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های فرزند پروری والدین با خودپنداره بررسی رابطه سبک 

 آموزان دبیرستانی شهر مشهددانش

  سمیرا نیستانی/  سیده سکینه رضوی

 چکیده
 کلی ارتباط نروه و عاطفی روابط بیانگر که است جهانی هایسازه از یکی فرزند پروری سبک

. لذا هدا از آیدمی شمار به کودکان و یادگیری رشد برای مهم عامل و است فرزندان با والدی 

آموزان دبیرستانی های فرزند پروری والدی  با  ود پنداره دان ی سبکبررسی رابطهپژوه  حاضر 

آموزان دان بود. جامعه پژوه  حاضر شامل کلیه  همبستگی نوع از ترقیق شهر مشهد است. روش

و  مدار  از یکی ای وشه گیرینمونه صورتبه د تر سال اول تا سوم دبیرستان شهر بجنورد بود که

آموزان انتخاب شدند و مورد مطالعه نفر از ای  دان  76حجم  به اینمونه کوکران فرمول از استفاده با

 هاو  ود پنداره راجرز پاس  دادند. دادههای فرزند پروری بامریند ها به پرسشنامهقرار گرفتند. آزمودنی

 قرار آماری وترلیلتجزیه مورد پیرسون همبستگی ضری  گام وبهگام رگرسیون ترلیل یوسیلهبه

، =r 211/6و  ود پنداره   فرزند پروری سهل گیرانه سبک بی ، گرفتند. بر اسا  اطالعات

665/6P<978/6ره  ( و بی  سبک فرزند پروری مقتدرانه و  ود پندا r= ،665/6P<) ،و مثبت رابطه 

 (<r= ،665/6P 21/6سبک فرزند پروری مستبدانه و  ود پنداره   بی  ولی دارد وجود داریمعنی

 با و نکنند دریافت را کافی توجه و مربت طرا والدی  از نوجوانان رابطه معنادار یافت نشد. هرگاه

 تواندمی امر ای  و دهندمی دست از را بودن احسا  ارزشمند شوند روبرو والدی  اعتناییبی

  ود ناتوان سازی و  ود پنداره ضعیف شود. رفتارهای ساززمینه

 سهل گیر، مقتدر، مستبد،  ود پنداره، : فرزند پروریهاکلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه
ط های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نروه ارتباوالدی  یکی از سازه 1های فرزند پروریشیوه

 از آید. کودککلی والدی  با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان به حساب می

 که متقابلی هایضم  کن  در و گیردمی قرار اجتماعی متقابل روابط از ایشبکه درون در تولد هنگام

 در گرفته تصور کند. مطالعاتمی جذب  ود به را جامعه میراث، دهدمی روی دیگران و او میان

فرزند  سبک و سا ت و اندیافته تمرکز کودک والدی  و بی  تبادل نروه بر کودک ترول حوزه

 یگونگی، مطالعات ای  اند. درکرده بندی-درجه را فرزندان و والدی  بی  روابط و ترلیل را پروری

است.  گرفته قرار ها موردتوجهآن عمل شیوه و والدینی هاینگرش و انترارات، روابط، هانق 

 اشاره والدی  سوی از فرزندان تربیت بر غال  به شیوۀ، (. فرزند پروری2616، لطف آبادی،  سائفی

، دارد  رج  پور و همکاران بسزایی تأثیر کودکان شخصیت تکوی  و رشد در یگونگی که دارد

 نواده ا باأل ص، کودک ابتدایی رشد مریط اهمیت نشانگر، پژوهشی ادبیات (. مالحره2612

 هایو سبک فرزند پروری شیوه، والدینی رفتار فعال نق  بر زمینه در ای  ترقیقات که باشدمی

افزای  ، پیدای  بر تأثیرگذار عوامل از را شده ذکر و عوامل داشته تأکید کودکان با والدی  بستگیدل

 (.2612، دانند  رج  پور و همکارانمی کودکان بدرفتاری تعدیل یا و

ضم   در و گیردمی قرار اجتماعی متقابل روابط از ایشبکه درون در تولد هنگام زا کودک 

 ای  کند. درمی جذب  ود به را جامعه میراث، دهدمی روی دیگران و او میان که متقابلی هایکن 

