری آزاد منشانه با رشد اجت

 سوی والدین به افزایش رشد اجتماعی کودکان منجر می شود.

های فرزند پروری بر پرخاشگری و خودکارآمدی نوجوانان دختر تاثیر آموزش شیوه( به بررسی 1396) وطاهرزاده میرزمانی

نتایج به دست آمده از روش آماری کوواریانسنشان داد، شیوه های فرزند پروری بر پرخاشگری و  ل پرداختند.اومقطع متوسطه 

در نتیجه باتوجه به تاثیر شیوه های فرزند پروری بر پرخاشگری  .(p< 0/05) خودکارآمدی نوجوانان دختر تاثیر معنی داری داشیت

ای بر دانش آموزان دختر دارد، آموزش اینشیوه ها برای والدین در سطوح مختلف و جنسیت )پسر و خودکار آمدی که اهمیت ویژه

 دختر( توصیه می شود.

 و شیوه های فرزند پروری کودك –بررسی رابطه اختالل رفتاری پرخاشگری با رابطه مادر ( به 1396) نجفی و ملکپور

های فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی رابطه مثبت داد و در همین وهبا شی نتایج پژوهش نشان داد که پرخاشگری پرداختند.

پرخاشگری با رابطه مادر و  حال با شیوه فرزند پروری قاطع رابطه منفی و عکس داشت. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که

پذیرش فرزند نمرات باالتری کسب کودك رابطه معناداری دارد به این صورت که مادرانی کخ در رابطه خود با کودکان در مولفه 

فرزندانی با پرخاشگری کمتر هستند و برعکس زمانی که رابطه مادر کودك به سبک بیش حمایتگری و سهل  می کنند دارای

 گیری باشد فرزندان دارای پرخاشگری بیشتر نیز هستند.

ها در دانش آموزان پسر گری فرزندان آنبررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با پرخاش( به 1394وهمکاران ) برفر

ی والدین با پرخاشگری دانش نشان داد که بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه نتایج پرداختند 93-94شهر یاسوج درسال تحصیلی 

ابطه ر والدین با پرخاشگری دانش آموزان پسر معنی دار وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری مستبدانه آموزان پسر رابطه معکوس

معنی دار وجود دارد وبین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه والدین با پرخاشگری دانش آموزان رابطه معنی دار وجود ندارد. مثبت

 تجزیه و تحلیل شدند. SPSS جمع آوری شده با استفاده ازبرنامه ی اطالعات

ری والدین بعنوان پیشگویی کننده رفتارهای ( در پژوهشی که مروه با عنوان سبک های فرزندپرو2018) 17نسلیهان و مروه

کودك در ترکیه انجام داد به این نتیجه رسید که والدین با سبک تنبیهی و مالیم  276اجتماعی کودکان پیش دبستان بر روی 

 بهترین سبک ها برای پیشگویی رفتارهای اجتماعی مثبت یا منفی کودکان هستند.

                                                           
16 Lyubomirsky 
17 Neslihan Saltalı, Merve 

http://www.rassjournal.ir/


 12 -24 ، ص1399 مستان، ز24رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

کودك مقطع ابتدایی در مورد ارتباط سبک های فرزند پروری و  480ای بر روی  ( در مطالعه2013) 18مونیکا و کورانچی

و پرسشنامه اطالعات صورت گرفت، نتایج نشان داد که سبک های فرزندپروری  رشد اجتماعی بر اساس مصاحبه ساختار یافته

 تاثیر مثبت و قابل توجهی در رشد اجتماعی کودکان دارد.

