
مقاله 

 پژوهشی

 9311 (ارديبهشت)بهار 951-911/ ص 81ۀ / شمارهمنوزدمجلة علوم روانشناختی/ دورۀ 
Journal of Psychological Science, Vol. 19, Issue 86, p 159-169, Spring(May) 2020 JPS 

 

911 
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The relationship between parenting styles and parental demographic components 
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 چكيده

 ما مسئله اصلیا های شخصیتی آنان است.ویژگی یرگذار بر تربیت فرزندان وت ثاز عوامل مهم  والدینهای فرزند پروری سبک زمينه:

 طه وجود دارد؟راب فرزندانشانهای شخصیتی های جمعیت شناختی والدین با تیپلفهؤهای فرزند پروری و مآیا بین سبک این است که

 ود. ب های شخصیتی فرزندان آنهاهای جمعیت شناختی والدین با تیپلفهؤهای فرزند پروری و مبررسی ارتباط بین سبک هدف:

ز آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریاز نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش پژوهشروش: 

به روش  (پسر 080و  دختر 080پسر )آموزان دختر و نفر از دانش 324. تعداد بود 0318-0312)به همراه والدین آنها( در سال تحصیلی 

( 0120نگ )آیزآوری اطالعات پرسشنامه شخصیت جمع ی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارامرحلهی چند اخوشهگیری تصادفی نمونه

از آزمون  ها با استفادهتجزیه و تحلیل داده بود. (0120بامریند )فرزندپروری  هاییوهو پرسشنامه ش نوجوانان کودکان وفرم مخصوص 

رزندان و سطو شخصیتی فروابط معناداری بین سبک فرزند پروری با تیپ  ها:يافته دو و تحلیل واریانس چند متغیری انجام شد.خی

. بین (p<10/1داشت ). بین درآمد خانواده و تیپ شخصیتی فرزندان روابط معناداری وجود (p<1/ 10دارد )تحصیالت والدین وجود 

فرزند  هایبین والدین زن و مرد در سبک و (p <1/ 10نداشت )نوع محل سكونت با تیپ شخصیتی فرزندان روابط معناداری وجود 

 روش مناسبی برای تربیت و تكوین شخصیت، تربیت قاطعانههای روش گيری:نتيجه. (p>10/1ندارد )پروری تفاوت معناداری وجود 

 هایبکس واژه كليدها:های فرزند پروری والدینشان بهره برد. توان برای تكوین شخصیت فرزندان از سبکاست. میفرزندان 

 ، فرزندانشخصیتی هایتیپهای جمعیت شناختی، والدین، لفهؤ، مفرزندپروری
Background: Parenting styles are one of the most important factors affecting the upbringing of children 
and their personality traits. But the key question is whether there is a relationship between parenting styles 
and the demographic components of parents with their children's personality types. Aims: To investigate 
the relationship between parenting styles and parents' demographic components with their children's 
personality types. Method: This was a descriptive correlational study. The statistical population of the 
study consisted of all male and female high school students of Tabriz (with their parents) in the academic 
year of 2018-2019. 324 male and female students (165 girls and 165 boys) were selected using multistage 
cluster random sampling. The data collection tool was Eiseng Personality Questionnaire (1975) for 
children and adolescents and the Baumrind parenting practices questionnaire (1971). Data analysis was 
performed using Chi-square test and multivariate analysis of variance. Results: There was a significant 
relationship between parenting style with child personality type and parental education level (p<0/01). 
There was a significant relationship between family income and personality type of children (p<0/01). 
There was no significant relationship between type of residence and personality type of children (p<0/01) 
and there was no significant difference between male and female parents in parenting styles (p<0/01). 
Conclusions: The methods of decisive education are a good way to educate and develop the personality 
of children. Parental parenting styles can be used to develop children's personality. Key Words: Parenting 
styles, demographic components, parents, personality types, children 
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 مقدمه

که با  آیدیر مشمابه ن نسال احل مهم تحوامراز نی یكی انوجو

تغییر ف معردوره ین ا .باشدیاه منی همراوافرزای مل تنیدگیاعو

ی گرگونیهاو دساخته ا جد گسالربزدک را از ست که کواعمیقی 

ین در ا (.2102ری،کو الگودا ،)لوین آوردید مجووبه در او مختلفی 

غ بین بلو، شد جسمانیو رجتماعی ر اساختاات به علت تغییردوره 

د جووباعث به ه و شد دیجااجتماعی ناهماهنگی غ ابلوو یكی ژفیزیولو

رو ین . از اشودیمنی انوجوص دوره مسائل خاری از بسیان مدآ

جامعه اده و خانورات نتظان، اناانی نوجوو رواشد جسمانی ربا ن همزما

به سبب  پذیردیان مکه نوجوای به گونه یابدیمیش افزاز وی ا

در کند یود ممحدد را خوت تمایالاز ی جتماعی بخشاندگی ز

 ن،هاتو ج،هد )ماار دجتماعی قره اپذیرفتهشدی هارهنجاب چورچا

از سوی  (.2100 ،نزمنو آریلد ، دی ولودی  ران،کورکو ن،مک ماهو

ت و گیری شخصیخانواده و ساختار آن نقش بسزایی در شكلدیگر 

 نریچ،)ه کندمیفرزندان ایفا اعضای آن بخصوص  یروانسالمت

های خانواده، نقش (. والدین به عنوان پایه2100بوید، ریچاردسون، 

– در سازماندهی سه بخشی فرهنگمهمی در این فرآیند دارند. 

