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چکیده
مقدمه :این مطالعه با هدف بررسی نقش سبکهای فرزند پروری والدین در پیشبینی رشدد اتمادا ی
کودکان پیشدبسمان  5و  6ساله انجام شده است .رشد و تکامل ابمدای کودکی یک پنجره فرصت بدرای
ارتقاء سالمت است ،بنابراین کیفیت مراقبت در این دوران نقدش بسدیایی در سدالمت و رشدد و تکامدل
مطلوب کودک دارد هاچنین سن پیش دبسمانی دوره مهای برای رشد اتماا ی است.
روش :این پژوهش به روش هابسمگی انجام شده است و رابطه بین ممغیرها مورد بررسدی قدرار فرفمده اسدت.
تامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مقطع پیش دبسدمان مهددهای کدودک شدهر تهدران یوالددین
کودکان مقطع پیش دبسمانی) شامل  3شهرسمان تهدران ،ری و شدایراناد در سداح تلیدیلی 8331-8331
است که تدعداد  681مهدکودک فعاح را دارا میباشد .ناونه پژوهش شامل  636نفر از کودکدان و والدینادان بدا
روش ناونهفیری تیدادفی خوشدهای بود .افراد مورد پژوهش پرسادنامه سدبکهدای فرزندد پدروری بامریندد
ی )8313و پرسانامه رشد اتماا ی وایلند ی )8365را تکایل ناودند و دادههای بدست آمده با نرمافیار  spssو با
اسمفاده از ضریب هابسمگی پیرسون و رفرسیون فرضیههای پژوهش مورد تجییه و تللیل قرار فرفت.
یافتهها :نمایج ناان داد که مییان ضریب هابسمگی مااهده شده بین رشد اتماا ی و سبکهای فرزنددپروری
والدین ارتباط دارد .از نظر آماری نمایج تللیل دادهها ناان داد که ضریب هابسمگی بین سبکهدای فرزنددپروی
سهلفیرانه و مقمدرانه با رشد اتماا ی در سدط معندداداری  p>5/55مثبدت و معندیدار اسدت امدا ضدریب
هابسمگی پیرسون بین سبک فرزندپروری مسمبدانه و رشد اتمادا ی در سدط ايایندان  35درصدد رابطده
معنیداری وتود ندارد .هاچنین نمایج رفرسیون چندممغیره ناان داد ،سبک فرزنددپروری مقمدرانده در سدط
معنی داری آزمون ی )505558بهمرین ممغیر برای پیشبینی رشد اتماا ی کودکان است .با اسمناد به یافمدههدای
به دست آمده از این پژوهش میتوان ففت ،سبکهای فرزندپروری یکی از پیشبینی کنندههای مهد رشددی
بویژه در حیطه اتماا ی کودکان است .لیکن تفاوتی که در این پژوهش با سایر پژوهشهای انجام شده دارد ،این
است که نمایج ارتباط بین سبک سهلفیرانه و رشد اتماا ی را ناان میدهد.
نتیجهگیری :با توته به یافمههای بدست آمده میتوان نمیجهفیری کرد :زمانی که والدین در روشهدای
تربیمی خود در مورد فرزندشان ثابت قدم هسمند ،رفمارهای ابراز وتود و ا مااد را به آنها ارائه میدهند ،به
ففمههای کودکان خود فوش میسپارند و ففمگو با آنها را ترویج میدهند؛ هاچنین روش انضبايی آنان
توأم با فرمی ،منطق و انعطاف پذیری است و تا حدی به کودکان خود آزادی یسبک سهلفیرانه کده در
پژوهشهای دیگر ارائه نگردیده است ) میدهند ،کودکان رشد اتماا ی بیامری را ناان میدهند.
کلمات کلیدی :سبکهای فرزند پروری ،رشد اتماا ی ،کودکان پیش دبسمان
 .8داناجوی دکمرای تخییی روانشناسی اومی واحد اردبیل ،داناگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.
 .6اسمادیار ،فروه روانشناسی ،واحد اردبیل ،داناگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.
* نویسنده مسئوحTavakkolmousazadeh@gmail.com :
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The Role of Parental Parenting Styles in Predicting
Social Development of Preschool Children 5 and 6
Arezo Zokaeifar1
Tavakkol MousaZadeh2*

