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تیپهای شخصیتی نوجوانان با توجه به مولفه های  بررسی ارتباط بین الگوهای فرزند پروری با

 جمعیت شناختی

 محمد بخت آور

 ( BDUدکتری روانشناسی دانش آموخته از کشور جمهوری آذربایجان )دانشگاه دولتی باکو()

Email-m.bakhtavar@yahoo.com 

 09144261264 شماره تماس:

 عیسی عابدینی

 تبریز مدرس آموزش وپرورش ناحیه یکاز دانشگاه تبریز، کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی  

 esaabedini@gmail.comایمیل:

 64155194190شماره تماس: 

 

 چكيده

بررسی بررسی  تاثیر مولفه های درون خاانوادیی   شایوه هاای تربیتای و ساواد علمای   والادین  و        تحقیق حاضر به منظور 

انجاام شاده اساتو روش: در ایان       با توجه به مولفاه هاای دمویرافیاک    ادی آنها بر  شخصیت و رفتار نوجوانانوضعیت اقتص

دانش آموزان نوجاوان شاهر    نفر از 600همبستگی استفاده شدو نمونه آماری شامل  توصیفی پیمایشی از نوع پژوهش از روش

تصاادفی ببقاه ای متناساا باا حجا       ییاری  صورت روش نمونه بود که به نفر از والدین دانش آموزان تبریزی  267تبریز و 

و شخصیت آیزنگ فارم مخصاون نوجواناان و فارم مخصاون والادین       آوری ابالعات از پرسشنامه استفاده شدندو برای جمع

و  هاای فرزناد پاروری والادین(    بین )شیوه  می دهدنتایج حاصل نشان  های فرزندپروری بامریند استفاده شدوپرسشنامه شیوه

و ساط  تحصایالت  پادران رابطاه      های فرزند پاروری های شخصیتی نوجوانان تبریز رابطه معنادار وجود داردو بین شیوهتیپ

هاای  های فرزند پروری و سط  تحصایالت ماادران رابطاه معنااداری وجاود ناداردو  باین تیاپ        معنادار وجود داردو بین شیوه

درآماد خاانواده رابطاه معناادار وجاود      وضعیت شغلی  پدران، شغل مادران،  جوانان و نوع محل سكونت خانواده ،شخصیتی نو

 وندارد

 

 های شخصیتی تیپییرانه، مقتدرانه، مستبدانه، سبک فرزندپروری سهلکليد واژه: 
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 قدمهم

 دوران وشاوند  مای  هماراه  پارتنش  عاوابفی  و فیزیولاوییكی  متناقض،تحریكاات  احسااس  هیجان، و شور با نوجوانی دوران در افراد

 باه  دادن شاكل  در مهمای  بسایار  نقاش  نوجاوان  بارای  رفته کار به تربیتی روش نوع رو این از و است بحرانی و حساس نوجوانی،

 (و1611)احدی وبنی جمالی،دارد او شخصیت آینده

و  7اترین بریگزو دو زن آمریكایی به اسامی ک 1مفهوم تیپ شخصیتی موجودیتش را مدیون روانشناسی سوئیسی به نام کارل یونگ

بود به این نتیجه رسید رفتاری که به نظر غیرقابل  5است، یونگ که یک روان تحلیل یر پیرو مكتا فروید 6دخترش ایزابل بریگز

پیش بینی می رسد ایر بتوان زیر بنای ذهنی و برداشت ها و نگرش های اشخان را شناخت، درک و شناسایی می شوندو در حالی 

د را می کرد، کاترین بریگز که مدت ها تحت تأثیر تفاوت ها و شباهت های شخصیت انسان ها بوده نظام که یونگ کشفیات خو

 (و 1616ویژه ای برای تعیین تیپ شخصیتی اشخان تدبیر کرد )تایگر، 

، ریمون 9رتروانشناسان شخصیت را از دیدیاههای مختلف مورد بررسی قرار داده اندو بعضی ها آن را از نظر صفات )یوردن آلپو

