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 بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با جرأت ورزی دانش آموزان

 

 زهره محمدزاده ننه کران، ناهید قنبری، سهیال قلی پور، طارق خسروی

 

 

 

 

 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

 زاد اسالمی واحد رودهنکارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آ

 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

 

 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری با  چکیده:

است. که بدین منظور اردبیل  پسر استان  جرأت ورزی دانش آموزان

ای به شیوه نمونه گیری خوشهپسر آموزان  انشنفر از د 01111تعداد 

انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار های مورد 

ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس سبکهای استفاده آزمون جرأت

ها با استفاده از فرزندپروری بامریند بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده

 سبکهای بین که داد نشان   α <10/1ریدرسطح معنی داspssنرم افزار

ورزی دانش آموزان دانه و سهل گیرانه  پدران باجرأتمستب فرزندپروری

بین سبک مقتدرانه دارد ودخترهمبستگی منفی معنی داری وجود 

همبستگی مثبت پسرفرزندپروی پدران با جرأت ورزی  دانش آموزان 

 ومعنی داری وجود دارد .

 ، دانش آموزان، جرأت ورزیفرزندپروریهای  سبککلمات کلیدی: 
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 مقدمه

است. محیطی که  0از جمله فرایندهای خانوادگی که می تواند در زندکی کودکان تأثیر داشته باشد، شیوه های فرزندپروری

دین پیامدهای مهمی کودکان در آن پرورش می یابند در شکل گیری رفتارهای آن مؤثر است و شیوه های فرزندپروری وال

برای سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان هستند و بر پایه ترکیب پاسخ دهی و چشم داشت های والدین، به سه نوع 

بیشتر پژوهشها در مورد رفتارهای (.0330تقسیم بندی می شوند )حسین پور،  4و سهل گیر 3، استبدادی2اقتدارمنش

کودکان و روابط  ن وابراز وجودکودك و نقش فرزندپروری بر اجتماعی نمود -طه والدوالدین با توجه به اهمیت آنها در راب

( با مطرح 2110، 7، نقل از پل رین0101) 6شفر  (. 2112، 0اجتماعی آنان در بزرگسالی راه اندازی شده است )برن استاین

 بعد امتداد در والدین رفتار. میدهد هارائ کودك -والد روابط مورد در الگویی آزادی–طرد و کنترل  -کردن ابعاد محبت

طرد، از پاسخ مثبت به رفتار خود اتکایی، تشویق زیاد و عدم استفاده از تنبیه تا بی تفاوتی محض، کنارگذاشتن  -محبت

کنترل، رفتار والدین از استقالل بخشی  -کودك، عدم پاسخ مثبت و استفاده از تنبیه متغیر است و در امتداد محور آزادی

( 0110بامریند در بررسی همایش) (.0373تاً کامل به کودك تا کنترل کامل بر فعالیتهای او در نوسان است )عظیمی، نسب

کنند، در تحول شایستگی  دریافت که والدین مقتدری که پذیرنده و پاسخ دهنده هستند و کنترل متوسطی را اعمال می

ری سهل انگارانه و مستبدانه به میزان بیشتری تسهیل کننده اجتماعی فرزندان خود در مقایسه با سبک های فرزندپرو

هستند. درمقابل، نظارت و کنترل ضعیف، استفاده نامتناسب از کنترل، و یک ارتباط هیجانی منفی بین والدین و کودك به 

چ و جوردانو، ؛ کرنکووی0131طور وسیعی با بزهکاری کلی یا مشکالت رفتاری آنان در آینده مرتبط بوده است )بالسکی، 

(. پژوهشها نشان داده ا اند که سبک فرزند پروری مقتدرانه واجد 0110، 3؛ کینان0113؛ دارلینگ و استنبرگ، 0137

( .سبک مقتدرانه نمایش دهنده خصایص 2111، 1پیامدهای رفتاری سازگارانه تر در کودکان و نوجوانان میشود )آنوالو

