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 مقدمه

ی تمایزبخش در جامعه است که سبب توجه هاماز جمله مکانیس 1سبک زندگی

نمایانگر جایگاه  1950دانشمندان علوم اجتماعی شده است. این مفهوم در دهه 

جتماعی افراد بوده و با افزایش سطح رفاه، فراغت نسبی گروهی از مردم، همچنین ا

ی هاصشاخ عنوانبهی جدید نمایش و تبلیغات کاال، مصرف و اوقات فراغت هاهشیو

( و ادبیات جدیدی با عنوان 68: 2،2016)بل و هالوس اصلی سبک زندگی مطرح شدند

سبک شناسی شده است. صه جامعهسبک زندگی در قرن نوزدهم میالدی وارد عر

گونه یرند که افراد بهگمیشکل  هاتالگوهای فرهنگی، رفتاری و عاد زندگی از

رند. سبک و روشی که بمیکار روزمره آنها را در زندگی فردی و اجتماعی خود به

ی اجتماعی متقابل با والدین، خانواده، دوستان، همساالن، هاشواسطه کنافراد به

: 2017 و همکاران، 3)تاسینی موزندآمیی جمعی دریافت کرده و هاهو رسانآشنایان 

ود و بازتاب طیفی رمیکار (. سبک زندگی اغلب برای بیان روش زندگی مردم به118

ی زندگی هاکهای اجتماعی است. در واقع سب، باورها و فعالیتهاشکامل از ارز

ی هاکنند. بنابراین سبکمیمایز الگوهایی برای کنش هستند که مردم را از هم مت

هند و چرایی آن و معنایی را که دمینند تا آن چه را مردم انجام کمیزندگی کمک 

 (.125: 1395 )اله ربی و سهرابی، برای آنها و دیگران دارد، درک کنیم

                                                           
1 - Life style 

2 - Bell and Hallows 

3 - Tassini 
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رویه و روش مشخص فرد در زندگی خود را سبک زندگی نامید. او این  1آدلر

گوناگونی مانند خود، شخصیت، فردیت، شکل دهنده فعالیتهای مفهوم را با تعابیر 

سبک  2کار برده است. از دیدگاه ولمنخالق فرد و شیوه رویارویی با مشکالت به

زندگی رفتار و منش فرد نیست بلکه امری است که همه رفتارها و تجربیات انسانی را 

 یردگمیی شکل و منش فرد هایواسطه خوند و خود بهکمیبرای واحد هدایت 

 (.54: 3،2015)کوکرهام

نسبتاً ثابت است  ایهپذیر شخصیت افراد و شیوسبک زندگی بعد عینی و کمیت

عبارت دیگر، سبک زندگی رد. بهبمیکار که فرد برای رسیدن به اهداف خود به

نسبتاً منسجم از رفتارهای و فعالیتهای معین یک فرد، در جربان زندگی  ایهمجموع

ست و برهمین اساس از هایگیراز عادات و جهت ایهاست که مستلزم مجموع روزمره

: 2011 )به نقل از والش، 5(. تایر52: 2008 ،4نوعی وحدت برخوردار است )هایگلند

ی زندگی هاهتر، الگوها و شیوقدقی ایهگوندگی یا بهسبک زندگی را شیوه زن( 469

الگوهای فردی مطلوب از زندگی بلکه روزمره تعریف نموده است که نه تنها شامل 

یی که فرد یا اعضای یک گروه به آنها خود کرده، یا در هاششامل تمام عادات و رو

 ود.شمیعمل با آنها سروکار دارد، 

، عالیق و هات، خصلهاهفرد از انگیزسبک زندگی، ترکیبی مشخص و منحصر به

                                                           
1 - Adler 

2 - Wolman 

3 - Cockerham 

4 - Highland 

5 - Thayer 
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کننده ود که تعیینشمیلی هد، تجدمیارزش هست که در هر عملی که فرد انجام 

شیوه اندیشیدن، آموختن و رفتار است. بنابراین، این طرح از پیش تعیین شده که 

یرد، گمیهد و تمام رفتار فرد از آن نشات دمیزیربنای تمام زندگی روانی را تشکیل 

ود که نقطه عطف آن بر چگونگی و کیفیت شمیهای نخست زندگی فراهم در سال

ود. رابطه بین مادر و کودک تماس بدنی و شمیمادر کودک استوار روابط پدر و 

ی کودک، در تحکیم روابط هاشروانی به هنگام شستشو نظافت و لبخندها و واکن

فراهم  ایهگونمادر و کودک بسیار اساسی است. در این مقطع زمانی، شرایط باید به

جه آن تمایل به تسلط شود که فرد متوجه ارزش شخصی و قدرت خویش شود و در نتی

و عمل  هایتوانای هاتردد. موفقیگمییافتن که در نهاد هر کسی نهفته است، ارضا 

(. انتخاب 52: 2015 )کوکرهام، ی نیستترمچیزی جز اثبات شخصیت و احساس مه

ند و در وضعیت زمیسبک زندگی چه آگاهانه، چه ناآگاهانه، آینده فرد را رقم 

: 2011 ،1)والش دارد تأثیرابهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی سالمت و بروز انواع ن

482.) 

گذار است، یکی از این عوامل تأثیرعوامل متعددی بر سبک زندگی افراد 

، خواجه نوری و 298: 1394 )حبیبی و همکاران، ی فرزندپروری استهاهشیو

: 2010 و همکاران، 2، پاتریک19: 1394 ، کارازه و همکاران،128: 1394 همکاران،

 ،1، تولونن87: 2012 ،4، جونی ناین و کرن204: 2011 و همکاران، 3، بندیکتر94

                                                           
1 - Walsh 

2 - Patrick 

3 - Benedikter 

4 - jonynien and Kern 
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2013 :55.) 

ی خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش هاهشیو ایههر خانواد

ثر از عوامل أوند متشمینامیده  2ی فرزندپروریهاهکه شیو هاهاین شیو. یردگمی کاربه

اشند. کودکان بی... مسیاسی، اقتصادی و وامل فرهنگی، اجتماعی،مختلفی از جمله ع

نند و از طریق کمیدر محیط خانواده حس محبت، امنیت و توانایی یادگیری را کسب 

ی اجتماعی الزم را برای هاتکیفیت ارتباط با والدین خود و خواهرها و برادرها مهار

 (. 138: 2009 ،3)راتراف موزندآمیسازگاری بهتر 

 طوربهرفتارهای ویژه است که  و هاششامل رو ایهفرزندپروری فعالیت پیچید

ی تربیتی والدین هاکذارد. سبگمی تأثیرمجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک 

 در هاکاشد که انتخاب هر کدام از این سببمی 6مقتدرانه و 5سانگیرآ ،4مستبدانه :شامل

 گذار استتأثیران در تمام دوران زندگی آنها تکامل فرزند گیری، رشد وشکل

این سه سبک فرزندپروری در دو مشخصه میزان (. 985: 2007 و همکاران، 7)ساندرز

ی کودک هاتورد و میزانی که رفتار و فعالیآمی دستبهگرمی یا توجه که کودک 

برداری ر کنترل کودک و فرماندر سبک مستبد والدین ب .ود با هم متفاوتندشمیکنترل 

                                                                                                                                  
1 - Tolonen 

2 - Parenting Style 

3 - Rothrauff 

4 - Authoritarian 

5 - permissive 

6 - authoritative 

7 - Sanders 
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نند و رفتار مناسب را برای کمیخودمختاری کودک را محدود  هاندارند. آ او تأکید

