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 Aim: The present research aimed at investigating the relationship between 

parenting styles and children's happiness with the mediating role of parents' self-

compassion among junior high school students in city of Tehran in the school year 

of 2018-2019. Methods: The study employed descriptive-correlational 

methodology. The population included junior high-school students with their 

mothers living in Tehran. Sample included 384 students along with their mothers 

who were selected through multistage clustering method. Three questionnaires 

were used in this study: Oxford Happiness Questionnaire, Baumrind's Parenting 

Style Questionnaire, and Neff's Self-compassion Questionnaire. The collected data 

was analyzed through Path Analysis and Lisrel. Findings: The results showed that 

the mediating role of parenting style was not significant with respect to the 

relationship between self-compassion and children's happiness (p>0/05). 

However, the direct effects of three variables of self-compassion, authoritarian 

parenting, and strict parenting were found to be meaningful (p<0/05). The 

direction effect of dictatorial style on happiness was negative. The direction effect 

of self-compassion and strict style on happiness was positive. The aforementioned 

variables predict 49% of the score variance in happiness. Conclusion: The 

presence of self-love in parents and the use of authoritative parenting style can 

lead to the formation of positive behaviors in parents in a way that makes the 

conditions of family life favorable for children and increases happiness in 

children. 
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والددین بدا رابجده بدین : پژوهض حاضر با هدگ بررسی نقدض میدانجی گدری مهدرورزی بده خدود در هد 
 شدددهر تهدددران در سدددال تحصدددیلی  فرزنددددپروری والددددین و شدددادکامی فرزنددددان دوره اول متوسدددجههای شدددیوه
همبسدتگی بدود. جامعده آمداری  –روش انجام پژوهض از نوع توصدیفی  :روشانجام شده است.  94-1192

دوره متوسجه اول شهر تهران بده همدراه والدد مدادران آنهدا بدود. . بده من دور انجدام  آموزاندانضشامل کلیه 
انتخاال شدند و با استفاده  ایمرحلهای دانض آموز به همراه والد مادر آنها به روش خوشه 148پژوهض، 

کسدفورد، سدبک فرزنددپروری بامریندد و مهدرورزی بده خدود ندا، مدورد انددهای پرسشنامه 1از  ازه شدادکامی آ
جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل مدورد تجزیده های گیری قرار گرفتند. داده
فرزنددپروری در رابجده های بررسدی نتدای  نشدان داد کده نقدض میدانجی سدبک:هایافتاهو تحلیل قرار گرفتند. 

اثیر مسدتقیم سده متغیدر مهدرورزی بده ( امدا تدp>15/1بین مهرورزی به خود و شادکامی فرزندان تایید نشدد )
(. جهددت p<15/1خددود، سددبک فرزندددپروری اسددتبدادی و سددبک فرزندددپروری قدداطع مددورد تاییددد قددرار گرفددت )

تاثیر سبک استبدادی بر شدادکامی منفدی بدود و جهدت تداثیر مهدرورزی بده خدود و سدبک قداطع بدر شدادکامی 
کننددد.  مددی در متغیددر شددادکامی را پددیض بینددی درصددد از واریددانب نمددرات 89م بددت بددود. متغیرهددای یادشددده 

تواندد  مدی :وجود ویژگی مهرورزی بده خدود در والددین و اسدتفاده از سدبک فرزنددپروری مقتدرانده یرینتیجه
موجر شکل گیری رفتارهای م بت در والدین شود به نحوی که شرایط زندگی خدانوادگی بدرای فرزنددان را 

 . افزایض دهد مجلوال سازد و شادکامی در فرزندان را
 مهرورزی، فرزندپروری، شادکامی: های کلیدیواژه
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 مقدمه
مهرورزی به خود، مهربانی با خود در مواقنع سنخت، راهنی بنرای برقنراری ارتبناب بنا خنود 

دهد، اما اطالعات کمی در مورد تنأثیر شنفقت بنه است که سالمت روانی بهتری را ارتقا می
( نوجنوانی ینک دوره گنذار مهنم اسنت کنه بنا 1،2623دارد.)ژننو خود بر روابط بنین فنردی وجنود 

شرود بلوم، تغییرات روابط بین فردی )به عنوان منال، روابط با والندین و همسناالن( و رشند 
یس مننننی خننننود مشننننخ  گرچننننه دوره زمننننانی افننننزایش 2،2663شننننود )اسننننتاینبر  و مننننور (. ا

امنا نوجنوانی همننننین  شنود،پذیری بنرای مشنکالت سنالمت روان در نظنر گرفتنه میآسنیب
دهد و در برابر ای از فرصت برای مداخالتی است که تأثیر عوامل خطر را کاهش میپنجره

( یکنی از عوامنل چننالش 3،2631کننند )کولیشناو پنذیری ایجناد میهنای آیننده انعطا چالش
( شنواهد نوظهنوری وجنود دارد مبننی 4،2661برانگیز شفقت به خود یا مهرورزی اسنت،)نف

فردی در شفقت به خود ممکن است توسنط تربینت خنانوادگی شنکل های که تفاوتبر این
(. بنا 2631، 6(. مانند رفتار والدینی )پدینگ، آدونوان و دیویس2636، 5بگیرد )نف و مک گی

تاثیر بین شفقت به خنود، عوامنل اجتمناعی )بنه  به طور مستقیمای این حال، هی  مطالعه
ستی( و عالئم شادکامی در نوجوانان را بررسی نکرده است. عنوان منال، رفتار والدین و دو

گننر رابطننه  بننین عالئننم شننادکامی نوجوانننان و شننفقت بننه خننود نشننان داده شننود، نشننانای ا
تواننند یننک هنند  درمننانی امیدوارکننننده باشنند. عننالوه بننر ایننن،  مننی دهنند کننه پننرور  آن مننی

سننننننت فرهنننننننگ یننننننک عامننننننل مهننننننم در توسننننننعه آسننننننیب شناسننننننی روانننننننی نوجوانننننننان ا
 (.2631 ،7)پوالننیک،سالورن،سانگایا،کایا و روهد

هنا و پیامندهای مشنکالت رفتناری کودکنان  هنای متعنددی کنه بنه بررسنی علنت پژوهش
                              
1. Zhao, M 
2. Steinberg, L., & Morris, A. S 
3. Collishaw,s 
4. Neff, K.D 
5. Neff, K, D., McGehee, P 
6. Pepping, C. A., O’Donovan, A., & Davis, P. J 
7. Polanczyk, G. V., Salum, G. A., Sugaya, L. S., Caye, A., & Rohde, L. A 



 1811 پاییز ، 41شماره ، 21جلد ، پژوهشهای مشاوره .......................................................................................................... 218

 

کی از آن است که رفتارهای مشکل پرداخته ساز کودکان از تعامنل چندگاننه عوامنل  اند، حا
یکی، محیطی و خانوادگی نشأت می یندو گینرد )کنالزادا، آیبنر ،  بیولو، ین  و کوئر (، 2665، 1ر