 هاآن طریق از فرهنگ انتقال و کودک ترول اجتماعی بر بسترهای اثرگذاری بر برونفربرنر، راستا

فرزند  که دارد بستگی بسترهایی به مفهوم فرزند پروری کامل درک است معتقد نماید. اومی دتأکی

 که تربزرگ اجتماعی هاینرام درون والدی  در، ایهسته  انواده از دهد. فراترمی رخ آن در پروری

 شامل اجتماعی هایمنرا گذارند. ای می تأثیر هاآن بر و گیرندمی قرار تأثیر ترت، گرفته دربر را هاآن

، آموزشی هایموسسه، کار اجتماعی و تعلقات، غیررسمی و رسمی حمایتی هایشبکه،  انواده شکل

 باشندمی فرهنگ شده و برسا ته و طبیعی شنا تیبوم، اجتماعی طبقه، دولتی و پزشکی، حقوقی

، هادادن نسبت، انترارات، ادراکات شامل فرزند پروری (. باورهای2616، لطف آبادی،  سائفی

 شود. ای می کودک تربیت و ترول هایجنبه همه برای هاو ارزش هاهدا، هاایده، دان ، هانگرش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Parenting style 



 

 

 

 

 

 

 

 

 3 ـــــــــــــــــــــــــــــ ... آموزاندانش خودپنداره با والدین پروری فرزند هایسبک رابطه بررسی

 نق  والدگری بودن مؤثر در، کنند کمک والدگری گیری رفتارهایشکل و ایجاد به توانندمی باورها

 (.2667، 1رسانند  بورنشتای  یاری فرزند پروری دهیسازمان به است ممک  نیز و کنند ایفا واسطی

ی ی مثبت با کودک یا نوجوان از اصول اولیهفرزندی برقراری رابطه-در زمینه رابطه والد 

های فرزندپروری را بکار توان سایر روشی مثبت است که میفرزندپروری است. در بستر رابطه

ی  مراق  و کودک احسا  ی مثبت عبارت است از ایجاد فضایی که در آن بگرفت. برقراری رابطه

های مثبت رفتار کودک موردتوجه قرار دوست داشته شدن و پذیرش وجود دارد و جنبه، ایمنی

گیرد.  زم است والدی  اوقاتی را برای تعامل با کودک  ود ا تصاص دهند. در ای  اوقات به می

برند. که هر دو از آن لذت میها حرا بزنند و به فعالیتی بپردازند با آن، ها گوش دهندهای آنصربت

ها اجتناب کنند. با سرزن  کردن و توبی  در ای  زمان، دستور دادن، نصیرت کردن، از راهنمایی کردن

صورت کالمی یا غیرکالمی ابراز نمایند. هدا احترام بگذارند و عالقه  ود را به، ها مهربان باشندآن

آموزش رفتار صریح در مقابل مشکالت رفتاری  های فرزند پروریاصلی در اجرای برنامه مهارت

که نرویهای تقویتی و تنبیهی جهت اصالح رفتار کودکان است. بهکارگیری اصولی روشکودکان و به

(. پژوه  در ای  زمینه به لراظ 1986، سالمت روان کودک و والد مدنرر قرار گیرد  نادری اثر

 :مفهومی ترت تأثیر دو یاریوب نرری قرار دارد

کارهای ماری ، ( و متعاق  آن1373  2بستگی که بر کارهای اولیه جان بالبیاول نرریه دل 

ماهیت روابط کودکان با افراد مهم ، ( استوار است. مطابق با ای  نرریه1368او   9آیسورنث و همکاران

های ی از جنبهبسیار، های اولیه زندگیزندگی  نریر والدی  و یا هر فرد مراقبت کننده دیگر( در سال

دهد. در ای  رابطه استفاده از روش موقعیت عاطفی و شنا تی کودکان را شکل می، رشد اجتماعی

بستگی ایم  و سه الگوی یک الگوی دل، شودکاربرده میبستگی بهغری  که برای ارزیابی کیفیت دل