خواستار  نند، معموالًکمینند. این والدین از اصول اجباری طرفداری کمیتعیین  هانآ

ندرت از عباراتی که حاکی از به هانتبعیت بدون پرسش از دستوراتشان هستند. آ

گیر والدین از اعمال هر نوع نند. در سبک آسانکیمرضایت باشد استفاده 

هند دمیگیر به فرزندان اجازه نند. والدین آسانکمیگیری و کنترل اجتناب سخت

ی خود مشکل هاهبرای خود تصمیمات بسیاری بگیرند. این فرزندان در کنترل تکان

ا عالیق زودگذر ود کاری را انجام دهند که بشمیآنان خواسته  دارند و هنگامی که از

نمایند. والدینی که سبک مقتدر دارند توجه آنان مخالف ایت نارمانی و سرکشی می

رند که به کودکان بمی کاربههند و میزان کنترلی نیز دمیخوبی به فرزندانشان نشان 

  (.28: 2010 ساندرز و همکاران،) خودمختار شوند ایهفزایند طوربههند دمیاجازه 

چنین روش . ودشمیهای کودک ه موجب پایداری شایستگیسبک مقتدران

ها شده و چنین کودکانی با توانمندی، و توانایی هاتفرزندپروری باعث افزایش قابلی

نوجوانان  .کمتر در معرض خطر انجام رفتارهای مشکل ساز قرار خواهند داشت

عملی منصفانه  نوانعبهگیر احتمال دارد اقتدار والدین خود را والدین پاسخگو و سخت

و قانونی قضاوت کنند و بدین ترتیب این احتمال وجود ندارد که اقتدار والدین خود 

را نادیده بگیرند. با قانونی دانستن اقتدار والدین، نوجوانان احتمال بیشتری دارد تا 

سازد بپذیرند و این نظارت و قوانین والدین خود را که رفتار آنها را محدود می

 ،1)کوپکو ی همساالن آسیب پذیرندهاگروهن به حد کمتری در برابر نفوذ نوجوانا

2007 :94.) 

                                                           
1 - Kopko 
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نتیجه نهایی شیوه فرزندپروری مقتدرانه، کودکی شایسته است که  ،بدین ترتیب  

. (141: 2009 ،راتراف) دهدثر و نتیجه بخشی از خود بروز میؤسازگاری روانی م

باشد پدر یا مادر لحاظ عاطفی مطمئن میبهی است که بیتهمچنین این روش دارای تر

یی را دریافت هامکنند که کودک در این محیط پیامحیط ثابت و محکمی ایجاد می

تواند ند. این روش میکمیفردی دارای حقوق فردی ارزیابی  عنوانبهکند که او را می

صراحت برای رشد عزت نفس و استقالل فکری مطلوب باشد. پدر و مادر به  کامالً

تواند میزان آگاهی از احساسات نند. این روش میکمیو دالیل را بیان  هاتمسئولی

دیگران، درک استانداردهای اجتماعی و اخالقی، و آرزوها و امیدها نسبت به اهداف 

های )از قبیل پیشرفت تحصیلی( را افزایش دهد. بعالوه پدر یا مادر روش مشترک

هایی پذیری و تالشنند که مستلزم تبادل افکار و انعطافکمیتعاملی را ایجاد و تسریع 

هایی را در روابط بین فردی تواند مهارتدر جهت درک متقابل باشد. این کار می

ی متقابل و هاشتوانند به تعامل و کنها در عوض میپرورش دهد که این مهارت

ر با سازگاری حساس اجتماعی با همساالن کمک کرده و در نتیجه کودکان محبوب ت

 .(514: 2014 و همکاران، 1)ساندرز بیشتر و بهتر را تربیت کند

( سبک زندگی و فضای حاکم بر 58: 1381( و بوردیو)83: 1383) به عقیده گیدنز

ی فرهنگی، ورزشی، فرهنگی هنری، مذهبی و مجازی هاکمحیط خانواده، اعم از شب

هستند. نتایج تحقیقات پیشین نیز بر ی فرزندپروری والدین هاهکننده اصلی شیوترسیم

آموزش سبک  تأثیرذارد. بر این اساس این پژوهش به بررسی گمیاین امر صحه 

آموزش سبک پرداخته و فرضیه  ماکوان آموزدانشی زندگی هاکسبفرزندپروری بر 

                                                           
1 - Sanders 
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دارد، را مورد آزمون قرار  تأثیر ماکوان آموزدانشی زندگی هاکسبفرزندپروری بر 

 ست.داده ا

 پیشینه پژوهش

 ی تجربیهاشپژوه

داری و سبک زندگی ( در بررسی رابطه بین میزان دین205: 1395) یعقوبی دوست
نفی و مبطه در زنان شهر اهواز نشان داد که بین نمره کل دینداری و سبک زندگی را

ت )مدیری ندگیزداری در ابعاد اعتقادی و عاطفی با ابعاد سبک دار، بین نمره دینمعنی
اما  داری وجود دارد.ی فراغت( رابطه مثبت و معنیهاتبدن، مصرف فرهنگی، فعالی

شاهده مدار در بررسی رابطه بعد پیامدی با مدیریت بدن و مصرف فرهنگی رابطه معنا
 دید. هده نگری فراغت زنان رابطه معنادار مشاهاتنشد. بین بعد مناسکی با فعالی

ن و سبک ( در بررسی رابطه میزان مذهبی بود57: 1394) خواجه نوری و همکاران
 ن دادند کههای شهر شیراز نشاان دبیرستانآموزدانشزندگی با از خودبیگانگی 

ه متغیرهای مناسک مذهبی، هویت مذهبی، سبک زندگی و مشارکت فرهنگی رابط

 منفی با ازخودبیگانگی نوجوانان دارد. 

بک اط بین سبک زندگی با س( در بررسی ارتب297: 1394) حبیبی و همکاران

داری عنیفرزندپروری نشان دادند که بین سبک زندگی با سبک فرزندپروری رابطه م
 ی فرزندهاکداری سبمعنی طوربهی سبک زندگی هاسوجود دارد و خرده مقیا

 نند. کمی بینیپیشپروری را 

سبک  ( در بررسی رابطه بین سبک زندگی و128: 1394) خواجه نوری و همکاران
فرزندپروری مادران شهر ایالم نشان دادند که بین ابعاد سبک زندگی با سبک 
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، 7/72ترتیب ی زندگی بههاکداری وجود دارد و سبفرزندپروری والدین رابطه معنی

گیر، مستبدانه و ی فرزندپروری مقتدارنه، آسانهاکدرصد سب 1/74و  6/79، 6/76
 نند.کمی بینیپیشتوجه را بی

ی هاک( در بررسی کارکرد خانواده و نقش سب17: 1394) ه و همکارانکاراز
ی هاکن سبمشکالت رفتاری نشان دادند که بی بینیپیشفرزندپروری مادران در 

 رد.داری وجود دافرزندپروری مادران با مشکالت رفتاری کودکان رابطه معنی

 یرتأثررسی ( در پژوهشی تحت عنوان ب80: 1393) زاده و خواجهکوهی، عباس
ندان ین شهروبی داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در هاهرسان

زان و مستقیمی بین می دارمعنیساله شهر تبریز، نشان دادند که همبستگی  65-15
بندی به سبک یی داخلی اعم از تلویزیون و رادیو با میزان پاهاهاستفاده از رسان

یزان و معکوسی بین م دارمعنید دارد. در مقابل همبستگی زندگی دینی مشاهده وجو

 ا میزانبی جهانی هاهسانرتماشای ماهواره، استفاده از اینترنت و میزان استفاده از 
 پایبندی به سبک زندگی دینی وجود دارد.

