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Abstract
The purpose of this study was predicting children citizenship skills based on
family communication patterns and parent self-efficacy. This research was
correlational and of type analysis of regression. 352 preschool students of the
city of Shiraz were selected using random malti clustering sampling method.
The children parents completed Family Communication Patterns
Questionnaire, Citizenship Skills Questionnaire, and Parent Self-efficacy
Scale. The data were analyzed by Person correlational coefficient and
multivariate regression analysis statistical methods, and SPSS-22 software.
The results that there is a positive and significant correlation between
citizenship skills and parent self-efficacy (components), and conversation
communication pattern and in control and inspection efficacy to predict
citizenship skills positively and significantly, while conformity orientation
pattern, harsh conditions efficacy, school problemefficacy, and protection
efficacy cannot predict citizenship skills. According to these findings it can
be concluded that family communication patterns and parent self-efficacy
play an efficient role in children citizenship skills.

Keywords: Citizenship skills, parent self-efficacy, family communication
patterns, children

Extended Abstract

Introduction
Citizenship has constantly been considered as one of important issues in

social and educational studies. Citizen and citizenship largelyrely on
particular condition of the society and country. Todaynot only governments
are strategies in community major system, but also those people who are
responsible, critical, and patriot, namely responsible citizens, play crucial
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and significant role in this respect (Teymournezhad, Youzbashi, & Ebrahimi,
2017). Learning concepts in childhood which is one of the fundamental
goals of education is a basis for growing a good citizen alongside raising life
spirit peacefully. Citizen skills include abilities, values, and interactions
seem to be essential for a better adulthood life. It is a multidimensional
approach that improves individual capabilities, increases social-mental
capacity and empowers individuals (FathiVajargah & VahedChoukdeh,
2006). Emotional aspects of parents and children relationships play an
important role in forming children behavior and perspectives. Also, family
affects and penetrates into different dimensions of the growth enormously. Self-
restraint and sense of value in children can be affected by family member attitudes
towards them, particularly parents (Khajeh, Aghdalepurpour, & Hosseinchari,
2009). Family communication pattern is one the issues concerned by researchers
and scholars remarkably because of its importance and impacts. Further its
relationship with human characteristics is considered and confirmed too.
Fitzpatrick and Ritchie (1994) have defined two basic dimensions: “conversation
orientation” refers to the degreewhich all families’members are encouraged to
interact and communicate about the wide range of topics freely and easily
(Koerner & Fitzpatrick, 1997) and “conformity orientation” refersto the
degree which families expects uniformity of beliefs, attitudes, values, and
behaviors. They explained four types of family communication patterns–
consensual family, family pluralistic, protective family and lasisseze-
fairefamily (Kouroshnia & Latifian, 2007) based on these dimensions. Self-
efficacy is a key factor in the constructive system of human competency.
Performing duties by different people with similar skills in various situations
weakly, averagely or strongly or by a person in a different circumstance
relies on their self-efficacy beliefs modifications. Therefore, sense of self-
efficacy enables people to take some extraordinary actions in encountering
obstacles by using skills. Effective action depends on having skills and
believing the ability to acquire them. Managing ever-changing, obscure,
unpredictable and stressful situations is required to develop multidimensional
skills (Abdolahi, 2006). Gurdal, Lansford, and Sorbring (2016) found that parent’s
love directly results in parenting problems decrease, children internalization,
and educational development. Janbozaghi (2008) concluded that there is a
significant relationship between parenting methods and prosocial behaviors
of children. Making children familiar with citizenship notions helps them
interfere in decision-making, cooperating in making choices, taking
responsibility in the future, democratic education and observing citizenship
rights. Habits patterns in patient conduct, affairs cooperation, decision-
making, responsibility-taking, respecting law, environment hygiene, and
totally learning the rules and requirements of coexistence mush be taught
during the childhood to see responsible and cooperative citizens in the future
rather than having peoplemerely charged with a duty.

Methods
A correlational research method was applied in this study. The population

included all preschool students of Shiraz over the educational year 2017-
2018. Cochran’s sample size formula was used to select the sample and then
352 children were selected using multistage cluster sampling method.
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Instruments
Citizenship Skills Questionnaire. This questionnaire consisting of 40

multiple-choice questions ranging from too much to too little measures
children citizenship skills. It was devised by Ramezanpour (2008) and then
formulated and revised by Minri (2012). Its reliability estimated through
Cronbach alpha was 0.73.Meanwhile and Minri (2012) exploratory factor
analysis conducted and 12 factors were identified for citizenship skills.

Family Communication Patterns Questionnaire. Family Communication
Patterns Questionnaire is a self-measurement designed by Fitzpatrick and
Ritchie (1994) to measure family communication patterns dimensions, namely
orientation and conformity. It have 26 statements which measure family
communication as well. In fact, it measures conversation and conformity
dimension. Ehyakonandeh and Yousefi (2007) confirmed the factor analysis of
this questionnaire and reported the Cronbach alpha reliability corfficient for
conformity and conversation factors 0.84 and 0.93, respectively.

Parental Self-efficacy Scale. This 30-item scale was designed by Bandura
(1994, cited by Mohana & Samani, 2007) and is scored by parents ranging from
0-100. The results of exploratory factor analysis showed four factor school
problem efficacy, harsh conditions efficacy, protection efficacy and
regulation, and supervision efficacy. Cronbach alpha reliability coefficients
for the foruth factors were estimated from 0.81 to 0.93 and the total
coefficient was equal to 0.90.

Findings
The results of correlation coefficients indicated there are positive and

significant correlation between citizenship skills and parents’ self-efficacy,
as well as between its components and conversation pattern (P < 0.001).

