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مقدمه
فرهنگ ،شناسنامه و هویت افراد یک جامعه است.
الیوت،فرهنگرانوعیخاصیازقواعدزیستنوشیوهاي
خاصاززندگیکهبهآنارزشزیستنمیدهد،میداند.با
توجهبهاینکهفرهنگذاتیانساننیست ،انساناساساًبا
فرهنگ زاده نمیشود و در بدو تولد جز یک سلسله
تواناییها و استعدادهاي بالقوه چیزي ندارد ،بنابراین الزم
است که ارزشهاي اجتماعی به نسل جدید انتقال داده
شود(فدایی.)1811بدینترتیبنقشخانوادهدرنهادینه
کردن ارزشهاي فرهنگی و هنجارهاي اجتماعی این است
که به انتقال ارزشهاي فرهنگی و هنجارهاي اجتماعی
بپردازد.محیطخانواده،نحوهيتعاملپدرومادروفرزندان
بایکدیگر،انتخابمحصوالتفرهنگیکهخانوادهازآنها
استفادهمیکند،مانند:فیلم،مجله،پوستروغیره،طبقهي
اجتماعی خانواده ،اعتقاد خانواده به دستاوردهاي فرهنگی
گذشتهگان،همانندسازيکودکانباوالدینبهعنوانالگوي
رفتاريوتصوريکهوالدینازفرزندانشاندرذهندارندو
بیانگرایدهآلذهنیآناناست،همگیدرانتقالارزشهاي
فرهنگی و هنجارهاي اجتماعی به کودکان مؤثر است
(شرفیوطاهرپور.)1811
والدیندارايسرمایههايمختلفاقتصادي،اجتماعیو
فرهنگیهستندوسرمایههايفرهنگیآنانبیشترینتأثیر
را بر افکار و رفتار آنان از جمله شیوههاي فرزند پروري
آنها داشته است ،فضاهاي فرهنگی زندگی آنان را شکل
دادهوهدایتمیکند.بنابراینبهنظرمیرسدکهفضاهاي
فرهنگیدرونخانوادهکهمتأثرازسرمایههايفرهنگیآنان
است،تأثیربسیارمهمیدرچگونگیشکلگیريشخصیت
وفرهنگفرزندانشانخواهدداشت.
رابطهيوالدینبافرزندانیاشیوههايفرزندپروري،در
گذر از اعمالی است که اهداف گوناگونی را در بر دارند.
تربیت اخالقی و روانی ،شناسایی ،رشد و پیشرفت
استعدادهاي فرزندان ،آموزش مهارتها ،آشنا کردن با
قوانین و هنجارهاي جامعه از دید والدین از جمله این
اهداف هستند .پارسونز نیز دو کارکرد اساسی یعنی
اجتماعیکردنوشکوفاییشخصیتفرزندرابرايخانواده
درنظرمیگیرد(اعزازي.)1811
اینگونهاهدافوالدینکهشاملتمامفعالیتهاواعمالی
میشودکهبهصورتمستقیمویاغیرمستقیمارتباطآنها
رابافرزنداندررفتارهايروزمرهنشانمیدهـدوتوسط
نیـروهاییهـدایتویاکنتـرلمیشـونـدکهایـننیـروهـا