از ، بستگی ایم ن دارای دلاند که کودکاها نشان دادهبستگی نا ایم  را به دست داده است. پژوه دل

های اجتماعی و شنا تی بیشتری ( و شایستگی2661، 1 جیکوبسون، های حل مس له بهترمهارت

ها و های مربوط به ارتباط والدی  با کودک که نگرش(. دوم پژوه 2661، 5بر وردارند  پاستور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bornstein 
2 Bowlby 
3.Ainsworth, Blehar, Walters & Wall 
4. Jacobsen, Edelstein & Hofmann 
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الیت در ای  حیطه قویاً ترت تأثیر اند. فعاعمال والدی  را در فرآیند فرزند پروری موردبرث قرار داده

طورکلی سه الگوی حاکم بر روابط بی  والدی  و ( قرار دارد که به2661، 1کارهای بامریند  بوری

 سهل گیر و مستبد.، فرزندان را مطرح کرده است: قاطع

حال که بر آنچه کودکانشان اند درعی شدهصورت افرادی گرم و صمیمی توصیفوالدی  قاطع به 

از د یل و توضیرات ، هایی که از فرزندان  ود دارندها برای  واستهدهند کنترل دارند. آننجام میا

ها یه کنند. ای  والدی  تالش دارند تا به فرزندان  ود گوشزد نمایند که رفتار آنمنطقی استفاده می

ند که سعی دارند برای اشدهصورت والدینی توصیفگذارد. والدی  سهل گیر بهتأثیری بر دیگران می

های اندکی از فرزندان  ود دارند و بر  واسته، آرام و پذیرا به وجود آورند، مریطی گرم، کودکان  ود

دهند ازحد میدهند کنترل و نرارت ندارند. ای  والدی  به فرزندان  ود آزادی بی ها انجام میآنچه آن

فاقد گرمی و صمیمیت در روابط  ود با فرزندان  گیرند. والدی  مستبدها را نادیده میو  طای آن

ویرا برآورده کنند. یونها را بدون برث و بیها و تقاضای آن واسته، انترار دارند که فرزندان، هستند

شود و فرصت کمی برای تفکر درباره ها به کودکان اجازه ابراز عقیده داده نمیدر ای   انواده

 (.2661،  ل وجود دارد  بوریکارگیری استدها یا بهموقعیت

پیشرفت ، دارای سطوح با یی از شایستگی، در ای  راستا باید گفت کودکان دارای والدی  قاطع 

از ، (. فرزندان والدی  سهل گیر2661، رشد اجتماعی و  ود ادراکی هستند   مبورن، ترصیلی

( 2662، بر وردارند  استنبرگ شنا تیبزهکاری زیاد و عملکرد پایی  روان، پیشرفت ترصیلی ضعیف

کودکانی مطیع و تابع دارای سطوح پایینی از ، و سرانجام اینکه اگریه کودکان دارای والدی  مستبد

، ( اما از پیشرفت ترصیلی پایی 2662، بدرفتاری در مدرسه و استعمال مواد مخدر هستند  زیمبروا

در رنج هستند.  استنبرگ و همکاران.   ود ادراکی ضعیف و سطوح با ی ا تال ت روانی و جسمی

2661.) 

در زمینه اثربخشی آموزش مهارت فرزند پروری بر بهبود رابطه مادر و فرزند ترقیقات متعددی  

 آموزش ( در پژوهشی با عنوان تأثیر1935در دا ل و  ارج انجام شده است. زاهدی و همکاران  

دبستانی به ای  نتیجه پی  کودکان رفتاری شکالتم بر مدار حل راه شیوه به فرزندپروری هایمهارت

دبستانی گروه میانگی  مشکالت رفتاری کودکان پی ، های فرزند پروریرسیدند که آموزش مهارت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Buri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 22 ـــــــــــــــــــــــــــــ ... آموزاندانش خودپنداره با والدین پروری فرزند هایسبک رابطه بررسی

 /اجتماعی مشکالت، جسمانی شکایات، افسردگی، های رفتاری: اضطرابآزمایشی را در تمامی حوزه

 مراحل در شاهد گروه به نسبت را مشکالت سایر و پر اشگرانه /شکنیقانون رفتار، توجه /تفکر