ای فرهنگی و عقاید هوالدین پلی میان روش ،کودکان - والدین

ته فگ .هستند تشكیل شخصیت نوجوانانموجود در مورد زندگی و 

عد های بطالعات وجود دارد که باید به نسلشود که تنها دو نوع امی

یر والدین مس ؛اطالعات ژنتیكی و اطالعات فرهنگی :دنانتقال یاب

(. 2118)پارک و بوریل،  ها هستنداین انتقال یمعمول و نهایی هر دو

ی یژگىهادی و وفری هاوتتفاد جوومعتقدند که  پژوهشگران

ها رزافشاو تها نسبت به موقعیاد را فراکنش وت، واشخصیتى متفا

ت، خصوصیافردی هر  صوالًا(. 2100کویرک، گرداند )یممتمایز 

ی لگوهااکه دی دارد منحصر به فری یژگىهاو و هایی، توانامنش

و نى دروبه محیط ی وی را کنشهاو واهى دپاسخ هاییوهری، شفتار

شكل وی را شخصیت ت، ین خصوصیااکه  دهدین منى نشاوبیر

 شودیمست که باعث ار اخصوصیت نسبتاً پاید شخصیت. دهندیم

ا، لذ(. 2100کویرک، ) کنندر فتارخاصى ی هاهبه شیواد فرا

نسبتاً  یهارفاکتوو شاخصهها ای از شخصیتى مجموعهی یژگىهاو

ین از اهر یک رداری از با توجه به برخواد فراست که اری اپاید

                                                           
1. Neuroticism 
2. Extraversion 
3. Openness to experience 

به ط ربومت نظریا. در کنندیممختلفى عمل ی یژگىها به سبکهاو

تیپ یا سنخ ادی تیپشناسى شخصیت که معموالً تعدی و طبقهبند

از برخى  توانید، مطریو تیپ یا سنخ غالب فر، از شودیممشخص 

ی طبقهبند ترینیمید. قدپیشبینى نموه وی را یندی آهارفتار

گانه رچهات به طبقااد را فراست که اط ابه بقرط شخصیت مربو

 (0124) یزنک. آکردیمیى تقسیم داسواوی و صفر، بلغمىی، مود

، روان یىانگروبر -یى انگردروسه بعد اط بقری طبقهبندزی نیز با نوسا

جهت را تكانه ل کنتر -پریشى و روانهیجانى اری پاید -ری نجور

سنخ دو به اد را فرایونگ نیز د. ئه نمواد ارافراشناسایى شخصیت 

و مک کری  کاستابه عقیده ست. ده اتقسیم نموا گرونبرا و گردرون

های فردی در تمایل به های شخصیتی ابعاد تفاوت( ویژگی0112)

لگوی ا آنهاباشد. نشان دادن الگوهای پایدار تفكر، احساس و عمل می

 روانشامل کردنتد کته  پنج عامل اصتلی شخصتیت را مشتخص

 4پذیریتوافو، 3گشتودگی بته تجربته ،2گراییبرون ،0رنجتوری

پردازان نظریه ( اکثر2102مهتا، است ) 0شناسیوظیفه)سازگاری( و 

یت د که شخصنقبول دار مازلو و کتلفروم،  ،شخصیتی مانند آدلر

 .قرار داردبخصوص خانواده محیط اجتماعی ما  یرتحت ت ث

در  نقش مهمی ،ثیرات خانوادگی فرزندپروری به عنوان بخشی از ت

 (.2116)کان و هانا،  دارد فرزندانرفتارهای شخصیت و دهی به جهت

ن ها و الگوهای نسبتاً پایدار والدیهای فرزندپروری به معنی روششیوه

 رپذیرییثیرگذاری و ت ث جریان تو  برای ارتباط اعضای خانواده است

 های(. شیوه2116استیونسون و آکیستر، کند )متقابل را فراهم می

 که است رفتارها از یامنظومه یا مجموعه عنوان به فرزندپروری

 فتوصی هاموقعیت از یاگسترده دامنه در را کودک -والد  تعامالت

 وجود هب را ت ثیرگذار تعاملی جو یک که است شده فرض و کندمی

 و بهنجار متنوع، رفتارهای قالب در والدین برخورد نوع. آوردمی

می  کار به خود فرزند کردن اجتماعی و کنترل منظور به که طبیعی

ر، راید و سلیگمنشوند )یم نامیده پروری فرزند هایسبک برند

 8فرزندپروری هایسبک ینترمعروف( 0126بامریند )(. 2102

 سبک سه فرزندپروری شامل هایسبک او است داده ارائه را خانواده

4. Agreeableness 
5. Conscientiousness 
6. parenting styles 
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 (.2113 ماندارا،داند )یم 3گیرانه)استبدادی( و سهل 2، آمرانه0اقتداری

اده نشان د سبک فرزندپروریهای انجام شده بر روی این سه پژوهش

ها ممكن است پیامدهای مثبت و منفی را در است که این سبک

، شاو، برنز و زیلو(. ون2100)دیاز،  کودکان افزایش یا کاهش دهند

های در پژوهش خود نشان دادند که بین سبک (2110) یبلرک

ستقیم مرابطه  ،ود پسرانفرزندپروری مستبدانه و مشكالت برون نم

نشان داد که فقط سبک ( 2111) گرنهام و چنوتحقیو ف. وجود دارد

یان، ، ردسی .دارد یرفرزندپروری مقتدرانه بر عزت نفس افراد ت ث

در تحقیو خود به این  (2110و کورناژوا ) اوسونف یون،ل گاگن،

بر  ثبتیماثر مستقیم اساسی، نتیجه رسیدند که نیازهای روانشناختی 

 ه است. نتایجنفس افراد و اثر منفی بر اضطراب آنان داشتعزت

 نشان داد که (0313) یدیجاو و کاظمی فرد، پژوهش خلیلی

 اختیروانشن اجتماعی کارکردهای عملكرد با پروری فرزند هاییوهش

نشان دادند که روش ( 0360)سهرابی و حسنی فرزندان ارتباط دارد. 

ارهای گسیختگی خانواده و بروز رفتبر  والدینفرزندپروری استبدادی 

شیوه  ،در این تحقیو .دارد یرضداجتماعی دختران نوجوان ت ث

ثرترین عامل در ؤفرزندپروری قاطع یا دموکراتیک به عنوان م

سلیمان  .پیشگیری از رفتارهای ضداجتماعی نوجوان معرفی شده است

که بین  در پژوهش خود به این نتیجه رسید (0366)اختیاری 

اری اختالالت رفت و گیرانههلفرزندپروری مستبدانه و س یهاسبک

سبک فرزندپروری  بیناما  ؛رابطه معناداری وجود دارد ،برون نمود

معناداری وجود  برون نمود، رابطههای رفتاری مقتدرانه و اختالل

( 0360صداقت )، سیدفاطمی، برادران رضایی و رحمانی. ندارد

ین روش تربیتی والد، آموزان نوجواندانش بیشتر مشاهده کردند که

وانان بیشتر نوج وکراتیک گزارش کرده بودند ویا دم را اقتدارمنش

وامل . از سوی دیگر یكی دیگر از عمشكالت رفتاری متوسطی داشتند

یت های جمعهای شخصیتی نوجوانان، مؤلفهت ثیرگذار بر ویژگی

( نشان داد 0312)آور و عابدینی نتایج پژوهش بخت شناختی است.