 

 روش تحقيق
وش راین پژوهش درصد بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و جو عاطفی خانواده با تاب اوری است،  با توجه به اینکه

جامعه آماری پژوهش  .باشدیم یو ازنظر زمان مقطع یاست و ازنظر هدف کاربرد یهمبستگ -یفیپژوهش حاضر توص قیتحق

نفر بودند که جامعه پژوهش  2737رس است که تعداد متوسطه شهرستان الرستان استان فا حاضر دانش آموزان و والدین مقطع

که پرسشنامه سبک فرزند پروری به  پرسشنامه توزیع شد؛ 237 ای تعدادی خوشهریگنمونهبا استفاده از فرمول کوکران و روش 

ورت که ابتدا صبدین و پرخاشگری و شادکامی و رشد اجتماعی به بین دانش اموزان توزیع شد. والدین دانش اموزان داده شده

اول ) مدرسه بود که در پایه دهم 14تعداد مدارس را لیست کردیم سپس مدارس در مقطع دبیرستان را لیست کردیم که دارای 

آموز داشت. سپس از لیست دانش 652دانشگاهی و پایه پیش آموزدانش 959آموز، پایه سوم متوسطه دانش 1126متوسطه( 

 کالس را انتخاب کردیم 3را انتخاب کردیم و سپس از درون هر مدرسه  مدرسه 4مدارس به صورت تصادفی 

 پرسشنامه استفاده شده است. 3در این پژوهش جهت جمع اوری اطالعات از 

 هیکه بر اساس نظر نیوالد اقتدار هیاست از نظر یابزار اقتباس نیا (1719) 19ندیبامر یفرزند پرور یهاوهیپرسشنامه ش -الف

ت. شده اسساخته یفرزند پرور یهاوهینفوذ و ش یالگوها یبررس یبرا ن،یوالدی و اقتدار منطق ی، استبدادیگذار از آزاد ندیبامر

 گریماده د 10و  یاستبداد وهیبه ش آن ماده به 10مطلق،  یآزاد گذار وهیماده آن به ش 10ماده است که  30شامل  پرسشنامه نیا

( 1991) یشده است بورا دیپرسشنامه تائ نیا ییایو پا ییروا. شوندیمربوط م فرزند شدر امر پرور نیوالد یاقتدار منطق وهیبه ش

با سهل  یرابطه منف یاستبداد وهی( استفاده نمود و مشاهده کرد که شیپرسشنامه از روش )افتراق نیا ییاعتبار و روا یبررس برای

( r=0/7او نداشت ) یمنطق اقتدار وهیبا ش یداریابطه معنر یریسهل گ وهیش و دارد؛( r=0/48) یاقتدار منطق ( وr=0/38) گیری

 ،یعموم یاریخود سوال و ابعاد 20رشد اجتماعی: پژسشنامه حاضر محقق ساخته است و دارای پرسشنامه  -ب(. 1378)مهر افروز، 

می: از پرسشنامه پرسشنامه شادکا -ج ی را می سنجد.ریپذ تیمسئول ،یو رفت و آمد، مسائل تجرب ییبودن، جابجا یاجتماع

 یو کراسلند ساخته شد. پرسشنامه شادکام نیمارت ل،یتوسط آرج 1989پرسشنامه در سال  نیاشادکامی اکسفورد استفاده شد که 

، عبارت 1عبارت است که عبارت اول نمره صفر، عبارت دوم نمره  4شامل  هیاست که هر گو هیگو 29 ی( داراOHIآکسفورد )

 یکه نمره باالتر نشانه شادکام آوردیبه دست م 87تا  0 نیب یافرد نمره تی. در نهاردیگیم 3رم نمره و عبارت چها 2سوم نمره 

( m=6/35) لیپژوهش آرج یها افتهیبا ( 07/42) اکسفورد یدر فهرست شادکام یرانیا یها ینمرات آزمودن نیانگیاست. م شتریب

تبار از اع یرانیدر جامعه ا یشادکام یریاندازه گ یآکسفورد برا یادکامپژوهش نشان دادند که فهرست ش یها افتهیمتفاوت بود. 