( پژوهشی با عنوان 1932بود. گنابادی   دارمعنی تفاوت آماری و داده کاه  پیگیری و آزمونپ 

های فرزند پروری مثبت و انتخاب در کاه  مشکالت رفتاری و هیجانی مقایسه اثربخشی برنامه

طورکلی ی مادران انجام داد. نتایج نشان داد که بهکودکان و افزای  سطح  ود کارآمدی فرزند پرور

های فرزند پروری در هر دو گروه نسبت به گروه کنترل سب  کاه  معناداری در مشکالت آموزش

ها سب  افزای  احسا   ود کارآمدی و رفتاری و هیجانی کودکان است و همچنی  ای  آموزش

 ترل شده است.توانمندی در والدی  هر دو گروه نسبت به گروه کن

توجه ، شودشناسان به عواملی که مربوط به تشکیل و تکامل  ود پنداره میهای ا یر رواندر سال 

زیرا پندار ، اند. ای  موضوع حتی برای متخصصان بهداشت روان نیز اهمیت  اصی داردزیادی داشته

کند. اگر تصور از  ود فرد از شخصیت  ود تا اندازه زیادی تصور او را درباره مریط  تعیی  می

شخص دارای سالمت روان است. بر عک  اگر  ودپنداره شخص منفی و ، مثبت و متعادل باشد

 است کلی مفهوم یک شود.  ودپندارهاز لراظ بهداشت روان شخصی ناسالم تلقی می، نامتعادل باشد

 هایزمینه تصور ی اوست. ا هایو مردودیت هاقابلیت و هاتوانایی از فرد تصورات به معنای که

 (.1935، گیرد.  زاهدی و همکارانمی دربر را عملکرد به مربوط مختلف

 ودپنداره اکتسابی است و ای  نکته برای کسانی که مس ول پرورش فرد یا کودک در اوان زندگی  

اعی و های اجتمنق ، مقایسه با دیگران، ویژه  انواده و والدی  اهمیت دارد. واکن  دیگرانبه، هستند

، مرادی، حسینی، آید.  حس  زادههمانندسازی از عوامل مؤثر دیگر در رشد  ودپنداره به حساب می

باشد.  انواده نخستی  بذر تکوینى والدی  و  انواده می، های پیدای   ودپندارهاز جمله علت(. 1981

 انواده ، طورکلیکارد. به دا و مردم را در ذه  و قل  افراد می، جهان، پنداره و تصور نسبت به  ود

گیری شخصیت کودک است. تری  عوامل در شکلاز اساسی، وپرورشعنوان نخستی  پایگاه آموزشبه

تواند از همان طفولیت در رشد و پرورش هرگونه نارسایى و نقص در سا ت  انواده می، بدون تردید

، فکریهم، هم رازى، همدلى، ىهماهنگ، همراهى، طورکلی. بهتأثیر نامطلوبى داشته باشد، کودک

های  انوادگى و باأل ص بخصوص در جنبه، دستی و هم رفتارى والدی  در جمیع مسائل زندگىهم

 (.1983،  تقی زادهتأثیر بسیارى در رشد  ودپنداره مثبت کودک دارد. ، های تربیتىدر نگرش
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داره فرد در ادامه مسیر زندگی کننده میزان  ود پنسبک فرزند پروری والدی  تا حد زیادی تعیی  

مهارت و قابلیت ، احساسات و دان  ما درباره توانایی، هاتواند باشد.  ودپنداره شامل نگرشمی

های ارزیابی را در عاطفی و رویه، ادراکی، پذیرش اجتماعی است.  ودپنداره تمام ابعاد شنا تی

ویژه در قرن نامند. متفکران بهودپنداره میهای شخص به  ود را  مجموعه نگرش، گیرد؛ بنابرای برمی

شنا تی منرصر به روان بر ای  باورند که صرفاً انسان دارای تجربه  ودپنداره است و تجربه، حاضر

واسطه یاریوبى شنا تى است که به،  ودپندارى(. 1981، مرادی، حسینی، انسان است.  حس  زاده