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the role
of parenting styles in predicting the social development of preschool
children 5 and 6 years old.The Early childhood development and
equality of opportunity is a window of opportunity for health
promotion, Therefore, the quality of care during this period plays a
major role in the health of the child's development and development.
Method: This research is a correlational study. The statistical
population of this study includes all parents and preschool children
of kindergartens in Tehran - Rey and Shemiranat. It has 618 active
kindergartens. The sample consisted of 236 children and their
parents by cluster random sampling. The subjects completed the
Baumrind parenting styles questionnaire(1973) and Wildland Social
Development Questionnaire (Edgar 1965). Data were analyzed by
SPSS software using the Pearson correlation coefficient and
regression of research hypotheses.
Results: The results showed that the observed correlation
coefficient was correlated between social development and
parenting styles. Statistical analysis of data showed that the
correlation coefficient between empowering and authoritative
parenting styles with social development was positive and
significant at the significant level p> 0.05. But there is no
significant correlation between the authoritarian parenting style
and social growth at a 95% confidence level. Multivariate
regression results indicated that the authoritative parenting style
at the significant level of the test (0.000) is the best variable to
predict children's social development.
Conclusion: According to findings can be concluded: when your
parents about their child's educational methods are consistent, And
show behaviors of assertiveness and confidence, listen to their
children and talk to them, Also their disciplinary method is with
warmth, logic ,and flexibility And partly to give their children
freedom Children show more social development.
Keywords: Parenting Styles,Social Developmen,Preschool
children
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مقدمه
در دوران کودکی ،نگرشها و ارزشهای والدین میتواند به کودک منتقل ولود بله فتتله هلدروی 1
( ،) 8112بنیانگذار و مدیر پروژه تحقیقات خانواده هلاروارد ،در یلی ایلن ملدت ،خودپنلداره شنللا ول
میفیرد و میتواند به ودت تحت تأثیر والدین شنلا باود شنلا میتوانند ملارتلایی کسب کنند که پایله و
اساس اساسی برای یادفیری در یول دوران کودکی اسلت بنلابراین ،یلی سیسلتت پالتیقانی رلوی در
سنین کودکی میتواند تا حد زیادی بر رود شنلا تأثیر بگذارد پرورش روابط در خانواده بلرای رولد سلالت
کودک بسیار ملت است افر کودکی در خانواده خود احساس امنیت و ایمینلان داولته باولد ،در ول
فیری عزت نت و بلزیستی شنلا کمی میکند به فتته وی  ،این همچنین میتواند ،باعل ولود کله
کودک از نظر اجتماعی توسعه بیاتری پیدا کند و ملارتهای ارتقایی بلتری را کسب نماید نسلقت بله
کودکی که این روابط خانوادفی را احساس نمی کند تحقیقات ناان داده است که تعام بین فرزنلدان و
والدین و چگونگی بررراری ارتقاط واللدین با فلرزندان ،ملمترین و اساسی ترین عوامل در بلین عوامل
مختلتی است که بر پرورش و وخصیت سالت کودکان تأثیر میفذارد (کیمق  ) 8112 ،پژوهشها نالان
داده که رولد مثقت در دوران کودکی ،پایه و اساس وخصیت ،خللانواده و جامعله سلالت اسلت و عامل
ملمی برای توسعه کلی کودکان و موفقیتهای شینده است (دارلینگ و لیپمن)8112 ،8
سلقی
از جمله ملمترین عوام موثر بر روند رود کلودک نلوو و ولیوه تربیتلی یلا بله ابل
