
  مقاله پژوهشي 

  يپرورفرزند  يها سبکو  ييزناشو يترضا ينبارتباط  يبررس
  

  *٢زاده يلخل يمرح دکتر، ١يقيحق يرمنماه  دکتر

  

  19/08/1390 یرشپذ یختار 01/06/1390 یافتدر یختار
 

  يدهچک

 ريتـأث  يپرورفرزند  يها سبکعامل بر  ينچند.باشد يم ينوالد يپرورفرزند  سبک، کودکان يرفتار يرواناز عوامل موثر بر سالمت  يکي :و هدف ينهزم يشپ

  .يما پرداخته يپرورفرزند  سبکو  ييزناشو يترضا ينبرابطه  يبررسمطالعه ما به  ينادر . ييزناشو يترضا، و ياقتصاد ياجتماعمانند فرهنگ، عوامل  گذارد يم

نمودند  يلتکمرا  ييزناشو يترضاو  يفرزند پرور يها نامه پرسششهر تهران،  يها کودکنفر از مادران در مهد  ٩٠، يهمبستگ مطالعه نيدر ا :کارمواد و روش 

  .گرفتر قرا يلتحلو  يهتجزمورد  يرسونپ يهمبستگ يبضرو اطالعات با استفاده از 

و  يمنطقـ اقتـدار   سبک ينب يولوجود دارد  دار يمعن معکوسمستبدانه رابطه  يپرورفرزند  سبکو  ييزناشو يترضا ينبمطالعه نشان داد  ينا يجنتا :ها يافته

  .)p>٠٩/٠( نشد يافت دار يمعنرابطه  ييزناشو يترضا

وجود دارد  يپرورفرزند  سبکو  ييزناشو يترضا ينبسو ارتباط  يکاز . باشد يمهمسو  يجبرانو  يبازتاب هاي يهفرضمطالعه با  ينا يجنتا :يريگ يجهنتبحث و 

  .شود يممثبت  يفرزند پرور سبکمنجر به  يجبران به صورت نييپا ييزناشو يترضا يگرد يسوو از ) يبازتاب يهفرض(

  يپرورفرزند  يها سبک، ييزناشو، روابط ييزناشو يترضا :ها واژه يدکل

  

  21-26 ص، 1391 یبهشتاردو  ینفرورد، 36 یپدر  یپ ،اولشماره  ،دهم ، دورهیهاروم ییماماو  يپرستارماهنامه دانشکده و د

  

  ۰۹۱۴۱۴۱۱۴۲۸ :تلفن ،يراز يپزشک روان يمارستانب ،يهاروم :مکاتبهآدرس 

Email: r.kh_1341@yahoo.com 

  

  

   

                                                
  روانپزشك، استاديار دانشگاه علوم پزشكي اروميه ١
 )نويسنده مسئول(روانپزشك، استاديار دانشگاه علوم پزشكي اروميه  ٢

  مقدمه

، يتيشخصـ ابعـاد   يـري گ شکلدر  رگذاريتأثاز عوامل  يکي

خـانواده و نـوع    يفضاو سالمت روان فرزندان،  يرفتار يالگوها

  .باشد يمبا فرزندان  ينوالدارتباط 

فرزندان خود  يتتربدر  يخاص يوهشو  سبکهر خانواده از 

 يرکالميغ، اعمال و اظهارات ها نگرش مجموعه. کند يماستفاده 

را در  کــودک –تعــامالت والــد  يــتماه کــه ينوالــد يکالمــو 

   سـبک "تحـت عنـوان    کنـد  يمـ مختلف مشـخص   هاي يتموقع

  .)۱( شود يمشناخته " يپرورفرزند 

به مفهوم  اند کرده يفتوصرا  يپرورفرزند  که يمحققان اکثر

بر  يندبامر. اند کرده يهتک" يندبامر يانادا يفرزند پرور يها سبک"