( والدین با سبک مقتدرانه ،از کودکانشان با 01،2111یرا بودن والدین است)بابیرزکنترل ،مطالبه گری ،گرمی،عقالنیت و پذ

                                                 
1 . parenting styles 
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(. کودکان 0،2111محبت و روابط نزدیک مراقبت می کنند و انتظارشان با تواناییهای کودکانشان تناسب دارد)اندرو گوالی

.آنها همچنین در ارتباط با دیگران دراین روش تربیتی ،متکی به خود و مستقل هستندواز پیشرفتهای باالیی برخوردارند

(.والدین در سبک مستبدانه پیروی کردن و کنترل را 2،2110خشنود،صمیمی،اجتماعی و شایسته هستند)هافمن و ورنوی

(. کودکانی 3،2111مورد تایید قرار می دهنددرحالی که بده و بستان کالمی،خودمختاری و استقالل را منع میکنند)گپالن

مه دارند،کمتر به خود متکی هستند و نمی توانند به تنهایی کاری انجام دهند یا از خود عقیده ای داشته که والدین خودکا

 باشند.آن ها بیشتر تمایل به ساکت بودن ،مودب بودن ،خجالتی بودن دارند و از نظر اجتماعی غیر مثبت و درمانده

 (.0373ترجمه طهوریان4هستند)هترینگتون و پارك 

نظر بیان خواسته های منطقی و ابراز احساسهای مناسب، دارای جنبه ابرازی است و از نظر خودداری و جرأت ورزی از 

بازداری از نادیده انگاشتن و بی توجهی به این خواسته ها و احساس ها در دیگران، دارای جنبه اجتنابی است؛ و از این نظر، 

-ولپه) قرار می گیرد 6و پرخاشگری0رفتارهای انفعالیمیان دو دسته عمده از رفتارهای غیرجرأت ورزانه، یعنی 

رفتار پرخاشگرانه به اعمال رجحانها و خواسته ها، بیان عواطف و احقاق حقوق غالباً تصوری و من عندی  (.016623،الزاروس

شود. رفتار خود، همراه با بی توجهی به این حقوق و عواطف در دیگران و تعدی به خواسته ها و رجحانهای آنها گفته می 

انفعالی به ناتوانی در ابراز رجحانها و خواسته ها و حقوق و عواطف، و نیز بی توجهی به تضییع و نادیده گرفته شدن آنها از 

جانب دیگران، اطالق می شود. از این رو شدت رفتارهای ابرازی وضعف رفتارهای بازدارنده در افراد پرخاشگر، و شدت 

رفتارهای ابرازی در افراد منفعل، کامالً مشهود است. غلبه یکی از این دو وجه ابرازی و بازداری رفتارهای بازدارنده و ضعف 

می تواند به رفتارهای پرخاشگرانه و منفعالنه منجر گردد. تعادل میان این وجوه ابرازی و بازداری می تواند به ابزارصحیح و 

هدف ما در این تحقیق (. 0166الزاروس ،-ولپه ت ورزانه بینجامد)مناسب و بازداری بجا و صحیح، و انجام یافتن رفتار جرأ

 پاسخ به این سوال است  آیاکه بین شیوه های فرزند پروری و جرات ورزی دانش اموزان ارتباطی وجود دارد؟

 

                                                 
1 .Onder&Gulay 
2 .Hafman&norey 
3 .Goplan 

 
 21. passiveness  

Aggressiveness 22. 
. Wolpe-Lazarus 23 

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 187-187، ص 1931، تیر 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

073 

 جامعه و نمونه تحقیق 

ای گیری تصادفی خوشههآموزان مقطع دبیرستان است. در پژوهش حاضر از نموننفر از دانش 311نمونه پژوهش شامل 

استان اردبیل به ظور های از میان دبیرستان پسرانه دبیرستان  3استفاده شده است. بدین ترتیب ابتدا در مرحله نخست 