ی هاهشیو ( نشان دادند که بین96: 1393) علی اکبری و کاکاجویباری خانی،صادق
-و سهل ستبدانهی پژوهش در الگوهای تربیتی مقتدرانه، مهاهران گروفرزندپروری ماد

افرمانی ن -ازیی وجود دارد. مادران کودکان با اختالل لجبدارمعنیگیرانه تفاوت 

گیرانه و هلنسبت به مادران کودکان عادی بیشتر از شیوه فرزندپروری مستبدانه و س
 نند.کیمکمتر از شیوه فرزندپروری مقتدرانه استفاده 

( در ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل پرسید 2: 1391) صفاری و همکاران
منظور ارتقای سبک زندگی نوجوانان نشان دادند که مداخله آموزشی مبتنی پروسید به
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در افزایش بهبود سبک زندگی نوجوانان در پی  دارمعنیی تأثیربر مدل پرسید پروسید 

ندگی سالم در جهت بهبود سبک زندگی سالم در میان دارد و لزوم آموزش شیوه ز
 ایست در دستور کار قرار گیرد.بمینوجوانان با توجه به جنسیت 

خصیت های فرزندپروری والدین بر ششیوه تأثیر( به بررسی 27: 1388) منادی
کی از ش حااجتماعی و فرهنگی جوانان به روش کیفی پرداخته است و نتایج این پژوه

گی با ویژ ی دموکراتیک و آزادی والدین در تولید فرزندانیهاهه شیواین است ک

دین، ز والاست در حالی که شیوه مستبدانه تعدادی ا مؤثرشخصیتی خالق یا بازیگر 
 ورد.آمیفرزندانی مطیع به بار 

( در پژوهشی باعنوان سبک زندگی سالم در 386: 2014) و همکاران 1ملبورن

ند، اما کمی بینیپیشپیشینه اجتماعی، سبک زندگی سالم را  کودکی اولیه دریافتند که

ی هامتر گزارش کردند. در میان اقدامنابع خانواده عموماً این رابطه را پایین

مهدکودک برای شناخت، رفتار و سالمت، سبک زندگی سالم پیش از مدرسه 

را  پیشرفت کودکان حتی پس از ضررهای اجتماعی و منابع خانوادگی هم زمان

ند. اگرچه پژوهش در باب سبک زندگی سالم در میان کودکی موجه کمی بینیپیش

 است.

( در بررسی فرزندپروری مقتدارنه و نتایج مثبت آن در 29: 2014) هالیدی

ی فرزندپروری و کارآمدی ادراک شده، هاکی فرزندپروری والدین: سبهاهشیو

ی وجود دارمعنیبک زندگی رابطه نشان داد که بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و س

 دارد.

                                                           
1 - Molborn 
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ی زندگی و هاک( در تحقیقی با عنوان فرهنگ جوانان، سب55 : 2013) تولونن

ی زندگی هاکبروز سبهای مختلف منجر بهطبقات اجتماعی نشان دادند که فرهنگ

 ردد. گمیمتفاوت و طبقات اجتماعی مختلفی 

ی هاهوه بین سبک زندگی با شی( در بررسی رابط87: ،2012) جونی ناین و کرن

ی هاهیوشسال نشان دادند که بین سبک زندگی با  12تا  6فرزندپروری در کودکان 

 ی وجود دارد.دارمعنیفرزندپروری رابطه 

تباط بین ی مقتدرانه فرزندپروری در ارهاک( در مورد سب321: 2010کوهار ) 

ن و الدیوتدرانه در روابط والدین و نوجوانان به اهمیت نقش سبک فرزندپروری مق

 فرزندان دست یافت. 

دین و ی فرزندپروری والهاک( در بررسی سب94: 2010) پاتریک و همکارانش

دین بین وال تر شدن دینداریکه با قوی اندههای دینی در میان نوجوانان بیان داشتارزش

 ود.شمیسبک فرزندپروری مقتدرانه برای تربیت فرزندان اعمال 

 نظریچارچوب 

 ایهپردازانی که در مورد سبک فرزندپروری و سبک زندگی مباحث گستردنظریه

هایی بوردیو معتقد است انتخاب اشند.بمی( 1383) 2( و گیدنز1381) 1دارند، بوردیو

هد، اساساً اجتماعی است و دمیی تربیت فرزندان انجام هاهکه افراد در مورد گزین

ی مصرف سبک هاییرند. پویایگمیری را یاد ی زندگی و فرزندپروهاکمردم سب

                                                           
1 - Bourdieu 

2 - Giddens 
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ی فرزندپروری، جایگاه فرد را در یک حوزه هاکهای مربوط به سبزندگی و انتخاب

هد. به دمیند و از این طریق دیدگاه او را درباره خود و دیگران شکل کمیمشخص 

ی هابچوی انتخابی فرزندپروری والدین جملگی بازتابنده چارهاهتعبیر بوردیو، گزین

اشند. به نظر بمیاز با طبقه اجتماعی ترمه هابکلی سبک زندگی هستند و این چارچو

ی تربیتی محور منازعه افراد درون میدان هاکی زندگی و سبهاک( سب1984) بوردیو

 هاهیند. تحلیل بوردیو نشانگر این واقعیت است که افراد متفاوت پیگیر ذائقآمیشمار به

ی گوناگون و هاکی مربوط به سبهابی متفاوتی هستند که انتخای زندگهاکو سب

نوبه خود مبنای ی متمایز ریشه دارد که بههاتمتفاوت در همین مجموعه در اولوی

ود. بوردیو معتقد شمیگیری عملکردهای مناسب و معتبر در فرزندپروری والدین شکل

ی زندگی هاکره و سبی فرزندپروری محصول عادت واهاتو اولوی هاهاست ذائق

 (. 35: 1381 )بوردیو، اندهخاصی است که افراد در طی زندگی انتخاب کرد

واره و یک سبک زندگی بوده که وی معتقد است که هر انسانی دارای یک عادت

: 1381 )بوردیو، اشدبمیکننده رفتارها و اعمال انسان کننده و هدایتهر دو کنترل

ی هاکو سب هاتنسبتاً هماهنگ از همه رفتارها، فعالی ایه(. سبک زندگی مجموع199

از  ایهیک فرد معین در جریان زندگی روزمره است. سبک زندگی مستلزم مجموع

و بنابراین برخورداری از نوعی وحدت است که عالوه بر  هایگیرو جهت هاتعاد

 موجودی فرعی هاشاهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودی پیوند بین گزین

ی هاک(. سب121: 2006 )گیدنز، ندکمیمین در یک الگوی کم و بیش منظم را تأ

بندی شده و شیوه هماهنگ با آنها طبقهزندگی همان اعمال و کارهایی است که به

حاصل ادراکات خاصی هستند و تجسم یافته ترجیحات افراد به استفاده از عناصر 
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، هاشآمده و هم چنین انتخاب روعملی در صورتبهی زندگی است که هاکسب