را به سه دسـته   ينوالد يتيترب يها سبکخود  يقاتتحقاساس 

  :است کرده يمتقس

و انضـباط   کنتـرل همراه بـا   اندک يميتصم(مستبدانه ) ۱

  )رانهيگ سخت

اعمـال   ينعـ و محبـت در   يميتصـم ( يمنطق –اقتدار ) ۲

  )کنترل

و  کنتـرل بـدون   يميصـم رابطـه گـرم و   ( نـه رايگسهل ) ۳

 )۲() کودکاننظارت بر رفتار 
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 زاده يلخل يمرح دکتريقي، حق يرمنماه  دکتر
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای  1391 فروردین و اردیبهشت، 36 یدر پ ی، پاولهم، شماره ددوره  22

و  کننـده  يينتعاز نقش  يحاکمتعدد  يها پژوهشمطالعات و 

بر ابعاد مختلف  يپرورفرزند  يها سبک يررسدزودرس و  يراتتأث

  :باشد يم شان يزندگفرزندان در تمام طول  يرفتار – يروانسالمت 

در  يپزشـک  رواناز اخـتالالت مهـم    يکي که سلوکدر اختالل 

 سـبک  باشـد  يمـ  يتجمع کل درصد۱-۱۰حدود  يوعشبا  کودکان

در  يانطباق يرغو خشن با بروز رفتار پرخاشگرانه و  يهيتنب يتيترب

 يمعالمطالعه مشخص شده شدت  يکو در  )۳(ارتباط دارد  کودک

 دار يمعن رابطه يمنطقاقتدار  يپرورفرزند  سبکبا  سلوکاختالل 

و مثبـت   دار يمعنرابطه  ياستبداد يفرزند پرور سبکو با  يمنفو 

  .)۴( دارد

 يپرورفرزند  يها سبک ينب دار يمعنارتباط  يگريددر مطالعه 

 يروانـ اخـتالالت   يوعشـ و ) مسـتبدانه  سبکمانند ( کنندهمحدود 

  .)۵( مشاهده شده است

از  يشبـ سـالم   کودکـان مطالعه مشخص شـد مـادران    يکدر 

 يتـي ترب يالگـو به داشـتن   يافسردگاختالل  يدارا کودکانمادران 

اخــتالل  يدارا کودکــاندارنــد و مــادران  يشگــرا يمنطقــاقتــدار 

 کودکاناز مادران  يشب يعمل يفکرو وسواس  ياضطراب، يافسردگ

  .)۶( کنند يممستبدانه استفاده  يفرزند پرور هاي يوهشسالم از 

ـ  همکارانو  ينينگگردر مطالعه  و  يپـرور فرزنـد   سـبک  ينب

  .)۷( ارتباط مشاهده شده است کودکان يخودکش يرفتارها

 يـت موفق، يگارسـ و  الکـل بر سوء مصـرف   يپرورفرزند  سبک

ـ  ياجتمـاع و انطباق  يليتحص  دارد يتـوجه قابـل   ريتـأث  يـز ن يروان

)۹،۸.(  

اقتـدار   سـبک  کـه  رسد يم به نظر ينچناز مجموع مطالعات  

 يـري گ شـکل اسـت و بـه    يپـرور روش فرزند  ينتر مناسب يمنطق

  .)۲( شود يمدر فرزندان منجر  تر سالم ياتخصوصرفتارها و 

 کـه اسـت   يمتعددعوامل  يرتأثتحت  يپرورفرزند  يها سبک

  :گنجد يمعوامل در سه مقوله عمده  ينا

 يخـو ، خلق و يتيشخص ياتخصوص: کودکان ياتخصوص -۱

  او يشناخت هاي ييتواناو  کودک

، انتظارات آنـان،  يتيشخص ياتخصوص: ينوالد ياتخصوص -۲

 يعـت طبو  هـا  ييتواناو  ها يزهانگدر مورد  ها آناعتقادات و شناخت 

  ياجتماع ياتتجربفرهنگ و   ،کودکان