( و برخی نیز از بعد 1، ویلیام شلدون2(، بعضی دیگر از دیدیاه روان کاوی )فروید( و یروهی آن را از لحاظ زیستی )کرچمر0کتل

که در  Bو  A( بررسی کرده اند و همچنین مدل شخصیتی 11( و اجتماعی )اریک اریكسون16، کارل راجرز4انسانی )ابراهام مازلو

  (و 1612که در این تحقیق مطرح خواهد شد )خنیفر و همكاران،  16«ری رزنمن»و 17«میرفریدمن»توسط  1426تا  1406سالهای 

های انجام شده بر روی این سه سبک نشان داده است که این سبكها ممكن است پیامدهای مثبت و منفای را  در کودکاان   پژوهش

باا توجاه باه     در این راستا تحقیق حاضار  و(7611 4نقل از دیاز به7661، 1ماندلكو رابینسون و افزایش یا کاهش دهد)هارت، اولسن،

مبانی نظری تیپهای شخصتی و الگوهای تربیتی و توجه به مولفه های  اقتصادی و اجتماعی محیط خانواده به بررسی ارتبااط باین   

ن تیپهای شخصیتی غالا بر نوجوانان های تربیتی والدین شهر تبریز با تیپهای شخصیتی غالا بر نوجوانان آنها و نیز ارتباط بیشیوه

( نشان داد که شیوه فرزندپروری اساتبدادی  771:1619سهرابی و حسنی ) و سط  سواد علمی و پایگاه اقتصادی والدین می پردازدو

 والدین روی از ه  یسیختگی خانواده و مصرف مواد دخانیات در اعضای خانواده و بروز رفتارهاای ضاد اجتمااعی دختاران نوجاوان     

تأثیر داردو ولی سن والدین و تعداد فرزندان تأثیری بار رفتارهاای ضاد اجتمااعی دختاران نوجاوان ناداردو در ایان تحقیاق شایوه           

داوری فرزندپروری قابع )دموکراتیک( به عنوان مؤثرترین عامل در پیشگیری از رفتارهای ضد اجتماعی نوجوان معرفی شده اساتو  

بین دو یروه مادران کودکان دارای اختالل برون سازی شده و عادی از نظار ویژیای هاای     یدند:( به این نتایج رس1645فرد ومامی)

شخصیتی و شیوه های فرزندپروری تفاوت معنای داری وجاود ناداردو باه ایان معنای کاه ویژیای هاای شخصایتی و شایوه هاای             

ویژیای هاای شخصایتی و شایوه هاای      ندو ی باشا فرزندپروری مادران کودکان دارای اختالالت برون سازی شده و عادی مشاابه ما  

                                                           
1-  Carl Jung. 
2. Katherine Briggs. 
3. Isabel Briggs. 
4. Sigmund Freud. 
5. Allport 
6. Cattell 
7. Krechmer 
8. Sheldon 
9. Mazlow 
10. Rogers 
11. Erikson 
12. Meyer Friedman 
13. Ray Rosenman 
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فرزندپروری مادران عواملی موثردرابتال کودکان به اختالالت برونی سازی شده می باشندو لذا با توجه به نتایج ایان پاژوهش توصایه    

  ومی شود این عوامل در هردو والد ه  دختران و ه  پسران دانش آموز مورد بررسی ومقایسه قرار ییرند

 هشهاي پژوفرضيه

 های شخصیتی نوجوان رابطه وجود داردو (: بین الگوهای تربیتی والدین ) شیوه های  فرزندپروری( و تیپ1فرضیه )

 پروری( والدین و سط  تحصیالت پدران رابطه وجود داردو(: بین الگوهای تربیتی )شیوه های  فرزند7فرضیه )     

 پروری( و سط  تحصیالت مادران ارتباط وجود داردند(: بین الگوهای تربیتی )شیوه های  فرز6فرضیه )      

 های شخصیتی نوجوانان و  محل سكونت آنها ارتباط وجود دارد(: رابطه بین تیپ5فرضیه )