ی فرزندپروری مبتنی بر هاکالگوها، روابط اجتماعی، طرز برخورد با فرزندان و سب

ی هاکسب ایهی زندگی از مجموعهاکی زندگی متفاوت است. سبهاکعناصر سب

و... ساخته  ایهاجتماعی، فرهنگی، مذهبی، بدنی، ترجیحات غذایی، موسیقیایی، رسان

ی هایگیری ضخصی خود و مجموعه جهتهاهواروالدین بر حسب عادت وند.شمی

یی نظیر فرهنگی، بدنی، مذهبی و شبکه مجازی که رد سبک هاکموسیقیایی و سب

ازند. این سمیمشترک و مورد توافق  صورتبهشان نمایان است، فضاهایی را زندگی

د. اهداف والدین که ونشمیی فزندپروری متبلور هاکفضاهای متفاوت در قالب سب

مستقیم و یا غیرمستقیم ارتباط آنها  صورتبهود که شمیو اعمالی  هاتشامل تمام فعالی

هد، تحت عنوان فرزندپروری یا رابطه دمیبا فرنزدان در رفتارهای روزمره نشان 

بر طبق نظریه کنش بوردیو توسط نیروهائی  هاتاشد. این فعالیبمیآموزشی مطرح 

 هانیکسان و به یک اندازه نزد انسا صورتبهن نیروها ایهوند کشمیکنترل  هدایت و یا

 عیاز جمله والدین وجود ندارد. این نیروها در ارتباط با وضعیت اقتصادی اجتما

چنین تصوراتی که والدین از فرزندان خود دارند و سبک اشد. همبمیفرهنگی خانواده 

ی فرزندپروری هاهبا فرزندانشان یعنی شیو زندگی آنها بر چگونگی نوع روابط آنها

(. والدین اگر بتوانند در سبک زندگی خود از 116: 1381 )گیبینز و بوریمر، دارد تأثیر

هنری استفاده کنند که در باال  -ورزشی، اینترنتی و فرهنگی -ی مذهبی، بدنیهاکسب

ک زندگی آنها، دنبال تغییر مناسب سبی آنها مفید است  و بههاهرفتن سطح سرمای

تر و آرام بخش ترمهای سالگفتگو در خانواده برقرار شده و در پی گفتگو، محیط

 یدآمیی، سبک فرزندپروری مقتدارنه همراه با محبت و کنتنرل مافی به وجود عبارتبه
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ه نه تنها بر سبک کمی(. والدین بنابراین، یکی از عوامل مه65: 1990 )گیدنز،

قاطعی داشته، بلکه در بستر آن جریان گفتگو و تفاهم در  تأثیر فرزندپروری خانواده

دارای  ایهیرد، سبک زندگی است. سبک زندگی پدیدگمیقرار  تأثیرخانواده تحت 

ی ورزشی، هاکی متعدد و پویا است که ابعاد مختلف آن شامل استفاده از سبهاهجنب

یک نهاد اجتماعی و نحوه  عنوانبهفرهنگی، موسیقیایی، مذهبی و اینترنتی بر خانواده 

ی فرزندپروری را در چهار هاکگذار بوده است و سبتأثیرارتباط والدین با فرزندان 

گیر متفاوت ساخته است. فضای حاکم بر سانآتوجه و بعد مقتدارنه، مستبدانه، بی

کننده اصلی سیاسی، ورزشی و هنری ترسیم محیط خانواده، اعم از اقتصادی، فرهنگی،

واره و سبک زندگی یی که عادتهاهود. خانوادشمیواره و سبک زندگی انسان دتعا

 (.98: 1381 )بوردیو، نندکمیمشابه دارند، شیوه فرزندپروری یکسانی نیز اعمال 

ی حهانی شدن سبک زندگی است. سبک هامؤلفهگیدنز معتقد است یکی از 

ندارد چون مالزم با  زندگی اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردی

(. با 119: 1386 )گیدنز، ی موجود استهاننوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکا

ی سنتی و ثابت و از پیش هاشی زندگی سنتی که در آنها نقهاکجهانی شدن در سب

وجود آمد و نقش جنبه شت دگرگونی بهگمیتعیین شده برای اعضای خانواده تعیین 

نحوی که گیدنز آن را عنصر ارزشمندی دار شدن بهگیری برای بچهمعاطفی در تصمی

امد مورد توجه قرار گرفت. تمایل به دموکراسی در جوامع بشری از حوزه نمیفرزند 

نیز  هانی زندگی انسانی و روابط اجتماعی و سبک زندگی انساهاهسیاسی به حوز

الدین مخصوصاً مادران، ی زندگی وهاکتسری پیدا کرده است. این آزادی در سب

قرار  تأثیری فرزندپروری والدین را نیز تحت هاکروابط و الگوهای خانوادگی و سب
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ی فرزندپروری از جمله مقتدارنه هاکبه نام انواع سب ایهداده است و باعث بروز پدید

که  هاه(. استفاده از رسان56: 1384 در روابط خانوادگی شده است )گیدنز، گیرآسانو 

و سرگرمی دارند، ولی  رسانیاطالعخشی از سبک زندگی افراد است ظاهراً هدف ب

در واقع امر هدف آنها نه فقط جذب مخاطبان بیشتر، بلکه درونی کردن فرهنگ خود 

نترنت و ای هاز جمل هاهی رسانهاتعبارتی، تبلیغ فرهنگ از اهم فعالیدر آنها هستند. به

نظیر اینترنت و تلفن همراه نه فقط منبع اصلی اطالعات یی هاهتلفن همراه هستند. رسان

، بلکه نقش خطیری در شکل دادن به پندارهای افراد درباره جهان پیرامون و اندهبود

(. امروزه هر چه نفوذ 119: 1387 )بنت، اندهنحوه برخورد و رفتار با فرزندان شان داشت

ات متقابل عوامل محلی و یرتأثود و زندگی روزمره بیشتر بر حسب شمیسنت کمتر 

ی مختلف هاهود، افراد بیشتر سبک زندگی خود را از میان گزینشمیجهانی بازسازی 

یند که در نوع آمیعملکردهای روزمره در صورتبهی زندگی هاکانتخاب کنند. سب

های ورزشی، فرهنگی و مذهبی تجسم و محیط هاهپوشش، موسیقی، طرز کار با رسان

(. گینز معتقد است که ویژگی خاص مدرنیته، پویایی، 12،ص1384نز،می یابند)گید

ی زندگی متنوع و متعدد هاکجهان گستر و تغییر دادن رسون سنتی و ایجاد سب تأثیر

هند. دمیی فرزندپروری متفاوت نشان هاهاست که این تغییرات خود را در قالب شیو

ی فرزندپروری هاکسب به عقیده گینز و بوردیو سبک زندگی متفاوت والدین،

ورد. سبک زندگی و فضای حاکم بر محیط خانواده اعم از آمیوجود متفاوت را به

کننده اصلی هنری، مذهبی و مجازی ترسیم -ی فرهنگی، ورزشی، فرهنگیهاکسب

 ی فرزندپروری والدین هستند. هاهشیو

آن را از آدلر نیز از کسانی است که به مفهوم سبک زندگی اشاره کرده است و 
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اند. آدلر رویه و روش مشخص فرد در دمیی بسیار مهم در زندگی زناشویی هاهمقول