به صورت یکسان و به یک اندازه نزد انسانها از جمله
والدین وجود ندارد .این نیروها در ارتباط با وضعیت
اقتصادي ،اجتماعیو فرهنگی خانواده میباشند .همچنین
تصوراتی که والدین از فرزندان خود دارند ،تأثیر بر روي
چگونگی نوع روابط یعنی شیوههاي فرزندپروري نیز دارند
(منادي.)1811تصوراتنیزتحتتأثیرطبقهياقتصادي،
اجتماعیوفرهنگیفرد(یاسرمایههايفرهنگی)میباشند.
بسیاري از محققان ،ویژگیهاي عمومی رفتار
والدین– کودک را در سه بعد تعریف نمودهاند .این ابعاد
عبارتانداز:
الف -گرمی :والدین با محبت به نیازها و عالیق کودکان
خود ،بیش از نادیده انگاشتن و محروم کردن او پاسخ
میدهند.
ب-نظارتوکنترلوالدین:والدینداراياینبعدرفتاري
مایلند از نزدیک کودکان خود را نظاره کنند و معیارهاي
قاطعی براي رفتار داشته و از فرزندان انتظار عملی کردن
آنها را دارند ولی لزوماً آنها را تنبیه نمیکنند (برنت
.)1221
ج -بعد درگیر بودن :والدین داراي این بعد ،تنها قادر
هستندنگرشهاورفتارکودکانخودراتوصیفکنندواز
نظرنگرشیکودک_محورند(مکوییومارتین.)1229
باتوجهبهابعادرفتاري(گرمیوکنترل)،بامیرند()1221
سهنوعالگويتربیتیوالدینراارائهنمود:
الف -الگويتربیتیاستبدادي؛ب -الگويتربیتیسهلگیر
وج-الگويتربیتیقاطعواطمینانبخش.
والدین دارايالگوي رفتاري قاطعو اطمینانبخشدر امر
تربیتخودکنترلوگرمیزیاد،والدینمستبدکنترلزیاد
گرمیکم،ووالدینسهلگیرکنترلکموگرمیزیاداعمال
مینمایند(لمبورن.)1221پژوهشهايانجامشده(بهرامی
 )1811نشان داده است که سالمت روانی و موفقیت
تحصیلی فرزندان با الگوي فرزندپروري قاطع و اطمینان
بخشبیشازسالمتروانیوموفقیتتحصیلیفرزندانبا
الگوي فرزندپروري استبدادي و سهلگیر است .به عالوه
سالمتروانیوموفقیتتحصیلیفرزندانباتحصیالتپدر
رابطهيمثبتومعناداريدارد.نتایجنشاندادهاند،افزایش
اطالعاتپدرباعثآگاهیآنهانسبتبهسبکتربیتیدر
مورد فرزندانشان و این موضوع منجر به در پیش گرفتن
سبکتربیتیبهتردرآنها میشود .کارکردهايآموزشو
پرورشازطریقخانوادهیامشـارکتفرددرفـعالـیتهـاي
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میرزابیگی

گوناگون گروه اجتماعی صورت میگرفت و به این منظور
نهادجداگانهايالزمنبود.ولیدرجوامعپیچیدهامروزيبا
گسترش شهرنشینی ،توسعه صنعتی و دگرگون شدن
ساختارها و کارکردهاي سیاسی و اقتصادي ،عواملی مثل
خانوادهکهدرگذشتهبارتعهداتتربیتیراعهدهداربودند،
دیگر قدرت و نفوذ کافی براي ایفاي وظایف پیچیده
آموزشی و پرورشی را ندارند .از این رو شرایط جامعه
متحول ،مستلزم ایجاد نهاد خاصی به نام نظام آموزشی
رسمییامدرسهاستتاآنچهراکهنسلهايگذشتهدر
ش کلسادهتر،درخانوادهفرامیگرفتند،اکنوندراشکال
عالقهبند
گوناگون و پیچیده تر در این نهاد بیاموزند( 
.)1819
شتابتحوالتفرهنگیواجتماعیازویژگیهايمهمعصر
ارتباطاتاست.سرعتتبادلاطالعات،مرزهايجغرافیایی
واعتقاديرادرنوردیدهوخانوادهرابادگرگونیهاییروبه
رو ساخته  که این نهاد تا پیش از ان تصوري از آنها
نداشته است .از همین رو ،در مواجهه با این تحوالت
سردرگم،تنهاوپراضطرابمینمایدوسراسیمهدرجست
و جوي تکیه گاهی مطمئن تا با دریافت تحلیلی دقیق و
مشاهدهايروشن،هموضعخویشرابهدرستیبشناسدو
هممسیريبهسويآیندهبگشاید.بنابراینبیشازپیش
لزوم طراحی بسته هاي آموزشی راهگشاي والدین جهت
انتخابروشهايتعلیموتربیتمتناسببافرهنگجامعه
ضروري به نظر می رسد .به همین دلیل در این پژوهش
برآنیم تا میزان اثربخشی روش تعلیم و تربیت مبتنی بر
ف رهنگ ایرانی را بر شیوه هاي فرزند پروري والدین و
پیشرفتتحصیلیفرزندانبسنجیم.

