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هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری )مقتدرانه، مستبدانه و چکیده : 

سهل گیرانه( والدین با سبک های حل مساله فرزندان در جامعه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه 

مشغول به تحصیل بوده اند می  59-59اول شهر خنج واقع در استان فارس که در سال تحصیلی 

نفر از اعضای جامعه که به صورت تصادفی خوشه ای  از بین  111رد مطالعه شامل باشد. نمونه مو

مدارس شهر خنج و نیز والدین همین دانش آموزان می باشد. این تحقیق از نوع همبستگی است و 

اطالعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند، و سبک های حل مساله 

ع آوری شده است. پرسشنامه اول توسط والدین دانش آموزان و پرسشنامه دوم کسیدی و النگ جم

و  SPSS 11توسط خود دانش آموزان تکمیل گردیده و نمرات حاصل از آن ها با استفاده از نرم افزار 

از طریق ضریب همبستگی پیرسون و نیز رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

از تجزیه و تحلیل آماری اطالعات بیانگر آن است که بین شیوه های فرزند  است. نتایج حاصل

پروری مقتدرانه و مستبدانه با سبک های حل مساله رابطه معنا دار وجود دارد که این رابطه در 

مورد شیوه فرزند پروری مقتدرانه مثبت و در مورد شیوه فرزند پروری مستبدانه معکوس می باشد. 

رزند پروری سهل گیرانه و سبک های حل مساله فرزندان رابطه معنا داری وجود نیز بین شیوه ف

شیوهای فرزند پروری مقتدرانه و مستبدانه ندارد. همچنین یافته های این تحقیق نشان می دهد که 

از بین شیوه های فرزند پروری به ترتیب بیشترین ضریب تاثیر را دارند و این دو شیوه فرزندپروری 

 از توان پیش بینی مناسب برخوردارند.  p < (1.19)صد اطمینان در 59با 

: شیوه های فرزند پروری )مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه(، سبک های حل مساله، واژگان کلیدی

 متوسطه اول
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 مقدمه

از طریق ساختار و فرآیند خود اولین و مهم ترین محیطی که کودک بیشترین تماس را با آن دارد، محیط خانواده می باشد. خانواده 

 کانون و جامعه بنای زیر سنگ باید را خانواده واقع در می تواند شخصیت و رشد ذهنی و عقالنی کودک را تحت تاثیر قرار دهد.
 و بروز مبدا خویشاوندی، روابط و اجتماعی پایدار مناسبات مستحکم شالوده و احترام مورد و واال های ارزش و رسوم سنت، اصلی
 حساب به انسانی روح تعالی و اخالق اندیشه، فکر، پرورش مهد و افراد میان روابط ترین صمیمانه کانون و انسانی عواطف ظهور
 وکانون انسانی عواطف بروز مبدا بلکه است، خود اعضای معنوی و تکاملی مادی، عاطفی، نیازهای تامین محل تنها نه  خانواده .آورد

 است خانواده سالمت و رشد گرو در جامعه بالندگی و سالمت که آنجا از و هست نیز فردی بین تعامالت و روابط ترین صمیمانه
 در را خاصی های شیوه خانواده هر (.13٣1،[3]است )ساروخانی نیامده پدید خانواده تاثیر از فارغ اجتماعی های آسیب از یک هیچ

 عوامل از متاثر شود می نامیده 1پروری فرزند های شیوه که ها شیوه این .گیرد می بکار خویش فرزندان اجتماعی و فردی تربیت

 که والدین های رفتار و اعتقادات نگرشها، بنابراین. باشد می غیره و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عوامل جمله از مختلفی
 خصوصیات تثبیت و شخصیت تکوین در مهمی بسیار عامل کند، می پیدا نمود پروری فرزند های شیوه یا خانوادگی الگوی قالب در

 (.1332،  [1]پاکنژاد و شولی )کارگر شود می محسوب هویت و فرزندان اخالقی

 یکدیگر، با تعامل در یا مجزا طور به که است ویژه یی یرفتارها و ها روش شامل پیچیده، فعالیتی به عنوان فرزندپروری