که در میان عوامل خانوادگی، فرزنندپروری بنا مانندگاری و انتقنال مشنکالت رفتناری کنودک 
،باقورست،سناویر و همکناران -ی مسنتقیم دارد )میلنر  به دوران تحولی بعندی رابطنه  ،2لوییز

 کننودک اثننر معننناداری -ی فرزننندپروری و کیفیننت رابطننه والنند (. بننه عبننارت دیگننر شننیوه2660
یسنننننتی افنننننراد دارد. شنننننیوه ی فرزنننننندپروری، عننننناملی  روی عنننننزت نفنننننس، شنننننادکامی و به 

شناسی روانی و رشند کودکنان ایفنا  کننده و اثرگذار است که نقش مهمی را در آسیب تعیین
هنای فرزنندپروری را در خنانواده اتخناذ کننند  کند. اینکه والدین کدام یک از اننواد شنیوه می

هنای فرزنندپروری،  ی شنیوه گنذارد. هند  همنه زندگی فرد منی تأثیر مهمی بر ابعاد مختلف
تننننرین رو   ی مقتدرانننننه، مناسننننب دهننننی بننننه شخصننننیت روانننننی فننننرد اسننننت. شننننیوه شنننکل

ی فرزننندپروری مقتدرانننه بننا  هننای انجننام شننده شننیوه فرزننندپروری اسننت. بننر اسنناس پننژوهش
، ، اتکنننا بنننه خنننود بننناالتر  پیامننندهای تحنننولی منبنننت همننننون پیشنننرفت تحصنننیلی بیشنننتر

رفتنناری کمتننر و روابننط بهتننر بننا همتایننان رابطننه دارد )اسننتینبر ، المبننورن، دارلینننگ،  کنن 
 (.3225، 3مونتس و دورنبا 

عوامننل مختلننف فننردی و خننانوادگی بننر شننادکامی افننراد مننثثر هسننتند. در میننان عوامننل 
( و یننا 2661، 4تواننند موجننب کنناهش شننادکامی شننود )آلبرکسننتن فننردی، تجربننه اسننترس مننی

(. 3112هننا رابطننه دارد )میرزایننی و حنناتمی،  ی شخصننیتی افننراد بننا شننادکامی آنهننا ویژگننی
، در بنننروز و نگهنننداری حننناالت هیجنننانی منبنننت از جملنننه شنننادی  عوامنننل خنننانوادگی نینننز

توانننند مننثثر باشننند. جننو خننانواده، سننالمت روان والنندین و الگننوی رفتنناری ارائننه شننده از  مننی
کننودک بننه عنننوان  _ ی والنند ر باشنند. رابطننهتواننند بننر شننادی فرزننندان مننثث سننوی والنندین مننی

گیری جهان بیروننی و دروننی کنودک و   ترین رابطه، نقش مهمی در شکل ترین و مهم ابتدایی
                              
1. Calzada, E.J., Eyberg, S.M., Rich, B., & Querido, J. G 

2. Miller-Lewis, L.R., Baghurst, P.A., Sawyer, M.G.,& at al 

3. Steinberg, L., Lamborn, S.D., Darling, N., Mounts, N.S., & Dornbusch, S.M 
4. Alberktsen, G 
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توانند صنفات  (. محنیط خنانواده منی2661، 1دنیای ب رگسنالی او دارد )برنسنتاین و زلوتنینک
، سرشننتی نننامطلوب کننودک را تعنندیل و یننا تشنندید کننند )آبراهامسننی، ، جننانگر  قنناوانس،بوئر

 (.2633، 3؛ بارنیاک2632 ،2لیندائر 
هنای عناطفی فرزنندان  رفتار والدین به عنوان یکنی از عناصنر مهنم خنانوادگی بنر حالنت

مثثر است. متخصصان مختلف بر این باورند که رفتار والدین در پن  سال اول برای رشند 
، شنریدان و کننوز جانبه همه ( و ثابنت شنده اسنت 2661، 4ی کودکان اهمینت دارد )ادواردز

هننای شننناختی، اجتمنناعی و هیجننانی او بسننیار  کننه اولننین روابننط کننودک در ایجنناد توانننایی
 (.2661ضروری است )برنستاین و زلوتنیک، 

هننای اخیننر در  تننرین حنناالت هیجننانی اسننت کننه در سننال شننادی یکننی از حننائز اهمیننت
 سردگی نیست، بلکه نشانکانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. شادی نشانه فقدان اف

هنننای شنننناختی و هیجنننانی منبنننت اسنننت )بنننه نقنننل از  ی وجنننود شنننماری از حالنننت دهنننده
(. شادی به طور کلنی، حنداقل از سنه جنز  2665 ،کوالم استفن، لینلی، هاروود، لویس و مک

زاده،  هیجانات منبت، نبود تأثیرات منفی و رضایت از زندگی تشکیل شده است )عبناس
،  علیزاده اقدم،  (.3123کوهی و علیدور

نگننننر اسننننت. شننننادکامی  ی منبننننتشناسننننروانشننننادکامی یکننننی از متغیرهننننای مهننننم در 
بردارنننننده ، شننننماری از  ی خشنننننودی، لننننذت، خوشننننایندی و شننننادی اسننننت. از ایننننن در رو

برگیرندهشناسروان داننند کنه فنرد  هایی منی ی انواد ارزشیابی ان آن را اصطالحی چتری و در
هننا مننواردی مانننند رضننایت از زننندگی،  آورد. ایننن ارزشننیابی عمننل مننی ا  بننه از خننود و زننندگی

هیجان و خلق منبت و فقدان افسردگی است. برای شادکامی تعاریف متفاوتی ارائه شنده 
ا  دارد  اسننننت. از جملننننه شننننادکامی نننننوعی ارزشننننیابی اسننننت کننننه فننننرد از خننننود و زننننندگی

                              
1. Bornstein, M.H. & Zlotnik, D 
2. Abrahamse, M.E., Junger, M., Chavannes, E.L., Coelman, F.J.G., Boer, F. & Lindauer, 

R.J.L 
3. Barnyak, N.C 
4. Edwards, C.P., Sheridan, S.M. & Knoche, I 



 1811 پاییز ، 41شماره ، 21جلد ، پژوهشهای مشاوره .......................................................................................................... 218

 

شادمانی را میزاننی کنه ینک فنرد  (2661) 2(. ادینگتون و شومن2636، 1واس دینر و دین )بیس
یننف مننی ا  قضنناوت مننی در مننورد کیفیننت کلننی مطلوبیننت زننندگی کنننند. بنننابراین  کننند، تعر

ترین نسنبت  شادکامی حالتی است که فرد میان امیال ارضا شده و کل امیال خود مطلوب
 یابد. توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خنود و دیگنران، را می