مواد و روشها
طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی ،از نوع گروههاي
نامتعادلاستکهازلحاظساختارمشابهطرحپیشتست
– پستستباگروهکنترلدرطرحهايآزمایشیاست؛با
اینتفاوتکهدرطرحگروههاينامتعادل،آزمودنیهابه
گونهتصادفیازجامعهانتخابنمیشوند(هومن.)1810
گروه نمونه شامل سی زوج با میانگین سنی 04± 1سال
داراي فرزندان شاغل به تحصیل در مقطع راهنمایی و
داوطلبشرکتدرپژوهشبودندکهبهدوگروه 11زوج
آزمایش و  11زوج کنترل تقسیم شدند .در مرحله پیش
آزمون دو گروه آزمون والدین پرسشنامه فرزندپروري را
تکمیلنمودندومعدلآخرینکارنامهدانشآموزخودرا
گزارشدادند.


سپس گروه آزمایش تحت ده جلسه دو ساعته برنامه
آموزشفرزندپروريمبتنیبرفرهنگایرانیقرارگرفتو
نتایج حاصل از مقایسه میانگین پس آزمون گروه ها با
تحلیلکوواریانسموردبررسیقرارگرفتند.

ابزارهاي پژوهش
 .1بسته آموزشی "آموزش فرزندپروري مبتنی بر
فرهنگ ایرانی"
مبناي طراحی بسته آموزشی که در این پژوهش مورد
استفادهقرارگرفت،رسالهدکتريمحقق(میرزابیگی)9414
میباشد،کهدرآنازجزئیاتبنیانوسازمانتربیتیایران
و باستان ،اهداف مهم آموزش و پرورش ،برنامه تعلیم و
تربیت در ایران باستان ،پداگوژي تعلیم و تربیت از عصر
پهلوي تا انقالب ،اصول حاکم و ارزشهاي معنوي در
آموزش و پرورش ایران ،مبانی اخالقی ،دینی و اسالمی و
فرهنگایرانیاستفادهشدهاست.
 .1سیاهه رفتار والدینی Revised ( CRPBI
Children’s Reports of Parental Behavior
)Inventory
فرماولیهاینسیاههبا 141گویهتوسطشفردر 1211به
منظورارزیابیرفتاروالدینازطریقگزارشفرزندطراحی
شد.درپژوهشحاضر،فرمگزارشوالدیناینسیاههکه
توسط مارگونیز و وینتراب ( 1211نقل از سیدرضی،
ازخوش،طهماسیان،بیانوبیگلریان.)1829بازبینیشده
وبه11گویهتقلیلیافتهبود،مورداستفادهقرارگرفت.در
اینسیاههتوصیفهايمتنوعیازرفتاروالدینیارائهشده
وازآزمودنیهاخواستهشدهمیزاندرستیهرموردرادر
مقیاس به امتیازي لیکرت(درست ،گاهی اوقات درست و
همیشهنادرست)مشخصکنند.
اینسیاههسهبعدفرزندپروريرامیسنجد:پذیرشدر
مقابلطرد(اغلباوقاتبهفرزندملبخندمیزنم)،کنترل
دربرابراستقاللروانشناسانه(بهخودمیگویماگرفرزندم
مرادوستداردبایدکاريانجامدهدکهازاومیخواهم)،
کنترلقاطعانهدربرابرکنترلسهلگیرانه (مواظبمکهآیا