 های شخصیتی نوجوانان و  شغل پدران رابطه وجود داردبین تیپ(: 9فرضیه )

 ود داردوهای شخصیتی نوجوانان و شغل مادران رابطه وجبین تیپ(: 0فرضیه )

 های شخصیتی نوجوانان با درآمد خانواده رابطه وجود داردو (: بین تیپ2فرضیه )

 

 روش تحقيق

 پیمایشی استو–نوع توصیفی نحوه جمع آوری ابالعات از از  های کاربردی استوف از نوع پژوهشپژوهش به لحاظ هد

دانشگاهی )سال آخر متوسطه( شهر انه در مقطع پیشمدارس دولتی پسرانه و دختر انآموزجامعه آماری پژوهش تمامی دانش

باشد که (  می600نمونه آماری در به تعداد ) باشدونفر می 2511 برابر 1612-11، در سال تحصیلی یانه()منابق آموزشی پنجتبریز

و به   1ها از اعتبار محتواییری و مفاهی  و شاخصبرای تعیین اعتبار ابزار اندازهسوالی پاسخ دادندو  16خصیت آیزنگ به تست ش

برای آسان ییری  11/6به روش باز آزمایی در این تحقیق میزان پایایی این پرسشنامه  استفاده شدو  7بور مشخص از اعتبار صوری

مالحظه  یافته های تحقیقبر اساس  و (1441ن ارزیابی شده است )بوری برای اقتدار منطقی پدرا 47/6برای استبدادی و  19/6، 

به دست  12/6های فرزند پروری مربوط به مقیاس آسان ییری ببق آلفای کرونباخ برابر شود که ضریا پایایی پرسشنامه شیوهمی

باشندو ضریا باشد بنابراین سؤواالت سازه فوق، پایایی قابل قبول را دارا میمی 2/6آنجا که معیار استاندارد آن  آمده است و از

های فرزند پرسشنامه شیوه 11/6فرزند پروری مربوط به مقیاس استبدادی ببق آلفای کرونباخ برابر  هایپایایی پرسشنامه شیوه

، پایایی قابل قبول را هاباشد بنابراین سؤواالت سازه می 2/6آنجا که معیار استاندارد آن  به دست آمده است و از15/6پروری برابر 

 وبه دست آمده است 04/6آیزنگ ببق آلفای کرونباخ، برابر  ضریا پایایی پرسشنامههمچنین،  وباشنددارا می

 

 پژوهش:یافته هاي 

 هاي شخصيتي نوجوانان تبریز رابطه وجود دارد.هاي فرزند پروري والدین( و تيپ( : بين )شيوه1فرضيه )

                                                           
1- Cantent Validity  

2- Facevalidity 
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یتی روان رنجوری و درصد تیپ شخص 96شود در والدین آسان ییر فرزندان ، ( مالحظه می1بر اساس ابالعات جدول شماره )

درصد روان رنجوری و  2/61یرایی، درصد تیپ شخصیتی فرزندان، برون4/51درصد روان پریشی هستند، در والدین مستبد   6/66

روان پریشی هستند  2/1درصد تیپ شخصیتی روان رنجوری و  9/62یرایی، درصد تیپ شخصیتی برون 1/50در والدین منطقی، 

باشدو رابطه بین الگوهای می  P=  666/6با سط  معنی داری  2X=  61/ 40ئر مقدار آن  برابر با که، ببق آزمون کای اسكو

به دست آمده استو   v=  6/6کرامر  vو شدت رابطه ببق ضریا   های شخصیتی نوجوانان معنی دار استتربیتی والدین با تیپ

های استبدادی و منطقی تیپ غالا برون  سان ییر تیپ غالا روان رنجوری  و در سبکنتیجه یرفته می شود که در سبک تربیتی آ

 یرایی می باشدو

 هاي شخصيتي نوجوانانهاي فرزند پروري والدین با تيپرابطه بين شيوه (1)جدول شماره

 هاي فرزندپروريشيوه         

 