، شوندپردازیم و اطالعاتى را که به  ود مربوط میمی، دانیمبندی آنچه درباره  وی  میآن به سازمان

باشد های  اص نیز میهامؤلفهدر برگیرنده مؤلفه« طرحواره  ود»کنیم. ای  قبیل بر پایه آن پردازش می

های تفاوت :اند ازها عبارتکند. سه مورد از ای  مؤلفههای شخصیت عمل میکه در نق  گرای 

یابی به اهداا مطلوب و باور کردن  ود براى تالش در جهت دست، یابى  ودفردى در شیوه ارزش

(. با 1931، عالقه نشان دادن به میزان اثر گذاشت  بر روى دیگران از طریق رفتارهاى  ود  ستوده

های فرزند هدا ای  پژوه  بررسی رابطه سبک، الذکر و پیامدهای آنهای فوقتوجه به پژوه 

 باشد.آموزان دبیرستانی شهر مشهد میودپنداره دان پروری والدی  با  

 شناسیروش

آموزان د تر سال اول بود. جامعه پژوه  حاضر شامل کلیه دان  همبستگی نوع از ترقیق روش

 از استفاده و با مدار  از یکی ای وشه گیرینمونه صورتبه تا سوم دبیرستان شهر بجنورد بود که

آموزان انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار نفر از ای  دان  60 حجم به اینمونه کوکران فرمول

 پروری و  ود پنداره ترصیلی از فرزند هایسبک درمورد آوری اطالعاتجمع گرفتند. برای

 راجرز استفاده شد.  ودپنداره نامهو پرس  "بومریند "فرزند پروری هایسبک هایپرسشنامه

 سؤال  30حاوی که پروری فرزند سبک : پرسشنامه1یفرزندپرور هایسبک الف( پرسشنامه 

 هر برای که، است هستم موافق کامالً ، موافقم، مخالفم، مخالفم کامالً  صورتبه ایگزینه یهار

 که بازآزمایی طریق از پرسشنامه است. میزان پایایی شده تکمیل پرسشنامه طریق از آموزدان 

برای  ٪87، برای سهل گیرانه مادر ٪8است:  ورتصبدی  آمدهدستبه (1991وسیله بوری  به

 ٪32، برای استبداد پدر ٪85، برای سهل گیرانه پدر ٪66، برای دموکراتیک مادر ٪68، استنبدادی مادر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Parenting style Questionnaire 
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 روش از آن پایانی برای تعیی  و است با یی روایی دارای مذکور برای دموکراتیک پدر. پرسشنامه

 دموکراتیک برای، ٪73، گیرانه سهل پایایی میزان هفته یک ذشتگ از و بعد کرده استفاده بازآزمایی

 گزارش شده 62/6 برابر در ایران پرسشنامه است. ضری  پایایی آمدهدستبه 77 استبدادی برای 73

 ای  پایایی ضرای  و شد اجرا مادر به مربوط فرم نیز حاضر پژوه  . در1380)، است  مژگانیان

 به سهلگیرانه و مقتدرانه، های فرزند پروری مستبدانهپایایی سبک، شدبامی 762/6 برابر پرسشنامه

 .هستند بر وردار قبولی قابل باشد که از پایاییمی 718/6، 626/6، 611/6برابربا  ترتی 

ها آن دو هر در که است فرم دو شامل نامهپرس  : ای راجرز خودپنداره نامهب )پرسش 

به  پاسخگویی در باید آزمودنی که شدهارائه متضاد خصیتیش صفت ج زو 25 از یکسانی مجموعه

کند.  توصیف، باشد  واهدمی یگونه دوم فرم در و بیندمی را  ود یگونه اینکه اسا  بر ل او فرم

است.  آرمانی  ود و واقعی  ود بی  تطابق نداشت  معنای به  ودپنداره بودن با  آزمون در ای 

گزارش  ٪89( 1983،  به نقل از تمنایی همکاران  و آقاجانی وه پژ در آزمون ای  ضری  پایایی

آمده دستبه 815نامه پرس  ای  آلفای ضری  نیز همکاران و تمنایی پژوه  در شده است. همچنی 