سال را  نیا قاتیتحق ی، برخ1387و نورباال ) پوریدرمطالعات مختلف ازجمله عل اسیمق نیا ییمناسب برخوردار است. روا ییو روا

شده  دییو رفتار منتشر شده است.( تا شهیدر مجله اند 1387در سال  قیتحق اینباشد.  یکرده اند که اشتباه م یمعرف 1385

درصد را با  87 یآلفا ضریب( 1999) کیوبرون میفارنها ،یآزمودن 347 درصد را با 90 یآلفا بیضر( 1998و لو ) لیاست، آرج

( 1387پور ونور باال ) یعل رانیا دردرصذ را به دست آورده اند.  84کرونباخ  یآلفا یآزمودن 180با ( 1381) یونور آزمودنی 101

که نسخه  یپرسشنامه پرخاشگر دینسخه جدپرسشنامه پرخاشگری: -. ددرصد را به دست آورده اند 93 یآلفا یآزمودن 101با 

ابزار  کیپرسشنامه  نیقرار گرفت. ا یمورد بازنگر( 1992) پریآن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و  یقبل

خشم و  ،یکالم یپرخاشگر ،یبدن یاست که عبارت است از پرخاشگر اسیرمقیز عبارت و چهار 29است که شامل  یخودگزارش

 انجام شد. spss افزارنرمجهت تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از خصومت. 

 

                                                           
18 Monica & Kuranchie 
19 Baumrind 
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 یافته ها
 اجتماعی تاثیر دارد. رشدر ب پروری فرزند های شیوه

 (. برازش مدل رگرسيونی1) جدول

 انحراف استاندارد شدهیحتصحبیین ضریب ت ضریب تعیین ضریب همبستگی
.863a .816 .814 13.98138 

 

 یینتعاست. مقدار ضریب  0.863توان چنین عنوان کرد که ضریب همبستگی برابر یم( 1های جدول )آمارهبا توجه به 

شود یممربوط  یجتماعبا رشد ا یفرزند پرور یها وهیشدرصد تغییرات  0.816 دهد کهیمو این مقدار نشان  آمدهدستبه 0.816

ل گیرد به همین دلیینماشکال این روش این است که تعداد درجه آزادی را در نظر  البته و بقیه به عوامل دیگری بستگی دارد.

 باشدیم 0.383 در این آزمون برابر همآن ؛ کهشودیمشده استفاده یلتعداز ضریب تعیین  معموالًبرای رفع این مشکل 

 ل واریانس رگرسيون(. تحلي2) جدول

 دارییمعنسطح  آماره F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 000b. 108.797 10839.176 1 10839.176 اثر رگرسیونی

   99.628 235 23412.554 باقیمانده

    236 34251.730 کل

 

دار یمعنبوده و نشان از  0.000برای این اماره برابر  دهشمحاسبهداری یمعندهد که سطح یمنتایج تحلیل واریانس نشان 

 دارد. =Sig)0.000) %99بودن رگرسیون در سطح 

 (. مدل رگرسيون3) جدول

 مدل
 ضریب استاندارد یراستانداردغضریب 

t درجه معناداری 
B Std. Error Beta 

1 

 مقدار ثابت
28.157 4.313  6.528 .000 

 000. 10.431 363. 190. 541. سهل گیرانه

 000. 10.814 407.- 031. 330.- استبدادی

 000. 12.135 621. 126. 1.525 قاطع

 

سهل گیرانه و رشد اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد و با  (، بین سبک فرزند پروری3طبق نتایج حاصل از جدول )

و رشد  استبدادی ی یابد و بین سبک فرزند پروریواحد رشد اجتماعی افزایش م 0.541ارتقای یک واحد سبک سهل گیرانه، 

واحد رشد اجتماعی  0.330استبدادی،  اجتماعی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد و با ارتقای یک واحد سبک فرزند پروری

رزند و رشد اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد و با ارتقای یک واحد سبک ف قاطع کاهش می یابد و بین سبک فرزند پروری