 تيپ هاي شخصيتي

 شيوه هاي فرزند پروري والدین

 کل

مقدار
2X محاسبه =

 40/61شده 

 منطقي مستبد آسان گير

 (Eگرایي )برون
 151 169 16 6 فراواني

 1/55 1/50 4/51 6 درصد

روان رنجوري 

(N) 

 179 116 17 6 فراواني

 4/62 9/62 2/61 96 درصد

 داریسط  معنی

(666/6) 

 (Pروان پریشي )
 2 9 6 7 فراواني

 ½ 2/1 6 6/66 درصد

 کل
 66 66 61 0 فراواني

 166 166 166 166 درصد

 

 رابطه وجود دارد.پدران   هاي فرزند پروري  و سطح تحصيالت( : بين شيوه2فرضيه )

های فرزند پروری پدران بر اساس سط  تحصیالت آنها با ( مالحظه می شود  که رابطه بین شیوه7بر اساس ابالعات جدول )

به دست  P=666/6داری با سط  معنی  2X= 61/41باشدو مقدار کای اسكوئر آن برابر دار میای اسكوئر معنیتوجه به آزمون ک

داری دارد و پدران دارای شود که بین شیوه فرزندپروری پدران و سط  تحصیالت آنها ارتباط معنیآمده، بنابراین نتیجه می

منطقی و پدران بی سواد و تحصیالت ابتدایی بیشتر روش استبدادی را برای فرزندپروری به کار تحصیالت دانشگاهی بیشتر روش 

 ییرند  که در جدول شرح نتایج به بور کامل آمده استو می
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 هاي فرزند پروري پدران با سطح تحصيالت آنها رابطه بين شيوه (7)جدول شماره

 سطح تحصيالت

 

 سبك فرزند پروري  

 پدران سطح تحصيالت

 کل
محاسبه شده  2Xمقدار

 دانشگاه دیپلم راهنمایي ابتدایي بي سواد (61/41)

 آسان گير
 2 1 0 1 6 1 فراواني

کرامر محاسبه v مقدار 

 611/6شده 

 1/22 6/7 4/9 7 7/6 5 درصد

 استبدادي
 6 1 17 7 16 9 فراواني

 6 6/7 1/11 5 2/16 76 درصد

 قيمنط
 7 57 15 52 24 14 فراواني

 666/6سط  معنی داری 
 7/77 9/49 5/17 45 7/16 20 درصد

 کل
 4 55 167 96 49 79 فراواني

 166 166 166 166 166 166 درصد

 

 رابطه وجود دارد.مادران هاي فرزند پروري و سطح تحصيالت بين شيوه(:3فرضيه)

های فرزندپروری مادران بر اساس سط  تحصیالت آنها با د  که رابطه بین شیوه( مالحظه می شو6بر اساس ابالعات جدول )

بیشتر است بنابراین  69/6داری از و چون سط  معنی 2X= 61/0باشد و مقدار کای اسكوئر دار نمیمعنی2Xتوجه به آزمون 

داری ندارد،  که در جدول شرح نتایج به بور مادران  و سط  تحصیالت آنها ارتباط معنی شود که بین شیوه فرزند پرورینتیجه می

 کامل آمده استو 

هاي فرزند پروري مادران و  سطح تحصيالت آنهارابطه بين شيوه (6)جدول شماره   

 سطح تحصيالت

 

 سطح تحصيالت مادران
 2X  =61/0 کل

دانشگا دیپلمراهنمای ابتدایيبي 
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 شيوه هاي

 فرزند پروري 

 ه  ي سواد

 آسان گير
 10 1 7 7 9 0 فراواني

سط  معنی داری 

017/6 

 9 16 1/7 5 0/5 7/2 درصد

 استبدادي
 67 6 9 9 16 17 فراواني

 4/4 6 4/0 16 6/4 9/15 درصد

 منطقي
 729 4 09 56 46 09 فراواني

 1/19 46 6/46 10 1/10 6/21 درصد

 کل
 676 16 27 96 161 16 فراواني

 166 166 166 166 166 166 درصد

 