زندگی خود را سبک زندگی نامید و در خصوص پدیدآمدن سبک زندگی بر این 

نوعی احساس کهتری مبتال هستند که با روش خاصی ها بهباور بود که همه انسان

فرد برای جبران احساس کهتری، منحصر بهدرصدد برطرف کردن آن هستند. این رویه 

سد. رمیند. سبک زندگی در سه دوره به کمال خود کمیسبک زندگی افراد را ایجاد 

گیری پنج ریشه اساسی سبک زندگی است که عبارتند از: دوران کودکی، زمان شکل

ی خانوادگی هاهاجتماعی، نگرش والدین، منظوم -سالمتی و ظاهر، وضعیت اقتصادی

نسبت به تکالیف زندگی است  هاشنقش جنسیتی. دومین بعد از سبک زندگی، نگرو 

عبارتند از: نگرش نسبت به خود،  هاشیابد. این نگرکه در دوران نوجوانی تحول می

سوی جنس مخالف سوی دیگران، نگرش بهسوی مشکالت، نگرش بهنگرش نسبت به

لیف زندگی است. آدلر بر سه و نگرش به زندگی. سومین بعد از سبک زندگی، تکا

دارد که عبارتند از: دیگران، شغل، عشق و مسائل  تأکیدتکلیف اساسی در زندگی 

ی رسیدن به آنها خود را نمایان هاهجنسی. سبک زندگی در بزرگسالی در اهداف و را

 (.370: 2000 )بورتن و همکاران، ندکمی

 شناسیروش

بر  آموزش سبک فرزندپروری تأثیر بررسی هدف، حاضر پژوهش در که جاآن از

 و آزمایشی تمداخال مستلزم پژوهشی چنین و باشدمیان آموزدانش سبک زندگی

 نوع از، مذکور روش تحقیق لذا، باشدمی کنترل و آزمایشی هایگروه دادن ترتیب

 گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح از، پژوهش این در. است تجربی نیمه روش

 شده است. استفاده کنترل
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 گیری و حجم نمونهجامعه آماری، روش نمونه

دران و و نیز ماان متوسطه شهر ماکآموزدانشجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 

اشند. روش بمیفر ن 1078اشد. بر اساس آمار اخذ شده به تعداد بمیان آموزدانشآن 

 آموزشداننفر  53تعداد ان، آموزدانشبود. از بین کلیه  ایهتصادفی خوش گیرینمونه

، ن پژوهشر ایدپایه دهم و نیز مادران آنان انتخاب شدند نکته قابل ذکر این است که 

صورت که تند. بدینان درگیر تحقیق هسآموزدانشان و هم مادران آن آموزدانشهم 

ود، سپس اثرات آن شمیان آموزش داده آموزدانشسبک فرزندپروری برای مادران 

اس، ابتدا ردد. بر این اسگمیان بررسی آموزدانشوی سبک زندگی آموزش بر ر

تصادفی به دو گروه  صورتبهحجم نمونه،  عنوانبهان انتخاب شده آموزدانش

 هگرو بندی شدند. سپس پرسشنامه سبک زندگی برای هر دوآزمایش و کنترل تقسیم

 نمونه عنوانبهانی که زآمودانش)پیش آزمون( اجرا گردید. همزمان با اینکار، مادران 

-شدان انتخاب شده بودند، در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مادران

ای ی بران گروه آزمایش بسته آموزشی سبک فرزندپروری را دریافت کردند ولآموز

م عد از اتماگونه آموزشی ارائه نگردید. بان گروه کنترل هیچآموزدانشمادران 

 و کنترل ان هر دو گروه آزمایشآموزدانشک زندگی برای آموزش، پرسشنامه سب

ز: ابودند  ی ورود به پژوهش عبارتهاک)پس آزمون( اجرا گردید. در مادران، مال

 سطح زندگی با همسر و داشتن حداق یک فرزند و دارا بودن حداقل تحصیالت در

 سوم راهنمایی، رضایت فرد جهت شرکت در پژوهش.

 ابزارهای تحقیق

 نامه سبک زندگی ارتقادهنده سالمتیپرسش
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ت ال اسا ساؤ  52ست. شاامل  ساخته شده ا 1990این پرسشنامه توسط والکر در سال 

میشاه  هات، اغلب و هرگز، گاهی اوق صورتبهکه در یک مقیاس لیکرت چهار بخشی 

خارده   6دهنده ساالمتی فعلای را بار مبناای الگاوی ارتقاای ساالمت در        رفتارهای ارتقا

یریت استرس تغذیه، فعالیت جسمی، مد ی سالمتی،پذیرمسئولیتمعنوی، مقیاس تعالی 

وسایله آلفاای   هاد. پایاایی پرسشانامه کاه باه     دمیو روابط بین فردی مورد سنجش قرار 

یااز ن( و 1394) (، حبیباای و همکاااران1990) کرونباا  در تحقیقااات والکاار و همکاااران 

 :گزارش شده است 1اره تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است، در جدول شم

 

 یهامؤلفهمقادیر آلفای کرونباخ محاسبه شده برای سبک زندگی و  :1جدول 

 مقدار آلفای کرونبا  مؤلفه محققان

 (1990والکر و همکاران)

 86/0 تعالی معنوی

 86/0 ی سالمتیپذیرمسئولیت

 80/0 تغذیه

 85/0 فعالیت جسمی

 79/0 مدیریت استرس

 78/0 روابط بین فردی

 94/0 کل پرسشنامه

 (1394حبیبی و همکاران)

 86/0 تعالی معنوی

 82/0 ی سالمتیپذیرمسئولیت

 81/0 تغذیه

 85/0 فعالیت جسمی

 97/0 مدیریت استرس
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 83/0 روابط بین فردی

 84/0 کل پرسشنامه

 پژوهش حاضر

 87/0 تعالی معنوی

 90/0 ی سالمتیپذیرمسئولیت

 92/0 تغذیه

 88/0 فعالیت جسمی

 91/0 مدیریت استرس

 86/0 روابط بین فردی

 89/0 کل پرسشنامه

 ی فرزندپروری هاکبسته آموزشی سب

اشد که بمی ایهدر این پژوهش سبک فرزندپرروی در قالب بسته آموزشی ده جلس
 ارائه شده است. 2در جدول شماره 

 رزندپروریمحتوای بسته آموزشی ف :2جدول 
 شرح موضوع جلسه

1 

ی نوجوانان، هایآشنایی با ویژگ
ی رفتاری مادران و هایناهنجار

نوجوانان و سلسله مراتب قدرت 
 در خانواده

ی هایجاری نوجوانی، شناسایی ناهنهایآشنایی مادران با مفهوم و ویژگ
نواده، ی سلسله قدرت در خاهاصنوجوانان، بررسی نق رفتاری مادران و

 نا نمودن مادران با پژوهش حاضر و اجرای پیش آزمونآش

 تعامل بین والدین و کودکان 2
 حسینتشناسایی رفتارهای مثبت نوجوان به همراه مادران و آموزش شیوه 

ه وجوان با شناسایی عالقن -این رفتارها، آموزش تعامل مثبت بین والد
 نوجوان

3 
 آموزش مدیریت

 بین والدین و نوجوانان

توافق  شناسایی ضعف در دستورات مادران، گرفتن رفتارهای منفی، نادیده
 ه از)مثال استفاد بر سر تکنیک مدیریت مشروط بین والدین و نوجوانان
ش عصر(، آموز 6رایانه مشروط به انجام تکالیف درسی قبل از ساعت 