 يجـا و فرزنـدان در آن   ينوالـد روابط  که ياجتماع ينهزم -۳

 يشـغل ، تجـارب  ياجتمـاع  يهـا  شـبکه ، ييزناشـو رابطه . (گيرد يم

  )۱۱،۱۰() ينوالد

بـر رشـد و    ييزناشـو روابط  يرتأث يبررسبه  يمتعددمطالعات 

و  کودکـان  يرفتـار  يروانـ مختلف مسائل  يها جنبهو  )۱۳(تحول 

 يرفتارهـــا، )۱۳(زودرس  يرفتـــار مشـــکالتنوجوانــان ماننـــد  

ــگرانه  ــاالن  )۱۴(پرخاش ــا همس ــط ب ــاق )۱۵(، رواب ــاطف، انطب  يع

  .اند پرداخته )۱۶( يليتحص يتموفقو  ياجتماع

 يپرورفرزند  سبکو  يزناشوئروابط  ينبدر مورد ارتباط  يکنل

انجام شده و در مطالعـات   يکمترمطالعات ) فرزند –روابط والد  يا(

  .بدست آمده است يمتفاوت يجنتا يزنانجام شده 

روابـط   ينبـ در مورد ارتباط  يهفرضحداقل دو  يتئوراز لحاظ 

 هيفرضو  1يبازتاب هيفرض: وجود دارد يپرورفرزند  سبکو  ييزناشو

روابـط   يمنفـ  يـا مثبت  يفيتک يبازتاب هيفرضطبق  )۱۷( 2يجبران

   )۱۸،۱۹( شود يم منعکس يپرورفرزند  سبکدر  ييزناشو

منجـر بـه اعمـال     توانـد  يمـ  ييزناشواختالف  يگردبه عبارت 

و رفتار خشن نسبت به فرزنـدان شـود و در مقابـل انتظـار      کنترل

 يآزادو  يميتصمتوأم با محبت و تفاهم با  ييزناشوروابط  رود يم

  )۱۷(. همراه باشند يفرزند پرور سبکدر  يشتريب

مطالعه ارتبـاط   يکدر : همسو است يهفرض يناچند مطالعه با 

 يفرزنـد پـرور   سـبک و  ينوالـد  ينبـ اختالف در روابـط   ينب يقو

ـ  يقو يمنفارتباط  يگريدو در مطالعه  )۱۹( يفضع اخـتالف   ينب

                                                
1 Spillover Hypotheses 
2 Compensatory Hypotheses 
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مثبت نشـان داده شـد    يفرزند پرور سبکو  ينوالد ينبدر روابط 

)۲۰(.  

منجر بـه   ييزناشو، اختالف يجبران هيفرضدر مقابل، بر اساس 

  .)۱۸( شود يم يجبران به صورتبهتر  يفرزند پرور سبک

 يعـاطف روابـط   يجـاد ابا  کنند يم يسع ينوالد يگردبه عبارت 

  .)۱۷( يندنماخود اجتناب  ينببا فرزندانشان از اختالفات  يقو

نمونـه در   به عنـوان : دارد يخوان هم يهفرض يناچند مطالعه با 

بـا همسـران خـود اخـتالف      که يمادرانمطالعه نشان داده شد  يک

از حـد   يشبـ خود با فرزندانشـان   يعاطف يازهايندارند جهت رفع 

  .)۱۸( کنند يمرفتار  گرا نه تيحما

 يـژه وبه  يفرزند پرور يها سبک يتاهممجموع با توجه به ر د

 يرفتـار و  يروانـ آن در سـالمت   ريتـأث و  يزندگ يهاول يها سالدر 

مطالعـه  . رسـد  يم به نظر يضرورعوامل مرتبط با آن  يبررسافراد، 

 رابطه و پرداخته ييزناشو يترضا يعنيعوامل  ينااز  يکيحاضر به 

در  يدبسـتان  يشپـ  کودکاندر مادران  يفرزند پرور سبکآن را با 

  .کند يم يبررسشهر تهران  کودکسه مهد 

  