نوع محل سكونت خانواده و تیپ شخصیتی نوجوانان رابطه  که بین

آموزان در پدران دانش غالبتیپ شخصیتی داری وجود ندارد، معنی

 رایی و در پدرانگبی کار، شغل آزاد، کارمند و کاریر تیپ برون

موزان در آدانشلب شخصیتی غا یپت باشد،یرنجور مبازنشسته روان

گرایی و در مادران با شغل آزاد مادران خانه دار و کارمند تیپ برون

                                                           
1. Authoritative 
2. Authoritarian 

آموزان با هر سط دانش لبتیپ شخصیتی غا، باشدرنجور میروان

ج . همچنین نتایباشدگرایی میتیپ برون (، متوسط و زیادمک)درآمد 

( نشان داد که بین 0310) ( و فوادیان0310پژوهش سعیدی و گراوند )

پروری تفاوت معناداری وجود  های فرزنددین زن و مرد سبکوال

-ویژگی رسد،می نظر به ندارد. با توجه به نتایج تحقیقات ذکر شده

های جمعیت شناختی مانند سطو تحصیالت شخصیتی و ویژگی های

ویژگی  در مؤثر نقشی توانندوضعیت شغلی و جنسیت می والدین،

ی فرزند پروری از انجا که شیوه باشند و داشته شخصیتی فرزندانشان

 که ستا وظایفی ینمهمتراز  یكی والدین بین در و تربیت کودکان

 و سازندگی فرزندان بین در آنها یوظیفه دارند عهده بر والدین

انسانی  به رسیدن جهت در فرزند دادن شخصیت سازمان و آفرینندگی

 و نفس صیانت وجود، بقای جهت که و مؤثر بوده متحرک و کامل

 درقا گونه که بدین شوند. آماده اجتماعی و والدینی انجام وظایف

پژوهش در این  انجام .سازند دلنشین را دیگران و خود باشند زندگی

ژوهش رسد. باتوجه به آنچه گفته شد پیشتر ضروری به نظر میبزمینه 

های فرزند بین سبک پاسخ دهد که آیا سؤالحاضر سعی دارد به این 

ی جمعیت شناختی والدین با تیپ های شخصیتی هامؤلفه پروری و

 داری وجود دارد؟فرزندان آنها رابطه معنی

 روش

جامعه آماری این  د.همبستگی بو -، توصیفی از نوعپژوهش 

آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر تحقیو شامل کلیه دانش

مشغول به  0318-0312تبریز )به همراه والدین آنها( بود که در سال 

 آموزش و پرورشتحصیل بودند که تعداد آنها بنا به گزارش اداره 

در اینجا چون والدین و فرزندان آنها هر دو باید  بود 2081شهر تبریز 

گیری از میان فرزندان در پژوهش شرکت داده شدند لذا نمونه

آموزی که انتخاب شد والدینش نیز هم به صورت گرفت. هر دانش

عنوان نمونه انتخابی در تحقیو دخالت داده شد. حجم نمونه در این 

با توجه به حجم جامعه، براساس جدول کرجسی و مورگان  پژوهش

 080و  دختر 080پسر )آموزان دختر و نفر از دانش 324( تعداد 0121)

گیری تصادفی ( به همراه والدین آنها بود که به روش نمونهپسر

ی انتخاب شدند در مرحله اول برای انتخاب امرحلهی چند اخوشه

 3دبیرستان دخترانه و  3)دبیرستان را  8نمونه، پژوهشگر ابتدا تعداد 

دبیرستان پسرانه( را به صورت تصادفی انتخاب نمود. سپس در مرحله 

3. Permissive 
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دبیرستان دخترانه به طور مساوی از هر  3دبیرستان پسرانه و  3دوم از 

ر مرحله و د دبیرستان، سه کالس را به صورت تصادفی انتخاب کرد

رت تصادفی انتخاب شدند. آموز به صودانش 06سوم از هر کالس 

مالک ورود به پژوهش داشتن رضایت برای شرکت در پژوهش، 

مشغول بودن به تحصیل و همراهی والدین با فرزندان، داشتن سواد 

خواندن و نوشتن والدین بود. مالک خروج نیز نداشتن سواد خواندن 

و نوشتن والدین و عدم همراهی والدین با فرزندان بود. به منظور 

در مورد محرمانه بودن یت مالحظات اخالقی در پژوهش رعا

. برای تجزیه و تحلیل های پژوهش اطمینان داده شداطالعات به نمونه

با استفاده از  دو و تحلیل واریانس چند متغیریها از آزمون خیداده

 انجام شد. 21نسخه  SPSSافزار نرم

 ابزار

ای کسب بر پرسشنامه پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی: این

سن، جنس، سطو تحصیالت پدر، سطو  اطالعات در زمینه

تحصیالت مادر، میزان درآمد خانواده، نوع محل سكونت توسط 

 گیرد.پژوهشگر تنظیم گردیده و مورد استفاده قرار می

ایتتن پرسشتتنامه در : 0های فرزند پروری والدینیوهشپرسشنامه 

عبارت است  31و شامل  توسط دیانا بامریند طراحی شد 0120سال 

. هر نجدسگیرانه را میسه سبک استبدادی، اقتدارگرایانه و سهلکه 

تا  (مأل موافقم اصفر )کی از ایک مقیاس پنج درجه سؤال بر حسب

 و با جمع نمرات هر باشدیگویی مقابل پاسخ ()کامالً مخالفمچهار 

جزا نمره م 3فرزندپروری،  هاییوهسؤال مختص به یكی از ش 01

پایایی پرسشنامه مزبور را با استفاده از  (0110)بوری  .آیدبدست می

 برای شیوه سهل 60/1روش بازآزمایی در بین گروه مادران به ترتیب 

 و اقتدارگرایانهبرای شیوه  26/1برای شیوه استبدادی و  68/1 انه،گیر

برای شیوه  60/1، انهگیربرای شیوه سهل 22/1در بین پدران به ترتیب 

ر د بخش گزارش نمود. اقتدارگرایانهبرای شیوه  66/1استبدادی و 

( پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای 0310) یانفوادپژوهش 

(، 20/1) یاستبداد(، 82/1) گیرانهکرونباخ برای خرده مقیاس سهل

 بدست آمد 22/1( و کل مقیاس 64/1) یانهاقتدارگرا

پرسشنامه برای  یت نوجوانان آیزنک: اینپرسشنامه شخص

( طراحی شده است. 0120سنجش ابعاد شخصیت توتسط آیزنک )