 دهی به والدین و شناسایی نیازهای نوجوانی پاداشهاهشیو

 سازیآموزش آرام 4
بین  )نوشتن تعهد کتبی آموزش ایجاد تعهد رفتاری بین نوجوان و والد

زی م سانوجوان و والد برای اجرای تعهدات فی مابین(، آموزش تکنیک آرا
 و تنفس عمیق به نوجوانان
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 آموزش کنترل خشم 5
از  آموزش حذف پاداش یا تخفیف پاداش در صورت انجام رفتار نامناسب

گری منجر به کاهش پاداش خواهد شد(، )مثال پرخاش جانب نوجوان
 نها.شناسایی عوامل برانگیزنده خشم در نوجوان و آموزش روش کنترل آ

 آموزش تکنیک محرومیت 6
اشای )محروم شدن نیم ساعته از تم آموزش تکنیک محرومیت ویژه نوجوان

تلویزیون در صورتی که تکالیف درسی انجام نشود(، مرتبط کردن 
 ی واقعیهاتازی با موقعیی آرام سهاکتکنی

 آموزش تکنیک حل مسئله 7
ه به )آموزش تکنیک حل مسئل ی قابل بحثهاکآموزش استفاده از تکنی

 نوجوان(

 مؤثرآموزش تکنیک ارتباط  8
جای توهین، ی پیام مثال بههاب)شناسایی آسی مؤثرآموزش تکنیک ارتباط 

 ود.ه استفاده شی حل مسئله مناسب مسئلهاشزدن از رو دخالت و داد

 روابط بین فردی 9
نه گرایاافکار کمال )مثالً شناسایی تحریفات شناختی مادران و نوجوانان
 نسبت به نوجوان( و جایگزینی با افکار مناسب

 بندی نهاییجمع 10
 همچنین وی بین مادران و نوجوان هاکبندی نهایی و مرور مجدد تکنیجمع

 انجام پس آزمون

 هاهیافت

در مقیاس سبک  هایآزمودن میانگین و انحراف استاندارد نمرات 2شماره  جدول

 ی آن در مرحله پیش آزمون و پس آزمونهامؤلفهزندگی و 

هاگروه متغیر  تعداد 
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 سبک زندگی
02/131 25 آزمایش  27/4  56/145  15/4  
82 کنترل  67/130  32/4  11/131  49/4  

 تعالی معنوی
43/27 25 آزمایش  56/4  29/38  11/4  
52/28 28 کنترل  03/4  03/29  21/4  

یپذیرمسئولیت  
67/26 25 آزمایش  14/4  88/38  85/3  
23/25 28 کنترل  23/4  09/26  42/4  

 تغذیه
65/17 25 آزمایش  12/4  44/23  55/4  
47/18 28 کنترل  69/4  61/18  42/4  

81/16 25 آزمایش فعالیت جسمی  17/4  58/22  29/4  
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62/16 28 کنترل  25/4  11/17  56/4  
مدیریت فشار 

 روانی
54/18 25 آزمایش  47/4  47/27  81/3  
32/19 28 کنترل  23/4  89/18  57/4  

 روابط
10/17 25 آزمایش  16/4  34/28  25/4  
37/18 28 کنترل  54/4  89/18  78/4  

در مقیاس سبک  هایآزمودن و انحراف استاندارد نمراتمیانگین  2جدول شماره 
هد، دمیی آن در مرحله پیش آزمون و پس آزمون را نشان هامؤلفهزندگی و 

ر پس دهای آزمایشی میانگین گروهبرای تمام متغیرها  شود،همانگونه که مشاهده می
 ای داشته است.آزمون تفاوت قابل مالحظه

 واریانس های تحلیل کوفرضپیشبررسی 

بررسی  هاهدن دادها و نرمال بو، ابتدا همگنی واریانس گروههالقبل از انجام تحلی
ان تایج نشاجرا گردید. ن هاهگردید. آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس گرو

ون لون، . پس از محاسبه آزماست برخوردار تجانس از هاهگرو واریانس داد که
بین  محاسبه شده است. این مفروضه فقدان تعاملیکسانی شیب رگرسیون  مفروضه
یعنی  کند. اگر تعامل وجود نداشته باشدها و نمرات پیش آزمون را بررسی میگروه

مام متغیرها تمحاسبه شده برای  Fکه  داد. نتایج نشان است یکسان هاشیب رگرسیون
 ویکسان است  همه متغیرها معنادار نیست. بنابراین شیب رگرسیون در 05/0در سطح 

استفاده از تحلیل  ترتیبینا نمرات پیش آزمون تعامل وجود ندارد. به و هاگروهبین 
 مقدور است.  هایهکوواریانس در آزمون فرض

 هاهآزمون فرضی

ی تحقیق از تحلیل کوواریانس استفاده شده است که نتایج هاهبرای آزمون فرضی
 گزارش شده است: 3آن در جدول شماره 
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ی فرزندپروری هاکآموزش سب تأثیر یجهت بررس چند متغیره آزمون کوواریانس :3ل جدو 

 ی آنهامؤلفهبر سبک زندگی و 

 منابع تغییر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 دارییمعن

 مجذور اتا

 P 611/0 < 201/0 243/78 703/18771 1 703/18771 سبک زندگی
 P 651/0 < 001/0 113/93 802/22338 1 802/22338 گروه
    913/239 50 863/11956 خطا

 P 469/0 < 301/0 43/25 6/17845 1 6/17845 تعالی معنوی
 P 334/0 < 001/0 24/13 295/9290 1 295/9290 گروه
    48/701 50 38/35074 خطا
 P 338/0 < 411/0 24/8 169/1431 1 169/1431 یپذیرمسئولیت
 P 468/0 < 001/0 187/14 105/2466 1 105/2466 گروه
    84/173 50 93/8691 خطا
 P 240/0 < 121/0 11/39 001/729 1 001/729 تغذیه
 P 098/0 < 001/0 43/13 426/250 1 426/250 گروه
    64/18 50 2305/932 خطا

 P 018/0 < 308/0 14/26 056/1333 1 056/1333 فعالیت جسمی
 P 236/0 < 001/0 00/50 051/2549 1 051/2549 گروه
    98/50 50 1774/29111 خطا

 P 342/0 < 091/0 72/51 942/1852 1 942/1852 مدیریت فشار روانی
 P 247/0 < 001/0 99/42 973/1539 1 973/1539 گروه
    82/35 50 1643/1791 خطا
 P 261/0 < 213/0 52/75 42/1242 1 42/1242 روابط
 P 273/0 < 001/0 104/51 73/839 1 73/839 گروه
    45/16 50 15/822 خطا
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ی هاکآموزش سبدهنده اثر معنادار ( نشانP < 001/0و  F=113/93نتایج آزمون )