 کردن اجتماعی و کنترل والدین جهت های  تالش گر بیان پروری، فرزند سبک اساس و پایه . گذارد می تأثیر کودک رشد بر

 روی ای گسترده موقعیت های در که است یندوال رفتارهای از هایی ترکیب فرزندپروری های سبک واقع باشد در می فرزندانشان

 را ویژگی سه خود مطالعات در (1335 ،]9[همکاران و )شهامت 2پدید می آورند. بامریند را دوامی با پروری فرزند جو و دهند می

 روابط و پذیرش( 1  از: است عبارت ویژگی سه این سازد می جدا مؤثر چندان نه روشهای از را مؤثر روش که سازد می آشکار

، و  سهل گیرانهمقتدرانه ،  :شود می مشخص فرزندپروری سبک سه ویژگی سه این تعامل از دادن. استقالل( 3 ، کنترل( 2 نزدیک،

 شود. سبک می مشخص مناسب دادن استقالل و سازگارانه کنترل روش نزدیک، روابط و مستبدانه. سبک مقتدرانه با پذیرش

 سبک با والدین است. دادن پایین نظر استقالل از و باال ی اجبار کنترل نظر از پایین، نزدیک روابط و پذیرش نظر از مستبدانه

 د.کنن می اعمال خود فرزندان رفتار بر کمی کنترل و نیستند متوقع داده، یرا نشان پذ و مهرورز روشی گیرانهسهل  پروری فرزند

 این انجام به قادر اگر و هنوز حتی کنند تصمیم گیری خودشان باشند که سنی هر در دهند می اجازه خود فرزندان والدین به این

 اهمیت .شود می احساس مستمر طور به عالقه و محبت و سرزندگی، نشاط آن در که است ای خانواده ، سالم خانواده . نباشند کار

 ریسک در خانواده فرد هر واقع در . کند می فراوانی کمک آن اعضاء روانی بهداشت به که است دلیل به این سالم خانواده وجود

 عضو رشد نشانه را اشتباهات این و ، است طبیعی امر  یک اشتباه بروز که داند می و پذیرد می باز آغوش با را دیگری کردن

 (.1351 ،[9]حسینی و )صادقی داند می خانواده

سبک های حل  به توان می جمله آن از که دهد می قرار تاثیر تحت را فرزندان های ویژگی از بسیاری توانند می های تربیتیشیوه 

را فرایند شناختی و رفتاری تعریف می کنند که افراد با بهره  9( سبک حل مساله1551)]12[ 3کسیدی و النگ.کرد مساله اشاره

                                                           
1 - Parental Styles 

9 - Baumrind 

3 - Cassidy & Long 

4 - Problem-solving Styles 
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بدیهی  . گیری از آن راهبردهای موثری را برای مقابله با موقعیت های مساله زا در زندگی روزمره شناسایی و پیشنهاد می کنند

ترجیح داده و مورد استفاده قرار  است که افراد در مواجعه با مسایل به یک شیوه پاسخ نمی دهند بلکه هر فردی یک سبک خاص را

می دهد.محققین مذکور معتقدند که افراد با شش سبک خالق ،اعتماد ،گرایش ،درماندگی ،کنترل و اجتناب در مقابل مسایل 

 واکنش نشان می دهند.

زا  سبک حل مساله خالق نشان دهنده برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر حسب موقعیت های مساله

است.سبک اعتماد بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکالت است.سبک گرایش نگرش مثبت نسبت به مشکالت و تمایل به 

مقابله رو در رو با آنها نشان می دهد.سبک درماندگی بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت های مساله زا می باشد.سبک کنترل به تاثیر 

درونی در موقعیت های مساله زا اشاره دارد و سبک اجتناب گویای تمایل به نادیده گرفتن مشکالت به  کنترل کننده های بیرونی و

(. سه سبک نخست شیوه های حل مساله سازنده و سه سبک بعدی شیوه های حل 1551)کسیدی و النگ،  جای مقابله با آنهاست

ش مداخله درمانی موثر کاربردهای زیادی یافته است برای طیف مساله غیرسازنده خوانده می شوند. مساله گشایی به عنوان یک رو

بررسی رابطه بین شیوه ی  بهلذا  پژوهش حاضر  وسیعی از مشکالت عادی زندگی و اختالالت رفتاری به کار گرفته می شود.