داشنننتن احساسنننات منبنننت، صنننریح، مفنننرب و شنننوخ اسنننت. همنننننین شنننادکامی مهنننارتی 
هیجانی است که کم و بیش و به طنور پیوسنته رضنایت خناطر و خشننودی منا را نسنبت بنه 

( 2636) 4هننون (. ویننن2631 ،3کننند )فینننت،ویتمن،جوس وهمکنناران زمننان حننال، حفنن  مننی
یننابی کلننی ذهنننی فننرد از کیفیننت زننندگی  یننف مننیشننادکامی را ار  کننند، بننه عبننارت  خننود تعر

یابانه احساسی و شناختی فرد از محیط انگیزشی خویش است. کنار  ، فرایند خودار   5دیگر
( نینز معتقند اسنت شنادکامی از نیازهنای اساسنی بشنر اسنت کنه افنراد بنرای بنه وجنود 2665)

 آوردن یک زندگی بارور به آن نیاز مبرم دارند.
خاطرنشننان کننرده، شننادکامی و بننه تعبیننری، رضننایت از ( 2636هننون ) طننور کننه ویننن همننان

زندگی از عناصر اصلی رفاه ذهنی اسنت. شنادکامی احساسنی اسنت کنه همنه خواهنان آن 
یننابیم. نشننانه شخصننی چنننین احساسننی،  هسننتند امننا شننمار اننندکی از مننا بننه آن دسننت مننی

ت تننرین حالنن قنندردانی، احسنناس رضننایت درونننی و عالقننه بننه خننود و دیگننران اسننت. عننادی
ذهنی، حالت خشنودی است. شادی نه تنها به سطح باالیی از عاطفنه ینا هیجنان منبنت 

تننر رضننایت کلننی از زننندگی نیننز وابسننته اسننت )پننورتقی،  بسننتگی دارد بلکننه بننه بخننش عمیننق
آورد کنننه اینننن  (. همنننننین افکنننار منبنننت احساسنننات منبتنننی را در فنننرد بنننه وجنننود منننی3125

پننی دارد و ایننن فرایننند بننه شننادکامی و افننزایش احساسننات منبننت رفتارهننایی مطلننوب را در 
(. نتای  حاصنل از پنژوهش 2662، 6انجامد )سین و لیوبومیرسکی سالمت روانی در افراد می

                              
1. Biswas-Diener, R., & Dean, B 
2. Eddington, N., & Shuman, R 

3. Feicht, T., Wittmann, M., Jose, G.,& et al 

4. Veenhoven, R 
5. Carr, A 
6. Sin & Lyubomirsky 
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( نشنننان داد کننه تفننناوت در نگنننر  بننه شنننادکامی در تصننناویری 2630) 1وینینننوک و دلگنننووا
خالقینت  کشنند. کودکنان بنا سنطح بناالیی از  دبستانی منی مشخ  است که کودکان پیش

 کنند. شادکامی را به منابه یک پدیده عاطفی تفسیر می

 روش پژوهش
متوسنطه اول شنهر تهنران و  آمنوزاندانشنفنر  366666 جامعه آماری پژوهش حاضر شنامل

بنه صنورت  آمنوزاندانشبود.که رو  نمونه گینری  21-3127مادران آنها در سال تحصیلی 
شننهر تهننران بننه پننن  ناحیننه شننمالی، جنننوبی،  بننود. بنندین منظننور ابتننداای مرحلننهای خوشننه

مرکننزی، غربننی و شننرقی تقسننیم شننده و از هننر ناحیننه یننک منطقننه و از هننر منطقننه دو واحنند 
یننده شنند، بنندین شننکل کننه بننا همنناهنگی وزارت آمننوز  و  آموزشننی بننه صننورت تصننادفی برگ 

( ه)از خوشن 0شمال(،  ه)از خوش 1مناطق  ،پرور  و کسب مجوز از حراست مناطق ، مرکنز
جننوب( انتخناب شند و پرسشننامه  ه)از خوشن 30شنرق(،  ه)از خوشن 1غرب(،  ه)از خوش 1

یننع شنند و سننپس آنهننا پرسشنننامه آمننوزاندانششننادکامی بننین  مهننرورزی بننه خننود و های تو 
فرزندپروری را برای تکمیل به مادران خود ارائه دادند و هر سنه پرسشننامه بناهم های سبک

 نفر رسید. 115  استفاده از جدول مورگان بهجمع آوری شد، حجم نمونه با 
 ابزارهای گردآوری اطالعات شامل سه پرسشنامه بود:

کوتاه کسفورد فرم  آ  پرسشنامه شادکامی 
کسفورد ( تجدیند نظنر شنده و شنامل 2662توسط هیل و آرگاینل ) 2پرسشنامه شادکامی آ

یننه )کنامًال منواف 0اینن آزمنون های سوال است. هنر ینک از سنوال 22 قم تنا کنامًال مخنالفم( گ 
 خننرده مقینناس 7یابنند. ایننن پرسشنننامه، دارای  مننی نمننره بننه آنهننا اختصنناص 0تننا  6دارد کننه از 

ی مربنننوب بنننه عالئنننق اجتمننناعی، برونگراینننی، مهربنننانی، شنننناختروانهای باشننند و سنننازه منننی
موافقننت، شننوخ طبعننی، احسنناس هدفمننندی، حرمننت خننود، پننذیر  خننود، خودبسننندگی، 
                              
1. Vinichuk & Dolgova 
2. Oxford 
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یننابیسننالمت اجتمنناعی،   خودمختنناری، مکننان کنتننرل و احسنناس  یبننایی شننناختی را ار 
 1روایننی پرسشنننامه در حنند مناسننبی گننزار  شننده اسننت. هیلننز و آرگایننل کننند. پایننایی و  مننی

 یب آلفننایضننر  گننزار  نمننوده اننند. 23/6ضننریب آلفننا کرانبنناخ در ایننن پرسشنننامه را  (2663)
 72/6و  26/6ترتینننب  در بنننین دانشنننجویان ایراننننی، بنننه ییبازآزمنننا ییاینننب پایرونبننناخ و ضنننر ک

 (.3123گزار  شده است )نجفی و همکاران، 
ینابی 3111این پرسشنامه توسط هادی نژاد و زارعی ) ( در جامعنه داننش آمنوزی اعتبار

ب یهفتنه، ضنر  5 یبنا فاصنله زمنان ییق بازآزمناینپرسشننامه از طر  ییاینشد و انندازه گینری پا
 یرونبنناخ بننراک یمعنننادار بننود. آلفننا 63/6ه در سننطح کنندسننت داد  را بننه 71/6 یهمبسننتگ
بنود  17/6و در مرحلنه آزمنون مجندد 15/6پرسشنامه در مرحلنه آزمنون برابنر بنا  لکشاخ  

از  یهسننتند. بننه منظننور بننرآورد اعتبننار محتننوا، پرسشنننامه بننه تعننداد یمطلننوبهای ه اننندازهکنن
ل اینننن کننننمنننره  اینننن گنننروه قنننرار گرفنننت.د یینننه شننند و منننورد تاینننارا شناسنننیروانارشناسنننان ک