ی هاکسباست؛ بنابراین فرض صفر رد شده و آموزش فرزندپروری بر سبک زندگی 

 یش دهد.آنان را افزاسبک زندگی به گروه آزمایشی توانسته است فرزندپروری 

ی فرزندپروری بر هاکسبدهنده اثر آموزش شاخص مجذور اتا )اندازه اثر( نشان

 01/0مجذور اتا اگر برابر یا کمتر از  (1993) نظر کوهن است که ازسبک زندگی 

 شود میزان اثر متوسط و در 06/0باشد میزان اثر کوچک و اگر برابر یا کمتر از 

جدول  یهاباشد، میزان اثر قوی است، بر اساس داده 14/0برابر یا بیشتر از  کهیصورت

 F=24/13نتایج آزمون ) .باشدیم قویفوق در پژوهش حاضر میزان اندازه اثر در حد 

ی فرزندپروری بر تعالی معنوی هاکسبدهنده اثر معنادار آموزش ( نشانP < 001/0و 

به رزندپروری ی فهاکسباست؛ بنابراین فرض صفر رد شده و آموزش  انآموزدانش

نتایج آزمون  آنان را افزایش دهد. تعالی معنویگروه آزمایشی توانسته است 

(187/14=F  001/0و > Pنشان )ی فرزندپروری بر هاکسب دهنده اثر معنادار آموزش

ی فرزندپروری هاکسباست؛ بنابراین فرض صفر رد شده و آموزش ی پذیرمسئولیت

تغییر ایجاد  انآموزدانشی پذیرمسئولیتنمرات  به گروه آزمایشی توانسته است در

ی هاکسبدهنده اثر معنادار آموزش ( نشانP < 001/0و  F=43/13نتایج آزمون ) کند.

ی هاکسب است؛ بنابراین فرض صفر رد شده و آموزش فرزندپروری بر تغذیه

ر ایجاد تغیی انآموزدانشتغذیه به گروه آزمایشی توانسته است در نمرات فرزندپروری 

ی هاکسبدهنده اثر معنادار آموزش ( نشانP < 001/0و  F=00/50) نتایج آزمون کند.

ی هاکسباست؛ بنابراین فرض صفر رد شده و آموزش فرزندپروری بر فعالیت جسمی 

 انآموزدانشفعالیت جسمی به گروه آزمایشی توانسته است در نمرات فرزندپروری 
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دهنده اثر معنادار ( نشانP < 001/0و  F=99/42)نتایج آزمون  تغییر ایجاد کند.

است؛ بنابراین فرض صفر رد  ی فرزندپروری بر مدیریت فشار روانیهاکسب آموزش

به گروه آزمایشی توانسته است در نمرات ی فرزندپروری هاکسبشده و آموزش 

و  F=104/51نتایج آزمون ). تغییر ایجاد کند انآموزدانشمدیریت فشار روانی 

001/0> Pاست؛  ی فرزندپروری بر روابطهاکسب دهنده اثر معنادار آموزش( نشان

به گروه آزمایشی ی فرزندپروری هاکسببنابراین فرض صفر رد شده و آموزش 

 .تغییر ایجاد کند انآموزدانشروابط توانسته است در نمرات 

 

 گیریبحث و نتیجه

مایشی به گروه آزدپروری ی فرزنهاکسبآموزش تحلیل اطالعات نشان داد که 
بیبی و حیقات این یافته با نتایج تحق آنان را افزایش دهد.سبک زندگی توانسته است 

(، 1394 (، )کارازه و همکاران،1394) (، خواجه نوری و همکاران1394) همکاران
(،  2012) رنجونی ناین و ک(، 2011) (، بندیکتر و همکاران2010) پاتریک و همکاران

 اشد.بمی( همسو 2013)تولونن 

وان تمی( 1383) ( و گیدنز1381) وان از آراء بوردیوتمیبرای تبیین این یافته 
ی اجتماعی، فرهنگی و هاهاستفاده کرد. بوردیو معتقد است افراد بر اساس سرمای

ی متفاوت خود هاکنند که این سبزمیاقتصادی خود دست به انتخاب سبک زندگی 
هند. والدین بر اساس سبک دمیرزندپروری متفاوت نشان ی فهاکرا در قالب سب
نند. بوردیو معتقد کمیی متفاوتی برای تربیت فرزندان خود اعمال هاهزندگی خود شیو

ها و یابد به فعالیتها و نیازهای فرد، او فرصت میاست با برآورده شدن ضرورت
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( بر 1383) رد. گیدنزیش سبک بخشد و از انتخاب زیباشناختی خود لذت ببهایدارائ

این باور است که سبک زندگی برآمده از کردارهایی است که به جریان عادی 
ی مهمی که سبک زندگی خود را هاه. یکی از حوزاندهزندگی روزمره تبدیل شد

ان آموزدانشند، روابط درون خانواده است. سبک زندگی صحیح کمیآشکارا نمایان 
فرایند زندگی با شناخت صحیح، آگاهی از اصول، در  آموزدانشود که شمیسبب 

قواعد و وظایف خود در جهت زندگی هدفمند حرکت کند که این امر در نتیجه 

 فتد. امیی فرزندپروری اتفاق هاهشیو

ر دانواده خوان بیان کرد که ساختار خانواده به توانایی تمیدر تبیین دیگری 

در  فقیتت، همبستگی میان اعضاء و موهماهنگی با تغییرات، حل تضادها و تعارضا
ل حاکم اصو اعمال الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز میان افراد، اجرای مقررات و
 ارکردهاکنچه بر این نهاد با هدف حفاظت از کل دستگاه خانواده مربوط است. لذا چنا

ثر از أواده متفتد، سبک زندگی اعضای خاندرستی اتفاق بیی خانواده بههاتو مسئولی
اهد بر روی آن خو ایهات بهینتأثیری فرزندپروری خواهد بود و هاکخانواده و سب

نگی و )اجتماعی، فره یهاهگذاشت. بوردیو معتقد است افراد بر اساس سرمای
ی زندگی هاکنند که این سبزمیاقتصادی( خود دست به انتخاب سبک زندگی 

یی هاههند. خانواددمیمتفاوت نشان ی فرزندپروری هاکمتفاوت خود را در قالب سب

ت و باالتر اس هاهکه تحصیالت بیشتری دارند، امنیت فکری و روحی در آن خانواد
 گو با فرزندانودموکراتیک است. این والدین به گفت هاهروابط حاکم بر این خانواد

خود  انفرزند شینند و اکثر این والدین روشی بر پایه دموکراسی و یا آزادی بانمی
ا ی متفاوت زندگی رهاکی فرزندپروری خود، سبهاهدارند. والدین بر اساس شیو

 نند.کمیبرای تربیت فرزندان خود اعمال 



 

 

 

 

132  95 زمستان، شتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

ی سبک هامؤلفهی فرزندپروری بر هاکسبآموزش تحلیل اطالعات نشان داد که 

، مدیریت ی سالمتی، تغذیه، فعالیت جسمیپذیرمسئولیتتعالی معنوی، زندگی، 
حقیقات ا نتایج تباین یافته  ی داشت.دارمعنیمثبت و  تأثیرو روابط بین فردی  استرس

 مکاران،(، )کارازه و ه1394) (، خواجه نوری و همکاران1394) حبیبی و همکاران
 این و کرنجونی ن(، 2011) (،  بندیکتر و همکاران2010(، پاتریک و همکاران )1394

 .اشدبمی( همسو 2013) تولونن(،  2012)

ی و پذیرمسئولیتکسانی که به تعالی معنوی رسیده باشند، در همدلی، درک، 
و  وابطپذیری توفیق بیشتری خواهند داشت و توانایی آنها برای بهبود رانعطاف