Table 1
The results of multiple regression analysis s prediction variables family

communication pattern and parents self-efficacy in Predicion children citizenship
skills as an criteria variable (Entry method)

pridiction
variables

F
P

R
R2 Beta t P Tolerance

coefficient
variance
inflation
factor

Constant - 10.24 < 0.001 - -
Conversation

pattern 0.15 2.07 < 0.040 0.87 1.14

Conformity
pattern -0.04 0.77 0.441 0.95 1.05
school

problem
efficacy

10.55 0.39 0.08 1.19 0.236 0.54 1.85

harsh
conditions
efficacy

0.001 0.15 0.12 1.77 < 0.078 0.55 1.82

protection
efficacy 0.09 1.30 < 0.196 0.49 2.02

regulation and
supervision

efficacy
0.16 2.10 < 0.036 0.45 2.24
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As seen in table 2, predicttion variables could predict 15% of changes
related to citizenship skills (F = 10.55, P < 0.001). That is, conversation
pattern (β = 0.15, P < 0.040) and regulation and supervision efficacy (β = 0.16,
P < 0.036) can predict citizenship skills positively and significantly.

Discussion
Familyis a unique social systemin which membershipwould beestablished

based on biological, lawful, emotional, geographical, and historical factors and
key skills of life such as citizenship skills would be developed in it. The parent-
child relationship can be a kind of encouragement or punishment, i.e. parents
can assist their child to increase his self-confidence and efficiency by trusting
and developing sense of acceptance toward him or they candevelophis
socialinefficiency by punishing and criticizing him (Bayazit, 2013). In families
with high conversation dimension, there is open and self-motivated
communication and different subjects would be discussed broadly (Koerner
& Fitzpatrick, 2002). Parents highlight the need to express opinion obviously
and even challenge other’s views, as long as they consider all aspects of a
subject before making any decision. Thus, children in such families develop
social skills, problem-solving ability, guidance ability and high self-
expression power so that they mostly obey their parents and show more
appropriate social behaviors. In contrast, families with high conformity are
dictators and controller. They emphasize that their children must avoid
confronting in the group, accept all ideas in discussions, respect older people
and generally keep away frominterpersonal issues (Costin, Lichte, Hill-
Smith, Vance, & Luk 2004). Interactions in families with high conformity
rely on avoiding conflict and interdependency to the family. The
communication between two generations in such families reflects children’s
obedience totheir parents and adults, i.e. children are expected to act
according to their parents desire (Koerner & Fitzpatrick, 2002). It works for
a short period of time and children gradually learn to obey less than before.
Although these kinds of families underline the citizenship behaviors, their
children do not obey them largely and the children special agemay be one of
the probable reasons of this fact. Parenting self-efficacy is a potential and
cognitive structure associated with children and family function and broadly
refers to caregivers’ expectations of their abilities to act as a parent
successfully. Moreover, Welander-Vatn, Ystrom, Tambs, Neale, Kendler, &
Reichborn-Kjennerud (2016) believe that any disruption in initial parent-
child relationship such as parents’ special personality traits, their mental
disorders, parents’ self-efficacy in child upbringing, and developing
inappropriate relationship with the child and adolescentcan be regarded as a
basis for later social abnormalities in future life of children. Any gap in
parent-child interaction can definitely negatively affect child’s personality
development and lead to develop some disorders more or less in the future.
Regulation and supervision efficacy is able to predict citizenship skills of
children. Hosseini (2011) indicated that families with appropriate and open
structure experience less stress, violence, and malfunction so that they
improve rapidly as well. According to Park and Park (2001), lack of parents’
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attention to make mental and emotional environment as well as improper
relations of children and adolescents sound will result in emotional
detachments and different mental problems in most cases. Likewise, children
may notbenefit from citizenship skills too much in the futures.
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شهروندي کودکان بر اساس الگوهاي ارتباطی خانواده و هايمهارتبینیپیش
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چکیده
شهروندي کودکان بر اساس الگوهاي ارتباطی خانواده و خودکارآمدي والدین هايمهارتبینیپیشهدف از پژوهش حاضر 

گیرينمونهروشکودك پیش دبستانی شهر شیراز به 352از نوع رگرسیون چندمتغیري است. د. این پژوهش همبستگی بو
شهروندي هايمهارتالگوهاي ارتباطی خانواده، يهانامهپرسش، و بهانتخاب شدنداي چندمرحلهياخوشهتصادفی 

یب همبستگی پیرسون و اضرآمارييهاروشبه طالعات . تجزیه و تحلیل اپاسخ دادندکودکان و خودکارآمدي والدین 
هايمهارتبین که ،. نتایج نشان دادانجام گردیدSPSS- 22آماري نرم افزاراز استفادهچندمتغیري بارگرسیون

و،وجود داردداريمعنیو الگوي ارتباطی گفت و شنود همبستگی مثبت و )هامؤلفه(شهروندي با خودکارآمدي والدین 
بینیپیشمثبت و معنادار صورتبهشهروندي را هايمهارتو کارآمدي در کنترل و نظارت،لگوي ارتباطی گفت و شنود ا
کارآمدي در مسائل مدرسه و کارآمدي در مراقبت ،کارآمدي در مقابله با شرایط دشوار،و الگوي ارتباطی همنواییدنکنیم

نتیجه گرفت که الگوهاي ارتباطی خانواده و توانیمهایافتهاین بر اساس.نیستندشهروندي هايمهارتبینیپیشقادر به 
شهروندي کودکان دارند.هايمهارتدر مؤثريخودکارآمدي والدین نقش 

شهروندي، خودکارآمدي والدین، الگوهاي ارتباطی خانواده، کودکانهايمهارت:کلیدييهاواژه

مقدمه
تربیتی و اجتماعی، مفهوم شهروندي است، این مفهوم همواره مورد از مباحث مهم در حوزه مطالعات 

توجه متفکران بوده است. شهروند و شهروندي تا حد زیادي وابسته به شرایط خاص کشور و جامعه است. 
مانند: هایییژگیوهستند، وجود افرادي با هاياستراتژ، هادولتامروزه، چه در کالن سیستم اجتماع که 