 پرداخته است.با سبک های حل مساله فرزندان  )مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه( فرزندبروری والدین

 پژوهش روش

پژوهش حاضر بر اساس شیوه گردآوری اطالعات، یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که هدف آن توصیف چگونگی روابط 

میان متغیرهای مورد مطالعه یعنی: شیوه های فرزندپروری و سبک های حل مساله است که در آن شیوه های فرزندپروری و انواع 

سبک های حل مسأله )درماندگی، مهارگری، خالقانه، غییر پیش بینی کننده هستند و آن )مقتدرانه، مستبدانه، سهل گیرانه( مت

 متغییر پیش بینی شونده هستند. اعتماد، اجتناب و گرایش(

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

مدرسه پنج که در  )سوم راهنمایی(پسر مقطع متوسطه اول کالس نهم دانش آموز 111از  استجامعه آماری پژوهش حاضر عبارت 

انتخاب نمونه مورد مطالعه بر اساس روش نمونه .مشغول به تحصیل می باشند هستند 59-59شهرستان خنج در سال تحصیلی 

گیری تصادفی خوشه ای از تمام مدارس شهرستان خنج انجام گرفته است. ابتدا از بین تمام مدارس پسرانه شهر خنج به صورت 

 های هدف تشریح از پسدانش آموز انتخاب شدند. 21کالس و از هر کالس  1هر مدرسه  مدرسه انتخاب و سپس از 9تصادفی، 

 و آموزان دانش والدین از یکی توسط بامریند پروری فرزند های شیوه پرسشنامة ها، آزمودنی همکاری و مشارکت جلب و پژوهش

 .شد تکمیل آموزان دانش خود سبک های حل مساله توسط نامة پرسش

 ابزار

آزمون شیوه های فرزند پروری والدین و آزمون سبک های حل مساله مورد استفاده  پرسشنامه کاغذی شاملاز دو  تحقیق حاضردر 

 31توسط دیانا بامریند طراحی شد.  15٣2: این پرسشنامه در سال  [11]پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا بامریند قرارگرفت.

پرسش،  11پرسش، شیوه مستبدانه و  11پرسش، شیوه مقتدرانه،  11فرزندپروری را می سنجد؛ پرسش این پرسشنامه سه شیوه 

درجه ای لیکرت تبعیت می کند، بدین  9الگوی پاسخ دهی به سوال ها از مقیاس شیوه سهل گیرانه را مورد سنجش قرار می دهد.

لفم، نظری ندارم، موافقم،کامال موافقم( پاسخی را انتخاب پاسخ )کامال مخالفم، مخا 9صورت که از والدین خواسته می شود از بین 

( است. این پرسشنامه قبالً 9-9-3-2-1کنند که مطابقت بهتری با وضعیت موجود دارد. نمره گذاری این پرسش نامه به ترتیب)

یی این پرسشنامه را برای ( مورد استفاده قرار گرفته است.اسفندیاری پایایی بازآزما13٣5( و بینم )13٣9) [1]توسط اسفندیاری

 %31گزارش کرده است. میزان پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی،  %٣3و اقتدار منطقی  %٣٣برای استبدادی  %15آزادگذاری 
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( همچنین در مورد 1551)]11[ 9برای اقتدار منطقی پدران گزارش شده است. بوری %52برای استبدادی %39برای آزادگذاری 

( او %92اقتدار منطقی )( و %91شنامه نتایج زیر را گزارش کرده است: مستبد بودن پدر رابطه معکوس با آزادگذاری )اعتبار پرس

( برای محاسبه روایی از)روش بازآزمایی( استفاده کد و نتایج زیر به دست آورد.و همچنین )ثبات درونی( را با 1551) یدارد. بور