ت ثبا) گرایینژندیروان شخصیت ابعاد سنجش برای این ابزار

                                                           
1. Parenting style and dimensions Questionnaire(PSQD) 

( گراییدرون /گرایی برون) گراییثباتی هیجانی( برونهیجانی / بی

 قترار استتفاده متورد ستال 08-21 ستنی دامنه در گراییروان پریشی و

 رایدا شتده، اشتاره هتایمؤلفته بتر عتالوه پرسشتنامه ایتن. می گیترد

 فترم .باشتدمتی هتم گتوییپوشتیده یتا دروغ ستنجش برای مقیاسی

 شامل که دارد ماده 018 آیزنک شخصیتی پرسشنامه تجدیدنظرشده

 نیتز و P مقیاس جدید ماده 01 آیزنک، شخصیتی پرسشنامه ماده 11

ایتن . گیتردمتی انتدازه را اعتیاد و جرمجویی که است ایماده شش

 یترانا در. شتودمتی داده پاستخ خیر /بلی  هایجواب با نیز پرسشنامه

 پایتتتایی ضتتتریب( 0364) موستتتوی و پورناصتتتو کاویتتتانی،

 آزمتاییباز روش از استفاده با را پرسشنامه این تجدیدنظرشده فتتترم

 گرایتیبترون ،66/1 جتوییجترم ،68/1 اعتیتاد هتایشاخص بترای

 پریشتیروان و 61/1 گرایتینژنتدیروان ،66/1 سنجیدروغ ،12/1

 کته بازآزمتایی پایتایی ضرایباند. آورده به دست 22/1 گرایتی

 بترای 28/1 حتداقل بتین ،اندکرده گزارش آزمون اصلی ستازندگان

برون  شاخص برای 11/1 حداکثر و گراییپریشیروان شتاخص

(. 0364 کاویتتانی، پورناصو و موسوی، از نقتتل بتته) استت گرایی

 هایمقیاس همزمان روایی ضریب( 0364) همكتتاران و کاویتتانی

داده  ارقر بررسی مورد ایران در را پرسشنامه ایتن تجدیدنظرشتده فرم

 جترم ،21/1 اعتیتاد هتایشاخص برای آزمون ایتن روایی ضرایب. اند

 نژنتدیروان ،23/1 سنجیدروغ ،64/1 گراییبترون ،86/1 جتویی

 است. شده محاسبه 20/1 گراییپریشیروان و 23/1 گرایتی

 هايافته

از دانش  %3/02های توصیفی پژوهش حاکی از آن است که یافته

از  %2/1. بودند دخترآموزان دانش %2/42و  پسرآموزان مورد مطالعه 

 %0، گیرشیوه فرزندپروری آسان ،آموزان دختروالدین دانش

والدین از  %8/2، در مورد پسرانمنطقی داشتند.  %3/14 استبدادی و

نیز از سبک منطقی برای  %2/64 استبدادی و %2/02، گیرسبک آسان

 (.0کردند )جدول استفاده میفرزندان 

دو و تحلیل واریانس از آزمون خی  هادادهبرای تجزیه و تحلیل 

چند متغیری استفاده شد که نتایج آن در جداول زیر نمایش داده شده 

 است.
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ی به های فرزندپروریوهشهای شخصیتی و یپتی توصیفی هاشاخص .0جدول

 تفكیک جنسیت

 پسر دختر شاخص مؤلفه متغیر

 های شخصیتییپت

 رنجورروان
 فراوانی

 درصد

80 

3/43 

84 

1/02 

 گراییبرون
 فراوانی

 درصد

01 

6/40 

61 

0/42 

 پریشروان
 فراوانی

 درصد

0 

2/1 

8 

2/3 

 های فرزند پرورییوهش

 گیرآسان
 فراوانی

 درصد

0 

2/1 

0 

8/2 

 استبدادی
 فراوانی

 درصد

2 

0 

24 

2/02 

 منطقی
 فراوانی

 درصد

033 

3/14 

081 

2/64 
 

 

 هایسبکبین  نتایج آزمون وابستگی خی دو جهت روابط .2جدول

 فرزندان آنهاهای شخصیتی فرزندپروری والدین و تیپ

 های شخصیتییپت
 فرزندپروری یهاسبک

 توضیحات
 کل منطقی استبدادی گیرآسان

 رنجورروان
 فراوانی

 درصد

0 

8/0 

02 

31 

08 

6/04 

21 

0/02 
12/03 =X2 

 گرابرون
 فراوانی

 درصد

6 

4/44 

6 

21 

48 

8/42 

82 

 کرامرضریب  3/32

228/1 =v 
 پریشروان

 فراوانی

 درصد

0 

8/0 

4 

01 

3 

6/2 

6 

6/4 

 دروغ سنج
 فراوانی

 درصد

6 

4/44 

08 

41 

43 

6/31 

82 

سطو معنی  4/41

 10/1داری 
 کل

 فراوانی

 درصد

06 

011 

41 

011 

016 

011 

088 

011 
 

 

 سبکبین  یشود که رابطهمالحظه می 2جدول  همانطور که در

معنادار  نوجوانان یهای شخصیتوالدین و تیپ های فرزندپروری

را گبرونغالب یپ شخصیتی گیر تنساآ فرزندپروریسبک در  است.

تیپ غالب  ادىستبدى اسبکهاو در  درصد( 4/44سنج )و دروغ

 8/42) یىارگونمنطقى تیپ غالب برو  درصد( 41سنج )دروغ

 .باشدیم درصد(

سطو شود که بین مالحظه می 3جدول  همانطور که در

ود رابطه معناداری وجوالدین  فرزندپروری و سبک تحصیالت پدران

 الباًغ سواد و تحصیالت ابتدایی هستنددارد. بنابراین پدرانی که بی

درصد(.  8/24، 2/40برند )یمبه کار  سبک فرزندپروری مستبدانه

سبک  اًغالبپدارنی که سطو تحصیالت متوسطه و دانشگاهی دارند 

 (.0/46، 8/86) یرندگیمفرزندپروری مقتدارنه به کار 

 فرزندپروری سبکشود بین مالحظه می 4جدول  همانطور که در

مادران رابطه معناداری وجود دارد. تحصیالت سطو والدین و 

سبک  لباًغامادرانی که بی سواد و تحصیالت ابتدایی و متوسطه دارند 

درصد(.  2/82، 28، 0/02) یرندگیمار گیرانه به کفرزند پروری آسان

وری از سبک فرزند پر غالباًو مادرانی که تحصیالت دانشگاهی دارند 

 درصد(. 88کنند )منطقی استفاده می

بین وضعیت سكونت  شودمالحظه می 0جدول  همانطور که در

 های شخصیتی نوجوانان رابطه معناداری وجود ندارد.خانواده و تیپ

بین درآمد خانواده و  شودمالحظه می 8جدول  همانطور که در

که  یاخانوادهتیپ شخصیتی فرزند آنها رابطه معناداری وجود دارد. 