  ها روشمواد و 

جهت . انجام شده است  ۱۳۸۹در سال  يهمبستگمطالعه  ينا

 يتصـادف  به طـور ابتدا از مناطق مختلف شهر تهران  ،انتخاب نمونه

. و غـرب انتخـاب شـدند     يشـرق جنـوب   ،يغربسه منطقه جنوب 

از  يـک شهر تهران از هر  يها مهدکودکل مسئو يهمکارسپس با 

  . انتخاب شد يتصادف به طورمهدکودک  يکسه منطقه  ينا

 پرسشـنامه بودنـد   يهمکـار بـه   يـل ما که يمادراننفر از  ۱۰۰

را  ينـد بامر يپـرور فرزنـد   نامـه  پرسـش و  ينـريچ ا ييزناشو يترضا

نفر از مهد شـماره   ۳۴ ،يکنفر از مهد شماره  ۲۸( نمودند، يلتکم

ــه     ۳۸دو و  ــماره س ــد ش ــر از مه ــر از  ۱۰). نف ــادراننف ــه يم  ک

بودنـد از مطالعـه خـارج     نکـرده پـر   کامـل  به طوررا  ها نامه پرسش

  .شدند

مطالعه اسـتفاده شـده    ينادر  که ييزناشو يترضا نامه پرسش

را  ييزناشـو  يزنـدگ مختلـف   يهـا  جنبه کهسوال است  ۴۷شامل 

پـنج   يـاس مق يـک به هـر سـوال بـر اسـاس      يآزمودنو  سنجد يم

  . دهد يمپاسخ  يا درجه

 ييزناشو يترضانشانگر  نامه پرسش يناداشتن نمرات باالتر در 

 کبـر ا يعلـ توسـط   نامـه  پرسـش  يناو اعتبار  ييروا. باشد يمباالتر 

در  نامه پرسش ينا. قرار گرفته است يدتائو مورد  يبررس يمانيانسل

و انحـراف   ۵۰نمرات بدست آمـده   يانگينماستاندارد شده و  يرانا

  .باشد يم ۱۰آن  يارمع

در مـورد   ينـد بامر يـه نظربـر اسـاس    يفرزند پرور نامه پرسش

. باشد يمماده  ۳۰شده است و شامل  يهته يفرزند پرور يها سبک

و  ياستبداد يوهشماده به  ۱۰، يمنطقاقتدار  وهيشماده آن به  ۱۰

 يـن ا يهـا  مـاده . باشـد  يمـ آزادگـذار مربـوط    يوهشبه  يزنماده  ۱۰

 ييباز آزما ياييپا. شود يم يگذارنمره  رتيکل يوهشپرسش نامه به 

 يمنطقـ اقتـدار   سـبک  يبـرا  يارياسـفند توسـط   نامـه  پرسش ينا

 درصـد ۶۹آزادگـذار   سبکو  درصد۷۷ ياستبداد سبک، درصد۷۳

  .گزارش شده است

  

  ها يافته

 ۱و  ۲ شمارهمطالعه در جداول  يرهايمتغ يفيتوصآمار  يجنتا

  .آورده شده است

 ييزناشو يترضا يزانم يفراوان يعتوز :)۱(جدول شماره 

  مادران مورد مطالعه

  يفراواندرصد   يفراوان  ييزناشو يترضا يزانم

  ۰  ۰  يادز ياربس ييزناشو يترضا

  ۳۳/۲۳  ۲۱  يادز ييزناشو يترضا

  ۱۱/۶۱  ۵۵  و متوسط ينسب ييزناشو يترضا

  ۷۷/۷  ۷  ييزناشو يترضاعدم 

  ۷۷/۷  ۷  يدشد يتينارضا
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 درصـد ۳۳/۲۳نشـان داده  ) ۱( شمارهدر جدول  که گونه همان

 ييزناشـو  يترضـا  درصـد ۱۱/۶۱بـاال،   ييزناشو يترضا ها يآزمودن

 يتينارضا درصد ۷۷/۷و  يترضاعدم  درصد ۷۷/۷ ،و متوسط ينسب

  .داشتند ييزناشو يزندگاز  يدشد

  

  در مادران مورد مطالعه يفرزند پرور يها سبکو  ييزناشو يترضانمرات  يارمعو انحراف  يانگينم ):۲( شمارهجدول 

  آزادگذار يوهش  ياستبداد يوهش  يمنطقاقتدار  يوهش  ييزناشو يترضا

N M sd N M sd N M sd N M  sd 

۹۰  ۰۱/۵۱  ۰۰۳/۱۱  ۹۰  ۷۰/۳۱  ۶۸/۴  ۹۰  ۸۲/۱۱  ۱۴۴/۵  ۹۰  ۶۶/۱۴  ۹۶/۴  
نمرات  يانگينم شود يممشخص ) ۲(با مشاهده جدول شماره 