 اقتدار منطقی بدست آورد %32برای استبدادی و  %39برای سهل گیر و %٣9اسبه نمود که استفاده از فرمول)آلفای کرونباخ( مح

 (.13٣3، [3])مهرافروز

برسش  29( ساخته شده است و دارای 1551، توسط کسیدی و النگ )پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و النگ

ل مساله خالقانه ، اعتماد در حل مساله ، سبک است که شش عامل درماندگی در حل مساله ، مهارگری حل مساله ، سبک ح

( بایایی این آزمون را با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ ، برابر 2112اجتناب و سبک گرایش را می سنجد . محمدی و صباحی )

ایایی به دست پبود. میزان  ٣٣/1( بابر 1351) [2]ور، خیرالدین و اژه ایپگزارش نمودند. همچنین ، ضریب آلفا در بررسی بابا 11/1

بود. این طرح ، از نوع طرح های همبستگی است و داده ها و  ٣9/1آمده ی این مقیاس در این بژوهش از طریق آلفای کرونباخ برابر 

 ویرایش مورد تحلیل قرار گرفت.  SPSS 11 رگرسیون با استفاده از نرم افزارضرایب 

 یافته ها

 الف: یافته های توصیفی

های  شامل تعداد افراد، میانگین، انحراف معیار و دیگر ویژگی ن بخش به بررسی ویژگی های توصیفی افراد مورد بررسی کهدر ای

 پرداخته شده است.آماری آزمودنی ها می باشد، 

 
 آمار توصیفی صفات مورد ارزیابی :1ل وجد

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینمم تعداد 

  مقتدرانه والدینفرزند پروی  شیوه

111 

 

21 99 25.91 9.13 

 2.55 29.91 39 19 مستبدانه والدینفرزند پروی  شیوه

 3.12 21.٣٣ 33 22 سهل انگارانه والدینفرزند پروی  شیوه

   2.12 13.39 21 11 111 شیوه های حل مساله فرزندان

 
می باشد  سبک های حل مساله فرزندانو  والدینفرزند پروری  شیوه هاینشان دهنده آمار توصیفی صفات  1بررسی نتایج جدول 

فرزند  شیوه میانگین ، 91از نمره کل  25.91 مقتدرانهفرزند پروری  شیوهو با توجه به داده های حاصل میانگین میزان عددی 

می باشد  91از نمره کل  21.٣٣پروری سهل انگارانه والدین فرزند  شیوه میانگین و 91از نمره کل  29.91 مستبدانهپروری 

بررسی نتایج جدول همچنین می باشد.  29نمره کل  از 13.39فرزندان سبک های حل مساله میانگین نمره  همچنین برای میزان 

می باشد. همچنین مینیمم نمره  99و ماکزیمم آن  21نشان می دهد که مینیمم عدی نمره شیوه فرزند پروری مقتدرانه والدین 

بدست آمد . بررسی نتایج جدول به منظور بررسی  39و ماکزیمم آن   19وری مستبدانه والدین در این پژوهش  شیوه فرزند پر

                                                           
3 - Buri 
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می  33و ماکزیمم آن  22نمرات شیوه فرزند پروری سهل انگارانه والدین نشان داد که مینیمم نمره افراد در شیوه سهل انگارانه 

 می باشد. 21و ماکزیمم آن  11نش آموزان مورد ارزیابی در این تحقیق باشد. همچنین مینیم نمره سبک های حل مساله دا

 :یافته های استنباطیب:

 همبستگی بین نمرات فرزندپروری مقتدرانه و سبک های حل مساله فرزندان :2جدول 

 (*) 1.135 همبستگی پیرسون

 1.11 سطح معنی داری

 111 تعداد

نشان می دهد  2بررسی همبستگی بین نمرات شیوه های فرزند پروری مقتدرانه والدین با سبک های حل مساله فرزندانشان جدول 

 که بین میزان سبک های حل مساله فرزندان و میزان نمره شیوه فرزند پروری مقتدرانه والدین ارتباط مثبت و معنی دار در سطح 

تحقیق در ارتباط با وجود رابطه بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه و سبک های حل مساله  درصد وجود دارد. در نتیجه فرض 9

 فرزندان مورد قبول می باشد.