ی تیپ شخصیت فرزند خانواده غالباًدرآمد آنها کم و متوسط است 

ی که در آمد باالیی دارند اخانواده( و 03/ 0، 0/08دارد )دروغ سنج 

 درصد(. 4/41دارد )گرایی ی برونفرزند خانواده تیپ شخصیت غالباً
 

ای هسطو تحصیالت پدران و سبکبین وابط ر. نتایج آزمون وابستگی خی دو جهت 3جدول

 فرزند پروری آنها

 های فرزندپروریسبک
 توضیحات تحصیالت پدرانسطو 

 کل دانشگاهی متوسطه ابتدایی بی سواد

11/08 =X2 
 گیرآسان

 فراوانی

 درصد

0 

4/21 

2 

1/1 

4 

6/2 

2 

4/2 

06 

6/01 

 استبدادی
 فراوانی

 درصد

2 

2/40 

03 

8/24 

02 

0/23 

02 

4/44 

 

41 

0/24 

 ضریب کرامر

220/1 =v 

 منطقی
 فراوانی

 درصد

0 

0/21 

00 

0/00 

30 

8/86 

03 

0/46 

016 

0/80 
 

 کل
 فراوانی

 درصد

02 

011 

20 

011 

00 

011 

22 

011 

088 

011 

داری سطو معنی

111/1 
 

 



 0311اردیبهشت( )بهار،  68، شماره01دوره                                                                                                               وانشناختی                      مجله علوم ر

 

911 

 
 

ند های فرزسبکن و مادراتحصیالت سطو بین وابط ردو جهت نتایج آزمون وابستگی خی .4جدول

 پروری والدین

 ی فرزندپروریهاسبک
 توضیحات مادرانتحصیالت سطو 

 کل دانشگاهی متوسطه ابتدایی بی سواد

604/08 =X2 
 گیرآسان

 فراوانی

 درصد

20 

0/02 

02 

28 

23 

2/82 

1 

1 

06 

6/01 

 استبدادی
 فراوانی

 درصد

03 

0/22 

00 

2/04 

03 

0/30 

2 

34 

41 

 ضریب کرامر 0/24

220/1 =v 
 منطقی

 فراوانی

 درصد

01 

6/21 

2 

3/1 

0 

2/2 

4 

88 

016 

0/80 

 کل
 فراوانی

 درصد

46 

011 

20 

011 

32 

011 

8 

011 

088 

011 

داری سطو معنی

10/1 
 

 

های شخصیتی نوجوانان و نوع محل بین تیپ روابط دو جهتوابستگی خی . نتایج آزمون0جدول

 سكونت آنها

 های شخصیتیتیپ
 توضیحات هاوضعیت سكونت خانواده

 کل شخصی استیجاری

830/0 =X2 

 رنجورروان
 فراوانی

 درصد

2 

1/20 

22 

6/00 

21 

0/02 

 گرابرون
 فراوانی

 درصد

1 

3/33 

03 

0/36 

82 

3/32 

 پریشروان
 فراوانی

 درصد

0 

2/3 

2 

0 

6 

6/4 

 سنجدروغ
 فراوانی

 درصد

01 

32 

02 

40 

82 

داری سطو معنی 4/41

802/1 
 کل

 فراوانی

 درصد

22 

011 

031 

011 

088 

011 
 

 

 هتیپ شخصیتی فرزند خانوادو  در آمد خانوادهبین دو جهت روابط نتایج آزمون وابستگی خی .8جدول

 های شخصیتییپت
 توضیحات درآمد پدر

 کل باال متوسط کم

302/20 =X2 
 رنجورروان

 فراوانی

 درصد

02 

3/21 

00 

0/06 

2 

0/4 

21 

0/02 

 گرابرون
 فراوانی

 درصد

3 

3/2 

22 

2/22 

32 

0/64 

82 

 ضریب کرامر 3/32

484/1 =v 
 پریشروان

 فراوانی

 درصد

3 

3/2 

0 

2/0 

4 

0/1 

6 

6/4 

 سنجدروغ
 فراوانی

 درصد

23 

0/08 

43 

0/03 

0 

3/2 

82 

داری سطو معنی 4/41

110/1 
 کل

 فراوانی

 درصد

40 

011 

60 

011 

44 

011 

088 

011 
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 های فرزند پروری در والدین زن و مرد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه سبک2جدول

 تفكیكی مجذور اتای سطو معناداری آزادی خطادرجه آزادی اثردرجه Fآماره  مقادیر هاآزمون اثر

 گروه

 101/1 31/1 266/ 111 111/3 118/0 10/1 اثر پیالیی

 101/1 31/1 266/ 111 111/3 118/0 11/1 المبدای ویلكز

 101/1 31/1 111/266 111/3 118/0 10/1 اثر هتلینگ

 101/1 31/1 111/266 111/3 118/0 10/1 رویین ریشهتربزرگ

 

 

های آزمون تحلیل واریانس چند متغیری، بعد از برقراری مفروضه

نمایش داده شده است. همانطور که  2نتایج این آزمون در جدول 

داری هر چهار آمارة چند متغیری مربوطه شود سطو معنیمالحضه می

وی، ریعنی اثر پیالیی، المبدای ویلكز، اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه

ند های فرز(. بدین ترتیب بین سبکp>10/1) است 10/1از  تربزرگ

 داری وجود ندارد.پروری والدین زن و مرد تفاوت معنی

 گيریبحث و نتيجه

ی فرزند پروری هاسبکتعیین روابط  باهدفپژوهش حاضر 

دان های شخصیتی فرزنیپتی جمعیت شناختی با هامؤلفهوالدین و 

آنها انجام شد. نتایج آزمون خی دو نشان داد روابط معناداری بین 

های شخصیتی فرزندان آنها یپتین و والدی فرزند پروری هاسبک

رزندان فند پروری منطقی، بیشتر وجود دارد. والدین دارای سبک فرز

و والدین دارای سبک تربیتی استبدادی، بیشتر  دارند ییگرابرون

پژوهش با این نتایج رنجوری دارند. و روان سنجدروغفرزندان 

همكاران ( و ونزیلو و 0363) یریجزا( و 0320)فخری  هاییافته

ری دارای سبک فرزندپرو یهاخانواده "که نشان دادند  (2110)