 يا برجسته به طور يمنطقاقتدار  يفرزند پرور سبکدر  ها يآزمودن

غالـب مـورد اسـتفاده توسـط      يوهشـ  کـه  رسد يم به نظرباالست و 

  .بوده است ياقتدار منطق يوهشمطالعه  ينامادران در 

  

  يفرزند پرور يها سبکو  ييزناشو يترضا ينب يهمبستگ يبضرا ):۳(جدول شماره 

  آزادگذار يوهش  ياستبداد يوهش  يمنطقاقتدار  يوهش  يرهامتغ

  - ۰۲۹/۰  -۱۸۰/۰*   ۰۴۰/۰  ييزناشو يترضا

 *۰۹/۰ < p  
  

و  ييزناشــو يترضــانمــرات  ينبــرابطــه  يبررســبــه منظــور 

. استفاده شـد  يرسونپ يهمبستگ يبضراز  يفرزند پرور هاي يوهش

 گونه همان. نشان داده شده است) ۳(آن در جدول شماره  يجنتا که

 دار يمعنـ رابطـه   p > ۰۵/۰در جدول مشخص شـده در سـطح    که

 شـود  ينمـ مشاهده  يفرزند پرور يها سبکو  ييزناشو يترضا ينب

ـ  دار يمعنـ  معکـوس رابطـه   p > ۰۹/۰ در سـطح  يول  يترضـا  ينب

  .مشهود است ياستبداد يوهشو  ييزناشو

  

  يريگ يجهنتبحث و 

 يوهشـ و  ييزناشـو  يترضـا  ينبـ پژوهش نشـان داد   ينا يجنتا

 معکـوس رابطـه   p > ۰۹/۰، در سـطح  يپـرور در فرزند  ياستبداد

  .نبود دار يمعنرابطه  p > ۰۵/۰در سطح  يولوجود دارد  دار يمعن

و  يفرزند پـرور  سبکاشاره شد در مورد ارتباط  که گونه همان

  :مطرح شده است يهفرضدو  ييزناشوروابط 

  2 يجبران يهفرضو  1 يبازتاب يهفرض

. همسـو اسـت   spillover يهفرضـ فوق با  يافتهمطالعه،  ينادر 

در فرزنـد   ييزناشوروابط  يمنف يامثبت  يفيتک، يهفرض يناطبق 

موافق  يهفرض يناچند مطالعه با  .)۱۹،۱۸( شود يم منعکس يپرور

ـ  يقـو ارتباط  يزمتاآنال يکارل و بورمن، در : است اخـتالف در   ينب

  .)۱۹(را نشان دادند  يفضع يفرزند پرور سبکو  ينوالدروابط 

 يقـو  يمنفـ و بوهلر ارتباط  کومار يشناکر يگريد يزمتاآنالدر 

مثبـت را   يفرزند پـرور  سبکو  ينوالد ينباختالف در روابط  ينب

  .)۲۰( کردندگزارش 

 يرفتارهـا و  ييزناشـو اخـتالف   ينبـ رابطه  يزنمطالعه  يکدر 

  .)۲۱(از طرف پدر مشاهده شد  يمنف يتيترب

 يمنطقـ اقتـدار   يوهشو  ييزناشو يترضا ينبدر مطالعه حاضر 

بـه   تـوان  يمـ  يافتـه  يـن ا يـين تبدر  .مشاهده نشد دار يمعنارتباط 

 يترضـا بـر اسـاس آن، عـالوه بـر      که استناد نمود، يجبران يهفرض

 کسب( ييزناشواختالف ) نامه پرسشنمرات باال در  کسب( ييزناشو

                                                
1 Spillover Hypotheses 
2 Compensatory Hypotheses 
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بـه  مثبـت   يفرزند پـرور منجر به  يزن) نامه پرسشدر  نييپانمرات 

  ).۱۹،۱۸( شود يم يجبران صورت

انگفر نشـان داد  : دارد يخوان هم يهفرض ينابا  يزنچند مطالعه 

 به عنـوان با همسران خود اختالف دارند به فرزندانشان  که يمادران

 يازهـاي نو محبت توجه نمـوده و جهـت رفـع     يدلبستگمنبع  يک

 کنند يمرفتار  نهگرا تيحمااز حد  يشبخود با فرزندانشان  يعاطف

)۱۸(.  