فرزندپروری والدین است سقیهای فرزندپروری را میتوان بله عنلوان موموعله یلا سیسلتت رفتلاری
تعریف کرد که تعام والدین و کودک را در ییلف فستللردهای از مورعیتها توبلیف ملیکنلد و یلی
فضای تعام مؤثر را ایواد میکند سقی والدین دو عنصر ملت والدین را به خلود اختصلا ملیدهلد
مسئلولیلت پذیری والللدین و م القلله واللدین سقیهللای فللرزند پلروری تللرکیقی از رفتلللارهای
والدین است که در مورعیتهای فستردهای روی میدهلللد و جلوف فرزنلد پلروری بلللادوامی را پلللدید
میشورند ،روشهایی کله والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال میکنند (لورا )8112 ،فرزنلد پلروری
وام یی سری از ملارتهای بیلن فردی و تلورعات هیوللانی است که تحللت تلاثیر ویژفلیهلای
والدین و سقی دلقستگی که کسب کرده اند ،ررار دارد (مؤمنی)1232 ،
شموزش در مورد سقیهای م لوب و بلینه والدین و ایواد زود هنگام ویوههای مؤثر ،هلر دو بلرای
سازفاری اجتماعی و موفقیت کودک ملت هستند (برنسلتین و هم لاران  )8112در بسلیاری از ولرایط،
اتخاذ یی سقی والدین ارتدارپذیر و انع اف پلذیر ،بیالترین تلاثیر را بلرای رولد اجتملاعی ،ولناختی،
اخ ری و عایتی کودک دارد با این حال ،تحقیقات در زمینه تعام والدین و کودک باید همچنان ادامله
یابد تا ارزیابی وود؛ نه تنلا نتایج در فروههای فسترده تری از فلروههلای رلومی نلژادی فرهنگلی و
اجتماعی ،بل ه نتایج در کودکانی در سنین مختلف نیز مورد بررسی ررار میفیرد تا خانوادهها در هلر نلوو
ورایط بتوانند از مزایای کام تحقیقات استتاده کنند
1. Weiss
2. Darling & Lippman
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در پژوهای که مروه در سال  8112با عنوان سقیهای فرزندپروری والدین بعنوان پیاگویی کننده
رفتارهای اجتماعی کودکان پیش دبستان بر روی  872کودک در ترکیه انوام داد ،به ایلن نتیوله رسلید
که والدین با سقی تنقیلی و م یت بلترین سقیها برای پیاگویی رفتارهای اجتماعی مثقلت یلا منتلی
کودکان هستند (نسلیلان و مروه  )8112 ،1در م العهای کله توسلط مونی لا و کلورانچی )8112( 8بلر
روی  221کودک مق ع ابتدایی در مورد ارتقاط سقیهای های فرزند پروری و رود اجتماعی بلر اسلاس
مصاحقه ساختار یافته و پرسانامه ای عات بورت فرفت ،نتایج ناان داد که سلقیهلای فرزنلدپروری
تاثیر مثقت و راب توجلی در رود اجتماعی کودکان دارد بامریند 2سله سلقی فرزنلدپروری مسلتقدانه،
مقتدرانه و سل فیرانه را ارائه کرده است پژوهشها ناان داده است که هلللرکللدام از ایلن سلقیهلا
میتواند پیامدهای مثقت و منتی در کودکان را به همراه داوته باود (بلرامی و هم اران )1232 ،سلقی
مستقدانه با تقاضای باالی والدین و پاسخدهی کت شنهلا و پیاملدهای منتلی ماننلد مال ت رفتلاری
درونی سازی و برونیسازی همراه است سقی فرزندپروری مقتدرانه با ترکیقلی از مللارفری و حمایلت
باالی عایتی ،س و مناسقی از استق ل و ارتقاط دوسویه میان کودک و واللد را تلأمین ملیکنلد ایلن
سقی با پیامدهای تحولی مثقت همچون پیارفت تحصیلی ،ات ا به خود بیاتر ،انحراف رفتاری کمتلر و
روابط بلتر با همساالن همراه است در سقی سل فیرانه که با تورعات کت واللدین و رسلیدفی و توجله
بیاتر شنها ماخص میوود ،والدین با توجه بیشازحد به فرزندان انتظارات کمی از شنان دارند این ویوه
تربیتی با پرخاوگری ،رفتار ضداجتماعی ،موفقیت کت تحصیلی و ما ت رفتلاری شول ار در کودکلان
همراه است (دیوارلی و مناار )8112 ،2فوف  ،2هرز و فولن در م العهی خود دریافتند که سقی فرزنلد
پروری با مرارقت افرایی و س ح پایین پذیرش با عزتنتل ارتقلاط منتلی و معنلادار دارد ویولی 2و
هم اران راب ه معناداری بین سقی شسان فیر و رولد اجتملاعی نالان دادنلد منالا و مونی لا کلانی7
( )8112دریافتند ،راب ه مثقتی بین سقیهای والدین معتقر و رفتلار اجتملاعی خلوب وجلود دارد؛ راب له
مثقت و معناداری بین سقی والدین مقتدر و رفتار خلوب (حسلن خلل ) کودکلان وجلود دارد و کودکلان