 دهد که اینیممربوط به ضریب رگرسیون در جدول نشان  tآزمون  ...افزایش می یابد واحد رشد اجتماعی 0.1.525قاطع،  پروری

 است. مؤثررشد  ( و درsig=0.000دار بوده )یمعنضریب 
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 تاثير دارد. پرخاشگري بر پروري فرزند هاي شيوه

 (. برازش مدل رگرسيونی4) جدول

 انحراف استاندارد شدهیحتصحضریب تبیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

.945a .938 .909 13.98138 

 

 یینتعاست. مقدار ضریب  0.945توان چنین عنوان کرد که ضریب همبستگی برابر یم( 4های جدول )آمارهبا توجه به 

شود یممربوط  پرخاشگریبا  یزند پرورفر یها وهیشدرصد تغییرات  0.938 دهد کهیمو این مقدار نشان  آمدهدستبه 0.938

ل گیرد به همین دلیینماشکال این روش این است که تعداد درجه آزادی را در نظر  البته و بقیه به عوامل دیگری بستگی دارد.

 باشدیم 0.909 در این آزمون برابر همآن ؛ کهشودیمشده استفاده یلتعداز ضریب تعیین  معموالًبرای رفع این مشکل 

 (. تحليل واریانس رگرسيون5) جدول

 دارییمعنسطح  آماره F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 000b. 147.262 13195.090 1 13195.090 اثر رگرسیونی

   89.603 235 21056.640 باقیمانده

    236 34251.730 کل

 

دار یمعنبوده و نشان از  0.000برای این اماره برابر  شدهمحاسبهداری یمعندهد که سطح یمنتایج تحلیل واریانس نشان 

 دارد. =Sig)0.000) %99بودن رگرسیون در سطح 

 (. مدل رگرسيون6) جدول

 مدل
 ضریب استاندارد یراستانداردغضریب 

t درجه معناداری 
B Std. Error Beta 

 000. 15.079  3.162 47.683 مقدار ثابت

 0.125 1.431 0.089 090. 041. انهسهل گیر

 000. 14.256 0.562 0.152 682. استبدادی

 000. 9.258 320.- 108. 0.352- قاطع

 

زیرا درجه  پرخاشگری رابطه معنی داری وجود ندارد سهل گیرانه و طبق نتایج حاصل از جدول، بین سبک فرزند پروری

و پرخاشگری رابطه معنی دار وجود دارد و با ارتقای یک واحد  استبدادی ریاست و بین سبک فرزند پرو 0.05معناداری کمتر از 

و پرخاشگری رابطه معنی  قاطع واحد پرخاشگری افزایش می یابد و بین سبک فرزند پروری 0.682استبدادی،  سبک فرزند پروری

مربوط  tآزمون  ...یابدکاهش می گریواحد پرخاش 352قاطع،  دار و معکوس وجود دارد و با ارتقای یک واحد سبک فرزند پروری

 است. مؤثرپرخاشگری  ( و درsig=0.000دار بوده )یمعنضریب  دهد که اینیمبه ضریب رگرسیون در جدول نشان 

 شادکامی تاثير دارد. بر پروري فرزند هاي شيوه

 (. برازش مدل رگرسيونی7) جدول

 استاندارد انحراف شدهیحتصحضریب تبیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

.800a .760 .757 12.66135 
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 یینتعاست. مقدار ضریب  0.800توان چنین عنوان کرد که ضریب همبستگی برابر یم( 7های جدول )آمارهبا توجه به 

شود و یممربوط  شادکامیبا  یفرزند پرور یها وهیشدرصد تغییرات  0.760 دهد کهیمو این مقدار نشان  آمدهدستبه 0.760

رای گیرد به همین دلیل بینماشکال این روش این است که تعداد درجه آزادی را در نظر  البته به عوامل دیگری بستگی دارد. بقیه