 ييزناشـو بـا روابـط    يمـادران  يزن همکارانو  يودوبدر مطالعه 

روابـط   کـه  يمـادران  يـا بـا همسـران خـود     يسـه مقاناسازگارانه در 

با فرزندان  يشتريب مشارکتو  ارتباط داشتند، يا دوستانه ييزناشو

 يـب ترت يـن ادسـته از مـادران بـه     يـن ا يدشـا  )۲۲(خود داشـتند  

به فرزنـد   تريشبازدواج ناموفق خود را جبران نموده و  خواستند يم

بهتـر از همسـران خـود از     خواستند يم يدشا ياشوند  يکنزدخود 

  .)۱۰( کنندفرزندشان مراقبت 

تحـت   يفرزنـد پـرور   يهـا  سبک کهآن  يگردقابل توجه  نکته

 ريتـأث  يکـديگر عوامـل بـر    يـن ا کـه اسـت   يمتعـدد عوامـل   يرتأث

 – ياجتمـاع فرهنگ و طبقـه   يرگذارتأث، از جمله عوامل گذارند يم

 يترضـا ماننـد   يگـر دعوامـل   ريتـأث  تواند يم که باشد يم ياقتصاد

مثال اطاعت از مراجـع   به عنوان. قرار دهد الشعاع تحترا  ييزناشو

 يسنت به طور، کارگرطبقه  ياعضا يانمقدرت و احترام به آنان در 

طبقـه معمـوالً فرزنـدان     ينا ينوالد يجهنتدر . دارد ياريبسارزش 

 يـد عقادارند، اقتدارگرا و مسـتبدند و بنـدرت    کنترلخود را تحت 

طبقه متوسـط و   ينوالد برعکس. گيرند يمفرزندان خود را در نظر 

دارد  يشتريب يتاهم يشانرابو استقالل فرزندانشان  يتخالقباالتر 

 يبـرا دارند و  يتر گرم، رفتار يراترندپذلذا در رفتار با فرزندان خود 

  .)۱۰( آورند يماستدالل  يشترب کنند يموضع  که يمقررات

 يفرزنـد پـرور   سـبک عوامل مـوثر بـر    ينباز  رسد يم به نظر

عوامل  يرسا ريتأث تواند يمداشته و  يشتريبعوامل قدرت اثر  يبعض

مـورد   يـن ادر  يا شدهپژوهش گزارش  کهقرار دهد  الشعاع تحترا 

در رابطـه بـا نقـش     يگريدمطالعات  شود يم يشنهادپنشد و  يافت

  .انجام شود يپرورفرزند  يها سبکبر  يرگذارتأثعوامل  يرسا

بودن حجم نمونه و اسـتفاده   کممطالعه  ينا هاي يتمحدوداز 

 کـه مطالعـه بـود    يرهـاي متغ يبررساز ابزار خود گزارش ده جهت 

بـا   يمطالعـات ، يريپذ يمتعمقدرت  يشافزاجهت  شود يم يشنهادپ

در  ينوالـد  يتـي ترب يرفتارهـا  مشـاهده و بـا   تـر  بزرگحجم نمونه 

انجام شـود   يفرزند پرور سبک يينتعتعامل با فرزندان خود جهت 

در رفتار با فرزند خـود بـدان اعتقـاد     ينوالدآنچه  ينب يگاهچون 

تفـاوت   برند يم بکاردر عمل  که اي يوهشبا  دارند يمداشته و اظهار 

  .وجود دارند يآشکار

مطالعه محدود به سه منطقه شهر تهـران   ينا ينکهابا توجه به 

 يشهرها ينهمچنتهران و  يگرددر مناطق  شود يم يهتوص باشد يم

  . انجام شود يزن يگرد

ـ  کـه  ييهـا  تفـاوت با توجه بـه   شود يم يشنهادپ ينهمچن  ينب

 سبکبر  ييزناشواز روابط  يتشانرضا يرتأثمادران و پدران در مورد 

 يروبـر   يـز ن يمشـابه مطالعه  )۲۲،۲۱(گزارش شده  يفرزند پرور

  .پدران انجام شود
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