پذیری طاف(. تعالی معنوی منجر به انع50: 2014 )شرکات، تعامالت خود بیشتر است
می، ی موجب افزایش مشارکت کالود. تعالی معنوشمیباال و خودآگاهی بیشتر 

هش ، کاافزایش میزان شادکامی، عواطف مثبت مانند خوش خلقی، مهربانی و آرامش

ایت ها و اختالفات اعضای خانواده و در نهچشمگیر پرخاشگری کالمی و تعارض
 .(187: 2014 )النفردی و همکاران، ودشمیمنجر به افزایش کیفیت زندگی 

یی در زندگی آنها به وجود هایگیرجهتباورها و  تعالی معنوی مادران نیز
ود. شمیشان توجهی مادران در برنامه زندگی فرزندانورد که مانع از اعمال بیآمی

نند که کمیآنها برای فرزندان خود از برنامه آموزشی مطابق با دستورات دینی استفاده 

با فرزندان وکودکان  ی دینی در برخوردهاهپذیری و محبت جزالینفک آموزانعطاف
ی فرزندپروری بر تعالی معنوی هاکسب تأثیر(. 269: 2009 )آبار و همکاران، است

ی شناختی و عاطفی و رفتاری است که بر هامؤلفهگذاری بر تأثیرسبک زندگی به 
تعالی معنوی سبک زندگی مربوط به سالمت کلی در افراد است. مادران در آموزش 

یی مانند توانایی در حل مسائل، هاهو واسط هامانیسسبک فرزندپروری، با مک
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ی هایتوانمند مین حمایت عاطفی، اثر گذاشته ور، تأصمیمیت، کنترل، تسلی خاط

ند که همگی منجر به بهبود سبک زندگی کمیدرونی روانشناختی فرد را تقویت 
 ود.شمی

پیشگیری  ی سالمتی، شامل پذیرش مسئولیت برای کاهش خطرات وپذیرمسئولیت
ظ ستای حفود که در راشمیرا شامل  هاباز احتمال مواجهه فرد با بیماری یا انواع آسی

ی هاکیرد. آموزش سبگمییا افزایش سطح رفاه و رضایتمندی افراد صورت 

 ی اعضایود مادران بیش از پیش در سالمت جسمانی و روانشمیفرزندپروری باعث 
هداشت، ببه  ی نقش کنند. این امر با توجه مادرانشان ایفاویژه فرزندانخانواده به

 ود.شمیی زندگی، خواب و استراحت عملی هاتتفریح و بازی، لذ

رل کنت زنانی که نگرش طبیعی خوردن دارند دارای سبک زندگی مطلوب در ابعاد
ها از ماریتنش، تغذیه و عادات غذایی و راعایت اصول ایمنی هستند. بسیاری از بی

ندگی ناشی زمستقیم یا غیرمستقیم از سبک  گونهبهو اختالل خوردن  جمله چاقی
 ند، سبک زندگیکمیود. آنچه زمینه بروز نگرش غیرطبیعی خوردن را فراهم شمی

ندگی زوان گفت سبک تمیفرد و ناتوانی وی در رویارویی با مشکالت است. بنابراین 
اشد. بمیطبیعی خوردن  یهاشباورها و نگر تأثیرمطلوب به مقدار زیادی تحت 

اد یالت را ی فرزندپروری، شیوه رویارویی با مشکهاکمادران در بسته آموزشی سب

 ز حد بهوجه بیش اوند رفتارهای خود را کنترل نمایند. امروزه تشمییرند و قادر گمی
ی ام ارزشز نظاتغذیه نه در جهت سالمتی بلکه در جهت زیبایی، الغری  به مثابه بخشی 

یکی از  عنوانبهگیری است. این امر باعث توجه به تغذیه در حال شکل زنان
 نند.کمیه ردد و مادران در زندگی بر رعایت این نکته توجگمیی زندگی هاکسب

وان گفت سبک فعالیت جسمی زنان یک کنش است تمیبا توجه به نظریه بوردیو 
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ی فعالیت جسمی هاکید. سبآمیوجود منابع مختلف یا همان سرمایه به تأثیرکه تحت 

واند بیانگر سبک زندگی و ذائقه خاص باشد که منجر به متمایز شدن افراد از تمیافراد 
ی ورزشی، تمایز بخشی است. هاکدیگران شود. در واقع یکی از کارکردهای سب

پردازند وقت بیشتری برای ی ورزشی میهاکمادرانی که بیشتر وقت خود را به سب
پذیری و توجه بیشتری به فرزندان ذارند و انعطافگمیت فرزندان خود کنترل و محب
عمقی و نه سطحی  طوربهوانند مشکالت خود را تمیهند. افرادی که دمیخود نشان 

یرند گمیحل کنند، منجر به رشد و امنیت عاطفی نسبت به دیگری خواهند شد و یاد 
و تماس با یکدیگر بدانند. تر که تعارضات خود را فرصتی برای صمیمیت عمیق

ی هابزیادی در روابط اعضای خانواده دارد و اگر فشارها و اضطرا تأثیراسترس 
 اجتماعی زیاد باشد، ممکن است باعث از بین رفتن صمیمیت اعضای خانواده گردد

(. مادران در قالب بسته آموزشی فرزندپروری، یاد 45: 2013 )هاردی و همکاران،

دیریت استرس در باورهای ناکارآمد خود تغییر ایجاد کنند و این امر یرند که با مگمی
بهبود مبادالت کالمی و روابط جنسی و همسویی در چگونگی حل مشکالت را باعث 

ود. این امر میزان درک و فهم بین اعضای خانواده به ویژه مادران و نوجوانان را شمی
 ود. شمیموجب 

است که تمام اعمال ما را متحد  ایهصل کننداز دید آدلر سبک زندگی موضوع مت

ی ما در ارتباط با خود، دیگران هاتند و سبک زندگی ما از تمام ارزشها و برداشکمی
طور ود. شبک زندگی افراد در مورد خودشان و دنیا، همینشمیو زندگی تشکیل 

 نند تشکیلکمیهای شخصی را نبال ه هدفکمیی خاص هنگاهاترفتارها و عاد
فرد قرار این سبک زندگی منحصر به تأثیرهیم تحت دمیهند. هر کاری که انجام دمی

دارد. بنابراین با توجه به تعریف خانواده در رویکرد سیستمی که خانواده رفتار هریک 
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اند و نیز اثرگذاری سبک زندگی بر دمیاز رفتار سایر اعضا  متأثراز افراد خانواده را 

سبک زندگی  تأثیرشدت تحت هرد که روابط اعضای خانواده بون ادعا کتمیافراد 
ود روابط خانوادگی  شمیاشد و با دانستن سبک زندگی افراد یک خانواده بمیآنها 

اشد. توجه و بمیامنیت عاطفی فرد  تأمینکرد. همچنین خانواده محل  بینیپیشآنها را 
نند و احساس رضایت و کمیاحترامی که فرزندان در ارتباطات اجتماعی دریافت 

یک محافظ در مقابل مشکالت  عنوانبهواند تمیود، شمیبهزیستی که از آن حاصل 

ینند، نحوه بمیعمل کند. بر این اساس، مادرانی که سبک فرزندپروری را آموزش 
 نند.کمیصحیح روابط بین فردی خود را به فرزندان خود منتقل 
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