 باشدیم 0.757 در این آزمون برابر همآن ؛ کهشودیمشده استفاده یلتعداز ضریب تعیین  معموالًرفع این مشکل 

 (. تحليل واریانس رگرسيون8) جدول

 دارییمعنسطح  آماره F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات یراتمنبع تغی

 000b. 131.950 12316.439 1 12316.439 اثر رگرسیونی

   93.342 235 21935.291 باقیمانده

    236 34251.730 کل

 

دار یمعنبوده و نشان از  0.000 برای این اماره برابر شدهمحاسبهداری یمعندهد که سطح یمنتایج تحلیل واریانس نشان 

 دارد. =Sig)0.000) %99بودن رگرسیون در سطح 

 (. مدل رگرسيون9) جدول

 مدل
 ضریب استاندارد یراستانداردغضریب 

t درجه معناداری 
B Std. Error Beta 

 000. 9.980  3.753 37.458 مقدار ثابت

 000. 9.259 204. 120. 296. سهل گیرانه

 000. 12.454 389.- 239. 405.- دیاستبدا

 000. 15.269 485. 260. 1.298 قاطع

 

سهل گیرانه و شادکامی رابطه معنی داری وجود دارد و با ارتقای یک  طبق نتایج حاصل از جدول، بین سبک فرزند پروری

و شادکامی رابطه معنی دار  دادیاستب واحد شادکامی افزایش می یابد و بین سبک فرزند پروری 0.296واحد سبک سهل گیرانه، 

واحد شادکامی کاهش می یابد و بین سبک  405.330استبدادی،  معکوس وجود دارد و با ارتقای یک واحد سبک فرزند پروری

واحد شادکامی  1.298قاطع،  و شادکامی رابطه معنی دار وجود دارد و با ارتقای یک واحد سبک فرزند پروری قاطع فرزند پروری

 ( و درsig=0.000دار بوده )یمعنضریب  دهد که اینیممربوط به ضریب رگرسیون در جدول نشان  tآزمون  ...می یابدافزایش 

 است. مؤثرشادکامی 

 

 نتيجه گيري
 رشد با قاطع داردسبک معکوس رابطه اجتماعی رشد و شادکامی با و مستقیم رابطه پرخاشگری با استبدادی بین سبک

دارد.  مثبت رابطه شادکامی و اجتماعی رشد با گیرانه سهل معکوس دارد وسبک پرخاشگری با و مثبت رابطه امیشادک و اجتماعی

های فرزند پروری بر رشد اجتماعی تاثیر متفاووتی خواهد داشت و براساس نتایج به توان نتیجه گرفت هریک از روشدر پایان می

رشد فرزندان دارند. آگاه ساختن والدین و ارائه آموزش به خانواده جهت پرورش دست آمده و تاثیری که والدین در ابعاد مختلف 

افراد سالم با رشد اجتماعی بیشتر از اهمیت باالیی برخوردار است. با توجه به اینکه رشد اجتماعی انسان از همان روز اوول در 

تار که این ارتباط تغییراتی در رف ان ارتباط برقرار می کند؛شود، از همان ابتدا با دیگرشود و زندگی افراد دیگر شروع میفرآغاز می

شود، کودك برای رفع نیازهای خود به کمک و توجه دیگران نیازد دارد. او به وجود می آورد و بدین ترتیب رشد اجتماعی آغاز می

های اجتماعی بزرگتری چون جامعه ظامتوان به عنوان مبنای جامعه پذیری نروابط بین کودك و والدین و سایر اعضا خانواده را می

ر های مختلف درتربیت فرزند تاثیشهری یا روستایی و جامعه گسترده تر در نظر داتش. این نظام ها به طور مستقیم از طریق روش
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ایجاد  الزم برایتوانند با استفاده از روش مقتدرانه و فراهم آورن امکانات توان گفت که والدین میمی گذارند. باتوجه به نتایج می