وقتی چیزي به او می گویم انجاممی دهد) .نمره گذاري
برخیگویههابهصورتمعکوسانجاممیشود،سپسبا
تبدیلنمرهکلهرسهزیرمقیاسبهنمرهاستانداردوبه
دستآوردنحاصلجمعآنها،یکنمرهکلفرزندپروري
براي هر والد تعیین می شود که نمره باالتر ،بیان کننده
فرزند پروري مثبت و بهینه است .در هر زیر مقیاس نیز
نمرهبیشترنشاندهندهباالتربودنقسمتمثبتهرطیف
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از ابعاد فرزند پروري است .بدین ترتیب نمره هاي باال در
ابعادپذیرش،نشاندهندهگرمیوحساسیتوالدیننسبت
بهکودک؛دراستقاللروانشناسانه،بیانگرموفقیتدرعدم
وابسته کردن و کنترل به واسطه ایجاد احساس گناه در
کودک؛ودرکنترلقاطعانه،حاکیازتواناییاعمالقوانین،
نظمومحدودیتبررفتارهايکودکبهمنظورالقاءپذیرش
پیامدهاياعمالخوداست.
دوراچر و کامینگز( )9441ضریب آلفاي کرونباخ این
ابعاد را براي مادران به این ترتیب گزارش کردند :بعد
پذیرش  ، 4/11بعد استقالل روانشناسانه  4/18و بعد
کنترل قاطعانه  ،4/11همچنین روایی حاصل از تحلیل
عاملی سه بعد فرزند پروري را نیز تأیید کردند .اعتبار
سیاهه براي نمونه  944نفري در ایران براي دو عامل
پذیرشواستقاللروانشناسانه4/11وبرايکنترلقاطعانه
 4/01به دست آمد .روایی محتواي سیاهه نیز پس از
بررسیتوسطپنجاستادروانشناسیقابلقبولگزارششد.
همچنین اعتبار آزمون بازآزمایی(در فاصله  9/1ماه) نیز
نشان داد که همه ضرایب همبستگی در سطح کمتر از
4/41درصدمعنادارندودردامنه4/19برايعاملپذیرش
تا(4/00براينمرهکلفرزندپروري)قراردارند(سیدرضی
وهمکاران.)1821
.9پیشرفت تحصیلی:
درپژوهش حاضر ،مالک پیشرفت تحصیلی ،معدل ترم
گذشته(ترمدومسالتحصیلی)21-24بودکهازکارنامه
مستخرجشد.

روش اجرا
درمرحلهپیشآزمون،سیاههرفتاروالدینیبرايهردو
گروهاجراشدونمراتترمگذشتهدانشآموزاننیزثبت
گردید .شایان ذکر است که زمان شروع آموزش فرزند
پروريدرآبانماهانتخابشد،سپسبرنامه"فرزندپروري
مبتنی بر فرهنگ ایرانی" (میرزابیگی  )9414به صورت
گروهیدردهجلسهبهمدتدوساعتویکروزدرهفته
براي گروه آزمایش انجام شد .در طی جلسات آموزشی،
گروه گواه برنامه اي دریافت نکرد .دو هفته بعد از اتمام
جلسات آموزشی ،سیاهه رفتاري براي هر دو گروهوالدین
بعنوان پس آزمون به اجرا در آمد و معدل کارنامه ترم
جارينیزثبتگردید.