حیاتی و با يهامؤلفهو در یک کالم، شهروندي مسئول، از پرستیوطن، انتقادگري، ريپذیمسئولیت
,Teymournezhad, Youzbashi).اهمیت هستند & Ebrahimi, 2017) به منظور تربیت شهروندانی

مورد انتظار، بحث تربیت شهروندي پیش از بیش مورد توجه قرار گرفته و در برخی از هايیژگیوبا 
).;Kisby, 2012)Whiteley, 2012در برنامه درسی رسمی آورده شده استکشورها

هايمهر و موماین.استکودكشخصیتگیريشکلۀمرحلدبستانازپیشهايمهر و موم
کودکانویابدیمپرورشاستعدادها،شودیمشکوفاهوشباشدغنیمحیط آموزشیچنانچهطالیی

اساسیوپایه،کودکیسنیندرمفاهیمیادگیري.گردندمندبهرهخودهايییتواناحداکثر ازتوانندیم

، ایران، شیرازواحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمیشناسی بالینی،کارشناس ارشد روان*
(نویسنده مسئول)، ایران شناسی، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسالمی، شیرازدانشیار گروه روان**

Samanisiamak@gmail.com



61)2شماره 97، سال هشتم، پاییز و زمستان 8دانشگاه شهید چمران اهواز (دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردي،

اهدافازکهیزآممسالمتصورتبهوهمدر کنارزندگیيیهروحپرورشوخوبشهروندپرورشبراياست
آیندهبرايتوانیمیممناسبآموزشیيهاروشانتخابباهمچنین.باشدیمتربیتوتعلیماساسی

عدالتاجرايدروداشتهفعالمشارکتامور مختلفدروباشدپذیریتمسئولکهکنیمتربیتیشهروندان
تداومبرايکهنمادهاوهاسنتکشور، قوانینباراباشند، آنانکوشايو آزاددموکراتیکيهاارزشاجتماعی، 

دنیايدریزآممسالمتطوربهدبتوانکهکنیمتربیتکل شهرونديطوربهونماییمآشناهستندضروريزندگی
ازپیشدوراندروشروعخانهازبایدشهرونديآموزشلذا.زندگی کنندیکدیگرکناردرشمولجهان

پایداریادگیريزیربنايسنگچون.باشدالعمرمادامفراینديبایددر واقعویابدادامهبعديمقاطعودبستان
.(Fathi Vajargah & Vahed Choukdeh, 2006)شودیمزيرییهپاکودکیيدورهدرماندنیو

گمانکهگیردبرمیدرراتعامالتیوهاارزش،هامهارتازوسیعیطیفشهرونديهايمهارت
سطحدرکهاستبعديچندرویکرديواستنیازموردسالیبزرگبهترزندگیبرايرودیم

افرادتوانمندسازيواجتماعی- روانیظرفیتیشافزافردي،هايقابلیتارتقايبهفردي منجر
حقوقبهراجامعهشهرونداناینکهبراي. (Fathi Vajargah & Vahed Choukdeh, 2006)شودمی

ازباشند،مسئولومتعهدکهباشیمرا داشتهانتظاراینجامعهشهروندانازوکنیمآشناشانيشهروند
هردرکلیطوربهیاوترویج دهیمرامختلفهايینهزمدرکردنمشارکتکودکیدورانهمان
زندگیدرمشارکتيهاروشوالگوهاهمراهبههامهارتوهاینشب،هایتلقطرز،هاارزشياجامعه
تربیت شهروندمداريوشهرونديآموزشنیازمندپسکنیم؛منتقلايیژهوشکلبهمدنییاجمعی

.(Molazehi, 2012)باشیمیم
اکثریت، تقویتبراياحتراماجتماعی نظیرآموزشپرورشوفرهنگشناساییدروالدینوخانواده

بامقررات، آشناییورعایت قوانینو، مشارکتپذیريمسئولیتنفس، به، اعتمادخودباوريۀروحی
در کهاستفرداجتماعیزندگینهادنخستینخانوادهدر واقع دارد.مؤثرينقش یرهغوملیيهاارزش
ورفتارگیريشکلدر.داردبسیار مهمینقشوياجتماعیهايیشهاندوهاعادتگیريشکل

کههاییخانوادهدرمهمی دارد،نقشفرزندانووالدینروابطعاطفیيهاجنبهفرزند،هايدیدگاه
وبه دیگراناحتراموبتمثاخالقیرفتارهايبانیزکودکاندارند، معموالًآمیزمحبترفتارهايوالدین
خویشتن.استشماریبرشدمختلفبر ابعادخانوادهنفوذوتأثیر. کنندپیدا میرشدپیشرفتانگیزة

خانواده اعضاييهانگرشازشدتبهکودکانگیريشکلحال درخودارزشمندياحساسوپنداري
.پذیردیمتأثیراوبهنسبتمادروپدرخصوصبه

ترینمهمیکی از عنوانبهموجود در بین اعضاي خانواده )commanication(باطاتهمواره ارت
هاي تحت تأثیر روابط خانواده قلمداد شده است. هاي روابط بین فردي و کلیدي براي فهم دینامیکجنبه

family)الگوهاي ارتباطی خانوادهروایناز  communication pattern) یکی از مسائلی است که به
ي آن با گران و اندیشمندان قرار گرفته و رابطهدلیل اهمیت و تأثیرات آن به خوبی مورد توجه پژوهش
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برخورد و نوع ارتباطی که اعضاي ة هاي انسانی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. شیوبسیاري ویژگی
تواند مختلف باشد.یز میخانواده با همدیگر دارند متفاوت است. لذا تأثیرات آن در سایر رفتارها ن

,Schrodt, Witt)خانوادهفراتحلیلی در مورد الگوهاي ارتباطات مطالعهنتایج  & Messer smith, 2008)

ها رابطه معناداري با انواع مختلف رفتارهاي ارتباطی، آندهندهتشکیلدهد، این الگوها و ابعاد که نشان می
هاي شناخت انواع مختلف الگوها و سبک،در حقیقت. شناختی دارندهاي پیامدهاي روانی، اجتماعی و فعالیت