 نشان داد.  NEO یتیعامل آزمون شخص 1را با هر  ییباال یپرسشنامه، همبستگ
بدسنت آمند و در نتیجنه  71/6در پژوهش حاضر پایایی به رو  آلفای کرونباخ برابر با 

کسفورد تایید شد.  پایایی مقیاس شادکامی آ

   (9119فرزندپروری بامریند )های پرسشنامه سبک
ن را یوالند یفرزنند پنرور های وهیش ،(3223ند )یبامر  یفرزند پرور های وهیش یپرسشنامه 

 یمنوافقم، تاحندو  یامال منوافقم، تاحندودکنسنتون ) 1ند. در مقابنل هنر عبنارت ک می معلوم
ه با جمنع کشده است  ینمره گذار  5ب از صفر تا یامال مخالفم( به ترتکمخالفم، مخالفم، 

 مجزا بدسنت یم آن بر تعداد سواالت، نمره یوه و تقسیمربوب به هر شهای سوالهای نمره
( اسنتفاده ین پرسشنامه از رو  )افتراقنیا ییاعتبار و روا یبررس ی( برا3223) ید. بورایآ می

( و  11/6r) یریننبننا سننهل گ یمنفنن ی، رابطننه یاسننتبداد یوه یه شننکننرد کنننمننود و مشنناهده 
 یوه یبننا شنن یدار  یمعننن ی، رابطننه یریننسننهل گ یوه ی( دارد و شنن 51/6r) یاقتنندار منطقنن

                              
1. Hills, P., & Argyle, M 
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د ییننن پرسشنننامه را تایننا ییاینن( اعتبننار و پا3223) ی( بننورا 7/6rاو نداشننت ) یاقتنندار منطقنن
 α یب آلفنایگنروه نموننه ضنرا هین( بر پا3110رده است. در پژوهش خوئی نژاد و همکاران )ک

، مستبد و سهل گ یهاکسب هپرسشنام بنوده  03/6و  26/6،11/6بنر بنا ب براینر بننه ترتیمقتدر
ن پرسشننامه را ینا ینیبنه دسنت آمند. روا 26/6نل پرسنشنامه برابنر بننا ک یب آلفایاست و ضر 

   ردند.کد ییو تأ یاز استادان بررس یتعداد
، ضریب آلفای کرانباخ برای سبک مستبد برابر  ، سنبک مقتندر 6772در پژوهش حاضر

 به دست 71/6و سبک سهل گیر برابر  6770برابر با 

 پرسشنامه مهرورزی به خود
 ینک در  آن در ها پاسخ است و  گویه 26 ( شامل2003 )نف، خود مهرورزی به مقیاس 

( )تقریبنا1 از  لیکنرتای درجنه 5 دامننه  گیرنند. اینن منی همیشنه (قنرار  )تقریبنا 1 تنا هرگنز

 قضاوت مقابل خود در  با مهربانی  یرمقیاس شش قالب در  را دوقطبی مثلفه سه مقیاس

گاهی در  خود، انندازه  انن وا مقابنل در  اشتراکات انسنانی ،یبیش همانندساز  مقابل ذهن آ
 افتراقنی، روایی( 2667 ،1رود و  کریک پاتریک همگرا )نف، روایی کند. مطالعات می یگیر

  (2003 )ننف،انند داده نشنان را مناسب مقیاس این آزمایی، باز  پایایی و  درونی همسانی
یابی شده مناسب این درونی همسانی نیز  ایرانی مطالعات در   واتسون است )قربانی، ار 

در پننژوهش حاضننر پایننایی مقینناس مهننرورزی بننه خننود بننه رو  آلفننای  (.2632 ،2نوربنناال  و 
 بدست آمد. 12/6بر با کرونباخ برا

ینه و  SPSSو  LISRELاین پژوهش با استفاده از نرم افزارهای آماری های داده منورد تج 
یننه و تحلیننل داده ضننریب همبسننتگی هننای از آزمونهننا تحلیننل قننرار گرفتننه اننند. بننرای تج 
 ( استفاده شده است.LISRELپیرسون و تحلیل مسیر )با استفاده از نرم افزار آماری 

                              
1. Neff, K.D., Kirkpatrick, K.L., Rude, S.S 
2. Ghorbani, N., Watson, P. J., Zhuo, C., & Norballa, F 
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  هایافته
درصد در پایه  1271آموزان در پایه هفتم مشغول به تحصیل بودند. درصد دانش 1170
ینع جمعینت دانش 1172هشتم و  آمنوزان درصد در پایه نهم مشغول بنه تحصنیل بودنند. تو 

درصند  5072آموزان گنروه نموننه دختنر و درصد دانش 1173براساس جنسیت نشان داد که 
سال است. جوان ترین عضو نموننه  51721ران نمونه، برابر پسر هستند. میانگین سنی ماد

باشند. بررسنی تحصنیالت منادران سنال سنن می 12سال سن و مسن ترین دارای  21دارای 
کی از آن اسننت کننه  درصنند از افننراد نمونننه دارای تحصننیالت دینندلم و کمتننر از آن  1171حننا

درصنننند دارای  3172درصنننند تحصننننیالت کنننناردانی و کارشناسننننی دارننننند و  5171هسننننتند، 
 تحصیالت کارشناس ارشد و دکتری هستند.

 های توصیفی شادکامی: شاخص1 جدول
 بیشترین نمره کمترین نمره کشیدگی کجی انحرا  معیار  میانگین

91.12 32751 6733 6720 23 311 

 
باشند. مینانگین بنه دسنت می 831بازه احتمالی نمرات در متغینر شنادکامی، صنفر النی 

 است. 891و بیشترین نمره برابر  08است. کمترین نمره به دست آمده  38732آمده برابر 

 های توصیفی سبک فرزندپروری: شاخص0جدول 
 حداکثر نمره حداقل نمره کشیدگی کجی انحرا  معیار  میانگین مولفه ها
سبک 
 استبدادی

30772 1712 6701 6732 7 12 

سبک سفل 
 انگار 

31735 1702 6755 6721 32 11 

 17 35 3765 -6732 1711 20762 سبک قاطن 
 

 باشد. می 56های فرزندپروری بین صفر تا بازه احتمالی نمرات در هریک از سبک
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اسنت. کمتنرین  30772در سبک فرزندپروری استبدادی: میانگین به دست آمنده برابنر 
 است. 12و بیشترین نمره برابر  7نمره به دست آمده برابر 

: میانگین به دست آمنده برابنر در سبک فرزندپروری  اسنت. کمتنرین  31735سهل انگار
 است. 11و بیشترین نمره برابر  32نمره به دست آمده برابر 

است. کمترین نمره به  20762در سبک فرزندپروری قاطع: میانگین به دست آمده برابر 
 است. 17و بیشترین نمره برابر  35دست آمده برابر 