خالصه محتواي جلسات
هرجلسهسرفصلهاییداردکهاینعناوینبهخانوادهها
آموزشدادهمیشودوتمرینهایی درراستايایناهداف
برايانجامدرمنزلبهخانوادههادادهمیشوددرجلسه
بع دابتدادرساعتاولجلسه،نتایجتمرینهايجلسهقبل
درمنزل،احساسونگرشوالدینبهآنها،فراینديکهبا
فرزندخوددرانجاماینتمرینهاتجربهکردهاندوموانعو
مشکالتموجوددراجرايآنهاباهمکاريومشارکتهمه
والدین حاضر مورد بحث قرار می گیرد .پس از یک
استراحتکوتاهدرساعتدومعناوینبعديمطرحشدهو
آموزشدادهمیشودوجلسهباجمعبنديبهپایانمی
رسد،هدایتجلسهنیزبرعهدهمتخصصمیباشد.جلسه
اولبامعرفیمتخصص،بیاناهدافتحقیق،آشناییباافراد
گروه،مطرحکردنعلتحضورومشارکتافراددرجلسه،
بیانقوانینجلسهازسويمتخصصوپیشآزمونآغازمی
شود،جلسهدومتانهمبهآموزشمحورهايبستهآموزشی
اختصاصداردوجلسهدهمبهجمعبنديکلجلساتو
اختتامدورهآموزشیمیپردازدودرانتهاازکلیهافرادبه
پسآزمونپاسخمیدهند.

یافته ها
بر اساس نتایج به دست از جدول ( )1چون مقدار  Fدر
سطح4/41درمتغیرروشهايکلیفرزندپروريبامقدار
،1/112درزیرمقیاسپذیرشبامقدار،0/208زیرمقیاس
استقالل روانشناسانه با مقدار  1/122و پیشرفت تحصیلی
با مقدار   1/191معنادار می باشد ،بنابر این تفاوت
معناداريبینپسازمونگروهکنترلوآزمایشوجوددارد
وازآنجاکهنمرهپسآزمونگروهآزمایشافزایشرانشان
میدهد،بنابراینمیتوانچنینعنواننمودکهآموزش
فرزندپروري مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر روشهاي
فرزندپروريوالدینوپیشرفتتحصیلیفرزندانتاثیردارد.
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جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد و نتایج تحلیل کوواریانس( )ANCOVAبراي روش هاي فرزندپروي مادران و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
گروه آزمایش
پیش آزمون

متغیر وابسته

گروه کنترل

پس آزمون

پیش آزمون



پس آزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

F
*

17112

روش هاي کلی فرزند پروري

4/811

4/4111

4/112

4/191

4/011

1/28

4/091

1/98

پذیرش

91/81

0/14

92/44

0/21

91/1

0/11

91/11

1/41890

*

کنترل قاطعانه

98/11

0/98

99/11

1/41

98/4

0/80

98/19

8/12110

4/111

استقالل روانشناسانه

98/19

9/11

91/19

1/88

91/1

9/22

90/11

0/99811

*

پیشرفت تحصیلی

61/78

61/52

5/52

45.61

4/7

0/208

1/122

عملكرد تحصیلی
6/651

67/55

بحث و نتیجه گیري:
در نظریات مختلف ،مشکالت متفاوت کودکان( به جز
مسائلیکهپایهژنتیکیدارند)دربافتخانوادهودرارتباط
با والدین است که شکل گرفته و معنا می یابند وگرنه
کودک لوحسفیدياستکهپابهدنیامیگذاردوهیچدر
نظریاتمختلف،مشکالتمتفاوتکودکان(بهجزمسائلی
که پایه ژنتیکی دارند) در بافت خانواده و در ارتباط با
والدیناستکهشکلگرفتهومعنامییابندوگرنهکودک
لوحسفیدياستکهپابهدنیامیگذاردوهیچخدشهاي
درآنوجودندارد.
 از نمونه هاي مؤید این مطلب نظریه دلبستگی جان
بالبی()1212استکهنشانمیدهدارتباطاولیهوالد–
کودکحتیدرماههاياول،شکلدهندهاحساسایمنی
در کل طول زندگی است که فقدان یا آسیب به این
احساسمنجربهاختالالترفتاريفرددربزرگسالیخواهد
شد.یکیازمسائلیکهفرددرسنیننوجوانیودرطول
تحصیلباآنمواجهخواهدشدمشکالتتحصیلیاست،بر
اساسمطالبفوقانتظارمیرودکهباآموزشوالدین،