کند.، توضیح عملکرد خانواده، توصیه و تجویزهاي مربوط به آن کمک میبینیپیشارتباطات خانوادگی به 
(concept–orientation)مفهومیگیريجهتمدل اولیه الگوهاي ارتباطی خانواده عبارتند از 

(sociol–orientation)اجتماعیگیريجهتدارد. تأکیدبحث تبادل نظر چنینهمقاید که بر آزادي بیان و ع

,McLeod & Chaffee)نمایدیمو از ناسازگاري اجتناب کنندیمتأکیدروابط يبر سازگارکه 

1972; Ritchie & Fitzpatrick, 1990; Fitzpatrick & Ritchie, 1994)زیربنایی دو بعد
conversation)نودگفت و شگیريجهت orientation)» شرایطی را فراهم هاخانوادهمیزانی که

نه و راحت در تعامل، بحث و تبادل نظر ااعضاي خانواده تشویق به شرکت آزادۀهمدر آنکه آورندیم
همنواییگیريجهتو ).(Koerner, & Fitzpatrick, 1997» طیف وسیعی از موضوعات شوندةدربار

(conformity orientation)هانگرششرایط همسان بودن هاخانوادهمیزانی که «از عبارت است ،
بر اساس این ابعاد چهار نوع الگوي ». اندکردهتعریف دهندیمقرار تأکیدو عقاید را مورد هاارزش

به حال خانواده، کنندهحفظخانواده، گراکثرتخانوادهارتباطی خانواده مطرح کردند. خانواده توافق کننده، 
.خود گذارنده (Kouroshnia & Latifian, 2007)

شایستگی انسان است. انجام وظایف از هعاملی مهم در نظام سازند(self-efficacy)خودکارآمدي
ضعیف، متوسط و یا قوي و یا صورتبههاي متفاوت مشابه در موقعیتهايمهارتسوي افراد مختلف با 

متفاوت به تغییرات باورهاي خودکارآمدي آنان وابسته است. به همین دلیل، توسط یک فرد در شرایط
در برخورد با موانع کارهاي هامهارتتا با استفاده از کندیماحساس خودکارآمدي، افراد را قادر 

و هم به باور در توانایی انجام آن هامهارتانجام دهند. عملکرد مؤثر، هم به داشتن ياالعادهفوق
، مستلزم زااسترسو بینیپیشهاي دائم التغییر، مبهم، غیرقابل نیازمند است اداره کردن موقعیتهارتمها

عنوانبهخودکارآمدي را (Bandura)ا بندور).(Abdolahi, 2006چندگانه استهايمهارتداشتن 
رسیدن به یک هدف نیاز برايو اجراي یک سري اعمال مورددهیسازمانهاي فرد درعقیده به توانایی

.کندیمتعریف  (Kurbanoglu, Akkoyunlu, & Umay, 2006)

معتقد است خودکارآمدي والدین، ساختار شناسی بالقوه مهمی است که با (Bandura, 1997)بندورا
چنین خودکارآمدي را انجام عمل مطلوب که انعکاس ادراکات عملکرد خانواده و کودك رابطه دارد. هم

اصلی حقوق بشر در نظر يهاجنبهشناخت خودکارآمدي یکی از ،کلیطوربه. کندیم، توصیف افراد است
ها در رشد و پرورش موفق گرفته شده است و خودکارآمدي والدین در واقع اعتقادات و توانایی آن

Tracy)کودکانشان است  & Ronald, 2005).
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ر و قضاوت فرد از توانایی خود براي انجام باوعنوانبهخودکارآمدي را (Bandura, 1997)بندورا
و رفتار فرد هااحساس، افکار، هیجانکنندهیینتعتکلیف خاص تعریف کرده است، باورهاي خودکارآمدي 

.گرددیمبهزیستی فرد و سطحارتقا عملکرد است. به اعتقاد وي سطح باالي این باور در فرد موجب
دشوار فرد درصدد مسائلتا در مواجهه با گرددیمموجب هايندتوانماحساس خودکارآمدي باال در مورد 

رفتارهاي اجتنابی در فرد کاهش یابد.برآید ومسائلغلبه بر 
نفسبهو اعتمادشوندیمشدیداسترسدچاروشدهناتوانباشدداشتهلیاقتییباحساس والدیناگر

استرساینوشوندیممبتالروحیمشکالتسایروافسردگیبهتدریجبهوکندیمافت پیدا هاآن
درضعیفخودکارآمديچنین احساسهم. دهدیمقرارتأثیرتحتمؤثرتربیتبرايراهاناتوانی آنشدید

بهعواملمتعدد اینشواهداساسبرکهگرددیممنجرغیرمقتدروثباتیبوالدگري سبکبهوالدین
.نجامدایمکودکان مورددرضعیفپیامدهاي (Costin, Lichte, Hill-Smith, Vance, & Luk,

,Weaver, Shaw, Dishion)ویور، شاو، دیشن و ملوین(2004 & Melvin, 2008)که نددادنشان
مادران، در انتظارات یژهوبهمهمی در خودکارآمدي والدین ةبینی کنندمشکالت رفتاري در کودکان پیش

- ثر عمل کنند و همؤشایسته و مايگونهبهیک والد عنوانبهتوانندیمحد تا چهو ادراك خود از اینکه
مثبت بر رفتار و رشد و سازگاري فرزندشان بگذارند.یرتأثچنین تا چه اندازه قادرند 

,Gurdal, Lansford)فورد و سوربرینگ لنسردل، اگ & Sorbring, 2016) که محبت دریافتند
ش مشکالت فرزندپروري و درونی سازي کودکان و پیشرفت تحصیلی مستقیم به کاهطوربهوالدین 

و فرزندپروريهايیوهشبینکهرسیدنتیجهاینهب)Janbozaghi, 2008(بزرگیجان.شودیممنجر
که داشتن هستندتحقیقات بیانگر این .داردوجودمعناداريرابطۀکودکانپسندجامعهرفتارهاي