( و ضری  ٪89پور  حس  و نوربخ  پژوه  در نامهپرس  ای  مجدد آزمون پایایی است. ضری 

 .آمده استدست( به٪61آلفای آن  

 های پژوهشیافته

 پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخص -1 جدول

 های آماری حداقل حداکثر میانگی  انرراا استانداردشا ص

 11/7 11/92 16 13سبک سهل گیر 

 16/7 27/91 17 16سبک مقتدرانه 

 66/6 68/96 18 16سبک مستبدانه 

 11/9 11/7 8 5 ود پنداره 

، میانگی  شامل فرزند پروری و  ود پنداره را سبک نمرات به بوطمر توصیفی هایآماره -1 جدول

، جدول در مندرج اطالعات اسا  دهد. برنشان می را نمرات حداکثر و حداقل و استاندارد انرراا

و  27/91سبک فرزند گروی مقتدرانه ، 11/92فرزند پروری سهل گیرانه برابر با  سبک نمرات میانگی 
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 11/7است. همچنی  میانگی  نمرات  ود پنداره برابر با  68/96انه برابر با سبک فرزند پروری مستبد

 است.

 و خود پنداره فرزند پروری هایسبک پیرسون بین همبستگی آزمون نتایج -1 جدول

 داریهای آماری ضری  همبستگی سطح معنیشا ص

 61/6 211/6سبک سهل گیر و  ود پنداره 

 61/6 978/6سبک مقتدرانه و  ود پنداره 

 711/6 621/6سبک مستبدانه و  ود پنداره 

شده است.  استفاده پیرسون همبستگی ضری  از پژوه  متغیرهای بی  رابطه دادن نشان برای

و  ود پنداره  فرزند پروری سهل گیرانه سبک بی ، شودمی مالحره 2 جدول در که طورهمان

 211/6 r= P<0/05,978/6نه و  ود پنداره  ( و بی  سبک فرزند پروری مقتدرا r= P<0/05,) ،

 =r 21/6سبک فرزند پروری مستبدانه و  ود پنداره   بی  ولی دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه

P>0/05,) .رابطه معنادار یافت نشد 

بینی  ود پنداره فرزندان از طریق گام برای پی بهنتایج رگرسیون گام -9جدول 

  های فرزند پروری والدیسبک
متغیر 

 بینیپیش
R 𝑅2 

خطای 

 استاندارد
F 

سطح 

 داریمعنی
B بتا t 

سطح 

 داریمعنی

 سبک فرزند

 پروری

 سهل گیر

 

217/6 
 

198/6 
 

76/11 
 

198/16 
 

P< 65/6 
 

117/6 
 

212/6 
 

816/2 
 

P< 65/6 

 سبک فرزند

 پروری

 مقتدرانه

 

961/6 
 

171/6 
 

21/16 
 

511/26 
 

P< 65/6 
 

798/6 
 

971/6 
 

191/1 
 

P< 65/6 

 آزمون از، فرزندان  ود پنداره با والدی  فرزند پروری هایسبک بی  رابطه بررسی منرور به 

فرزند  هایسبک بی  رابطه به مربوط رگرسیون است. نتایج ترلیل شده گرفته بهره یندگانه رگرسیون
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، 9 جدول نتایج اسا  ارائه شده است. بر 9 ود پنداره فرزندان در جدول شماره  با والدی  پروری

 تغییرات قادرند فرزند پروری والدی  هایکه سبک گفت توانمی طورکلیبه و است معنادار F میزان

 که داد نشان گامبهگام رگرسیون نمایند. ترلیل تبیی  به  وبی را فرزندان  ود پنداره متغیر به مربوط

 داریمعنی شکل به، درانهسهل گیر و مقت فرزند پروری سبک، فرزند پروری هایسبک بی  از

 فرزندان واریان   ود پنداره درصد 19 که طورینماید. بهبینی میپی  را فرزندان متغیر ود پنداره

 متغیر توسط فرزندان درصد واریان   ود پنداره 17سهل گیر و  سبک فرزند پروری متغیر توسط

استاندارد شده  رگرسیونی ضری  دارمق، نهایی مدل است. در تبیی  قابل مقتدرانه سبک فرزند پروری