 هاي شخصيتي نوجوانان و نوع محل سكونت خانواده  رابطه وجود دارد.بين تيپ( 4فرضيه)

شود که تیپ شخصیتی غالا دانش آموزان در هر سه نوع سكونت )شخصی، ( مالحظه می5بر اساس ابالعات جدول شماره )

  P=  962/6با سط  معنی داری  2X=  74/9باشد که ببق آزمون کای اسكوئر مقدار پدری و ووو ( تیپ برون یرا می استیجاری،

 باشدودار نمیآنها معنی های شخصیتی نوجوانان و محل سكونتمی باشدو رابطه بین تیپ

 نوع محل سكونت خانواده رابطه بين تيپ هاي شخصيتي نوجوانان با   (5)جدول شماره 

 

 تيپ هاي

 شخصيتي 

 محل سكونت 

 کل

74/9=2X 

 سایر موارد استيجاري  شخصي  

 (Eگرایي   )برون
 156 9 17 170 فراوانی

 5/55 96 2/61 1/55 درصد

 (Nروان رنجوري )
 176 9 17 160 فراوانی

 7/61 96 2/61 2/62 درصد
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 (P) روان پریشي
 2 6 7 9 فراوانی

 7/7 6 9/0 1/1 درصد

 کل
 677 16 61 711 فراوانی

 166 166 166 166 درصد

 

 

 رابطه وجود دارد.پدران  هاي شخصيتي نوجوانان با وضعيت شغلي ( : بين تيپ5فرضيه )

شود که تیپ شخصیتی غالا دانش آموزان در پدران بی کار، شغل آزاد، کارمند و ( مالحظه می9) بر اساس ابالعات جدول شماره

با سط   51/16یرایی و در پدران بازنشسته روان رنجور می باشدو که ببق آزمون کای اسكوئر مقدار آن، برابر با  کاریر تیپ برون

 نوجوانان و شغل پدران معنی دار به دست نیامده است و های شخصیتیمی باشدو رابطه بین تیپ  P=  91/6معنی داری 

 هاي شخصيتي نوجوانان و شغل پدران رابطه بين تيپ(9)جدول شماره 

 شغل پدران

 تيپ هاي شخصيتي

 شغل پدران

 کل

مقدار 
2X محاسبه شده

(51/16) 

 کارمند آزاد  بي کار
بازنش

 ته 
 کارگر

 (Eگرایي    )برون
 166 17 16 60 26 9 راوانيف

 0/55 5/51 62 51 0/55 96 درصد

 (Nروان رنجوري )
 115 16 16 71 06 6 فراواني

 6/61 9/65 1/51 6/62 7/61 66 درصد

 (Pروان پریشي )
 9 6 6 6 5 1 فراواني

 2/1 6 6 6 9/7 16 درصد

 کل
 741 74 72 29 192 16 فراواني

 166 166 166 166 166 166 درصد

 

 هاي شخصيتي نوجوانان و شغل مادران رابطه وجود دارد. بين تيپ( : 6فرضيه )
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شود که تیپ شخصیتی غالا دانش آموزان در مادران خانه دار و کارمند تیپ ( مالحظه می0بر اساس ابالعات جدول شماره )

با سط  معنی  2X= 49/7ن کای اسكوئر مقدار آن برابر با یرایی و در مادران با شغل آزاد روان رنجور می باشدو که ببق آزموبرون

 می باشدو رابطه بین تیپ های شخصیتی نوجوانان و شغل مادران معنی دار به دست نیامده استو  P=  11/6داری 

 

 

 

 

 هاي شخصيتي نوجوانان و  شغل مادران رابطه بين تيپ(0)جدول شماره 

 شغل مادران

 شخصيتي تيپ هاي

 شغل مادران
 کل

محاسبه شده 2Xمقدار 

(49/7) 

 کارمند آزاد  خانه دار 

 (Eگرایي    )برون
 155 16 6 161 فراواني

 59 1/91 6/66 0/55 درصد

روان رنجوري 

(N) 

