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Email:Alish4534@gmail.comپرستاري و مامایی                                    دانشکده عباس،بندر، علی شیخی: نویسنده مسئول*

ط آن با مشکالت رفتاري کودکانسبکهاي فرزندپروري و ارتبا
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رانیرشت، االن،یگیدانشگاه علوم پزشک،یی، دانشکده پرستاري و مامای، مرب)اطفال(گروه پرستاري) 1
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17/1/1392: تاریخ دریافت مقاله
9/5/1392: تاریخ پذبرش مقاله

چکیده
گذار تأثیریکی از عوامل سبکهاي فرزندپروري . دتشکیل می دههیجانی بیشترین شکل آسیب شناسی روانی کودك رامشکالت رفتاري و:مقدمه

.دگردمنجرو بکار گیري سبکهاي ناکارآمد می تواند به پیامدهاي منفی متعددي از جمله مشکالت رفتاري بودهشکل گیري شخصیت کودکان بر
.صورت گرفته استساله 12تا 6تعیین سبکهاي فرزندپروري و ارتباط آن با مشکالت رفتاري کودکانبا هدف این پژوهش :هدف

ساله اول تا پنجم ابتدایی مدارس 12تا 6دانش آموز 741بر روي می باشد که تحلیلی از نوع توصیفی مطالعه  مقطعی هش یک وپژاین :روش کار
داده ها با استفاده از دو بود و روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي . انجام شد1390ی ناحیه یک و دو شهر رشت در سال دولتی و غیردولت

آزمون هاي آمار توصیفی وشاخص هاي با کمک وشدهفرم گزارش معلم گردآوريو)Baumrind(سبکهاي فرزندپروري بامریندپرسشنامه 
.ندتحلیل شدتجزیه وStepwiseرگرسیون خطی چندگانه به روش ی پیرسون وضریب همبستگمار استنباطی مانندآ

درصد از کودکان 1/12همچنین . بودند) ٪5/96(نتایج نشان داد که والدین اکثر واحدهاي مورد پژوهش داراي سبک فرزندپروري مقتدرانه : نتایج
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک .درونی سازي شده بودنددرصد از آنان داراي مشکالت 9/8داراي مشکالت برونی سازي شده و 

رابطه منفی معنادار)> 02/0p(مشکالت برونی سازي شده و هم با) > 003/0p(مقتدرانه هم با مشکالت رفتاري درونی سازي شدهفرزندپروري
006/0p(با مشکالت رفتاري درونی سازي سبک فرزندپروري سهل گیرانه تنها.دارد .رابطه مثبت معنادار داشت)>

، سطوح مناسبی از استقالل و ارتباط دوسویه کودك و فرزندپروري مقتدرانه که با ترکیبی از کنترل به همراه حمایت عاطفی باال:نتیجه گیري
نظارت کم و بی تفاوتی نقش مهمی در پیشگیري از مشکالت رفتاري در کودکان دارد، همچنین سبک سهل گیرانه که با ،مشخص میگرددینوالد

.والدین نسبت به رفتار کودك مشخص میگردد می تواند منجر به بروز مشکالت رفتاري در کودکان گردد

اختالالت رفتاري کودکان، فرزند پروري، والدین:کلیدواژه

مقدمه
کودکان به عنوان یکی از گروههاي سنی آسیب 

.ارندپذیر در معرض انواع مشکالت روانشناختی قرار د
فرآیند فعال رشد وتأثیرتحت این سنین آسیب پذیري در

مقتضیات خاص مراحل آن از یک طرف و کنترل شرایط 
محیطی و موقعیتی کودك توسط بزرگساالن از طرف دیگر 

هیجانی که بیشترین شکل مشکالت رفتاري و. )1(قرار دارد
جریان در، تشکیل می دهدآسیب شناسی روانی کودك را

و به )2(می شودایجادکودکانتکامل برخی ازرشد و
شرایطی اطالق می شود که در آن پاسخهاي هیجانی 
رفتاري کودك با هنجارهاي فرهنگی، سنی و قومی تفاوت 

، مراقبت ازبطوریکه بر عملکرد تحصیلی،دنداشته باش
کالس و رفتار درخود، روابط اجتماعی، سازگاري فردي،

برخی از .)3(منفی بگذاردتأثیرنیزويسازگاري در محیط 
پژوهشگران مشکالت رفتاري را به دو دسته بزرگ 
مشکالت رفتاري درونی سازي شده و مشکالت رفتاري 