 دیگر نمایند و از سوییفرزندان خود را بهتر اجتماعی تربیت م منطقی

ت گیرانه با افزایش مشكالفرزندپروری مستبدانه و سهل یهاسبک

نشان  (2112از سویی دیگر شولتز و دوان ) .برون نمود رابطه دارند

صفات ارثی مانند  توانندیکه والدین خشن و تنبیهی مدادند 

 . همچنینرا سرکوب کنند یندیخوشا یزی وآممردم یی،گرابرون

ک پریش یا سایكوتیوالدین رواننتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

این  برند.یبیشتر روش استبدادی را برای تربیت فرزندان خود به کار م

 ( و اولسن،2111کافمن )، رایت گورین و های اولیوربا یافتهیافته 

لدین وا که چرا .همسو است( 2110ولمن )، لوپز و کر ،سامرون

پرخاشگر و  ،سرکش ،جو فرزندانی متزلزلکننده و سلطهدطر

 کسب و محققان نشان دادند که ثبات هیجانیاین  جو دارندستیزه

 هایژگییو شناسییفهوظ یریکارگتربیتی والدین در راستای به

 یهاارها و کنشرفت ،کننده تیپ شخصیتی بینییشپ ،شخصیتی آنان

 .فرزندان خواهد بود یانشناخترو

 سبکهایی که در خانواده توان گفت کهیمها در تبیین این یافته

از اصل همكاری و دموکراسی در روابط پیروی  منطقی فرزندپروری

توانایی بیشتری برای انطباق با تغییرات دارند و شرایط  کنند،یم

این والدین با  کنند.یمناسبی برای رشد فرزندان فراهم م

کنند و بر ی معقول برای کودک، محدودیت ایجاد میهادرخواست

مانند  زیآمهمچنین از رفتارهای محبت .کنترل و نظارت دارند اورفتار 

والدین با  .کنندبوسیدن کودک بیشتر استفاده میو آغوش گرفتن 

 در مورد تربیت کودک خود بسیار متعادلمنطقی سبک فرزندپروری 

آنها از کودک خود انتظار اطاعت از دستوراتشان را  کنند.یعمل م

های کودک خود را هم در نظر وجود، خواسته ینا بااما  ،دارند

د. رونآنها بسیار منطقی پیش می یهاگیرند و در مورد خواستهمی

تند عناصری هساز کنترل و محدودیت  ،صمیمیت ،پذیریمسئولیت

های ن نوع از رفتارای .شودسبی دیده میکه در این والدین به میزان منا

بینی اختالالت رفتاری در کودکان را کاهش تواند پیشوالدین می

 لفهؤکاهش م ،در سبک فرزندپروری مستبدانه . از سوی دیگردهد

 و بستر وجود داردرابطه و ساختار نامناسب  ،هایی همچون مراقبت

جه موجب تحول نامناسب برای کودک فراهم شده است و در نتی

نین چخورده است.  برچسب "منفی"شود که به عنوان رفتارهای می

نه گوکودک گفتار آنها را درست و بدون هیچ خواهندیوالدینی م

ین والدین ا .مؤلفه رابطه در این سبک پایین است .تردیدی قبول کند

ن کنند و ایسخت برای کنترل کودک استفاده می هاییهاز تنب

 .با سطوح باالتر مشكالت رفتاری در کودکان رابطه دارد هایژگیو

کنند به شیوه غیر تنبیهی پذیرنده و گیر سعی میوالدین آسان

ن ها، خواسته و اعمال فرزندانشان رفتار کنند. ایمثبت نسبت به تكانه

خانگی و  هایوالدین تقاضای بسیار پایین از فرزندان برای مسئولیت

دهند تا ین والدین به فرزندان خود اجازه میا رفتارهای منظم دارند.

آنجا که ممكن است خودشان اعمالشان را تنظیم کنند از به کاربردن 
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کنند و فرزندان خود را تشویو به اطاعت از کنترل اجتناب می