 مفرورزی به خود های توصیفی: شاخص3جدول 
 بیشترین نمره کمترین نمره کشیدگی کجی انحرا  معیار  میانگین

82.11 36762 6761 6717 13 336 

 
باشند. مینانگین بنه می 316تنا  20در متغیر مهرورزی به خود، بازه احتمنالی نمنرات بنین 

اسنت. کمتننرین نمنره بنه دسنت آمننده در اینن متغینر در گنروه نمونننه  16730دسنت آمنده برابنر 
 است.  336و بیشترین نمره برابر  13برابر 

و نقش مینانجی  های فرزندپروری و شادکامی فرزندانبه منظور بررسی رابطه بین سبک
مهرورزی به خود از تحلیل مسیر استفاده شده است. لذا در گام نخست رابطنه دومتغینره، 
متغیرهای پژوهشی ضروری است. بررسی ضرایب همبستگی دومتغیره به منظور تدوین و 

دارنند مناتریس همبسنتگی ( اظهار می3120بررسی مدل ضروری است. سرمد و همکاران )
هنای اولینه تحلینل مندل شود به عننوان دادهمدل که قبال محاسبه میمتغیرهای موجود در 

 گیرد.معادالت ساختاری و تحلیل مسیر مورداستفاده قرار می

 : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش 1جدول 

 سبک استبدادی مفرورزی به خود شادکامی متغیرها
سبک سفل 
 انگار 

 سبک قاطن 

     3 شادکامی
    3 17/6** به خودمفرورزی 
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 سبک استبدادی مفرورزی به خود شادکامی متغیرها
سبک سفل 
 سبک قاطن  انگار 

   3 -60/6 -12/6** سبک استبدادی
  3 -61/6 61/6 15/6** سبک سفل انگار 
 3 -61/6 -61/6 67/6 15/6** سبک قاطن 

 **   p = ≤ 63/6و  *   p = ≤ 61/6توجه:  
 

( ضنریب همبسنتگی مهنرورزی بنه خنود در 5نتای  آزمنون همبسنتگی پیرسنون )جندول 
باشد. همننین رابطه هر سه سبک فرزنندپروری بنا معنادار می والدین و شادکامی فرزندان

 (.p<61/6شادکامی معنادار است)
، وارد تحلیل مسنیر می شنوند. بنه بنابراین، متغیرهای دارای ضریب همبستگی معنادار

و از رو  تحلیل مسیر استفاده شده است کنه  Lisrelمنظور آزمون مدل پژوهش از نرم افزار 
های براز  نرم افزار لی رل بررسی کرد. الزم بنه ذکنر اسنت بتوان براز  مدل را نیز با شاخ 

( بننین متغیننر مسننتقل مهننرورزی بننه خننود بننا 5کنه چننون بننر اسنناس آزمننون همبسننتگی )جنندول 
در نتیجنه نقنش  های فرزندپروری رابطه معننی دار مشناهده نشندمتغیرهای میانجی سبک

های فرزننندپروری در رابطننه بننین مهننرورزی بننه خننود و شننادکامی تایینند میننانجی گننری سننبک
نشنند و در منندل اولیننه نیننز معنننی دار نبننود و در نتیجننه از منندل حننذ  شنند و بررسننی نشنند 

(61/6<p.) 

 : برآورد ضرایب اثرمستقیم5جدول شماره 
روابط مستقیم متغیرها در 

 مدل
 سطح معنی داری خطای برآورد tمقدار  مقادیر برآورد

مهرورزی به خود و 
 شادکامی

6712 1722 676663 6763>p 

سبک استبدادی و 
 شادکامی

6711- 0731- 676663 6763>p 

 p<6763 676663 5735 6727 سبک قاطع و شادکامی
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در جدول فوق، صرفا ضرایب برآورد معنادار گزار  شنده اسنت. بررسنی ضنرایب بنرآورد 
دهند کنه اثنر سنبک فرزنندپروری سنهل بنه دسنت آمنده نشنان می tاستاندارد شنده و مقنادیر 

باشد. اثر مستقیم سبک فرزنندپروری اسنتبدادی و انگار بر شادکامی فرزندان معنادار نمی
(. بنا اینن تفناوت کنه سنبک p<61/6طح معننادار هسنتند)قاطع بنر شنادکامی فرزنندان در سن

شنود و سنبک قناطع موجنب افنزایش آن استبدادی موجب کاهش شادکامی در فرزندان می
اسننت. همننننین تنناثیر مسننتقیم مهننرورزی بننه خننود بننر شننادکامی مننورد تایینند قننرار گرفننت و 

 بود. 12/6جهت رابطه منبت و شدت رابطه برابر با 
 بررسی شده است.  0در جدول های براز  مدل  شاخ 

 های برازش مدل پژوهش. شاخص1جدول 

شاخص 
 برازش

AGFI PGFI IFI NFI CFI GFI RMSEA 

نسبت مج ور 
کای بر درجه 
 آزادی

 1تا  3در بازه  <61/6 >26/6 >26/6 >26/6 >26/6 >76/6 >76/6 معیار 
 51/1 601/6 22/6 23/6 17/6 11/6 71/6 71/6 نتیجه

 
یابی تمامی شاخ  در مجمود با تنوان اسنتنباب کنرد کنه  ( منی0های براز  )جدول  ار 

هننا بننا منندل  هننای بننراز  بدسننت آمننده در مجمننود نشننان از بننراز  مناسننب داده شنناخ 
 1شننناخ  از  0مفهنننومی دارنننند و مننندل پنننژوهش از بنننراز  قابنننل قبنننولی برخنننوردار اسنننت. 

ن نتیجه گرفت که توا شاخ  مقدار مناسب و دو شاخ  مقدار متوسطی داشت که می
 شود.  مناسبی دارد و برازندگی مدل تایید می مدل پژوهش براز  

 گیرینتیجهبحث و 
پژوهش حاضر با هد  بررسی نقش میانجی گری مهرورزی به خود در والدین با رابطنه 

شننهر تهننران در  فرزننندپروری والنندین و شننادکامی فرزننندان دوره اول متوسننطههای بننین شننیوه
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کی از آن بننود کننه  ،انجننام شننده اسننت 3127-21سننال تحصننیلی  نتننای  بننه دسننت آمننده حننا
توانند، شنادکامی در فرزنندان را  منی سبک فرزنندپروری قناطع و مهنرورزی بنه خنود در والندین

( و 3123( و نوربننناال)3125(، بشنننکوفه و کرمنننی )3121کنننرد)های افنننزایش دهننند کنننه بنننا یافتنننه
 ( همخننننوان2632( و سننننوننس)3121(، سننننعادتیان)3125همننننننین کننننارزاره و حینننندری )

 باشد. همنننین، سنبک فرزنندپروری اسنتبدادی موجنب کناهش شنادکامی در فرزنندان می
شننود. بننه عننالوه، سننبک فرزننندپروری و مهننرورزی بننه خننود نقننش میننانجی معننناداری در  مننی