و الگوهاي ارتباطی مناسب در خانواده باعث به وجود آمدن هایوهشفاده از خودکارآمدي والدینی و است
و از سوي دیگر این متغیرها باعث کاهش انجامدیمرفتارهاي مناسب اجتماعی و شهروندي در کودکان 

.)Janbozaghi, 2008(شودیممشکالت رفتاري
نیز نیازمند آن هستند که در نکودکاز آنجا که شهروندي یک فرایند مربوط به تمام عمر است. ا

اخالقی، رشد اجتماعی و دانش و درك درست از جهان آموزش ببینند، در تمام هايینهزم
یک شهروند، عنوانبهمربوط به خودشان در خانه و مدرسه و جامعه مشارکت کنند و هايگیريتصمیم

.گیرندی فعال در مناسبات اجتماعی متناسب با احوال خودشان قرارصورتبه (Lotfabadi, 2006)آشنا
ها، مشارکتگیريتصمیمدردخالتبهکودکانکهشودیمباعثشهرونديمفاهیمباکودکاننمودن

شهروندي، کودکانحقوقرعایتودموکراسیجهان آینده، آموزشدرآنهاهايیتمسئول،هاانتخابدر
، گیريتصمیمامور، دربردباري، مشارکتباتوأمالگوهاي در رفتارييهاعادتدهند.یاريرا

لوازمواسبابوقواعدفراگیريکلطوربهومحیطبهداشتبه قانون، رعایت، احترامپذیريمسئولیت
بهمقیدشهروندانباآیندهدرتادادهآموزشکودکیایاماز همانرایکدیگرکناردرزیستن

داشتهپذیرپذیر، مسئولیتتکلفمردمیداشتنجايبهوشویمروروبهجوییمشارکت، پذیريمسئولیت
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خودکارآمدي والدین والگوهاي ارتباطی خانواده:شدمطرحزیر هیفرضپژوهشهدفبهبا توجه.باشیم
.هستندشهروندي کودکان هايمهارتبینیپیشقادر به 

روش
گیرينمونهجامعه، نمونه و روش 

پژوهش دربرگیرنده تمام ۀ اینجامع.استهمبستگی قیق یک تحپژوهش حاضر از لحاظ روش، 
پژوهش یندر امبناي تعیین حجم نمونه بود. 1396- 1397در سال رازیشهر شکودکان پیش دبستانی 

ياخوشهگیرينمونهروش با استفاده ازدر این پژوهش که يطوربهبا استفاده از فرمول کوکران بود. 
، به این صورت که ابتدا از نمونه انتخاب شدندعنوانبهپسر) 164تر و دخ188(کودك352ياچندمرحله

3و از هر مرکز نیز دبستانییشپناحیه پنج مرکز هرسپس، از 4و 1نواحی بین نواحی چهارگانه شیراز 
.در نظر گرفته شدهاکالسکالس و تمامی کودکان آن 

یريگاندازهابزار 
از خیلی زیاد ايینهگز5ماده40داراي نامهپرسشاین .شهرونديهايمهارتنامه پرسش

رمضان پور، و توسطسنجدیمشهروندي کودکان را هايمهارتکه میزان استبه خیلی کم 
(Ramazan poor, 2008) ضریب پایایی گردیده است. ینو تدوتوسط منیري اصالح 1391تهیه و در سال

با (Moniri, 2012)مینري .(Ramazan poor, 2008)ه استبدست آمد73/0اي ابزار آلفاي کرونباخ 
در پژوهش . شناسایی کردشهروندي هايمهارتبراي را عامل 12تحلیل عاملی اکتشافی استفاده از 

آمد.به دست89/0تا64/0عامل از12و براي 81/0نامهکل پرسشلفاي کرونباخ آپایاییضرایب ،حاضر
فیتزپاتریکتوسطکهاستخودسنجیمقیاسیکابزاراین.خانوادهارتباطیالگوينامهپرسش

کهخانوادهارتباطیالگوهايابعادیريگاندازهمنظوربهشدهطراحی)(Koerner & Ritchie, 1994یچیرو
. سنجدیمراخانوادگیارتباطاتۀینزمکهگزاره26دارايواستیینواهموگیريجهتبعد،دوداراي

نواییهمبعدبهمربوطاول،ةگزار11کهصورتینبد. سنجدیمراهمنواییووشنودگفتبعدبزارااین
بعدو60تا0دامنهدروشنودگفتبعدنمرات؛ استشنودوگفتبعدبهمربوطهبعدةگزار15واست
کامالًاز يادرجهپنجلیکرتدر یک طیف ابزاراینيهامادهگیرندیمقرار44تا0دامنهدرنواییهم

.شوندیمبنديرتبه0= مخالفمکامالًتا4= موافقم
مالکی،رواییمورددر. استبرخوردارمحتواییرواییازخانوادهارتباطیالگوهايشدهنظرتجدیدابزار

لحاظازکهییهاسازهيهااندازهباآنهاشناسینوعابعادوهاخانوادهمتفاوتانواعکهاستشدهدادهنشان
Jokar)یمیرحوجوکارپژوهشدر.دارندهمبستگیهستند،مربوطآنهابهنظري & Rahimi, 2007) با

تائیدراارتباطیالگويعاملدوقائمچرخشبااصلیيهامؤلفهروشبهعاملتحلیلروشازاستفاده
آلفايضریبومطلوبرارواییقیاسمفارسینسخه(Kouroshnia, 2007)نیاکوروشاند.کرده
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.استکردهگزارش81/0و87/0برابرترتیببههمنواییوشنودوگفتگیريجهتبرايراکرونباخ
79/0وشنودوگفتگیريجهتبعددر) 84/0- 92/0دامنه(89/0کرونباخآلفايمیانگینباابزارینا
وگفتبعددربازآزماییروشبهآنپایاییضریبوهمنواییگیريجهتبعددر) 73/0- 84/0دامنه(