یل و کنند با دلکنند این والدین سعی میاستانداردهای بیرونی نمی

یف خود را انجام دهند اما اشكارا منطو فرزندان را وادار کنند تا وظا

پژوهش ه دیگر این نتیج(. 0188بامریند،کنند )از قدرت استفاده نمی

پدران و تحصیالت آنها  که بین سبک فرزند پروریدهد نشان می

که دهد پژوهش نشان میهمچنین این  .وجود داردمعناداری رابطه 

 .اردوجود ده هم رابط آنهاو تحصیالت مادران بین الگوهای تربیتی 

بی دین والبیشتر روش منطقی و  ،دارای تحصیالت دانشگاهی والدین

وش استبدادی را برای فرزندپروری به رسواد و تحصیالت ابتدایی 

( و 0360) شكرانه هاییافتهاین پژوهش با های یافته .گیرندکار می

 والدین تحصیلها نشان داد که نتایج آن ( همسو است.0360) یزدپورا

قرار  و فشارتحت کنترل فرزندان خود را کمتر  ی،کرده چند فرزند

با فرزندان خود در تعامل  ترمقتدرانهو  تریکدهند و دموکراتمی

 نند.کو والدین با تحصیالت کمتر از روش مستبدانه استفاده می هستند

ر جامعه كه داینبا وجود  توان گفت کهیمدر تبیین این یافته 

باالتر همواره منجر به دستیابی به شغل مناسب  تحصیالت ،امروزی

شود که افراد تحصیل کرده یا شغلی ندارند گاهی دیده میو  شودینم

و یا اینكه درآمدشان متناسب با تحصیالتشان نیست یا برعكس افرادی 

 ولی صرف، مدی دارندآهستند با تحصیالت پایین مشاغل پردر

ف مختل هایینهری در زمیادگی آموزشی و یهاسسهؤحضور فرد در م

که فرد اعتماد به نفس باالتری کسب  شودیفردی و اجتماعی منجر م

 صیلچنین فرد تح. همنموده و با انگیزه بیشتری به زندگی ادامه دهد

ین عوامل و همه ا کندیکرده با مسائل زندگی آشنایی بیشتری پیدا م

در شود که فرد آمادگی و قدرت سازگاری باالتری موجب می

فشارهای زندگی داشته باشد و الگوهای تربیتی ها و مواجهه با بحران

 . همچنین نتایج پژوهشرا پیاده کند یترو سازنده تریو منطق

اد راف ،با افزایش سطو تحصیالت ( نشان داد که0328)ساروخانی 

ه عنوان سواد ب در واقع، شوند.یم تریفتر و ظرنسبت به مسائل حساس

ها شود انسانکند که باعث مییک عامل آگاهی بخش عمل می

 .دنتر شوند و قدرت بیشتری پیدا کننسبت به مسائل دیگران آگاه

خود را  افراد، گفت که با افزایش سطو تحصیالت توانیهمچنین م

 اجتماعی خود رفتار کنند و رفتارهای با شانکه مطابو  کنندیملزم م

ایج ای دیگر، نت. در یافتهو غیرمناسب را کمتر نشان دهندنامطلوب 

های و تیپ خانواده بین نوع محل سكونت پژوهش نشان داد که

توان وجود ندارد، در واقع می معناداریرابطه  فرزندانشخصیتی 

ی از قبیل شغل پدر، تحصیالت پدر و مادر مهمترهای گفت که مؤلفه

وع یرگذار باشد و نت ثنوجوانان و درآمد خانواده در تیپ شخصیتی 

محل سكونت ت ثیری ندارد وهمچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

داری امعنها رابطه شخصیتی نوجوانان هاییپو تها درآمد خانوادهبین 

 زندانشان بیشتر دارای تیپفر پایینهای با درآمد خانوادهوجود دارد. 

سنج و دروغ ،د متوسطهای با درآمو خانواده رنجورروانشخصیتی 

 در .گرایی دارندهای با درآمد باال بیشتر فرزندانشان برونخانواده

ادی بهتر به رسد امكانات متوان گفت که به نظر مییماین یافته  تبیین

هتر ها و مشكالت زندگی ببسیاری از چالشبا کند که افراد کمک می

خارج م ینط به ت ممسائل مربو ،با وجود درآمد باالتر. کنار بیایند

 شكل بهتری برطرف خواهد شد بهفرزندان و سایر ضروریات زندگی 

های روانشناختی نیز به میزان بیشتری فراهم و زمینه رشد ویژگی

تمام محوریت خانواده  تر،ییندرآمد پا باهای ولی در خانواده .شودمی

انواده تیجه خدر ن باشد.ینیازهای روزمره فرزندان و خانواده م ینبر ت م

های فرصت کافی برای پرداختن به جنبه ،به دلیل فشارهای اقتصادی

ها را ندارد و فرزندان از لحاظ روانی دچار آسیب روانشناختی بچه

سا با وجود محیط گرم خانواده و سبک تربیتی مناسب چه ب .شوندمی

زند و همین استرس و اضطراب موج می ،طبقه پایین یهادر خانواده

 می ریها آشكار و پنهان بر خصایص شخصیتی فرزندان ت ثلفهؤم

میزان درآمد بیشتر منجر به رفع نیازهای سطو  . بنابراین،گذارند

ارضای نیازهای  غدغهها دشود و مسلماً چنانچه خانوادهمی تریینپا

 ،اشندرا نداشته ب مانند آنچه که در نظریه مازلو مطرح است سطو پایین

ای رشد و شكوفایی و تالش جهت بهبود وضعیت فرصت بیشتری بر

های ناشی ها در استرساما اگر خانواده. زندگی خود خواهند داشت

له  این مس ،نیازهای اولیه خود باشند ینهای ت ماز درآمد کم و دغدغه

گذارد و احتمال وضعیت ثیرات نامطلوبی می ها تبر تعامالت آن

مچنین نتایج پژوهش حاضر . هدهدنامطلوب زندگی را افزایش می

های فرزند پروری والدین زن و مرد تفاوت نشان داد که بین سبک

های این پژوهش با پژوهش سعیدی و معناداری وجود ندارد. یافته

( همخوانی دارد. در تبیین این یافته 0310) یانفواد( و 0313گراوند )

ود خ های زیادی از کودکانتوان گفت که والدین مستبد خواستمی

کنند. آنان در مقایسه با دارند و بر آنها کنترل شدیدی اعمال می

کمتری از خود نشان والدین مقتدر منطقی، صمیمیت و گرمی

ل به گیری تمایگو هستند و معموالً در تصمیمدهند، کمتر پاسخمی

ا و هاقتدار مطلو و غیرآزاد منشانه دارند. این قبیل والدین، دیدگاه
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و  کنند و نسبت به احساساتبر کودکانشان تحمیل می قواعد خود را

گیر دهند. والدین آسانها حساسیت کمتری نشان میافكار آن

-ع میکمی برای کودکان وض نسبتاًاغماض کننده هستند، آنان قوانین 

کنند که احساسات خود را بروز دهند کنند. کودکان را تشویو می

فرزندان را به حال خود رها  (. این والدین0313)سعیدی و گراوند، 

این  در(. 0122کنند و الگوی مناسبی برای آنها نیستند )کانجر، می

نجكاوی و نفس، که تربیتی کودکان کمترین میزان اعتماد ب ییوهش

 دهند و در کنترل تكانهخود نشان می خودکنترلی را در هر گروهی از

)کوریدو، وارنر و  ها مشكل دارندها از ضد ارزشو تشخیص ارزش

 والدین (. در سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه،2112آیبرگ، 

 آنان برای فرزندان خود، به آزادی اعطای ضمن بوده، پذیرانعطاف

مقررات  برای هاآن حال عین در کنند.می تعیین روشنی مقررات

 فرزند با هایشانخواسته مورد در غالباً و داده ارائه دالیلی شده، وضع

 حساسند خود فرزندان عقاید و نیازها به والدین این کنند.استدالل می

 و کنند )احدیمی تشویو خانوادگی مقررات رعایت به را آنان و

پذیر و مطالبه کننده هستند (. والدین مقتدر انعطاف0362جمهری، 

کنند اما آنان همچنین ها کنترل برروی فرزندان را اعمال میآن

ند و کنیمقوانین واضحی وضع  هاآندهنده هستند.  پذیرنده / پاسخ

ین لیل و منطو اها دکنند، اما آنیمبه طور پیوسته آن قوانین را اجرا 

-دهند. نسبت به نیازها و دیدگاهها را توضیو میقوانین و محدودیت

های فرزندانشان پاسخ دهنده هستند و کودکانشان را در تصمیمات 

(. با توجه به 0313دهند )سعیدی و گراوند، خانواده دخالت می

توان این گونه بیان کرد که تشابهات فرهنگی، قومی یمویژگی فوق 

تی گونه تفاوشود که هیچبین والدین زن و مرد باعث می و اجتماعی

مشاهده نشود و هر دو جنس به یک  هاآنهای فرزندپروری در سبک

های این بر اساس یافتهباشند. های فوق الذکر برخوداراندازه از ویژگی

رای روش مناسبی ب، های تربیت قاطعانهروش رسدیبه نظر م ،پژوهش

صیالت . و والدین با سطو تحتربیت و تكوین شخصیت فرزندان باشد

باال در تربیت فرزندان خود از سبک فرزند پروری مقتدارنه استفاده 

با  اجتماعی و والدینوالدین با درآمد باال، فرزندان بروگرا و  کنندمی

ی مكاره درآمد پایین، فرزندانی با تیپ شخصیتی روان رنجور دارند.