مشکالت رفتاري برونی .شده تقسیم کرده اندبرونی سازي
سازي الگوهاي رفتاري ناسازگاري هستند که مشکالتی را 

فتار قانون شکنانه و از قبیل ر(براي دیگران ایجاد می کنند
مشکالت رفتاري درونی سازي مشکالتی و) پرخاشگرانه

هستند که معطوف به درون تلقی می شوند و عالئم آنها با 
نظیرکنترل شده رابطه دارند رفتارهاي بیش از حد

)4،5(شکایات جسمانیاضطراب، افسردگی، گوشه گیري و
مشکالت رفتاري معموالً نخستین بار در سالهاي 

تا 8آغازین دوره ابتدایی مشاهده می شود و بین سنین 
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ن در آو میزان شیوع)6(سالگی به اوج خود می رسد15
درصد برآورد شده 20تا5میان کودکان سن مدرسه بین 

میزان شیوع مشکالت رفتاري در بین ایران نیزدر).7(است
1420رويکودکان دبستانی طی تحقیق اسالمیه بر

پژوهش غباري بناب درو)8(درصد1/31کودك دبستانی
دانش آموز مقطع دبستان در 1407همکاران بر روي و

همکاران و در تحقیق خدام و)3(درصد 3/20شهر تهران 
درصد 21گرگان کودك دبستانی شهر2600روي بر

.)9(برآورد شده است
آنچه مسلم است مشکالت رفتاري کودکان 

ه اي هستند که براي اختالالت شایع و ناتوان کنند
خود کودکان مشکالت بسیاري را ایجاد معلمان، خانواده و

می کنند و با میزان باالیی از معضالت اجتماعی 
کودکان دچار اختالالت رفتاري از دامنه توجه .)9(همراهند

ارتباط با اعضاي کوتاه و عزت نفس پایین برخوردارند و در
کالت متعدد بوده و به مردم و اطرافیان داراي مش،خانواده

از مهمترین عوامل در علت شناسی. )10(آسانی ناکام می شوند
از جمله و)11(این مشکالت متغیر هاي خانوادگی هستند

عوامل خانوادگی که طرز رفتار فردي و اجتماعی و سایر 
خصوصیات رفتاري و شخصیتی فرد را تعیین می کند 

.سبکهاي فرزند پروري والدین می باشد
بکهاي فرزندپروري روشهایی هستند که والدین س

این سبک ها .در برخورد با فرزندان خود اعمال می کنند
تأثیردر شکل گیري و رشد شخصیتی و رفتاري آنها 

تحقیقات معاصر در شیوه هاي ).12(فراوان و عمیقی دارد
در )Baumrind(مطالعات بامریندتأثیرفرزندپروري تحت 

بامریند. )13(واده هاي آنان قرار داردمورد کودکان و خان
)Baumrind( سه سبک فرزندپروري مستبدانه، مقتدرانه

پژوهشهاي انجام شده بر . و سهل گیرانه را ارائه کرده است
روي این سه سبک نشان داده است که هرکدام از این 
سبکها می تواند پیامدهاي مثبت و منفی در کودکان را به 

تقاضاي باالي سبک مستبدانه با . )14(همراه داشته باشد
با پیامدهاي والدین و پاسخ دهی کم آنها مشخص می شود

سازي منفی مانند مشکالت رفتاري درونی سازي و برونی
سبک فرزندپروري مقتدرانه با ترکیبی . )16،15(همراه است

حمایت باالي عاطفی، سطوح مناسبی از از مهارگري و
مین می أرا تان کودك و والداستقالل و ارتباط دوسویه می

این سبک با پیامدهاي تحولی مثبت همچون . کند
پیشرفت تحصیلی باالتر، اتکا به خود بیشتر، انحراف 

در . ط بهتر با همساالن همراه استبرفتاري کمتر و روا
پاسخ دهی سبک سهل گیرانه که با تقاضاي کم والدین و

یش از حد به باالي آنها مشخص می شود، والدین با توجه ب
این شیوه . )17،15(فرزندان انتظارات کمی از آنان دارند

تربیتی با پرخاشگري، رفتار ضد اجتماعی، موفقیت ضعیف 
تحصیلی و مشکالت رفتاري آشکار در کودکان همراه 

).18(است
با توجه به مفهوم و تعریف انواع سبک هاي 

نگ نها با توجه به نوع فرهآهر یک از تأثیرفرزندپروري 
معنی بدین ترتیب.حاکم بر جامعه می تواند متفاوت باشد