 همبستگی بین نمرات فرزندپروری مستبدانه و  سبک های حل مساله فرزندان :3جدول 

 (*)-1.951 همبستگی پیرسون

 1.13٣ سطح معنی داری

 111 تعداد

نشان می دهد  3بین نمرات شیوه های فرزند پروری مستبدانه والدین  با سبک های حل مساله فرزندان جدول بررسی همبستگی 

درصد  9که بین نمرات شیوه فرزند پروری مستبدانه با میزان سبک های حل مساله فرزندان ارتباط منفی و معنی دار در سطح 

ن مورد او سبک های حل مساله فرزند مستبدانه طه بین شیوه فرزند پروریدر نتیجه فرض تحقیق در ارتباط با وجود راب وجود دارد.

 قبول می باشد.
 : همبستگی بین نمرات فرزندپروری سهل گیرانه و  سبک های حل مساله فرزندان9جدول 

 1.113 همبستگی پیرسون

 1.939 سطح معنی داری

 111 تعداد

 

 9مساله فرزندان و میزان نمرات شیوه فرزند پروری سهل گیرانه والدین جدول در ارتباط با فرضیه سوم، بین میزان سبک های حل 

 درصد بدست نیامد. در نتیجه فرض تحقیق در ارتباط با وجود رابطه بین شیوه فرزند پروری 9ارتباط معنی دار آماری در سطح 

 و سبک های حل مساله فرزندان مورد قبول نمی باشد. سهل گیرانه

 شیوه های فرزند پروریاز طریق  های حل مسالهسبک پیش بینی ج: 

در نهایت برای بررسی این فرض که شیوه های فرزندپروری پیش بینی کننده معناداری برای میزان سبک های حل مساله دانش 

 ارائه شده است.  1و  9(، به کار برده شد. نتایج این تحلیل در جداول Enterآموزان می باشند، روش آماری رگرسیون به شیوه )
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 والدین )متغیر پیش بین( فرزندپروری های شیوه اساس بر سبک های حل مساله)متغیر مالک( واریانس تحلیل :9 جدول

مجموع  

 مجذورات

(S.S) 

 درجه آزادی

(df) 

میانگین 

 مجذورات

(M.s) 

 ی آزمونآماره

(F) 

 ضریب تعیین

(R2) 

 سطح معناداری

(sig) 

 1.112 1.٣9٣ 91.3٣3 1315.912 3 3593.91٣ رگرسیون

    21.159 1٣1 9111.221 مانده باقی

     1٣5 3913.٣23 مجموع

 

پروری(  فرزند شیوه های بین ) پیش متغیرهای طرف )حل مساله( به مالک متغیر رگرسیون که دهد می نشان 9 جدول مندرجات

 تبیین و بینی پیش را مالک متغیر تغییرات قادرند بین پیش متغیرهای رو این از . است دار معنی درصد 9سطح  آماری در نظر از

 .کنند

 )حل مساله( متغیرمالک تبیین در مستقل متغیرهاینتایج بررسی ضرایب رگرسیون جهت تعیین نقش  1جدول 

متغیر های 

 پیش بین

ضرایب 

رگرسیون 

استاندارد 

 (B)نشده

انحراف  خطای

 (SE) معیار

ضرایب رگرسیون 

 استاندارد شده

(β) 

 آماره ی آزمون

(t) 

 سطح معناداری

(sig) 

 ضریب

 تعیین

(R²) 

  1.111 1.93  2.31 19.51 مقدار ثابت

 

1.912 

 1.111 9.91٣ 1.913 1.193 1.9٣9 سبک مقتدارنه

 1.111 -2.٣13 -1.311 1.131 -1.395 سبک مستبدانه

سبک سهل 

 گیرانه

1.115 1.1٣9 1.113 1.112 1.591 

دهد. شیوه های فرزند پروری در  می متغیرمالک )سبک های حل مساله( نشان تبیین در را مستقل متغیرهای سهم 1جدول  