والدین مقتدر رفتارهای مثقت اجتماعی مانند هم اری ،محقت ،همدلی و غیره را ناان میدهند
همه موارد ذکر وده پیاین حاکی از تاثیرات ویوههای تربیتی و فرزندپروری والدین بلر رولد همله
جانقه کودکان است ،لی ن جنقه ملت رودی که در همه تحقیقات و پژوهش بویژه در سند رود و ت ام
ی پارچه ابتدای کودکی به شن اواره و تاکید وده است؛ دو جنقه ملت رود اجتماعی و عایتی ملیباولد
به دست شوردن ملارتهای اجتماعی بخش اساسی س مت روان است ،ملارتهلای اجتملاعی افلراد را
رادر میسازد تا با دیگران در جامعه تعام مناسب داوته باوند ع وه بر این ،بر اساس تعریلف دیگلری،
1. Nedlihan & Merveh 2018
2. Monica & Koranchi 2013
3. Baumrind
4. Dwairy & Menshar
5 .Fogel
6. Vijila
7. Mensah & Konnie
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ملارتلای اجتماعی به عنوان مؤلتهای از ب حیت اجتماعی و معیلار کللی کیتیلت رفتارهلای اجتملاعی
تعریف میووند؛ ملارتلای اجتماعی انسان را رادر میسازد در مراح مختلف زندفی روابلط اجتملاعی را
توسعه دهد بنابراین ،سن پیش دبستانی دوره ملمی برای رود ملارتهلای اجتملاعی در بلین کودکلان
است؛ لذا ،ملارتلای اجتماعی را میتوان به عنوان ملارت هایی تعریف کرد که بله هلر کلودک ام لان
میدهد با دیگران تعام موفقیت شمیز داوته باود (سرچالمه و هم لاران )1232 ،بله شملادفی مدرسله
کمی میکند و سازفاری خود را با محیط رسمی مدرسه و همچنین عمل رد تحصیلی بلقود میبخالند
فقدان ملارتهای اجتماعی در کودکان منور به احساس تنلایی ،ما ت روانی و رفتاری متعارلب شن،
تعام ضعیف با والدین ،معلمان و همساالن خود و ناسازفاری در مدرسه میوود (ویتد )8111 ،بنلابراین،
الزم است ملارتهای اجتماعی کودکان پیش دبستانی بررسی وود و نلوارص اجتملاعی بلرای یراحلی
مداخ ت با هدف بلقود ملارتهای اجتماعی و کیتیت زندفی و سلازفاری بلا محلیط در سلنین پلایین
بررسی وود ی ی از ملمترین عوام مؤثر بر رود اجتماعی کودکان ،راب له واللدین و کلودک در حلال
رود است و کیتیت این روابط در سنین کودکی پایه و اساس رود وناختی ،اجتماعی و علایتی شینلده را
تا ی میدهد (جانفداه و هم اران )1232 ،کودکان ملارتهای اجتماعی به دست شمده در خانله را در
تعام های بعدی با معلمان و همساالن خود در مدرسه به کار میفیرند ،رود اجتماعی به توانایی کلودک
در درک احساسات دیگران ،کنترل احساسات و رفتار خود ،بررراری ارتقلاط مناسلب بلا سلایر کودکلان و
ایواد روابط با بزرفساالن اواره دارد کودکلان بلرای رولد ملارتللای اساسلی خلود ماننلد مالارکت و
هم اری ،پیروی از راهنمایی و اهداف ،خودکنترلی و هوویاری نیازمند ملارتهلای علایتی و اجتملاعی
اند ت ام اولیه کودک به رود و توسعه رابلیلتهلای انسلانی کلودک در ابعلاد جسلمی ،روانولناختی،
اجتماعی ووناختی اواره دارد که وام دوره جنینی تا هات سالگی است (سلند رولد و تحلول ابتلدای
کودکی)8112 ،
با توجه م الب اظلار وده کودکانی که در یول سالهای اولیله دارای احسلاس خلوب و مثقلت از
خود هستند ،تأثیر روی نیز بر روابط اجتماعی خود دارند و کودکانی که از لحلا علایتی سلالت هسلتند؛
بلتر رادر به ایواد و حتظ روابط مثقت با بزرفساالن و همساالن میباوند (تراویی و اسلمیت)8112 ،1
با توجه به سواب پژوهای فوق سؤال ابلی م العه حاضر این است که شیا سلقیهلای فرزنلد پلروری
والدین با رود اجتماعی کودکان پیشدبستان راب ه دارد؟
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوو پژوهشهای کاربردی و از لحا جمعشوری دادهها با توجه به بررسلی
راب ة بین متغیرها ،از نوو توبیتی به روش همقستگی است .جامعه شماری ایلن پلژوهش ولام کلیله
ملدهای کودک ولللر تلران وام  2ولرستان تللران ،ری و ولمیرانات در سلال تحصلیلی -1232
1 .Trawick & Smith
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 1237به تعداد  212ملدکودک فعال میباوند سپ نمونه فیری بدین بورت بود که از بین مللدهای
کودک  212ملدکودک فعال سه من قه بصورت نمونهفیری خووهای و از یری روش کوهن بلا توجله