 شادکامی در فرزندان دارند. ارتباب با
دارگرا داشتند، از رشد خنوبی دهد که کودکانی که والدین اقت می نشانها نتای  پژوهش

برخوردارننند و حالننت سننرزندگی و شننادابی بیشننتری دارننند و در تسننلط بننه تکننالیف جدینند 
اعتماد به نفنس و خنودکنترلی بناالیی داشنتند و کمتنر رفتارهنای نقنش جنسنیتی غنالبی ینا 

برننند، متوقننع  مننی سنننتی از خننود نشننان دادننند. والنندینی کننه سننبک سننلطه جویانننه را بننه کننار 
د، امنا همننوایی آنننان بنه قندری اسننت کنه وقتنی فرزنندان تمایننل بنه اطالعنات ندارننند، هسنتن

،  مننی دهننند و حتننی گنناهی آنهننا را طننرد مننی عالقگننی نشنناننسننبت بننه آنننان بی کنننند )میننونیر
(. والنننندینی کنننه شننننیوه فرزنننندپروری سنننهل گیرانننننه دارنننند، معمننننوال 2633، 1روسنننکام و بنننراون

ند؛ کمتر از کنترل آشنکار و واضنح بنر رفتنار فرزندشنان کن می دستورهای متناقض را اعمال
دهنند  منی گیرنند و اجنازه منی کنند، حداقل تال  را برای تربیت فرزندان به کنار  می استفاده

هنند، بنه  منی فرزندان خود به تنهایی تصمیم بگیرند و هر کاری را هر وقت بخواهنند انجنام
سنخت گینری پنایین، حنداقل انتظنارات، عبارتی بیش از حد اهمنال کارنند، اینن والندین از 

ینناد برخورداننند )حسننینی نسننب، احمنندیان، روانننبخش،  ؛ 3117پاسننخگویی و صننمیمیت  
 (.2662، 2آندریس و علیزاده

دهند کنه مهنرورزی بنه خنود در والندین موجنب افنزایش  منی بخش دیگری از نتای  نشان
کنناهش  طنف منبنتشنود. اینن ویژگننی نقنش مهمنی در تجربننه عوا مننی شنادکامی در فرزنندان

                              
1. Meunier, Roskam& Browne 
2. Andries &Alizadeh  
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ی افرادی که مهرورزی به خود باالتری دارنند در تجربنه(. 3121هیجانهای منفی دارد )کرد، 
ینندادهای ناخوشننایند، هیجان کنننند؛ تننری را بننر خننود تحمیننل میهننای منفننی کموقننایع و رو

گیری افکنار بدبیناننه و نشنخوارهای کند کنه از شنکلهمننین این ویژگی به فرد کمک می
(. 3121 کننرد،) نمینناد برقننرار تواننند تعنادل هنای خننود، میگیری کننند و در هیجانفکنری پیشنن

کنند و بنه  هایشان سرزنش نمی کنند خود را بخاطر شکست افرادی که با خود مهرورزی می
همننین دلیننل قادرننند کننه اشننتباهات خننود را بپذیرننند و رفتارهننای نامناسننب خننود را تعنندیل 

ننند. وجنود چننین رفتارهنایی در افنرادی کنه نقنش هنای جدیند تمرکنز ک کنند و روی چنالش
قابنل تنوجهی در شنرایط والندینی ایجناد نمایند و های تواند تعندیل می والد را برعهده دارند،

 موجب تسلط والدین بر شرایط تنش زا در خانواده شود. 
ینرا مسنتلزم  در واقع مهرورزی بنه خنود نینز ینک راهبنرد مقابلنه ای هیجنانی مفیند اسنت  

گنناهی  گاهانننه ذهننن آ فننرد از هیجانننات خننویش اسننت، بننه طننوری کننه بننه جننای اجتننناب از   آ
هننا بنا مهربننانی، درک و پنذیر  برخننورد شنود. بنننابراین هیجانننات  احساسنات دردننناک بنا آن

درک موقعینت فعلنی را بنه فنرد   تنر منتقنل شنده و اجنازه منفی به یک حالت هیجانی منبت 
تغییر خود و محیط بنه شنکلی منثثر و منثثر دسنت بنه شوند فرد برای  دهند و موجب می می

 (.2632کار شود )نف، 
اثننر مسننتقیم مهننرورزی بننه خننود در والنندین بننا شننادکامی در فرزننندان معنننادار اسننت و بننا 

 یابد. می افزایش مهرورزی به خود در والدین، شادکامی در فرزندان افزایش
پژوهشنهای بشنکوفه و کرمنی های به دسنت آمنده در پنژوهش حاضنر بنا یافتنههای یافته

 دهننند مهننرورزی بننه خننود مننی ( کننه نشننان2637(، کننوچی و همکنناران )3123(، نوربنناال )3125)
 تواند عامل شکل گیری رفتارهای سازگار شود، همسو است.  می

کننند  هایشان سنرزنش نمنی کنند خود را بخاطر شکست افرادی که با خود مهرورزی می
باهات خود را بپذیرند و رفتارهای نامناسب خود را تعندیل و به همین دلیل قادرند که اشت

هننای جدینند تمرکننز کنننند. سننطوب بنناالتر مهننرورزی بننه خننود بننا افننزایش  کنننند و روی چننالش
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بینننی، شننجاعت و ارتبنناب بننا دیگننران و نیننز کنناهش اضننطراب،  احساسننات شننادی، خننو 
توانند در تنظنیم  یم (. این امر 2662)نف،  افسردگی، نشخوار و ترس از شکست همراه است

 هیجانات منفی به افراد کمک کند. والدینی که هیجانات منفنی نسنبت بنه خنود را کنتنرل
یننرا منندام در حننال نشننخوار  مننی تعنندیل شننده تننری از خننود بننروز هننای کنننند، رفتار  مننی دهننند  

فکری منفی نسبت به خنود و دیگنران نیسنتند. اینن افنراد، سنالمت روان بناالتری دارنند و بنه 
رخورداری از این سالمت، رفتناری مالینم، باثبنات و آرام نسنبت بنه اطرافینان دارنند و دلیل ب

توانننند  مننی کنننند. طبیعتننا والنندینی بننا چنننین ویژگیهننایی مننی شننریط سننخت را بهتننر تحمننل
شنکل های محیطی امن و پذیرا برای فرزنندان خنود فنراهم سنازند و اینن محنیط امنن، زمیننه

 سازد.  می فرزندان را فراهمگیری رفتار و هیجانات منبت در 
پژوهشنننهای سنننعادتیان های بنننه دسنننت آمنننده در پنننژوهش حاضنننر بنننا یافتنننههای یافتنننه

 ( کنننه نشنننان2631( و جنننارگوئیزار و همکننناران )3125(، کنننارازه، عبننندی و حیننندری )3121)
فرزننندپروری و بهبننود آن بننر شننادکامی فرزننندان مننوثر هسننتند، همسننو های دهننند سننبک مننی