مفهوم فرزندپروري مستبدانه در فرهنگ یک جامعه و
آزاد متفاوت بوده وسنتی می تواند با یک جامعه فردگرا و

فرزندپروري مستبدانه در یک جامعه سنتی ممکن تأثیر
مخرب است نسبت به یک جامعه آزاد آنقدر مضر و

نتایج یک تحقیق در شیراز نشان داد که .)19(نباشد
فرزندان خانواده هایی که از سبک مقتدرانه استفاده کرده 

. )20(بودند از مهارتهاي اجتماعی کمتري برخوردار بودند
سبکهاي فرزندپروري می تواند پیش آنچه مسلم است

،رفاه،اجتماعی، عملکرد تحصیلیبینی کننده رشد روانی و
. فتاري فرزندان در آینده باشدسالمت و مشکالت ر

شناخت بهتر مشکالت رفتاري در دوران کودکی میتواند 
از . ینده باشدآثرتر برنامه هاي مؤمبنایی براي طراحی 

آنجاییکه تاکنون مطالعات اندکی در مورد تعیین سبکهاي 
فرزندپروري و شیوع مشکالت رفتاري کودکان در استان 

هدف تعیین سبکهاي بااین تحقیقگیالن انجام شده،
فرزندپروري والدین و ارتباط آن با مشکالت رفتاري کودکان

.انجام شده استدر مدارس ابتدایی در شهر رشت،
روش کار

–پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی
12تا 6ن را کلیه دانش آموزان آتحلیلی است و جامعه 

ه در سال ساله پایه هاي اول تا پنجم مقطع ابتدایی ک
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در نواحی یک و دو آموزش و پرورش 90-91تحصیلی 
. شهر رشت مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دهد

دانش آموز  به استناد نتایج مطالعه 741نمونه اي به حجم 
همکاران و به روش تصادفی خوشه اي موسوي وسید

بدین منظور ابتدا جامعه پژوهش بر .)23(انتخاب شدند
موزش و پرورش، نوع مدارس، جنسیت و اساس مناطق آ

به این صورت ابتدا تعداد . همچنین کالس طبقه بندي شد
هرکدام بطور جداگانه 2و 1دانش آموزان مدارس نواحی 

تعداد نمونه بر جمعیت کل دانش آموزان تقسیم و در
کالس 39در نهایت  تعداد برآورد شده ضرب شد و

شه در نظر گرفته انتخاب گردید و هر کالس بعنوان خو
شرایط ورود به مطالعه شامل اشتغال به تحصیل در .شد

یکی از پایه هاي اول تا پنجم دبستان در مناطق یک و دو 
12تا 6و دارا بودن سن آموزش و پرورش شهر رشت

.سال بود
.بودپرسشنامهدو ابزار گردآوري داده ها شامل 

پرسشنامه اول شامل فرم گزارش معلم
)Teacher Report Form(بود که براي اندازه گیري مشکالت

)ASEBA(رفتاري از نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخن باخ 
)Achenbach System of Empirically Based Assessment(

خرده 8عبارت و 120این پرسشنامه داراي . استفاده  شد
وشه گ،)سوال16(افسردگی /مقیاس شامل، اضطراب

، )سوال5(، شکایات جسمانی)سوال8(افسردگی/گیري
، )سوال15(تفکر، مشکالت)سوال11(مشکالت اجتماعی

، )سوال18(، رفتار قانون شکنی)سوال26(مشکالت توجه
هرکدام از عبارات . می باشد)سوال21(پرخاشگرانهرفتار

درجه اي لیکرت،3بر اساس یک مقیاس این پرسشنامه 
اه گذشته به وسیله معلم م2رفتار هاي حداقل با تأکید بر

ام فرم گزارش معلم از طریق نمره خ.تکمیل می گردد
پس از .االت در هر خرده مقیاس بدست می آیدجمع سؤ

با مراجعه به جدول تبدیل نمره محاسبه نمره هاي خام و
که در دفترچه راهنما به تفکیک Tخام به نمره هاي 

را Tمقیاس ها مشخص شده، می توان نمره هايجنس و
Tنمرات .فرد نیمرخی ترسیم کردبراي هراستخراج و