به حوت جمعیت نمونه ،جمعیت نمونه به تعداد  222ملد کودک انتخاب و کلیه کودکان مربیلان انتخلاب
ود به تعداد  822کودک نیز در پژوهش ررار فرفتند که از یری روش نمونه فیری تصلادفی خوولهای
تعداد  822کودک (در هر دو جن ) انتخاب ودند به منظور در نظر فرفتن م حظلات اخ رلی رقل از
اجرای پرسانامهها هدف از انوام پژوهش به شزمودنیها توضیح داده ود و رضایت شنلا برای ولرکت در
پژوهش جلب ود و به شنلا اختیار داده ود هرفاه خواسلتند ملیتواننلد از اداملة هم لاری بلا پژوهالگر
انصراف دهند
در این م العه برای تحلی دادهها از رووللای شملار توبلیتی ماننلد میلانگین و انحلراف معیلار و
استنقایی مانند ضریب همقستگی پیرسون و تحلی رفرسیون چندفانه استتاده ود همچنلین دادههلا بلا
استتاده از نرمافزار شماری  SPSS-88تحلی ودند
ابزارهای پژوهش
الف) پرسانامه سقیهای فرزندپروری دایانا بامریند ( )1372فرم اولیه ایلن پرسالنامه را کله دارای 11
فویه است ،یراحی و ساخته است این پرسانامه توسه حسین پور ( )1221ترجمه وده اسلت و پل از
تحلی عاملی ماخص ود که پرسشهای وماره  12، 12، 82و  82روی هیچ عاملی بلار نملی ولوند
این پرسانامه ویوههای فرزندپروری والدین را در سه عام اندازه فیری میکند در مقابل هلر عقلارت
فزینههای کام مخالتت ،مخالتت ،تا حدودی مخالتت ،موافقت و کام موافقت برای ارزش فلذاری وجلود
دارد بورای ( )1331برای بررسی اعتقار و روایی این پرسانامه از روش افتراری استتاده نمود و مالاهده
کرد که ویوه استقدادی راب ه منتی با سل فیری وارتدار من قی دارد وویوه سل فیرانه راب ه معنلی
داری با ویوه رایعانه نداوت پودینه و هم اران ( )1232برای تعیلین پایلایی پرسالنامه بلا اسلتتاده از
شلتای کرونقاخ ،مقدار ضریب شلتا برای سقیهای فرزنلدپروری مسلتقدانه ،مقتدرانله و سلل فیرانله بله
ترتیب  1 22، 1 77و  1 72به دست شوردند در این م اله مقدار ضریب شلتای محاسقه ولده بلرای کل
پرسانامه  1 78و برای سلقی مسلتقدانه  ،1 77سلقی مقتدرانله  1 22و سلقی سلل فیرانله 1 22
محاسقه ود و روایی پرسانامه از یری عام تاییدی مرتقه اول بورت فرفت.
ب) پرسانامه رود اجتماعی وایلند کودکان ایلن مقیلاس توسلط وایلنلد ( )1322در شن تودیلدنظر
کلللی بلله عم ل شمللد مقیللاس بللللوت اجتملللاعی وایلنلللد ی لللی از مقیلللاسهلللای انللللدازهفیللللری
توانللاییهللای روللد یابنللده اسللت و میللزان مسئولیتپذیری و توانلایی فلرد را در تلامین نیازهلای
عملی ملیسلنود وایلند بلاور داوللت که میتوان کیتیت وایستگیهلای اجتملاعی را بلا جملعبنلدی
کارهلایی کله در سنین فونافون انوام میوود؛ سنوید افر چه این مقیلاس فسلتره سلنی توللد تلا 82
سالگی را در برمیفیرد ،اما نتلایج پژوهشها ناان میدهد که روایلی و پایلایی شن در سلنین پایینتلر و
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به ویژه در فروههای کت توان ذهنللی از توانللایی یالتری برخلوردار اسلت بلا اسلتتاده از ایلن شزملون
ملیتلوان کیتیت وایستگیهای اجتماعی را در  2یققه بررسی کرد .ضلریب پایلایی بلا بازشمللایی 182
نتلر 1 38 ،فلزارش ولده است؛ با این توضیح که فابله بازشزمایی از یی تلا  3روز بوده اسلت (پرسلتار،
)1222
یافتهها
یافتههای پژوهش حاضر به تت یی یافتههای توبیتی وام (میانگین و انحلراف معیلار ) و یافتلههلای
استنقایی وام (ضریب همقستگی پیرسون و رفرسیون) ارائه وده است.
جدول وماره  1میانگین و انحراف استاندارد نملرههلای فلروههلا را در دو متغیلر رولد اجتملاعی و
سقیهای فرزندپروری ناان میدهد .چنانچه مقادیر چولگی و کایدفی یلی توزیلع در بلازه  -8تلا +8
ررار فیرد ،میتوان ادعا کرد که این توزیع ،نرمال است همانگونه که مااهده میوود ،مقادیر جدول زیلر
وام راعده مذکور است لذا میتوان فتت دادههای تحقی دارای توزیع نرمال هستند
جدول  .1خالصه وضعیت متغیر سبك فرزندپروري و شاخصهاي توصیفی
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