 کالس به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.  3و در مرحله بعد از هر دبیرستان  تصادفی انتخاب شده 

 ابزار

 دپروری دایانا بامریند پرسشنامه فرزن

از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی « بامریند»اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه 

ماده  31والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای 

ماده به شیوه  01ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق،  01(طراحی وساخته شده است. 0173مریند )است که توسط دیانا با

ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش فرزند مربوط می شود. اعتبار پرسشنامه نتایج زیر  01استبدادی و 

در انستیتیو  او دارد. 1/02و اقتدار منطقی  1/01 را گزارش کرده است که مستبد بودن پدر رابطه معکوس با آزادگذاری

(فرم اصلی پرسشنامه را ترجمه و اصالحات الزم را درآن صورت داد. سپس از 0374روان پزشکی ایران نیز اسفندیاری )

نفر  2نفر دکترای روان شناسی ، یک نفر روان پزشک ، 2نفر صاحب نظر در زمینه روان شناسی و روان پزشکی )01تعداد 

نفر کار شناس  3نفر ك دوره کارشناسی ارشد و 3نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و2کارشناسی ارشد روان شناسی ،

روان شناسی (خواسته شد تا میزان اعتبار هر جمله را بازدن عالمت مشخص نمایند ودر صورت لزوم نظر اصالحی خود را 

د نتایج بدست آمده نشان دادکه پرسشنامه مذکور دارای روایی نیز بیان نموده و جمله پیشنهادی خود را اضافه نماین

)اعتبار(صوری است.بوری برای اعتبار آزمون فرزندپروری نشان داد که روش استبدادی مادر رابطه معکوس با سهل گیری 

ان وقاطع و اطمین01/1ومستبدبودن پدر نیز رابطه معکوسی با سهل گیری -43/1،روش قاطع و اطمینان بخش -33/1

در تحقیق حاضر،ضرایب پایایی پرسشنامه فرزندپروری با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه  دارد. -02/1بخش 

که به طور کلی بیانگر ضرایب پایایی قابل قبول پرسشنامه یادشده  72/1و31/1گردید که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر

 می باشد. 
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 پرسشنامه جرأت ورزی :

ورزی توسط پژوهشگر، محققان در دانشگاه علوم تربیتی و روان شناسی عالمه ترجمه و انطباق آزمون جرأت بعد از

طباطبایی و دانشگاه اصفهان آن را مورد بررسی قرار داده و اعتبار محتوا از نظر آنها تأیید شده و در ضمن پس از مصاحبه با 

بودند مشخص شد که آنها در موقع بروز رفتار جرأتمندانه دچار افرادی که نمرات پایین در این مقیاس بدست آورده 

اعتبار عاملی ماده های (. 0170) است گمبریل ، و ریچی  ها کم است.ناراحتی شده و احتماالً بروز این رفتارها در آن

به الزم ذکر  .(0170گزارش شده است) گمبریل ، و ریچی  31/ 1تا  71/1، پایایی آن ضریب و  30/1مختلف مقیاس بین 

است که همبستگی نمره های این مقیاس با نتایج ارزیابی مشاهده که گرانی ایفای نقش نمونه ای از آزمودنیها را در 

بازآزمایی  ( مطلوب برآورد شده است پایایی ضریب 0332پژوهشی در تهران مورد مشاهده قرار داده اند ) ترکمن مالیری، 

در گزارش شده .  33/1و  70/1رای درجه ناراحتی و احتمال بروز رفتار به ترتیب ب(0370این مقیاس توسط ) بهرامی 

تحقیق حاضر،ضریب پایایی پرسشنامه جرات ورزی با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که برای کل  

 نامه یادشده می باشد. که به طور کلی بیانگر ضریب پایایی قابل قبول پرسش 76/1و71/1پرسشنامه به ترتیب برابر