براي هر خرده شکل تبدیلی نمرات خام هستند، 

نشان دهنده دامنه بالینی، نمره 69بیشتر از Tنمره مقیاس 
Tنشان دهنده دامنه مرزي و نمره 69تا 65بینT

).21(مبین دامنه نرمال می باشد65کمتر از
)Baumrind(فرزندپروري بامریندپرسشنامه دوم فرم 

30که توسط والدین دانش آموزان تکمیل شده و شاملبود
عبارت به 10عبارت به شیوه سهل گیرانه،10. عبارت بود

عبارت به شیوه مقتدرانه اختصاص 10شیوه مستبدانه و
مخالفم تا حالته از کامال5ًداشت پاسخ ها با طیف لیکرت 

از . چهار طراحی شده استاز صفر تاموافقم با امتیاز کامالً
می شیوه سه نمره مجزا بدستاالت مربوط به هرؤجمع س

دهد شیوه اي که بیشترین نمره را به خود اختصاص. آید
به مثابه شیوه فرزندپروري آن والدین در نظر گرفته می 

.شد
دو پرسشنامه استاندارد بوده و در تحقیقات این

پرسشنامه در ایران نیز.ده استگوناگون از آنها استفاده ش
توسط )Baumrind(سبکهاي فرزندپروري بامریند

و فرم گزارش معلم توسط مینایی روانسجی )21(اسفندیاري
جهت جمع آوري اطالعات به تک تک .)22(شده اند

مدارس مورد نظر مراجعه و پس از اخذ رضایت نامه کتبی 
به "علمپرسشنامه فرم گزارش م"آگاهانه از والدین، 

معلمان کالسهاي مورد نظر تحویل و نحوه تکمیل آن 
سبکهاي "همچنین پرسشنامه.توضیح داده شد

اختیار والدین دانش آموزان بوسیله معلم در"فرزندپروري
داده شد و پس از تکمیل، با مراجعه مجدد به مدارس قرار

.مورد نظر پرسشنامه ها جمع آوري گردید
16نسخه SPSSم افزار داده هاي تحقیق تحت نر

و با استفاده از شاخص هاي آمار توصیفی و آزمون پیرسون 
جهت تعیین تأثیر هر . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

یک از سبک هاي فرزندپروري بر مشکالت درونی سازي و 
مقیاس خردهبرونی سازي از مشکالت رفتاري کودکان و 

Stepwiseهاي آنان از مدل رگرسیون چندگانه به روش

.استفاده گردید
نتایج

نتایج این تحقیق نشان داد اکثر واحدهاي مورد 
با میانگین و ) (%6/23(سال 10پژوهش در گروه سنی 
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و در پایه ) %3/58(دختر ،)08/9±45/1انحراف معیار
.بودندمشغول به تحصیل)%2/24(تحصیلی پنجم ابتدایی

ي در بین خانواده هادر ارتباط با فراوانی سبکهاي فرزندپرور
نتایج نشان داد که اکثریت والدین داراي سبک فرزندپروري

.)1جدول شماره(بودند) %5/96(مقتدرانه 
توزیع سبک هاي فرزند پروري در والدین واحد ها): 1(هرجدول شما

)درصد(تعداد متغیر

3)4/0(سبک فرزندپروري سهل گیرانه
23)1/3(سبک فرزندپروري مستبدانه
715)5/96(سبک فرزندپروري مقتدرانه

همچنین در ارتباط با فراوانی مشکالت رفتاري در 
درصد1/12بین جامعه مورد پژوهش نتایج نشان داد  که 

باالتر از نقطه جداسازي Tاز واحدهاي مورد پژوهش نمره
درصد از 9/8مرزي و بالینی براي مشکالت برونی سازي و 

جداسازي براي مشکالت درونی آنان نمره باالتر از نقطه
.سازي را کسب نمودند

جهت بررسی ارتباط سبکهاي فرزندپروري با 
مشکالت رفتاري کودکان از ضریب همبستگی پیرسون 

.استفاده شد
که همبستگی معناداري بین خرده داد نشان نتایج 

افسردگی، /اضطراب(مقیاس هاي مشکالت درونی سازي 
و سبک هاي ) جسمانیافسردگی و شکایات/گوشه گیري

.)2جدول شماره (فرزندپروري با یکدیگر وجود دارد
که داد نتایج تحلیل رگرسیون نشان همچنین 

سبک هاي فرزندپروري مقتدرانه و سهل گیرانه با ضرایب 
پیش بینی کننده هاي متغیر 085/0و -109/0بتا