سقی فرزنلدپروری سل فیرانه
سقللی فللرزندپلروری مقتدرانه

2622
2627

1612
1617

-16221
-16287

-16122
-16837

سقی فللرزندپلروری مستقدانه
کلی

2622
2621

1612
1613

-16222
16222

16272
-16222

نتایج شزمون میانگین ناان داد سقی فرزند پروری سل فیرانه بیاترین میانگین  2622را به دسلت
شورده است و سقی فرزند پروری مستقدانه نیز با میانگین  2622کمترین میانگین را کسب کرده است
برای پاسخ به این پرسش که شیا بین سقیهای فرزندپروری و رود اجتملاعی راب له وجلود دارد؟
ابتدا از روش ضریب همقستگی پیرسون و بعد از تحلی رفرسلیون اسلتتاده ولد نتلایج در جلدول زیلر
خ به وده است
جدول .2ضريب همبستگی بین سبكهاي فرزند پروري و رشد اجتماعی
متغیر مستقل X

متغیروابستهX

ضریب همبستگی R

سطح معنیدارP

نتایج

سقیهای فرزندپروری مقتدرانه
سقی فرزندپروری سل فیرانه
سقی فللرزندپلروری مستقدانه

رود اجتماعی
رود اجتماعی
رود اجتماعی

16227
16817
16172

161111
161111
16822

راب ه دارد
راب ه دارد
راب ه ندارد

سقللی فللرزندپلروری مقتدرانه

رود اجتماعی

16222

161111

راب ه دارد
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م اب با نتایج مندرج در جدول وماره  ،8میزان ضریب همقستگی مااهده ولده درسل ح معنلی-
داری  1 12بین سقیهای فرزند پروری و رود اجتماعی  1 222اسلت  1اسلت بلا توجله بله ایلنکله
ضریب همقستگی بین متغیرها دارای ع ملت مثقلت اسلت بنلابراین راب له مثقلت و معنلیداری بلین
سقیهای فرزندپروری و رود اجتماعی کودکان وجود دارد ضریب همقستگی پیرسون بین سقی فرزنلد
پروری سل فیرانه و رود اجتماعی 1 817؛ و سقللی فرزند پروری مقتدرانه  1 227و س ح معنلیداری
کمتر از  2دربد به دست شمده است بنابراین با ایمینان  32دربد بلین متغیرهلا راب له مثقلت و معنلی
داری وجود دارد ضریب همقستگی بین سقی فرزند پروری مستقدانه و رود اجتملاعی  172اسلت کله
در س ح معنیداری مااهده وده بیاتر از  1 12است ،بنابراین با ایمینان  32دربد میتلوان فتلت کله
بین سقی فرزندپروری مستقدان و رود اجتماعی راب ه معنادار و مثقت وجود ندارد
در ادامه برای پیش بینی متغیر م ک به وسیله متغیرهای پیش بینلی از روش رفرسلیون چندفانله
استتاده وده است ،نتیوه رفرسیون معادلهای است که پیالگویی یلی متغیلر را از روی متغیلر مسلتق
نالان میدهد در زیر نتایج حاب از شزمون رفرسیون خ ی ساده بین سقیهای فرزنلدپروری و رولد
اجتماعی کودکان شورده وده است
جدول  .3خالصه مدل رگرسیونی بین سبكهاي فرزندپروري و رشد اجتماعی کودکان
مدل