 روش 

د راین تحقیق با توجه به ماهیت ارتباطی تحقیق و توصیفی آن در بخش توصیفی از میا نگین و انحراف معیار استفاده شد 

 .و در بخش استنباطی از روش همبستگی پیرسون اشتفاده ش

 یافته ها و نتایج -3

 

 ی فرزندپروری پدران و جرأت ورزی دخترانمیانگین و انحراف معیار و کمینه و بیشینه سبکها-0جدول 

مقدار مقدار کمینه انحراف معیار میانگین                 

بیشی

 نه

 تعداد

شیوه فرزندپروری سهل 

 گیرانه
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 355 22 85 85/1 81/30 شیوه فرزندپروری مستبدانه

 355 25 81 22/0 25/20 شیوه فرزندپروری مقتدرانه

 355 811 18 53/31 09/885 جرأت ورزی

 

، ،درمتغیرسبک 42/0و21/20آمده است،میانگین و انحراف معیار درمتغیرفرزندپروری مقتدرانه پدران -0در جدول 

،در متغیر 01/3و03/30،درمتغیر سبک فرزندپروری مستبدانه پدران 10/3و320/33گیرانه پدران  فرزندپروری سهل

 .می باشد13/33و01/001راف معیار به ترتیبجرأت ورزی میانگین و انح

 

 ضریب همبستگی بین سبک های فرزندپروری با جرأت ورزی دانش آموزن دختر -2جدول

 

 دختران ورزی جرأت با پدران مقتدرانه فرزندپروری سبک بین همبستگی ودش می مالحظه– 2همانطور که در جدول 

 رابطه دختران ورزی جرأت با پدران فرزندپروری مستبدانه و سهلگیرانه سبکهای بین و دارد وجود معناداری مثبت رابطه

ان بیشتراست و هرچه ه  پدران بیشتر باشد جرأت ورزی دخترمقتدران سبک هرچه عبارتی به.دارد وجود معناداری منفی

 سبک سهل گیرانه و مستبدانه پدران بیشتر باشد جرأت ورزی دختران کمتر می شود.

 متغیر
 شاخص آماری

          متغیر                                                                                           

ضریب 

 (rهمبستگي)

 سطح 

معني 

 (pداری)

 تعداد

 ( nنمونه)

 جرأت ورزی

دانش 

 آموزان 

 355    5558/5      11/5      شیوه فرزندپروری مقتدرانه پدران

 355 5558/5 -10/5 شیوه فرزندپروری مستبدانه پدران

شیوه فرزندپروری سهل گیرانه 

 پدران
202/5- 5558/5 355 
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 بحث و نتیجه گیری

بالسکی و همکاران، ، کرنکوویچ و جوردانو (0330)حسین پور،  یافته فوق به طور غیر مستقیم با یافته های پژوهش های 

؛ هازانو 0110؛ فینی و نولر، 2111؛ آنوال و همکاران، 0110؛ بامریند، 0110؛ کینان و همکاران، 0137؛ استنبرگ، 0137

نیز با بررسی بر روی نمونه های ایرانی  0332همسو میباشد. یوسفی،  2112؛ هوفمن، 0111؛ کولینز و رید 0137شیور

مسو است. این یافته، از همبستگی باالی شیوه فرزندپروری مقتدرانه و رشد باالی مهارت های اجتماعی را به دست آورد ه

، در این ارتباط که سبک فرزندپروری مقتدرانه )سطوح  0112  ؛ پاریش و مک کالسکی0110؛ 0170پژوهش، بامریند، 

باالی مشارکت صمیمی، دادن خودمختاری روانشناختی و کنترل رفتاری( به عنوان تسهیلگر و پیش بین سازگاری سالم 

 ت تحصیلی  وجرأت ورزی عمل میکند؛ حمایت می کند.روانشناختی، رشد اجتماعی، پیشرف

با توجه به این که در خانواده با شیوه فرزند پروری مقتدرانه، پدران در آموزش رفتارهای اجتماع پسندانه مؤثرتر عمل  