& Ehyakonandehاحیاء کننده و یوسفیاست.شدهگزارش87/0همنواییبعددرو99/0شنود

Yousefi, 2017)( پایایی آلفارا مورد تأیید قرار دادند، و ضریب نامهاین پرسشییديتأتحلیل عاملی
،در پژوهش حاضر. گزارش دادند93/0عامل گفت و شنود براي و 84/0براي عامل همنوایی کرونباخ

به 69/0گفت و شنودو87/0همنواییهاي مؤلفهبراي آلفاي کرونباخ ضریب پایایی این ابزار از طریق 
آمد.دست

(Samani, 2017 &بندوراتوسطوالدینخودکارآمدينامهپرسش.نامه خودکارآمدي والدینپرسش

(Mohannaوالدینتوسطيانمره100تا0طیفیکدرآنمادههرکهماده30دارايودهشتهیه
مسائلبامقابلهدرخودکارآمديعاملچهاراکتشافی بیانگرعاملیتحلیلنتایج.شودیميگذارنمره

درخودکارآمديوکردنمراقبتدرخودکارآمديدشوار،شرایطبامقابلهدرخودکارآمديآموزشگاهی،
کل ضریبو93/0تا 81/0از شدهچهارگانه ذکرعواملبرايکرونباخآلفايضریبنظارت؛وترلکن
به 82/0نامه پرسشاینکرونباخآلفايضریب پایایی،آمده است. در پژوهش حاضربه دست90/0

آمد.دست

پژوهشاجرايروند
کار به سازمان مراحل اجراییانجامپس ازهانامهپرسشانجام پژوهش حاضر و اجراي منظوربه

درخواست دبستانییشپمراکز لیست شیراز مراجعه شد وشهر آموزش و پرورش سازمان بهزیستی و 
والدین و دادن توضیحات الزم در مربیان و ه و پس از توجیه کردن شدمراجعه گردید و به این مراکز 

رفتار هاي نامه، پرسشابزارهاکمیل ، هدف از انجام تحقیق و روش تهاپاسخخصوص محرمانه ماندن 
.قرار گرفتمورد نظرخودکارآمدي والدین در اختیار نمونه شهروندي، الگوهاي ارتباطی خانواده و 

هادادهتحلیلوتجزیه
آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون يهاروشاز استفادهها باتحلیل داده

انجام گردید.SPSSافزارنرمدر قالبچندگانه به شیوه همزمان

هایافته
60تا 28و پدران سال49تا22سنی مادران هايپسر؛ دامنه164دختر و 188در این پژوهش 

1/57کودك فرزند اول (201درصد)؛ 1/82(دارخانهمادر289درصد) و 9/17شاغل (مادر 63سال؛ 
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کودك فرزند 15درصد) و 8/4سوم (کودك فرزند 17، درصد)8/33کودك فرزند دوم (119)، درصد
) بودند.درصد3/4(چهارم

1جدول
پژوهشي رهایمتغپیرسون بین یهمبستگو ضرایبمعیارانحراف، میانگین

انحراف میانگینمتغیرها
1234567معیار

-6715/18مدرسهمسائليکارآمد
-58/0**10/7295/17شرایط دشواريکارآمد
-52/0**51/0**44/8942/9مراقبتيکارآمد

-67/0**53/0**60/0**75/7793/14نظارتيارآمدک
-79/0**75/0**82/0**89/0**88/7569/12والدینيخودکارآمد

-33/0**28/0**30/0**31/0**23/0**38/6492/7گفت و شنوديالگو
--/01-/08-/03/003-/17**-/14/3043/805اییهمنويالگو

-/18/006**38/0**34/0**31/0**32/0**30/0**27/13664/15شهرونديمهارت
01/0<P**

خودکارآمدي والدین و الگوي و شهروندي هايمهارتبین ،دهدیمنشان1جدولطورهمان
شهروندي با الگوي هايمهارتوجود دارد. اما بین ريدامعنیارتباطی گفت و شنود همبستگی مثبت و 

معناداري مشاهده نشد.يرابطهارتباطی همنوایی 

2جدول 
و خودکارآمدي والدینالگوي ارتباطی خانوادهبینیشپهايهمزمان متغیرروشنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به 

الكمتغیر معنوانبهشهروندي کودکانهايمهارتبینییشدر پ
Fبینپیشمتغیرهاي 

P
R
R2BetatP

ضریب 
تحمل

عامل تورم 
واریانس

مبدأعرض از 

55/10
< 001/0

39/0
15/0

-24/10001/0--
15/007/2040/087/014/1الگوي گفت و شنود

77/0441/095/005/1-04/0الگوي همنوایی
08/019/1236/054/085/1کارآمدي مسائل مدرسه
12/077/1078/055/082/1کارآمدي شرایط دشوار

09/030/1196/049/002/2کارآمدي مراقبت
16/010/2036/045/024/2کنترل و نظارتدر کارآمدي 

و خودکارآمدي والدینکنندگی الگوهاي ارتباطی خانوادهبینیپیشنتایج بررسی قدرت 2جدول هايیافته
درصد از 15اندتوانستهبینپیششهروندي کودکان، حاکی از آن است که متغیرهاي هايمهارتدر مورد
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001/0Pنمایند (بینیپیششهروندي را هايمهارتتغییرات مربوط به  <،55/10 =F .(،الگوي ارتباطی یعنی
040/0P(گفت و شنود 036/0P(و کارآمدي در کنترل و نظارت)β= 15/0و > )β= 16/0و>

.دنکنیمبینیپیشمثبت و معنادار صورتبهشهروندي را هايمهارت

بحث
شهروندي کودکان بر اساس الگوهاي ارتباطی خانواده و هايمهارتبینیپیشاین پژوهش با هدف 

و کارآمدي الگوي ارتباطی گفت و شنودشد اشارهپیشترکهگونههمان. خودکارآمدي والدین انجام شد
راستايدر. کندیمبینیپیشمثبت و معنادار صورتبهشهروندي را هايمهارتکنترل و نظارت،در