( درصد سبک های حل مساله را تبیین و پیش بینی می کند. ضریب تاثیر شیوه های فرزند پروری مقتدرانه، 1.91مجموع )

است. شیوهای فرزند پروری مقتدرانه و مستبدانه از بین شیوه های  1.115، و -1.395، 1.9٣9گیرانه به ترتیب  مستبدانه و سهل

از توان   p < (1.19)درصد اطمینان  59فرزند پروری به ترتیب بیشترین ضریب تاثیر را دارند و این دو شیوه فرزندپروری با 

 پیش بینی مناسب برخوردارند. 

 یبحث و نتیجه گیر

در این بررسی  مورد بررسی قرار گرفت. سبک های حل مساله فرزندانبر  شیوه های فرزند پروری والدین در تحقیق حاضر تأثیر 

شیوه  فرزند پروری مقتدرانه والدین  و سبک های حل مساله فرزندان رابطه مثبت و معنی دار در  دهد که بین نتایج نشان می

درصد وجود  9درصد و بین فرزند پروری مستبدانه والدین و سبک های حل مساله فرزندانشان رابطه معنی دار در سطح  9سطح 
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سبک های حل مساله بیشتر باشد  پروری مستبدانه والدیننمره سبک فرزند  البته این رابطه معکوس است یعنی هر چه  دارد.

( نیز همسو است. آنان بیان 13٣٣طلب، معماریان )زنده های تحقیق حاضر همچنین با نتایج بابایی،یافتهتر است. پایین فرزندان

فت. لذا هر چه رفتار منفی فرزندانشان افزایش یاخالقیت کنند که والدینی که در آموزش مهارتهای رفتاری مشارکت داشتند می

 رود.کودکان آنان باالتر می خالقیتوالدین کاهش یابد و رفتارهای مناسب ومثبت بیشتری جایگزین شود، 

فرزند  شیوهبین میزان نمرات رابطه مثبت و معنی دار نتایج بدست آمده از نتایج تحقیق در مجموع نشان دهنده وجود 

حل مساله فرزندان می باشد.  این مطلب نشان دهنده تاثیر مثبت  فرزندپروری مقتدرانه  بر و سبک های  مقتدرانه والدینپروری 

همچنین نتایج نشان داد که بین این شیوه تربیتی با تمامی خرده مقیاس ها و نیز  .میزان سبک های حل مساله فرزندان می باشد

یگر سو بین این شیوه تربیتی با تمامی خرده مقیاس ها و نیز نمره کل حل مساله سازنده، رابطه مثبت معنادار وجود داشت. از د

( 1352)نتایج بدست آمده با نتایج دولت آبادی و همکاران   نمره کل حل مساله غیر سازنده، رابطه منفی معنادار وجود داشت.

 وجود معنادار مثبت ارتباط بزهکاری به منفی نگرش با منطقی اقتدار پروری فرزند سبک بینمطابقت دارد. آنها نشان دادند که 

 دارد.  وجود معنادار مثبت رابطه بزهکاری به مثبت نگرش با گیرانه سهل و استبدادی پروری فرزند های سبک بین همچنین  .دارد

درصد بین میزان فرزند پروری  9نتایج همبستگی نمرات  بین صفات مورد بررسی ارتباط  منفی و معنی دار در سطح   

مستبدانه والدین  و سبک های حل مساله  فرزندان نشان داد. با توجه به این مطلب فرض تحقیق مبنی بر تاثیر سبک فرزند پروری 

له  مورد قبول می باشد و نتایج تجزیه همبستگی حاکی از تاثیر گذاری منفی این مستبدانه والدین  بر میزان سبک های حل مسا

همچنین نتایج نشان داد که بین این شیوه تربیتی با تمامی خرده مقیاس ها سبک بر میزان سبک های حل مساله  فرزندان داشت. 