چگونگی اثرگذاری سبک های فرزند پروری بر  رشد هوشی سبب بروز رشد اجتماعی در فرزندان خود گردند. از سوی دیگر

پرخاشگری را این گونه استدالل کرد که شیوه های انضباطی والدین اغلب بر حسب تعامل بین دو بعد رفتاری در تغییر است. بعد 

طفی با کودك می پردازد و حدود آن از رفتاری پاسخده و پذیرا آغاز می شود و به رفتاری بی توجه و نخست، به بررسی رابطه عا

طردکننده ختم می شود. بعد دوم، نظارت والدین بر کودك را در بر می گیرد و از رفتاری محدود کننده و مطالبه کننده تا روشی 

توان چنین نتیجه ك، محدودیت های مختصری منظور شده است. حال میآسانگیر و بی ادعا متغیر است و در آن برای رفتار کود

گرفت که ترکیب روش سهل گیرانه و عدم نظارت والدین همراه با خشونت و طرد، پیش گویی کننده معتبری برای بروز پرخاشگری 

تواند در ایجاد حس ا آزاد میو درنهایت نتایج نشان داد که شیوه فرزند پروری مقتدرانه و تا حدودی منش در آینده می باشد

 شادکامی موثر باشند.
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 مراجعمنابع و 
ی سبک های فرزندپروری والدین با پرخاشگری  رابطه .(1392) پشین، پریسا ؛روزی طلب، پریا؛ پابراهیمی، زهرا [1]

 .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز .نوجوان شهر تهران دختران

بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری  ،(1394) برفر، یعقوب و راستگو، فریده و خدیر، علی و اخترفر، خداخواست، [2]

کنفرانس ملی  دومین ،93-94موزان پسر شهر یاسوج درسال تحصیلی والدین با پرخاشگری فرزندان آنها در دانش آ

 تهران توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی،

 .ارسباران :تهران .ترجمه یحیی سیدمحمدی .روانشناسی رشد )از لقاح تا کودکی( .(1387)برك؛ لورا  [3]

 .30 . پیوند .یخشونت و پرخاشگر .(1395) .تحققی لیال [4]

بررسی رابطه ی شیوه های فرزند پروری با شادکامی و  .(1390) .جمالی محمود، پریسا تجلی، شیرین حمزه [5]

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  -دانشگاه آزاد اسالمی  .خودکارامدی دانش اموزان سال سوم متوسطه ی شهر تهران
 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -مرکزی 

رابطه سبکهای فرزندپروری ادراك شده با احساس  .(1386) .خوئینژاد، غالمرضا؛ رجایی، علیرضا؛ مح براد، تکتم [6]

دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(، شماره سی  .تنهایی نوجوانان دختر

 7- .92و چهارم، 

 بک های دلبستگی و الگو های فرزند پروری در والدین دانشبررسی رابطه بین س .(1391) .طاهره رئیسی، [7]

 .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری پایان .آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان بابل

 34 ـ 4،37 شمارة ،14مهارتهـای اجتمـاعی رویکـردی نـو، رشد، سال  آموزش .(1390) .سلیمانی، م [8]

پرخاشگری کودکان و نوجوانان و نقش والدین و مدارس در پیشگیری و کاهش  .(1396) .ناصرصافی، احمد؛ صافی،  [9]

 (،233) پیوند، آن

بررسی ابطه شیوه های فرزند پروری با مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی دانش  .(1391طالبی مرند، شری ) [10]

 .سی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراآموزان دختردبیرستانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شنا

 ،، دارالمتأهل، بیروتیاسین : جعفر آل، تحقیق«الفلسفیه االعمال»در « السعاده تحصیل»، (1413) ، ابونصرفارابی [11]

اجتماعی با شادکامی دانش  -بررسی رابطه عوامل فیزیکی و عاطفی .(1394) .قصاب پور طاهره، امیدعلی حسین زاده [12]
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