6/44

*

8/855

افزایش آگاهی آنان و تغییر شیوه فرزند پروري از بروز
مشکالت مختلف از جمله مشکالت تحصیلی  ،پیشگیري؛
مشکالت ایجاد شده ،حل و در نهایت موجب پیشرفت
تحصیلی آنان شود ،چنانچه نتایج این پژوهش نیز تأیید
کننده این موضوع بود .در راستاي لزومایجاد تغییر رفتار
والدین ،فورهند و النگ( )1211معتقدند اولین علت
فرزندپروريضعیفاولیا،عدمآگاهینسبتبهروشهاي
درستوالدینیاست.بنابراینبهنظرمیرسددرپژوهش
حاضر با اشاره به ضعف ها و اشتباهات رفتاري والدین،
آم وزشاطالعاتعلمیوکاربرديدرزمینهمهارتهاوروش
هايصحیح،دانشکلیفرزندپروريوالدینافزایشیافته
است.افزونبرآنهنگامیکهکشفضعفهاواشتباهاتو
پایه اطالعات علمی و کاربردي در زمینه مهارت ها و
روشهايصحیحفرزندپروريازمتنفرهنگایرانیاسالمی
و مأنوس با اطالعات قبلی و بومی آنان باشد ،بسیار
اثرگذارتر از روش هاي نامأنوس و مبتنی بر فرهنگ هاي
غریبه خواهد بود .زیرا اولیا با این مفاهیم آشناتر بوده و
نسبت به آنها پذیراتر می باشند و تمایل
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بیشتريبهاستفادهازمفاهیممبتنیبرفرهنگبومیخود
درتربیتفرزندانخودبرايهمینجامعهخواهندداشت.
چنانچه یونگ نیز در نظریه خود به یک ناهشیار جمعی
تاریخی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ،اشاره
می کند و اگر مفاهیم آموزش داده شده همسو با این
ناهشیار جمعی تاریخی و فرهنگی باشد ،والدین احساس
مثبتیبهآنخواهندداشت(شولتز،ترجمهسیدمحمديو
دیگران.)1821
همچنینگروهیبودنجلساتنیزتاحديتوانستباایجاد
حس همدردي در والدین ،به شرکت گذاردن تجربیات و
راهکارهاي مختلف اعضاء در رشد کلی روش هاي
فرزندپروري و به کارگیري برخی مهارتهاي عینی تر موثر
باشد .در مورد اهمیت گروه ،لواک و همکاران()9441
معتقدند گروه نه تنها راهبردهاي رفتاري را در اختیار
والدینقرارمیدهد،بلکهمهمترازآنفضايحمایتگرو
همکارانهبهوجودمیآوردکهوالدینمیتواننددرآنبه
ابرازخودبپردازندودرنتیجهاین مشارکتبیشتر،تالش
افزونتريبرايتغییرازخودنشاندهند.
حال اینکه از بین ابعاد و مؤلفه هاي مختلف چرا مقیاس
پذیرش و استقالل روانشناسانه معنی دار شده و منجر به
پیشرفت تحصیلی گردیده؟ به نظر می رسد آنچه در
فرهنگایرانیمتأثرازمفاهیماسالمیبهچشممیخورد
حفظکرامتانسانیفرددرهرفرایندبهویژهفرایندرشدو
تربیتوتمرکزبرفطرتپاکالهیکودکاست،همینامر
موجب تأثیر بیشتر بر این دو مقیاس شده است .هنگامی
کهفردتوجهمثبتبدونقیدوشرطدریافتمیداردو
تمرکز بر رفتارهاي وي و نه کل شخصیت او است ،این
احتماالموجبافزایشاحساسامنیتوانگیزهدرفردودر
نهایت موجب افزایش پیشرفت تحصیلی خواهد بود(فیاض
بخش.)1812
بانگاهیبهسرفصلهايمطرحشدهدرمحتوايجلسات
بهاینمفاهیمبرمیخوریم:جلسهدوم،تقویتوپاداش
نقشمهمترينسبتبهتنبیهدارند؛جلسهسوم،والدیندر
شیوههايتربیتیخوددرعین