ترکیب وکودك، موقعیتخانواده وضعیتاندیشمنداننظرطبق:گفتتوانیممزبورهايیافتهتفسیر
تمامیردکودكمطلقنیازوالدین،وکودكبینشدید عاطفیوابستگیکهاستايگونهبهخانواده

بهمنحصرجایگاهازکودكرشدينیازهايتأمینهايینهزمدرخانوادهبه والدینروانیوزیستیابعاد
اساسبردر آنعضویتکهاستفرديبهمنحصراجتماعینظامخانواده.استشدهفردي برخوردار

اصلی زندگی از هايارتمهو گیردیمتاریخی شکلجغرافیاییوعاطفیقانونی،زیستی،عواملمجموعه
مهرورزانه، پذیرنده، مسئوالنه و تواندیمفضاي خانواده .گیردیمشهروندي در خانواده شکل هايمهارتجمله 

ها یکی آنيهاتعارضدرك کننده یا طردکننده باشد نحوه ارتباط والدین با کودکان و روش والدین در حل، 
,Riesch, Jackson)تعاملی استيهاجنبهدیگر از  & Chanchong,2003) .کرد تأکیدتوان به آن که می

توانند با اعتماد و ایجاد باشد؛ والدین میکنندهیهتنبیا کنندهیقتشوتوانندیمچگونگی ارتباط والد کودك 
به نفس و احساس کفایت در او کمک کنند، یا به حس پذیرش نسبت به کودك به باال رفتن اعتماد

اجتماعی او فراهم آورند کفایتییبتوبیخ زمینه را براي رشد احساس ناکارآمدي و عکس با تنبیه و 
(Bayazit, 2013).

ازدارد. ادراكخانوادهکارکرددربسزایی ارتباط، نقشکهکنندمیبیانپژوهشاینهايیافته
مورددرخانوادهاعضاي وباشدمیبالمانعوبازتعامالتآندرکهمنعطفنهاديعنوانبهخانواده

دارند،همنواییبرمبتنیجويکههاییخانوادهبهکنند، نسبتمیگفتمانیکدیگربامختلفموضوعات
بههاییخانوادهچنیندرابراز کنند.رااحساساتشانوعواطفیراحتبهبتوانندفرزندانکهشودیمسبب
در زمینهخصوصاًمختلفمسائلحلدرشدهونآزمهايراهوسنتیهايیوهشازاستفادهبرتأکیدجاي

رشدسازینهزممسألههمینکهداردجدید وجودومختلفهايیدهاپذیرشقابلیتافراد،بینتعامالت
گردد.میهاخانوادهگونهینادر فرزندانشهرونديهايمهارت
گستردههايبحثوداردوجودهخودانگیختوبازارتباطاتشنود باال،وگفتبعدباهاییخانوادهدر

نظردراوالدین ب(Koerner & Fitzpatrick, 2002).گیردمیصورتمختلفموضوعاتبارابطهدرو
کشیدنچالشبهحتیوعقایدبیان آشکارتصمیم،اتخاذازقبلمطلبیکجوانبهمهگرفتن
اجتماعی،هايمهارتدارايهایینوادهخاچنینفرزنداننتیجه،دردارند.تأکیددیگران،هايدیدگاه
تاشودباعث میمسألههمینکه.هستندباالییوجودابرازو قدرترهبريتواناییوحل مسألهقدرت
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را از خود بروز دهند.يترمناسبفرزندان تبعیت بیشتري از والدین خود داشته باشند و رفتارهاي اجتماعی 
ازبایدهاآنکه فرزنداندارندتأکیدهستند.کنندهکنترلومستبدوالدینباال،با همنواییهايخانوادهدربرعکس،
کلی طوربهوگذارنداحترامترهابزرگبهشوند،هاآنتسلیمهابحثدر کنند،اجتنابجمعبامقابلهوتعارض
,Costin, Lichte, Hill-Smith, Vance).بگیرندرابین فرديمسائلجلوي & Luk 2004)درتعامالت
دوبینارتباطات.داردتکیههمبهخانوادهمتقابلو وابستگیتعارضازاجتناببرباال،همنواییباهاییخانواده

ازهاخانوادهایندر. استساالندیگر بزرگووالدینازحرف شنويکنندهمنعکسهاخانوادهایننسل در
ند در رواین(Koerner & Fitzpatrick, 2002).کنندعملوالدینشانلمیبامطابقرود تامیانتظارفرزندان

کمتر پیروي قدرتمنابعازکهگیرندیمیادهاخانوادهگونهاینکم فرزندان کوتاه مدت کاربرد دارد کم
از اما فرزندان تبعیت کمتري شودیمتأکیدهرچند به رفتارهاي شهروندي هاخانوادهگونهاین. در کنندیم

شاید یکی از دالیل احتمالی این امر سنین خاص این کودکان باشد.خود دارندوالدین 
کهاست،خانوادهکارکردوکودکانمربوط بهشناختی،مهمبالقوهساختاریکوالدگريخودکارآمدي

عنوانبهانندتویمحدتا چهکههایشانییتوانامورددرکنندگانمراقبتانتظاراتعنوانبهگستردهطوربه
باهمراهسازندهوسالمدربرگیرنده محیطخانوادهکانونکنند. اگرعملآمیزموفقیتايگونهبهوالد،

.شودیماعضاي خانوادهجانبههمهپیشرفتورشدموجبباشد،فرديتعامل بینصمیمیوگرمروابط
گرددیممنجرمقتدریرغوثباتبیوالدگري سبکبهوالدیندرضعیفخودکارآمديهمچنین احساس

.انجامدیمکودکان مورددردارمشکلرفتارهاي پیامدهايبهعواملمتعدد اینشواهداساسبرکه
به همین دلیل شودیمدر کودکان از مشاهده الگوهاي رفتاري اطرافیان ناشی شهرونديهايمهارت