R

R2

1

222.1

16123

آماره دوربین واتسون
D-W Test
1638

جدول  .4تحلیل واريانس آزمون رگرسیون بین سبكهاي فرزندپروري و رشد اجتماعی کودکان
مدل

مجموع مجذورها

میانگین مجذورها

درجه آزادی

F

رفرسیون 1
باریمانده
جمع

8128
11237
12723

221
21

2
828
822

12621

سطح
معنیداری P
161111

جدول  .5ضرايب رگرسیونی بین سبكهاي فرزندپروري و رشد اجتماعی کودکان
متغیر

سل فیر
استقدادی
مقتدرانه
متغیر وابسته رود اجتماعی

ضرایب استاندارد شده

ضرایب غیر استاندارد
Beta

Std.
Error

B

T

سطح
معنیداری

16112

16122

16112

16172

16321

-16122
16272

16171
16122

-16122
16283

-1638
2622

16127
161111
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نتایج بررسی دادههای پرت ناان داده انحراف معیار هیچ کدام از سلواالت بلاالتر از علدد  2نیسلت
بنابراین هیچ داده پرتی در این تحقی تاخیص داده ناد با توجه به این ه روشهلای متعللددی بلرای
ناان دادن خود همللقستگی دادهها وجود دارد در این تحقی از شملاره دوربلین واتسلون اسلتتاده ولده
است بللا توجه به این ه شمللاره دوربین واتسون برای دادهها عدد  1638به دسلت شملده اسلت کله بلین
دوبازه ( 1621تا  )8621ررار دارد بنابراین میتوان فتت که خودهمقستگی در خ اها وجود ندارد

نمودار  .1بررسی پراکنش داده ه

نتایج شزمون متغیرها در رالب سه جدول ارائه فردیلده ،در جلدول ( )2ضلریب همقسلتگی ،ضلریب
تعیین ،ضریب تعیین تعدی وده و خ ای برشورد ،در جدول ( )2تحلی واریلان رفرسلیون ،بله منظلور
بررسی ر عیت وجود راب ه خ ی میان متغیرها و جدول ( )2نتیوه شزملون ،ضلریب رفرسلیون و مقلدار
ثابت برای تا ی معادله رفرسیونی متغیرها را ناان میدهند همانگونه که مااهده ملیولود مقلدار F
به دست شمده است ( )12621در س ح خ ای پنج دربد معنی دار است ضریب تعیلین بله دسلت شملده
نیللز عدد  1263دربد میباود بدین معنی که سقیهای فرزندپروری میتوانند  1262دربد از تغییلرات
در رود اجتماعی کودکان را توضیح دهند
نتایج ناان داد که ضریب رفرسیونی به دست شمده از سقی فرزند پروری سلل فیرانله ( )16112و
عدد  Tشن ( )16172و ضریب رفرسیونی به دست شمده از سقی فرزند پروری مستقدانه ( )-16122و عدد
 Tشن ( )1638که در س ح ایمینان  32دربد معنی دار نیستند در مقاب ضلریب رفرسلیونی بله دسلت
شمده از سقی فرزند پروری مقتدرانه ( )16283و عدد  Tشن ( ،)2622به دست شمده است با توجه به این له
س ح معنی داری شزمون ( )16111میباود که کمتر از  2دربد است ع مت بتا نیز مثقت است ،بنلابراین
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با ایمینان  32دربد میتوانیت بپذیریت سقی فرزند پروری مقتدرانه بلترین متغیر برای پیش بینی رولد
اجتماعی کودکان میباود
بحث و نتیجهگیری
دوران کودکی بعنوان سرنووت ساز ترین مراح رود و تحول ،تحت تاثیر عوامل متعلددی اسلت کله
خانواده اولین و ملت ترین شنها به ومار میشید سقی والدین یی سازه روانوناختی اسلت کله بیلانگر
راه ارهای استانداردی است که والدین در تربیت فرزندوان از شن استتاده میکنند سلقیهلای واللدین
بیانگر نحوه پاسخگویی والدین به فرزنداناان است .ویوههای والدین رفتارهای خابی هستند ،در حلالی
که سقیهای فرزندپروری ناان دهنده الگوهای فسترده تری از ویوههای فرزنلدپروری اسلت .تئلوری
ها و نظرات مختلتی در مورد بلترین راههای رود فرزندان و همچنلین متتلاوت بلودن زملان و تل ش
برای والدین وجود دارد که مای به سرمایه فذاری هستند ( اسلپرا . ) 8112 ،1خلل و خلوی کلودک و
الگوهای فرهنگی والدین در نوو سقی فرزندپروری یی کودک تلأثیر دارد( .برفلر )8111 ،8تحقیقلات
اولیه در زمینه فرزندپروری و رود کودک ناان داد واللدینی کله فرزنلدان خلود را بلا پلرورش مناسلب،
استق ل و کنترل بحیح فرزندان تأمین میکنند ،کودکانی دارند که به نظر میرسد از مللارت بلاالتری
برخوردار هستند و از نظر اجتماعی رود و ملارت بلتری دارند (اسپرا)8112 ،
به فتته انومن رواناناسی شمری ا ،ویوههای فرزندپروری در سراسر جلان سه هدف ابلی را وام
میوود تضمین س مت و ایمنی کودکان ،شماده سازی کودکان برای زندفی به عنوان بزرفساالن موللد
و کارشملد و انتقلال ارزوللای فرهنگلی )  (APA 2018تل ش بلرای بررسلی تلأثیر ولیوههلای
فرزندپروری بر نتایج کودک پیچیده است زیرا ییف فسلترده رفتارهلای واللدین و ییلف فسلتردهای از
نتایج رفتاری کودک وجود دارد
ی ی از ملمترین عواملی که در رود اجتماعی تأثیر میفذارد ،فرزندپروری اسلت م العلات متعلدد
ناان میدهد که نوو و سقی فرزندپروی والدین در اوای ساللای پیش دبستانی مالود است و در تمام
دوران نوجوانی و بزرفسالی ادامه مییابد
سؤال م العه حاضر این بود که شیا سقیهای فرزند پروری با رود اجتماعی کودکان پلیشدبسلتان
راب ه دارد در این پژوهش والدین کودکان پیش دبستانی از نظلر ویوههای فللرزندپروری مورد بررسلی
ررار فرفتند بللررسی نقش ویوههای فرزندپروری والدین بویژه مادر از این جلت بسیار مللت اسلت کله
نقش اساسی را در و فیری توارب و وخصیت کلودک در سلاللای شتلی دارد رولد اجتملاعی بله
عنوان حی ه بسیار ملت رودی که در حی ههای دیگر نیز تاثیر دارد عام اثرفلذار بلر سل مت روان در
بزرفسالی میباود نتایج حاب از بررسی فرضیههای پژوهش ناان داد کله ضلریب همقسلتگی بلین