اقتدار  والدینی باید حدي از انعطاف پذیري را نیز رعایت
نمایند،عدممقایسهافرادکهمنجربهتوجهبهفردیتفردو
استقالل او می شود ،کنارگذاشتن دید منتقدانه و  ...در
نتیجه کار بر روي این مفاهیم در آموزش اولیا موجب
دستکاريشیوههايفرزندپروريآنانوتأثیربرابعادفوق
می شود .همچنین با مرور این سرفصل ،در جلسه ششم،
آموزشمفاهیمکلیچونحقوراستیواحترامبهعدالت
وفرصتهايمساويو...نشانمیدهدکهدراینشیوه
آموزشی انتقال مفاهیم کلی و آزاد گذاشتن کودک در
انتخابروشهايکاربرديوجزئیوجودداردکههمین
منجربهتأثیردربعداستقاللروانشناسانهمیشود.
بنا به نظر ریز ()1224کنترل روانشناسانه به آن جنبه از
رفتارهاي والدین گفته می شود که به صورت آشکار و
روانشناسانه ،کودک و رفتارهاي او را کنترل کرده و در
نتیجهوابستهکردناوبهخود،اجازهرشدفرديومستقل
بهکودکنمیدهند .بین()1221معتقداستاینوالدین
بهطورمستمرفداکاريهايخوددرقبالفرزندانرابهآن
ها گوشزد کرده و به کودکان اجازه نمی دهند در مورد
احساساتخودصحبتکنندیااقتداروعقایدوالدینرازیر
سوال ببرند .در مقابل ،استقالل روانشناسانه شامل ،عدم
احساسگناهیااضطرابودریغکردنعشقبرايکنترل
رفتارهايکودکاست.
براساساینتعریفوابستهیامستقلباآوردنکودکاز
لحاظروانشناختیتاحدوديریشهدرعقایدوالدینداردو
دراینمیانفرهنگبهعنوانیکیازبانفوذترینِعوامل
درتعیینباورهايوالدینی،میتواندنقشکلیدي دراین
زمینه داشته باشد(پارک  .)9440فرهنگ بر روش هاي
فرزندپرويوالدینمؤثراست؛بهگونهايکهروشهاي
فرزندپروريازیکفرهنگبهفرهنگدیگرتفاوتدارندو
ممکن است روش هاي مؤثر در یک فرهنگ در فرهنگی
دیگرناکارآمدبهنظرآید.
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The Effectiveness of Training how to Bringing up Children based on Iranian
Culture on Parents' Growing Methods and Children's Achievements
Hasanali Mirzabeigi 1,*
1,*

: Assistant Professor of, Islamic Azad University Tehran Center,Tehran,Iran

Abstract: In order to improve the academic achievement of children and parenting style based
on Iranian culture, a quasi-experimental study of nonequivalent groups was performed, the
sample consisted of thirty couples with an average age of 40 years, how has school age children
participated voluntarily and were placed in either an experimental or a control group. The
experimental group received education program in 10 sessions (each two hours). All participants
answered the Revised Children’s Reports of Parental Behavior Inventory (CRPBI) in pre and
post test. Finally, questionnaires data, Demographic information and the averages of one
semester past have been used for analysis and Hypothesises were tested by ANCOVA analysis.
Also, the results indicated that the experimental group had significantly higher scores in the
posttest than in the pretest phase. As a result, both experimental and qualitative findings suggest
that parenting education based on Iranian culture can be used to improve children's academic
achievement and parenting styles.

Keywords: academic achievement, parenting style, Iranian culture, education, children
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