 است. 
سننازند و  مننی شننناختی را بننه کودکننان منتقننلهننای و بینشهننا قتنندر واقعیتوالنندین م

دهنند. اینن  منی تمایل بیشتری برای پذیر  دالینل کنودک در رد ینک رهنمنود از خنود نشنان
جوینند و نینز بنه منظنور توافنق  منی والدین اغلب برای مطیع سازی از استدالل و منطق بهره

کارآمنند در آنهننا بننه  مننی بننا کننودک از ارتبنناب کالمننی اسننتفاده کنننند و الگوهننای انضننباطی نا
 (.2660، 1رسد )دهارت، پلهام و تنن می حداقل

تحقیقننات نشننان داده اسننت کننه فرزننندان والنندین مقتنندر در مقایسننه بننا همسنناالن خننود 
،برنننننناراس، بیلنننننی و شنننننناختروانشایسنننننتگی و سنننننازگاری  ی بیشنننننتری دارنننننند )جارگوئیزار

ی ماننند؛ شنناختروانهای منبت به یسنتی  تدر با شاخ (، والدین مق2631 2گرایگوردبیل

                              
1. De Hart, T., Pelham, B. W., & Tennen, H 
2. Jaureguizar, J. Bernaras, E., Bully, Garaigordobil, M 
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بینی  ( خو 2632 ،1رضایت از زندگی )سوننس،سایرنس،وانستینکیست،دوچی وگوسنس
 ،  (، امیند، عنزت نفنس و منبنع کنتنرل دروننی )جرارد،بنوس2662)حسنن، پناور

( رابطنه 2631، 2
رضنایت از زنندگی و  منبت و معناداری دارد. همننین، روابط نزدیک عاطفی با والدین بنر 

 (.3120گذارد )قضاوی و همکاران،  شادکامی کودکان و نوجوانان تأثیر می
سنتند. یال کودکنان نینازهنا و امین یرایار پرتوقع بنوده و پنذین مستبد بسیدر مقابل، والد

ن مسنتبد غالبنا یاسنت. والند یعناطف یک جانبنه و فاقند محتنواینن یوالند یکالم یهاامیپ
دهند، بنابراین احسناس محتنرم شنمرده شندن و یارائه نم یلیدستورات، دلهنگام اعمال 

ن یکمتنر  یاستبداد ی وهیدر ش .دهند نمی دوست داشته شدن را از به فرزندان خود انتقال
کنه  یان بنه نندرت در رابطنهین والندینژه ایدهند. به و یو محبت را از خود نشان م یمهرورز 

کودکنان  یهاها عموما نسبت به تال آن کنند.یکودک شود، شرکت م یمنجر به خشنود
کنننند. همننین یت منبننت اسننتفاده میننتفاوتننند و بننه ننندرت از تقو یت و توجننه بیننحما یبننرا

 ید، همندلیینن، تاین والندیشوند. ا می عوامل مانع مهمی برای شادکامی فرزندان محسوب
بنر روابنط  یمبنن ینندککننند و شنواهد ایرا نسبت به فرزندان خود ابنراز م یاندک یو همدرد

ان مادر و فرزند وجود دارد. در حالیکنه، وجنود ارتبناب قنوی والندین و فرزنندان نقنش یم یقو
ای سست فرزندپروری مستبدانه، عوامل زمینههای مهمی در شادکامی فرزندان دارد و پایه

 (.  2660سازد)دهارت، پلهام و تنن،  نمی برای شکل گیری شادی در فرزندان را فراهم
در این پژوهش، مهرورزی به خود به عنوان یک ویژگی عاطفی انتخاب شنده اسنت کنه 

پننذیری ایننن متغیننر از ویژگیهننای شننناختی افننراد را تایینندهننای بررسننی پژوهش  گذشننته، اثر
 کنند.  می

بنننابراین، وجننود ویژگننی مهننرورزی بننه خننود در والنندین و اسننتفاده از سننبک فرزننندپروری 
ری رفتارهننای منبننت در والنندین شننود کننه شننرایط زننندگی تواننند موجننب شننکل گینن مننی قنناطع

خانوادگی برای فرزندان را مطلوب سازد. طبیعتنا چننین کودکنانی از سنالمت رواننی بناالتری 
                              
1. Soenens, B., Sierens, E., Vansteenkiste, M., Dochy, F., & Goossens, L 
2. Gerard, J. M., & Booth, M. Z 
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 برخوردار بوده و نشاب روحی بیشتری دارند. 
شود در زمینه آمنوز  سنبک فرزنند پنروری با توجه به نتای  پژوهش حاضر پیشنهاد می

هایی از طنننر  دسنننت انننندرکاران آمنننوز  و پنننرور  و سنننایر دین کوشنننشمقتدراننننه بنننه والننن
های فرزند پروری ناسنالم جلنوگیری نهادهای ذیربط صورت گیرد، تا از عواقب بعدی شیوه

 تواند در شکل گیری زمینه شادکامی فرزندان نیز موثر باشد. شود. این امر به نوبه خود می
تواننند بننر شننادکامی  مننی وهش اسننت کننهمهننرورزی بننه خننود یکننی دیگننر از متغیرهننای پننژ

فرزنندان مننوثر باشنند، در حالیکننه طیننف وسننیعی از والنندین بننا ایننن ویژگننی آشنننا نیسننتند و از 
 پیامدهای منبت چنین ویژگی غافلند و یا به مهرورزی به خود به عنوان یک ویژگی لنوکس

ی شناسنوانر منرتبط بنا های داننند. لنذا، ضنروری اسنت سنازه نمنی نگرند و آن را ضروری می
و آموزشنهای عمنومی بنه والندین ها منبت و از جمله مهنرورزی بنه خنود در مندارس و رسنانه

 معرفی شود. 
ی منبننت، درمننان مبتنننی بننر مهننرورزی بننه شناسننروانیکننی از روشننهای درمننانی برامننده از 

توان با استفاده از این درمان برای گروههنای مختلنف، سنطح اینن ویژگنی  می خود است که
 ایش داده و دستیابی به پیامدهای منبت حاصل از آن را تسهیل نمود. را افز

شنود منداخالت خنانواده محنور مبتننی بنر مشنکالت  می پیشنهاد: پیشنفادات پژوهشی
 باشد. ها عاطفی و شناختی والدین طراحی شود تا قابل ارائه به همه خانواده

، بنه شناسنایی های شود در طرب می پیشنهاد سنایر عوامنل خنانوادگی پژوهشی وسیعتر
یسننتی فرزننندان اقنندام شننود. متغیرهننایی منننل حمایننت عنناطفی و  مننوثر بننر شننادکامی و به 
اجتماعی در خانواده، ارضای نیازهای روانی کنودک در خنانواده، حماینت از خودمختناری 