 171 5 5 116 فراواني

 1/62 9/76 5/55 5/61 درصد

 (Pروان پریشي )
 0 6 6 0 فراواني

 4/1 6 6 7 درصد

 کل
 676 12 4 745 فراواني

 166 166 166 166 درصد

 

 هاي شخصيتي نوجوانان با درآمد خانواده رابطه وجود دارد.   بين تيپ ( :7فرضيه )

زیاد(  شود که تیپ شخصیتی غالا دانش آموزان با هر سط  درآمد )ک ، متوسط و( مالحظه می2بر اساس ابالعات جدول شماره )

می باشد رابطه   P=  119/6با سط  معنی داری  2X= 76/16یرایی می باشدو که ببق آزمون اسكوئر مقدار آن برابر با تیپ برون

 های شخصیتی نوجوانان و درآمد خانواده معنی دار به دست نیامده است وبین تیپ

 جوانان و درآمد خانواده رابطه بين تيپ هاي شخصيتي نو(2) جدول شماره 
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 درآمد 

 تيپ هاي شخصيتي

 درآمد خانواده 
 کل

مقدار 
2X محاسبه

 (76/16شده )

 زیاد  متوسط  کم 

 (Eگرایي    )برون
 151 1 116 76 فراواني

 0/55 2/00 1/56 0/52 درصد

 (Nروان رنجوري )
 176 5 169 11 فراواني

 61 6/66 1/56 7/70 درصد

 (Pروان پریشي )
 2 6 2 6 فراواني

 7/7 6 2/7 6 درصد

 کل
 610 17 707 57 فراواني

 166 166 166 166 درصد

 

 بحث و نتيجه گيري

های محیطی یتی نوجوانان با توجه به مولفهصتحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شیوه های تربیتی والدین و تیپ های شخ

های شخصیتی نوجوانان رابطه بین الگوهای تربیتی والدین با تیپکه  ت نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهدانجام شده اس

های مستبد و منطقی تیپ غالا رنجوری و در سبکشود که در سبک تربیتی آسان ییر غالا رواندار است و نتیجه میمعنی

والدین برد کننده و سلطه جو، ( »1459دیدیاه بالدوین ) سبر اسا(: 994- 954: 7667)شولتز ، دوان ا شولتز، باشدو برونگرا می

مان باشدو و همچنین یافته( همسو می1446، 1ایفرزندانی متزلزل، سرکش، پرخاشگر و ستیزه جو دارند )به نقل از پروین، الرنس

روابط بین فردی محور »جه رسیده است که ( که به این نتی129: 1444ای، هورنای )به نقل از پروین، الرنسبا تحقیقات کارن

مان با شود که یافتهییری میبا توجه به این یافته، نتیجهباشدو همسو می« شخصیت است ی عملكردهای سال  و آشفتههمه

  همسو می باشدو ( 1647احمدی و قریشی راد)( 1619(، رحمانی و همكاران)1616جزایری) ،(1629تحقیقات فخری)

که بین شیوه فرزندپروری پدران و سط  تحصیالت آنها ارتباط معنی داری داردو پدران  نشان می دهد وسوم ومد نتایج فرضیه

رای فرزندپروری به سواد و تحصیالت ابتدایی بیشتر روش استبدادی را بدارای تحصیالت دانشگاهی بیشتر روش منطقی و پدران بی

کنند و هر چه تحصیالت کمتر باشد تر باشد از شیوه دموکراتیک استفاده میو همچنین هر چه سط  تحصیالت بیشییرند کار می

های فرزندپروری مادران در تبریز بر اساس سط  تحصیالت آنها با توجه به کنند و رابطه بین شیوهاز شیوه استبدادی استفاده می

)x(آزمون کای اسكوئر از یافته های تحقیق اینگونه استنباط می شود که معموال در جامعه   دار وجود نداردآنها ارتباط معنی 2

سبک تربیتی و تصمی  ییری پدر اولویت دارد و بر دیدیاههای فرزندان تاثیر  ،رهای سنتی ترهایرانی به بور عام به خصون در ش