ی مطیع میکنند و نسبت به سایر پدران واقعیت ها و بینش های شناختی را بهتر به کودکان خود منتقل میکنندو اغلب برا

برند و با بیان انتظارات منطقی خود از فرزندشان، به ایجاد یک احساس اعتماد به خود  -سازی از استدالل و منطق بهره می

و دیگران در کودك کمک می کنند. اعتماد به خود باعث می شود که افراد ایمن در ایجاد و حفظ ارتباطات نزدیک و 

تری تعامل کنند و ویژگی اعتماد به دیگران باعث می شود که نسبت به تعامالت صمیمی با دیگران با مهارت و آرامش بیش

با دیگران نگرش مثبتی داشته باشند و از تعامالت با دیگران برای جذاب ظاهر شدن و تأیید آنها استفاده کنندو از جرأت 

 ورزی باالتری برخوردار باشند.

خود کنترل کننده و اطمینان بخش هستند .این شیوه به فرزندان  پدران  مقتدردر عین گرم و صمیمی بودن با فرزندان

کمک می کند که با هنجارهای اجتماعی بهتر سازگار شوند .وفرزندان آنها واقع گرا،خودکارآمد و فعال و مسئولیت 

ستبد و کمالگرا پذیرباشند.درعوض پدران مسامحه کار برای فرزندان خود معیارهای سهل گیرانه و غیر واقع بینانه وپدران م

برای فرزندان خود معیارهای سخت و غیر واقغ بینانه در نظر می گیرند،بیش از اندازه انتقاد میکنند و از تایید کودکان خود 

دوری می کنندواین پدران در حقیقت این عقیده را در کودك به وجود می آورند که همیشه حق به جانب پدران است و 

 ت و سبب تضعیف جرات ورزی وی می شود.خود او همیشه در اشتباه اس
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 منابع

(. بررسی تأثیر جرأت ورزی گروهی به شیوههای 0333جاللی، مهدی؛ احمدی، سید احمد؛ مولوی، حسین ) -

رفتاری و رفتاری بر رفتار جـرأت مندانـه دانـش آمـوزان کـم جـرأت پـسر دبیرستانی. تازه ها  -شناختی

  .32-61،صص01و  1ه وپژوهشهای مشاوره،جلد اول، شمار

بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری مادران بر روی نشانه های اضطراب، استرس، (. 0330حسین پور، ك. ) -

 پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد افسردگی کودك.

یت در بین دانش آموزان سال دوم متوسطه دبیرستان (. بررسی رابطه جرأت ورزی و خالق0330بهنام )-حکمتی،  -

 . 7،010-0 3های شهر تهران. فصلنامه پیام مشاور،

 شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد..(. احتماالت و آمار کاربردی در روان0373دالور، علی. ) -

تحصیالت آنها در شهر (.بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری پدران با شخصیت و 0332صالحین ،علی .) -

 دامغان.پایانامه کارشناسی ارشد جاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی.

آموازن کم جرأت نفس دانشورزی و عزتورزی در میزان جرأت(. تأثیر آموزش جرأت0373نیا، محمد. )عباسی -

 اه عالمه طباطبایی.. پایان کارشناسی ارشد، دانشگ77 -73قم در سال تحصیلی  0پسر در ناحیه 

(. تأثیرآموزش قاطعیت بر میزان قاطعیت ورزی و عزت نفس دانش آمـوزان کم جرأت. پایان 0371عباس نیا، م ) -

 ص 43-42.نامه جهت دریافت مدرك کارشناسی ارشد.تهران .دانـشگاه عالمـه طباطبـائی.ص 

های اجتماعی در دانش آموزان. پایان نامه (. بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری با مهارت0332یوسفی، آ. ) -

 کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی
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