 Beta)   و برای متغیر سبک فرزند پروری 212/6برای متغیر سبک فرزند پروری سهل گیر برابر با )

داری توانند به شکل معنیها میای  سبک که گیریممی باشد. پ  نتیجه( می971/6مقتدرانه برابر با  

   ود پنداره فرزندان را تبیی  نمایند

 گیرینتیجهبحث و 
  ود پنداره فرزندان داریمعنی طوربه فرزند پروری هایسبک که دهدمی نشان حاضر پژوه  نتایج 

مقتدرانه و سهل گیرانه پی   فرزند پروری سبک، فرزند پروری هایسبک بی  از و کندمی تبیی  را

 فرزندان ان   ود پندارهواری درصد 19 که طوریدارد به  ود پنداره فرزندان را با رابطه مثبت بی 

 متغیر توسط فرزندان درصد واریان   ود پنداره 17سهل گیر و  سبک فرزند پروری متغیر توسط

 و زاکری ؛1931، بقائیان (ترقیق نتایج با یافته است. ای  تبیی  قابل مقتدرانه سبک فرزند پروری

 .است ( همسو2662 رید؛ و کاپالن، پیکل ؛2663، همکاران و واحدی ؛2619، همکاران

 کم دهیو پاس  والدی  با ی تقاضاهای با مستبدانه فرزند پروری گفت توانمی یافته ای  تبیی  در 

 نف عزت کاه ،  ود دارند فرزندان از با یی بسیار انترارات مستبد شود. والدی می مشخص هاآن

 ایجاد عوامل از یکی پایی   نفعزت ازآنجا که و است مستبد های انواده فرزندان هایویژگی از

 مستبد های انواده  ود پنداره پایی  فرزندان د یل از یکی گفت توانمی،  ود پنداره ضعیف است

 والدی  (. فرزندان1931، باشد  بقائیان ای  تواندمی امر ای  دیگر هاست. دلیلآن پایی  نف عزت

 کاری و  ود پنداره ضعیفموج  اهمال گراییکمال، شوندمی دیار گراییکمال نوعیبه مستبد

 کاری شود مجبور زمانی که و کندمی اجتناب کار آن از، شکست از تر   اطر به فرد یعنی، شودمی
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، یون اعتماد کافی و  زم را نسبت به  ود، اندازندمی تعویق به دقایق آ ری  تا را آن دهد انجام را

 (2663، همکاران و  واحدی بابت به انجام رساندن کامل آن کار ندارد.

 روبرو والدی  اعتناییبی با و نکنند دریافت را کافی توجه و مربت طرا والدی  از نوجوانان هرگاه 

 ود ناتوان  رفتارهای ساززمینه تواندمی امر ای  و دهندمی دست از را بودن احسا  ارزشمند شوند

 نف عزت کاه  بر تواندمی والدی  سوی از پذیرش عدم همچنی ، سازی و  ود پنداره ضعیف شود

  ود رفتار انداز راه مهم عوامل از نف عزت تهدید احسا  اینکه به توجه با باشد و داشته تأثیر

 مستبد های انواده فرزندان که رسید نتیجه ای  به توانمی، ناتوانسازی و  ود پنداره ضعیف است

 (2663، همکاران و دیشوند.  واح ودپنداره ضعیف دیار می به بیشتر

 تفکرات رفتاری و مشکالت گیریشکل احتمال که داد نشان  ود پژوه  در (1981  دروگر 

است. در رابطه با سبک فرزند پروری مقتدرانه باید  بیشتر مستبدانه فرزند پروری شیوه در غیرمنطقی

، سبک رود. ای به شمار می فرزند پروری موفق هایسبک از مقتدرانه فرزند پروری سبک گفت

 فرزندان به مناس  دادن و استقالل سازگارانه کنترل هایروش، نزدیک تعامل و پذیرش، فرزند تربیت

 بر هم و دهندمی آزادی  ود فرزندان هم به مقتدر والدی  ازآنجاکه است شود. طبیعیمی شامل را

 اره ضعیف داشته باشند. برای نف  پایی  و  ود پندبرای عزت کمتری دلیل هاآن دارند نرارت هاآن