سبک مشکالت درونی سازي هستند؛ بدین صورت 
با کاهش مشکالت درونی سازي و فرزندپروري مقتدرانه

در سبک فرزندپروري سهل گیرانه با افزایش این مشکالت 
).3جدول شماره (همراه استکودکان 

همبستگی به عالوه تحلیل رگرسیون نشان داد که 
معناداري بین خرده مقیاسهاي مشکالت برونی سازي

و سبکهاي فرزندپروري ) پرخاشگري و رفتار قانون شکنی(
).4جدول شماره (ردداوجود 

تحلیل رگرسیون در مورد مشکالت درونی سازي

بینی کننده پیش سبک فرزندپروري مقتدرانه داد کهنشان 
سبک به بیان دیگر .مشکالت برونی سازي می باشد

کاهش مشکالت رفتاري برونی بافرزندپروري مقتدرانه 
).5جدول شماره (مرتبط استسازي در کودکان

ريو نتیجه گیبحث
فرزندپروري سبک کهمطالعه نشان دادایننتایج

و برونی سازي ارتباط مقتدرانه با مشکالت درونی سازي
همسو با نتایج این .اشتمعنی دار اما معکوسی دماريآ

سید موسوي در دو مطالعه پژوهش یافته هاي قنبري و
با مشکالت رفتاري مشابه نشان دادند که سبک مقتدرانه

برونی سازي رابطه معنی دار و معکوسی درونی سازي و
نیز در مطالعه )Stainberge(استینبرگ. )17،23(دارند

سبک فرزندپروري مقتدرانه منجر به خود نشان داد که
کاهش عالئم مشکالت رفتاري درونی سازي و برونی سازي 

در همچنین ).24(در نمونه هاي مورد پژوهش شده است
رابطه بین تعیینران با هدف و همکا)Reitz(مطالعه ریتز

ه فرزندپروري و مشکالت درونی و برونی سازي نشان داد
سبک مقتدرانه با کاهش مشکالت فرزندپروري باکه شد 

در مطالعه .)25(تدرونی سازي در کودکان همراه بوده اس
دانش و همکاران با هدف نقش شیوه هاي فرزندپروري 

ه نشان دادنیز کرجوالدین در میزان افسردگی فرزندان در 
را در بروز افسردگی تأثیرکه سبک مقتدرانه کمترین شد

فرضی . )26(در میان واحدهاي مورد پژوهش داشته است
نشان دادند در مطالعه خود در تهرانگلفزانی و همکاران

بیشتر از مادران مادران داراي سالمت جسمی و روانی که 
تربیتی مقتدرانه داراي اختالل افسردگی به داشتن الگوي

).27(دارندگرایش 
چنانچه ذکر شد در اکثر مطالعات انجام شده در 
ارتباط با سبک هاي فرزندپروري و مشکالت رفتاري در 

سبک مقتدرانه با بروز مشکالت کودکان به ارتباط معکوس
سبک فرزندپروري .رفتاري در کودکان اشاره شده است

حقوق والدین و مقتدرانه روشی منطقی است که در آن 
والدین درخواست هاي ،کودکان محترم شمرده می شود

این درخواستها را با تعیین معقولی از فرزندان خود دارند و
بر این که کودك باید از آنها تبعیت کیدأتمحدودیتها و 

Archive of SID

www.SID.ir



و همکارانعلی شیخی ...سبکهاي فرزندپروري و ارتباط آن با 

94تابستان ، 76شماره، 25، سالجامع نگرپرستاري و مامایی 53

کند به اجرا می گذارند و در عین حال به آنها صمیمیت و 
کان را در برابر کود،این ویژگی ها.محبت نشان می دهند

کودکانی که بدین ترتیب. مشکالت رفتاري مصون می دارد
والدینشان از سبک فرزندپروري مقتدرانه بهره می جویند 
در مقایسه با سایر کودکان از مشکالت رفتاري کمتري رنج 
می برند و چه بسا از رشد روانی، اجتماعی، عملکرد 
تحصیلی و مقبولیت اجتماعی بیشتري برخوردار

.)18،15(شوند
که سبک دادهمچنین نتایج مطالعه حاضر نشان 

رابطه با مشکالت درونی سازيفرزندپروري سهل گیرانه
سبک فرزندپروري معنی دار و مثبتی دارد، به عبارتی