.دانندیماست که کودك را آینده رفتار والدین 
نیازهايکنندهینتأمکهاستنهاد اجتماعینخستینخانوادهکهگفتتوانیمتفسیرتايراسدر
استاجتماعیو نهادمحیطاولینطبیعیوزیستیپیوندلحاظبهخانواده.استفردجسمانیوروانی

کهاستايگونهبهخانوادهو ترکیبموقعیتکودك،وضعیت.گذاردیمآندرونبهپاينوزادکه
چگونگی وافتدمیاتفاقخانوادهدرونآنچه درواقعدرداردکودكزندگیدررانقشترینیاساس

بامرتبطآیندهوفعلیخطراتکاهشویريپذانعطافایجاد درکلیديعاملیکتواندیمآنعملکرد
بهراخودمختلفايکارکردهخانوادهروانشناساننظرطبقبر.شرایط نامناسب باشدورویدادهاي ناگوار

اعضاءازیکیهرگاه.استعاطفیوهیجانیکارکردکارکردها،اینازیکی.کندیمایفا متفاوتطریق
.شودیمآسیب ایجادواختاللکنداستفادهخوداحساساتوهیجاناتابرازبرايمناسباز ابزارنتواند

،کجینرود-، کندلر و ریچبورن، یاستروم، تامبس، نیلواتن–رولندنظرطبقبرچنینهم
(Welander-Vatn, Ystrom, Tambs, Neale, Kendler, Reichborn-Kjennerud, 2016)

روانی اختاللوالدین،شخصیتیخاصهايیژگیوماننددالیلیبهفرزند-والدروابط اولیهدراختالل
نوجوانوبا کودكاصولیوبمناسرابطهبرقراريعدمفرزند،تربیتدرخودکارآمدي والدینآنان،
درشکافیهر.باشدآتی فرزندانزندگیدربعدياجتماعیهايينابهنجارزیربنايواساستواندمی

بهآیندهدروباشدداشتهفرزندتحول شخصیتبرقاطعیمنفییرتأثتواندیمفرزند-والدمبادله
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آنچهواقعدر(Losoncz, 2015)لوسزنزنظرطبقبر.منجر شودمرضیوخیمبیشوکماختالالت
یريپذانعطافایجاددرکلیديعاملیکتواندمیآنعملکردو چگونگیافتدیماتفاقخانوادهدروندر
.باشدشرایط نامناسبورویدادهاي ناگواربامرتبطآیندهوفعلیکاهش خطراتو

Goldberg)گلدنبرگوگلدنبرگ & Goldberg, 2008)مختلفکارکردهايخانوادهاستمعتقد
وهیجاناتابرازبرايمناسبابزارازنتوانداعضاءازیکیهرگاه.کندیمایفامتفاوتبه طریقراخود

ایجاد موقعیتیخانوادهواحداصلیکارکرد.شودیمایجادآسیبواختاللکندخود استفادهاحساسات
در يکارآمد.استخانوادهاعضايبقايوزیستیونی،شهروندي، رواهايمهارتاجتماعی،رشدبراي

,Hosseini)حسینیاست.مهارت شهروندي کودکانبینیپیشکنترل و نظارت قادر به  نشان داد که(2011
در آنوشوندیممختل کارکردوخشونتواسترسدچارکمتردارندبازومناسبساختارکههاییخانواده
والدینتوجهعدم(Park & Park, 2001)پارك وپاركنظرطبقبر.یابندیمهبودبنیزسرعتبهشرایط،

باراآنانمواردبیشتردرنامناسبروابطونوجوانانوکودکانعاطفیوروانیمحیطيسازسالمبه
به آیندهدرکودکانایناینکهاحتمالوسازدیمروبهروروانی گوناگونمشکالتوعاطفیکمبودهاي

.بودزیاد خواهدشهروندي کمتري برخوردار باشند،هايمهارتاز

گیرينتیجه
صورت شهروندي را بههايمهارتالگوي ارتباطی گفت و شنود و کارآمدي در کنترل و نظارت، 

این مطالعه نیز مانند بسیاري از مطالعات دیگر به دلیل استفاده از کند. یمبینی مثبت و معنادار پیش
را در پاسخ به کنندگانمشارکترهاي خودگزارش دهی به جاي مطالعه رفتار واقعی، ممکن است ابزا

مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از برداشت بد مربوط به عدم هايیوهشبه استفاده از هاسؤال
رفتاري هدهخودگزارش دهی از مشاهايمقیاسکفایت فردي ترغیب کند. به بیان دیگر، به منظور تأیید 

بالینی استفاده نشد.يهاشاخصو 
محتاطهایافتهتعمیمدربایدروایناز.کودکان پیش دبستانی شهر شیراز بودبهمحدودنمونهگروه

را به مادران گیرياندازهيابزارها، هانامهپرسشبا توجه به سن کم کودکان و عدم توانایی در تکمیل بود.
،در نهایت.ندعودت داده نشدهانامهپرسشتکمیل نمایند به همین دلیل برخی از داده شده تا در منزل 

شهروندي نظیر هايمهارتآتی، متغیرهاي دیگري نیز در ارتباط بايهاپژوهششود در پیشنهاد می
از آنجا که .دنمورد بررسی قرار گیرکودکان، خوداثرمندي کودکان پذیريمسئولیتوالدین، ییگراکمال

کودکان دیگر مقاطع آتی يهاپژوهش، در گردیداجرا کودکان پیش دبستانیژوهش حاضر تنها بر روي پ
آموزش خودکارآمدي به والدین به ویژه مادران، به بهبود .قرار گیرندبررسی مورد نیز تحصیلی
ك و بهبود والدگري و نظام خود باوري والد کوديهانقشمزمن موجود خانوادگی، تقویت هاييناکارآمد
.شودیمشهروندي منتهی هايمهارت
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سپاسگزاري
دادندیاريرادر این پژوهش شرکت کردند و کلیه کسانی که ما کهافراديیتماماز وسیلهبدین
نماییم.میتشکرصمیمانه
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