 ود پنداره با  و احسا  رضایت از  با تواندمی سبک فرزند پروری ینی  که گفت توانمی، اسا 

 صمیمیت با توام و مناس  بیانگر تعامل مقتدرانه فرزندپروری سبک  ود واقعی همراه باشد. بنابرای 

ی یک  ود پنداره بسیار  وب را    ود زمینهکه ای است بینانه واقع و منصفانه کنترل، حالدرعی  و

 (2619، همکاران و کند.  زاکریفراهم می

 سازگارانه تر در رفتاری پیامدهای واجد مقتدرانه فرزندپرروی سبک که اندداده نشان هاپژوه  

 بانمهر و پاسخگو، دارند مقتدرانه سبک که والدینی گفت توانمی یافته ای  تبیی  شود. درمی کودکان

، فرزندانشان عقاید و گرفت  نررات نرر در با والدی  ای ، دارند توجه فرزندان نیازهای به و هستند

(. در رابطه 2619، همکاران و کنند  زاکریمی ایجاد هاآن در را نف عزت و ارزشمندی  ود احسا 

، کنندمی ستفادها سهلگیرانه فرزند پروری سبک از که با سبک فرزند پروری سهل گیرانه والدینی

 اجازه آنان به و کنندمی اعمال  ود فرزندان رفتار بر کمی کنترل، پذیرا هستند و مهرورز عموماً 

گیری یک رابطه  وب بی  تواند باعث شکلاما همی  مهرورزی می بگیرند؛  ودشان تصمیم دهندمی
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 بودن مراق  و کند. گرمی گیری یک  ود پنداره  وب را فراهمی شکلفرزند و والدی  شده و زمینه

 (.1981، مرادی، حسینی، دارد  حس  زاده ارتباط در نوجوانی رفتاری مشکالت کاه  با والدی 

 هستند که بامربت و گرم  ود فرزندان با اما ندارند  ود فرزندان بر یندانی کنترل والدی  سهل گیر 

 و اعتماد بامربت احسا  و گرم ی است. والد والدی  طرا از نوجوان قیدوشرطبی پذیرش، نوعیبه

 ایجاد برای  زم شرط، والدی  طریق از آورند. پذیرشمی وجود به  ود فرزندان در را اطمینان

سهل  های انواده فرزندان در گفت که توانمی، بنابرای  است؛ با  نف عزت مانند،  اص رفتارهای

 ترقیق پژوه  فرضیه ای  در بود  واهد با ترکمتر و میزان  ود پنداره  سازی  ودناتوان میزان گیر

، رابطه ای  که شد  ودپنداره با  تأیید و سهلگیرانه فرزند پروری سبک بی  رابطه وجود بر مبنی

 در زیاد کنترل تأثیر و والدینی گرمی رابطه و مربت اهمیت دهنده نشان ای  و بود غیرمستقیمی رابطه

 فرزند پروری سبک که داد نشان (. نتایج1981، مرادی، حسینی، است.  حس  زاده  ود پنداره ایجاد

 به، شودمی پیشنهاد مدرسه مشاوران به، دارد. لذا رابطه مثبت  ود پنداره سهل گیرانه با و مقتدرانه

 بیشتری همراه مثبت پیامدهای با که الگویی عنوانبه را هاسبک ای ، منرور افزای   ودپنداره فرزندان

کنند. از  مستبدانه آگاه سبک منفی پیامدهای از را والدی  همچنی  و پیشنهاد کنند ی والد به، است

 باید هایافتهتعمیم در و بود بجنورد شهر هایدبیرستان آموزاندان  به مردود حاضر طرفی پژوه 

 و پدران اینکه توجه به با، شد بررسی مادر فرزند پروری سبک صرفاً  پژوه  ای  شود. در احتیاط

 کل ینماینده تواندنمی فرزند پروری مادر سبک تنها و کنندنمی پیروی مشابهی سبک از لزوماً  مادران

 تربیتی هایروش تعامل و پدر سبک فرزند پروری بر بعدی هایپژوه  در است بهتر، باشد  انواده

 تمرکز شود. فرزندان بر تعامل ای  اثرات و مادر و پدر
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