ودکان کسهل گیرانه با افزایش مشکالت درونی سازي در
)Rankin Williams(ویلیامزرنکین این راستادر. همراه است
نشان دادند که بین سبک سهل گیرانه با و همکاران

، داردارتباط مثبت معنی دار وجودمشکالت درونی سازي
بطوریکه والدین کودکانی که نمرات باالتري را در مشکالت 
درونی سازي کسب نموده بودند بیشتر از سبک 

می گیرانه در شیوه تربیتی خود سودفرزندپروري سهل
با هدف و همکاران ) Cheevers(زاما شیور.)28(جستند
در اولین مشکالت رفتاري درونی و برونی سازيتعیین

بین سبکهاي فرزند پروري والدین دندسال مدرسه نشان دا
و مشکالت رفتاري درونی سازي در واحدهاي مورد 

نتایج).29(اردپژوهش ارتباط آماري معنی داري وجود ند
فرزندپروري سهل نشان داد که سبک مطالعه قنبري نیز

گیرانه با وجود همبستگی مثبت با مشکالت رفتاري درونی 
پیش بینی کننده ،سازي شده و تمام زیرمقیاسهاي آن

.)17(رفتاري نبودمشکالتبروز
به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی فرهنگی 
و اجتماعی جامعه که با روند رو به رشد فزاینده اي از نظر 

وریهاي جدید آمعی بخصوص فنوسایل ارتباط ج
اطالعاتی نظیر رایانه، اینترنت و بازیهاي گوناگون رایانه اي 

گذاشته و این نکته تأثیرروبروست؛ بر شیوه تربیتی والدین 
می تواند کودکان را در معرض بسیاري از مشکالت قرار 

.دهد
بود که سبکآنیافته هاي این مطالعه دیگر از

ام از مقیاسهاي مشکالت رفتاري سهل گیرانه با هیچکد
و ارتباط سبک برونی سازي رابطه معنی دار آماري نداشت

مستبدانه نیز با هیچکدام از مشکالت درونی سازي و برونی 
حالی است که در بسیاري از این در.سازي معنادار نبود

مطالعات به ارتباط سبک سهل گیرانه با مشکالت برونی 
مشکالت درونی سازي و برونی سازي و سبک مستبدانه با 

دو هربه نظر می رسد .)28،27،24(سازي اشاره شده است
سبک فرزندپروري مستبدانه و سهل گیرانه از سبکهاي 
تربیتی ناکارآمد باشند که هر کدام به نوبه خود باعث بروز 
،مشکالت رفتاري و عاطفی مختلفی در کودکان می شوند

هر کدام از این سبکهاي یرتأثاما اینکه در برخی پژوهشها 
بر یک رفتار خاص ) مستبدانه و سهل گیرانه(شده یاد

معنی دار و در برخی معنی دار نیست شاید ناشی از تفاوت 
در نوع ابزار بکار گرفته شده و شرایط جمع آوري داده ها و 

ي این یا نوع آزمونی باشد که در تجزیه و تحلیل داده ها
همچنین اختالف . گرفته استقرار استفاده پژوهش مورد

موجود را می توان به شرایط خانوادگی، فرهنگی، روانی 
.اجتماعی حاکم بر زندگی کودك نیز نسبت داد

نوع ارتباط والدین با یکدیگر و همچنین چگونگی 
در شکل گیري دان نیز می تواندنتعامل آنها با فرز

شد؛ داشته باتأثیرنانآشخصیت فرزندان و نوع رفتار هاي 
رفتار والدین با فرزندان غالباً مطابق الگوي فرهنگی خاصی 

نتایج این . که در آن جامعه قرار دارند، انجام می گیرد
تحقیق می توانند جهت طراحی بر نامه هاي ارائه مراقبت 
به خانواده هاي داراي کودکان مبتال به مشکالت رفتاري 

این مطالعه به نظر می رسد انجام.مورد استفاده قرار گیرد
در سایر رده هاي سنی مانند نوجوانان نیز بتواند نتابج 

.مفیدي را ارائه نماید
تشکر و قدردانی

این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن می باشد، لذا بدینوسیله پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی 

تصویب و تأمین هزینه خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه بدلیل 
بعالوه از مسئولین محترم آموزش و پرورش . طرح اعالم می نمایند

نواحی یک و دو شهر رشت و بخصوص از کلیه والدین و معلمانی که 
.در اجراي تحقیق مشارکت داشتند صمیمانه قدردانی می گردد
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شکالت رفتاري درونی سازيضرایب همبستگی پیرسون بین سبک هاي فرزندپروري و م: )2(جدول شماره