ا و هها گروه نمونه در تكمیل پرسشنامهپایین والدین و فرزندان آن

آوری های خود گزارش دهی در جمعتحویل آن و استفاده از روش

روش ها از طریو پرسشنامه، و از آنجا که در پژوهش حاضر از داده

 همبستگی استفاده شده است، روابط بدست آمده صرفاً روابط پیش

توان استنباط علی به عمل آورد، ها نمیبین یا همزمانی هستند و از آن

همچنین پیشینه پژوهشی پایین مرتبط با موضوع پژوهش در داخل و 

های پژوهش است. با توجه به این خارج گشور از جمله محدودیت

ن سهم مهمی در امر تربیت فرزندان به عهده دارند، واقعیت که والدی

های فرزندپروری مناسب شود با آموزش سبکپیشنهاد می

راستای نتایج این پژوهش یعنی تعامل مناسب و  ( در)اقتدارگرایانه

ام مهمی و واقع بینانه گ توام با صمیمیت و در عین حال کنترل منصفانه

مشاوران مدرسه از طریو روانی فرزندانشان برداشت. در سالمت

ی هاهبستهای آموزشی و تهیه هایی مانند برگزاری کارگاهفعالیت

سنجی رنجور، و دروغهای شخصیتی روانآموزشی در زمینه تیپ

آموزان ارائه های الزم را در این خصوص به دانشاطالعات و آگاهی

 یهاهای و ویژگیدهند تا این افراد بتوانند برای اصالح دیدگاه

ه شود نسبت بپیشنهاد میشخصیتی خود گام بردارند. همچنین 

جهت ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی  والدینراهنمایی و تشویو 

 .یردصورت گ لیان امرو تحصیالت تكمیلی اقدامات الزم توسط متو

 منابع
 نوجوانی رشد روانشناسی(. 0326) فرهاد جمهری، و حسن احدی،

 بنیاد.نشر : تهران ،بزرگسالی
مقایسه سبک والدینی در میان مادران دارای یک (. 0360) ، محمدورپزدای

مجموعه مقاالت دومین کنگره سراسری  فرزند و چند فرزند.

آسیب شناسی خانواده در ایران. دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشكده 

 .030 -042خانواده، 

 الگوهای بین ارتباط بررسی(. 0312) یسیعی، عابد آور، محمد وبخت
 یهامؤلفه به توجه با نوجوانان شخصیتی یهاپیت با فرزندپروری

. همایش ملی روانشناسی و سالمت با محوریت جمعیت شناختی

 .62-10شیراز، دانشگاه خانواده و زندگی سالم.
 ریگبینی کنندگی خود تعیینتعیین نقش پیش(. 0310) دهیسعفوادیان، 

 گراییو ابعاد کمال پروریی فرزند هاسبکفرزندان براساس 
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد شاهرود.پایانوالدین. 

 ته.تكوین شخصیت پیشرفساختار خانواده بر  ریت ث (.0363) هنازم ،جزایری

 .دانشگاه الزهرا ،نامه کارشناسی ارشدپایان

نقش  (.0313) اله.حجت جاویدی، سلطانعلی و کاظمی، مینا؛ فر،خلیلی

 و فرزندپروری هایسبک برای مذهبی گیریجهت گریواسطه

 شهر دبیرستان دوره سوم پایه آموزاندانش در زندگی معنای

.02-21(،00)4،روانشناختی هایمدل وها روش شیراز.
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 امرانصداقت ک هین وم ،برادران رضاییعیمه؛ ن ،سید فاطمی رناز؛ف ،رحمانی

میزان مشكالت رفتاری ارتباط شیوه تربیتی والدین  (.0360)
مجموعه مقاالت دومین  .تبریز نوجوان مدارس آموزاندانش

کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. دانشگاه شهید 

 .062 – 061بهشتی، پژوهشكده خانواده، 

. پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن: طالق (.0328اقر )ب ،ساروخانی

 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران: 

 بحران مدیریت آموزش ریت ث (.0313سحر ) گراوندی، سعید و مهر، سعیدی

 انشگاهد مجله بحران. شرایط مدیریت در پرستاران آگاهی میزان بر
 .48-00(4)2، (سالمت طنین) حیدریه تربت پزشكی علوم

 فرزندپروری یهابررسی رابطه بین سبک (.0366) شمینن ،سلیمان اختیاری
و اختالالت رفتاری درون نمود و برون نمود در کودکان دبستانی 

 .دانشگاه عالمه طباطبایی ،کارشناسی ارشدنامه پایان .ساله 00تا  6

شیوه فرزندپروی  ریت ثبررسی (. 0360سهراب، فرامرز و حسنی، اعظم )
عه ، مجمواجتماعی دختران نوجوان شهر تهرانضدرفتار  والدین بر

شناسی خانواده در ایران. االت دومین کنگره سراسری آسیبمق

 .220 – 226دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشكده خانواده، 
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گاه دانش ،نامه کارشناسی ارشدپایان .فرزنداناجتماعی شدن  میزان

 .عالمه طباطبایی
(. 0364) اشرف السادات موسوی، و مهرانگیز ناصو، حسین؛ پور کاویانی،

 خصیتیش پرسشنامه شده نظر تجدید فرم اعتبارسنجی و هنجاریابی

 الینیب و روانشناسی روانپزشكی مجله. ایرانی جمعیت در آیزنک
 .314-300. 40 ،ایران

 روایی و اعتبار بررسی و هنجاریابی( 0322) اریمهر مقدم، محمدی ندر
 ینیبپیش و تمایز در آن اهمیت و آیزنک شخصیتی پرسشنامه
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