1. Sepra
2. Berger
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سقیهای فرزندپروی سل فیرانه و مقتدرانه بر متغیر رولد اجتملاعی دارای ارتقلاط مثقلت و معنلیدار
است اما ضریب همقستگی پیرسون برای متغیر سقی فرزند پروری مستقدانه و رود اجتملاعی در سل ح
ایمینان  32دربد راب ه معنیداری وجود ندارد این یافته در مولته سقی مقتدرانه و رولد اجتملاعی بلا
نتایج پژوهشهای وین خلواه و مروتلی ( ،) 1232یلاری و هم لاران ( ،)1223عللی شبلادی و حسلینی
( )1232م ابقت دارد ،لی ن مولته سقی سل فیرانه با اکثر پلژوهشهلای م ابقلت نلدارد و عللت شن
ناوی از تغییرات ویوه تربیتی والدین و تغییرات نلاد خانواده در سلاللای اخیلر ملیباولد ویلنخلواه و
مروتی ( )1232در پژوهای به بررسی راب ه فرزندپروری والدین با رود اجتماعی کودکان پیشدبسلتانی
پرداختند نتایج ناان داد ویوه فرزندپروری مقتدرانه با رود اجتماعی همقستگی مثقت داولت در بخلش
پیش بینی نتایج رفرسیون ناان داد که سقی فرزنلدپروری مقتدرانله بلتلرین پلیش بلین بلرای رولد
اجتماعی کودکان میباود که با نتایج تحقیقات و پژوهشهلای انولام ولده م ابقلت دارد ب وری له در
پژوهای که توسط ،دولت وایف در سال  1232ناان داد سقیهای فرزندپروری واللدین راب له معنلی
داری با هوش هیوانی دانش شموزان داوت و به یور ماترک  1 27از واریان  ،متغیر هوش هیولانی را
پیش بینی کرد همچنین سقی فرزندپروری مقتدر روی ترین پیش بین هلوش هیولانی کله بلا مقلدار
پیش بینی کنندفی مثقت  ،1 71در دانش شموزان بود سقیهای فرزندپروری مستقد و شسان فیر نیلز بله
بورت منتی به ترتیب  1 28و  1 82دربد از تغییرات هوش هیوانی را تقیین کردند .بلر اسلاس نتلایج
بدست شمده از پژوهش حاضر ،سقیهای فرزندپروری عام ملمی در پیش بینی هوش هیوانی دانلش
شموزان هستند
در تقیین علت عدم ارتقاط سقی مستقدانه با رود اجتماعی را ملیتلوان بوسلیله اثرفلذاری عوامل
متعدد تقیین نمود ،میدانیت که در مراح تحول اجتماعی و هیوانی ظرفیتهای تنظلیت و توجله ،جلذب
ودن به انسان ها ،مقادله اجتماعی ،و فیلری ایلدههلا و پل زدن بلین ایلدههلا (تت لر) بله عنلوان
رابلیتهای پایه انسانی ایواد میوود و بوسیله شنها خودشفاهی ،زبان ،همدلی ،خ ریت ،تت ر و مللارت
اجتماعی و هیوانی در کلودکان به تدریج پدید میشیلد (فریسلپن )8117 ،1در روی لرد جلامع و فراینلد
تحول ی پارچه ،خانواده اولین و ابلیترین مسلئول وضلعیت زنلدفی کلودک اسلت واللدین بلهعنلوان
ملتترین و کلیدیترین افراد کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است این یافته بلا نتلایج پلژوهشهلای
رقلی م ابقت دارد ب وری ه مروتی و هم اران ( )1232ناان دادند ویوه فرزند پروری مقتدرانله بلا رولد
اجتماعی همقستگی مثقت داوت
در تقیین این یافته راب بیان است که ویوه تربیتی والدین مقتدر که در مورد فرزندولان ثابلت رلدم
هستند ،الگوهایی از رفتارهای ابراز وجود و اعتماد را به شنلا ارائه میدهلللند؛ شنلا به فتتلههلای کودکلان
خود فوش میسپارند و فللتتگو با شنلا راترویج میدهند ،همچنین روش انضقایی شنان تلوام بلا فرملی،
من و انع اف پذیری است که به کاهش اخت ل رفتاری و افزایش پیالرفت در ابعلاد مختللف یلاری
1. Greenspan
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میرساند والدین مقتدر در کنالای خود با کودکان دلسوز و بمیمی هستند والدین مقتدر تورعاتی دارنلد
که با توجه به تواناییلای درحال رود فرزندوان ،معقول است عالوه بر این ،این فونله واللدین از درجلات
باالیی از"فرم بودن" و "پاسخگوبودن" برخوردارند (بورای ،نق از رضایی )1272 ،بنلابراین ،ایلن انتظلار
هت میرود که این ویوه تربیتی والدین بیاترین تاثیر را در رود م لوب و با کیتیلت کودکلان بلویژه در
ساللای ابتدای کودکی و ساللای ی یی رود (زیر  2سلال ) بلر جلای بگلذارد هرچنلد کله نتلایج ایلن
پژوهش ناللللللان میدهد که سقی سل فیر نیز تا اندازهای تاثیر دارد کله بلا نتلایج پلژوهشهلای
انوام وده تا حدی متتاوت است ولی بنظر میرسد با توجه به این ه شنلا نسقت به فرزندان خلود فلرم و
پاسخگو هستند (فال فو و هم اران ،نق از ملر افلروز )1272 ،تلاثیرات مثقتلی بلر کودکلان برجلای
میفذارد در نلایت افر چه ویوه فرزندپروری مستلقدانه نقای مللت در مال ت اجتملاعی کلودک
ایواد میکند ،اما این نقش نسقی بوده ،و در چلارچوب عوامل محی لی کله کلودک را در برفرفتله و
ویژفیهای زیستی خود کودک ررار میفیرد .فرچه ویوه فرزنلدپروری مقتلدر و تلا حلدی سلل فیلر
والدین بویژه مادر میتواند نقش مللللمی در بلقلود رولد اجتملاعی کلودک داولته باولد و هلر چله
تعام ت مادر با کودک بلتر و بیش تر باود ،کودک رود اجتماعی بلتری خواهد داوت ولی در کنلللار
مادر ،اعضای دیگر خانوده ،ویژفیهای زیستی خود کودک ،جنسیت کودک نیز نقش دارد
بیوی هر فونه پژوهش یا فعالیت علمی در زمان اجرا بدون چالش و مال ت مختللف نیسلت،
این پژوهش هت مستثنی نقوده و در زمان اجلرا بلا چلالشهلای متعلددی مواجله بلوده اسلت از جملله
محدودیتها میتوان به ما ت مربوط به هم اری والدین ،احتمال سوفیری والدین به پاسخ برخلی
سواالت پرسانامه بویژه پرسانامه رود اجتماعی کودکان اواره نمود ع وه بلراین بلا توجله بله این له
نمونه فقط مربوط به تلران است تعمیت نتایج به ک کاور با تردید مواجه است
بنابراین پیانلاد میوود ،در پژوهشهای بعدی نمونه فیری از ک کاور با توجله بله بافلتهلای
فرهنگی اجتماعی بورت فیرد ،پژوهشهای این چنینی با روش شزمایای و ملداخ ت شموزولی انولام
وود تا در پژوهش اثر وارعی سقیهای فرزندپروری بعنوان یی متغیر مستق سنویده وود و در نلایلت
این ه بلللرفزاری دورههای شموزوی مدون و مستمر جلت والدین در راستای فرزند پروری و ولیوههلای
مناسب در مسیر رود همهجانقه کودکان در دستور کار برنامه ریزان حوزه کودک ررارفیرد
سپاسگزاری
بدین وسیله از کلیه مدیران ملدهای کودک منای سه فانه تلران ،ری و ومیرانات که در این پلژوهش
هم اری نمودند و معاونت امور اجتماعی و کاروناس امور کودکان منای سه فانله تللران کله ام لان
اجرای پژوهش را فراهت نمودند ،کمال تا ر را دارم
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