و بین این شیوه تربیتی با تمامی خرده مقیاس ها و و نیز نمره کل حل مساله سازنده، رابطه منفی معنادار وجود داشت. از دیگر س

 (2111) ]5[ بشارت و عزیزینتایج بدست آمده با نتایج   نیز نمره کل حل مساله غیر سازنده، رابطه مثبت معنادار وجود داشت.

ین ارتباط والد گرایی ا کمالب گیرانه سهل و استبدادی فرزندپروری های که بین سبک دادند نشان تحقیقی در مطابقت دارد. آنها

 فرزندانشان و خود از غیرمعقول گاهی اوقات و باال بسیار انتظارات که هستند افرادی کمال گرا والدین معنادار وجود دارد. مثبت

با  بخورند. شکستی فرزندانشان یا و خود پروازانه بلند اهداف و آرزوها به رسیدنراه  در مبادا که هستند این نگران همواره و دارند،

بررسی نتایج همبستگی بین صفات مورد ارزیابی رابطه معنی دار آماری بدست نیامد. همچنین نتایج نشان دادند که این شیوه 

نتیجه تحقیق حاضر با نتیجه تربیتی با خرده مقیاس اجتنابی و نیز نمره کل حل مساله غیر سازنده، رابطه مثبت معنادار داشت. 

سهل  شیوه به آنها والدین که آموزانی دانش دادند نشان در تحقیقی  ( همسو می باشد. آنها2113) [13]تحقیق  ست وآسودانی

 همکاران و دهند. همچنین عبدی می نشان خود از تحصیلی زمینه در ضعیفی عملکردبسیار مدرسه در کنند می رفتار گیرانه

 می استفاده سهل گیرانه و استبدادی فرزندپروری های سبک از بیشتر بزهکار تحقیقی نشان دادند که والدین نوجوانان در( 2111)

همچنین در تحقیقی که  کنند. استفاده می منطقی اقتدار پروری فرزند های سبک از عادی نوجوانان والدین که حالی در ، کنند

 سهل پروری فرزند شیوة والدین، فرزندپروری های شیوه بین ( انجام گرفت، نشان داده شد که از1351توسط باباپور و همکاران )

 سردرگم هویتی سبک از که نوجوانانی که است این بیانگر که داشت اجتنابی سردرگم هویت با را مثبت رابطة  بیشترین گیرانه

 هستند. گیرانه فرزندپروریسهل ة شیو با والدینی دارای برخوردارند اجتنابی

انتظارات و در نهایت  عملکرد، روش های تربیتی والدین اثرات طوالنی بر رفتار، پژوهش ها نشان می دهند که بطور کلی،

والدینی که اجازه نمی  مثالً والدین سختگیر و دیکتاتور مانع پیشرفت وخالقیت کودک می شوند. بر شخصیت افراد در آینده دارند.

در نتیجه این قبیل کودکان در آینده افرادی روان آزرده و  دهند کودک ابراز وجود کند مانع بروز استعدادهای بالقوه او می شوند و

نحوه تربیت والدین را به کودکان منتقل می کنند و این  فرزند پروری والدین، سبک هایبا توجه به اینکه . پرخاشگر خواهند شد

اله  تأثیر زیادی داشته امر در شکل گیری شخصیت فرد مؤثر است و نیز نظر فرد نسبت به خود می تواند بر سبک های حل مس
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. هر چند بایستی در تفسیر و نتیجه کار به موارد تاثیر گذار دیگر مثل وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر موارد که باشد

  کودک را متاثر از خود می کند توجه داشت.

مقتدر در پرورش کودکانی که مهارت ( که والدین 15٣2) بامرینددر کل با توجه به نتیجه بدست آمده از پژوهش و  بیان 

 )ماسن، به دلیل اینکه بیش از والدین سهل گیر و خودکامه به شیوه های تربیت کودک خود اعتماد دارند اجتماعی دارند موفق اند،

 می توان نتیجه گرفت که بهترین روش جهت پرورش کودکان شیوه فرزند پروری مقتدرانه  می باشد. (1331،[٣]یاسایی
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