سبک سهل 
گیرانه

سبک 
مستبدانه

سبک 
مقتدرانه

مشکالت 
درونی سازي

/اضطراب
افسردگی

گوشه گیري 
افسردگی/

شکایات 
جسمانی

1سبک سهل گیرانه
053/01سبک مستبدانه
1**-239/0**101/0سبک مقتدرانه

1**- 046/0101/0*074/0مشکالت درونی سازي
1**918/0*-056/0004/0080/0افسردگی/اضطراب

1**620/0**829/0**-132/0**106/0*092/0افسردگی/ گوشه گیري
1**563/0**448/0**643/0**-052/0071/0122/0شکایات جسمانی

>05/0pر سطح معنی داري د*>01/0pمعنی داري در سطح ** 

مدل رگرسیون مربوط به مشکالت رفتاري درونی سازي مرتبط با سبکهاي فرزندپروري: 3جدول شماره

خطاي متغیر
داريمعنیسطحtضریب بتااستاندارد

34/384/150001/0عدد ثابت
068/0085/031/2021/0سبک سهل گیرانه

003/0-98/2-/073/0109سبک مقتدرانه
057/0016/0434/0664/0بک مستبدانهس

ضریب همبستگی پیرسون بین سبک هاي فرزندپروري و مشکالت رفتاري برونی سازي: 4جدول شماره 

سبک سهل متغیر
گیرانه

سبک 
مستبدانه

سبک 
مقتدرانه

مشکالت 
برونی سازي

رفتار قانون 
شکنی

رفتار 
پرخاشگرانه

1سبک سهل گیرانه
053/01نهسبک مستبدا

1**239/0**101/0سبک مقتدرانه
1*-060/0038/0079/0مشکالت برونی سازي

1**854/0**-109/0**031/0102/0رفتار قانون شکنی
1**719/0**960/0-060/0022/0062/0رفتار پرخاشگرانه

>05/0pمعنی داري در سطح *>01/0pمعنی داري در سطح ** 

مدل رگرسیون مربوط به مشکالت رفتاري برونی سازي مرتبط با سبکهاي فرزندپروري: 5جدول شماره

سطح معنی داريtضریب بتاخطاي استانداردمتغیر
52/388/140001/0عدد ثابت

072/0068/86/1063/0سبک سهل گیرانه
/020-33/2- /077/0086سبک مقتدرانه
060/0015/0398/0691/0سبک مستبدانه
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Parenting styles and its relation with children behavioral problems
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Abstract
Introduction: Misbehavior and over-activity are the most problems among children. However, how
to communicate with children is important and may relate to their parenting style. Parenting styles
play an important role in the formation of abnormality and normal personality behavior in children.
The use of adaptive styles in children can lead to many negative consequences, including behavioral
problems.
Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between parenting styles and
children misbehavior (internalizing and externalizing).
Methods: This cross-sectional descriptive study performed with randomly selection on 741 student
aged 6 to 12 first grade to fifth grade public and private schools of 1th and 2th region  in the city of
Rasht in 2012. The information collected tool was Baum rind parenting style questionnaire and
teacher reports. The data was analyzed using descriptive and Pearson correlation and multiple linear
regression method stepwise.
Results: The results showed that parents of subjects with authoritative parenting style were the most
(96/5%) with a mean of (SD) 41/26 ± 8/29. Also, 12/1% of children have externalizing misbehavior
and 8/9% of them have internalizing problems. Results indicated that authoritative style had
negative significant relationship between internalized behavior problems score (p<0.003) and
externalizing problems score (p<0.020). There was a significant positive relationship between
permissive style and internalized behavior problems score (p<0.006). The results of regression
analysis showed that authoritative style is a negative significant predictor with all internalizing and
externalizing behavior problems and permissive style is a positive significant predictor of all
internalizing behavior problems.
Conclusions: Authoritative parenting, with associations of control under high passionate support,
creates independence and conjoint relationship between child and parents, which could characterize
an important role in prevention of problems behavioral disorders of children. Also permissive style
with little supervision and parental unresponsiveness towards the child's behavior could also lead to
behavioral problems in children.

Keywords: Child Behavior Disorders, Parenting, Parents

*Corresponding Author: Ali Sheikhi, Bandarabbas, School of Nursing and Midwifery
Email: Alish4534@gmail.com

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