 کودک، عملکرد خانواده، الگوی ارتباطی در خانواده و ... قابل بررسی بیشتر است.
دوره متوسننطه شننهر تهننران  آمننوزاندانشپننژوهش حاضننر بننر روی : پتتژوهشمحتتدودیتفای 

 اجرا شده است و نتای  آن قابل تعمیم به سایر مقاطع و شهرها نیست.
بنننه منظنننور بررسنننی سنننبک فرزنننندپروری در والننندین، پرسشننننامه سنننبک فرزنننندپروری در 
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 ه نشده است. در این زمینه استفاد آموزاندانشاختیار والدین قرار گرفت و از نظرات 
بنرای شنرکت در پنژوهش از جملنه  کنندگانشنرکتتمنامی  :مالحظات اخالقی پتژوهش

رضننایت شننفاهی خننود را اعننالم نمودننند و اطمینننان  ،و همننننین منناداران آنننان آمننوزاندانش
کید بر اینن موضنود  الزم در مورد محرمانگی اطالعات به آنها داده شده است و همننین تا

 باشند و همزمان فرزندان توسط هر دو والد مورد سرپرستی باشند.  بود که مادران متاهل

نویسنده مس،ول تمامی مراحل فرایند پژوهشی را به تنهایی مدیریت   :سفم نویسندگان
 .نموده و مس،ول نگار  مقاله است

ی پژوهشنننی نویسننننده مسننن،ول ی هسنننتهاینننن مقالنننه همسنننو بنننا برنامنننه :حمایتتتت متتتالی
های مهننننرورزی بننننه خننننود در والنننندین بننننا رابطننننه بننننین شننننیوه نقننننش میننننانجی»عنوان تحننننت

معنننوی جننایی نبننوده و -تحننت حمایننت مننالی «فرزننندپروری والنندین و شننادکامی فرزننندان
ینه  پژوهش را تقبل نموده است.های نویسنده ه 

ایننن پننژوهش هننی  گوننه تضنناد بننا منننافع شخصننی یننا سننازمانی های یافتننه:تعتارم منتتافن 
برد در منندارس و کارگاهننندارد، چننه بسننا در صننورت کنن آموزشننی و جلسننات آمنننوز  هننای ار
 خانواده مفید واقع خواهد شد.

و منننادران مننندارس شنننهر  آمنننوزاندانشاز کارکننننان وزارت آمنننوز  و پنننرور  و  :قتتتدردانی
 تهننران کننه بننا شننرکت خننود در پننژوهش، بننه روننند اجننرای طننرب کمننک کردننند، سپاسننگزاری

 .شود می

 منابع
(. بررسی رابطه بنین شنفقت خنود و به یسنتی روان شنناختی بنا شنادکامی در دانشنجویان 3125بشکوفه، م؛ کرمی، ب. )

 . پدپوپ شنه گعجمشسرو ا ولینپشمشهشپممدپدانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
( . نامننه  (. اثربخشننی آمننوز  برقننراری ارتبنناب مننثثر بننر شننادکامی و رضننایت زناشننویی زنننان متأهننل. پایننان3125پننورتقی، ز

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بروجرد.
فرزننندپروری بننا خودکارآمنندی و های (. بررسننی رابطننه شننیوه3117حسننینی نسننب، د؛ احمنندیان،   و روانننبخش، م.ب.)

پ. آموزاندانشسالمت روانی  ه پمطشلعشتپتیشیادپو  17-23(. 3)2. دجمشسرو انشی
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د.ر و محب راد، ت ؛ رجایی،  م.ر فرزندپروری ادراک شده با احسناس تنهنایی های (. رابطه سبک3110.)خویی نژاد، 
 . پنوجوانان دختر پوژوششپگر ه پگ نشپو  22-71(. 15)2. دپکشرشرگیجمشسرو انشی

د؛ حجازی، الف. ) ؛ با رگان،  ا تحقیق در علوم رفتاری. تهران: های (. رو 3120سرمد، ز پا  . نشر

فرزنندپروری والندین و شنادکامی نوجواننان های خانواده محنور بنر سنبک (. تاثیر مداخالت3121سعادتیان، صدیقه. )
دچار مشکالت رفتناری شهرسنتان مشنهد، پاینان نامنه کارشناسنی ارشند، رشنته مشناوره خنانواده، دانشنگاه پینام 

، واحد سمنان.   نور
، پ. ) عبنناس ی مفقننوده در تبیننین  ههننا، حلقنن (. انننواد سننرمایه3123زاده، م؛ علیننزاده اقنندم، م.ب؛ کننوهی، ک. و علیدننور

 .  .255-231(. 13) 31.  صممشم پوممدپوژوششدپر شعپ دامشودشادکامی دانشجویان دانشگاه تبریز
؛ و پهلنننوان زاده، س.) ؛ مرداننننی، ز (. برنامنننه تننناثیر آمنننوز  شنننادکامی فنننوردایس بنننر مینننزان شنننادکامی 3120قضننناوی، ز

پمر فباپرستاران. م  .325-337(. 1) 32. دم پس ماپو

فرزنندپروری منادران در پنیش های (. بررسی کارکرد خنانواده و نقنش سنبک3125ره،  ؛ عبدی، م و حیدری، ب.)کارزا
پر اشرپپ– صممشم پوممدپبینی مشکالت رفتاری .   20-37(. 10)2. وژوششدپ ن هشش پو

د. خوبنننننننه  یورز  شفقتو  گاهيذهنننننننن آ  سساا بر یر پرستان نشجوياداهنيذ بهزيستي بيني پيش(. 3121کنننننننرد، ب. )
پومهدپورجهد  16-31(. 15)30. مجم پ  ر ندپامیزشپگر

( . پهای شخصیتی و شادکامی در دانشجویان.  ی ویژگی (. رابطه3112میرزایی،  . و حاتمی، ب.ر  صممشم پ ن هشر پو
 .37،   1. دوره ر اشرپ

د )  ، سننتان شهرسننتان دوره دبیر آمننوزاندانش(. رابطننه بننین حمایننت اجتمنناعی و شننادکامی در بننین 3123محمنندی پننور
 ی دانشگاه آزاد اسالمی همدان.شناسروانآوج، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته 

؛ م. ر (. خصوصننیات روان سنننجی نسننخه فارسننی 3123دبیننری، س؛ شننیخی، م. و جعفننری، ن. ) نجفننی، م؛ دهشننیری، 
کسفورد در دانشجویان.   . 11 – 71(، 1)36. صممشم پ ن  زعپایریپتیشیادپرسشنامه آ

 ،خودانتقنادی بیمناران افسنرده (بر مینزان اضنطراب و CMTورز )(. اثربخشی پرور  ذهن شفقت3123اال، فاطمه )نورب
 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

کسننفورد. 3111نننژاد، ب . زارعننی،  .) هننادی یابیرسشنننامه شننادکامی آ شررشیپوژوششپنشرریه (. پایننایی، اعتبننار و هنجار
 77-02(. 2و 3)32. دجمش ارو ا
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