                                                           
1 - Pervin,L.A.and P.O.John 
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ت بین نتایج در مادران و پدران را می دیدیاههای پدر می باشد و نیز این تفاو می یذارد و نقش مادران معموال حمایتی و تایید

 دانستو نسبت به مادران بیشتر پدران تحصیل سط توان ناشی از

 باشدودار نمیآنها معنی های شخصیتی نوجوانان و محل سكونتنشان می دهد که رابطه بین تیپ چهارمنتایج فرضیه 

این نتایج با یافته های  دهی به رفتارهای کودکان داردوفرزندپروری به عنوان بخشی از تأثیرات خانوادیی،نقش مهمی در جهت

همسو می  (7669)6بزندوکیبلر ونزیلو،شا، ( و7666) 7هامن (،1611) برهمند، (7661) 1کن و هانا هایبدست آمده از پژوهش

 باشند

زاد، کارمند و کاریر تیپ نشان می دهد که تیپ شخصیتی غالا دانش آموزان در پدران بی کار، شغل آپنج   وشش  نتایج فرضیه 

یرایی و در پدران بازنشسته روان رنجور می باشدو رابطه بین تیپ های شخصیتی نوجوانان و شغل مادران معنی دار به دست برون

  نیامده استو

ایای  یرنشان می دهد که تیپ شخصیتی غالا دانش آموزان با هر سط  درآمد )ک ، متوسط و زیاد( تیاپ بارون   شش نتایج فرضیه 

 یابادو  مای  کااهش  او رفتاری مشكالت باشند کودک کننده و دلگرم حامی خانواده وقتی که داد نشان نیز(7664)5پریرامی باشدو 

 از بسایاری  تربیتای،  صاحی   هاای  شایوه  کاارییری  به و ی فرزندپرور سبک ارتقاء جهت در والدین آموزش موجود، شواهد بنابر

 کااهش  باعا   و نماوده  بربارف  را اسات  یان  والاد  خاود  رفتاری غلط الگوهای از بازتابی واقع در که فرزندان ی رفتار مشكالت

 (و1445، 9)النگ و همكارانمیشود سلوک اختالل به مبتال نوجوانان در قانونشكنیها و یسیخته لجام رفتارهای

دارد ننان رابطه وجود خانواده بر تیپ های شخصیتی نوجواین  وضعیت اقتصادی و وضعیت زندیی در مورد این یافته که ب

نتایج این تحقیق و این افراد ندارد شخصیت  تاثیرقابل مالحظه ای دررسد امكانات مادی و اشتغال بهتر توان یفت که بنظر میمی

 ( همسو می باشدو7661)یرین بریر، (1619دینی) پژوهش با مطالعه این نتیجه ( می باشدو1620همسوبا نتایج تحقیق محمودی )

 ماا  داناش  باه  فرزندان، رشد شخصیت در والدین نقش از مناسا درکی کسا که کرد نتیجه ییری چنین توان می لیک بور به

 عمال  رشد شخصیت و مهارتهای مختلاف  خالل در که و هورمونی شناختی عصا فرآیندهای رفتاری، ینتیک انسان، یونه درباره

 ویاژه  باه  و شادن  اجتمااعی  عوامال  بنابراینو دارد بستگی فرهنگی، بافت در والدین یافتن  پرورش شیوه و شدن والد و میكنند،

 فاراه   از جامعاه  مفیاد  عضاوی  باه  فرزنادان  شادن  تبدیل برای را زمینه تنهایی به و نیستند ابالعات هایرساننده والدین تنها

 مای  اثار  )خویشاوندان و دوستان ،مدرسه، رسانه ها(دیگران از آن در که دارد قرار یسترده ای بافت در نیز خانواده بلكه نمیكنند،

  وتک تک نه و شوند می عمل وارد ه  با شدن شخصیت فرآیند اجتماعی در عوامل این البتا و یذارد می اثر آنها بر و پذیرد

  

 منابع:

 شناسی رشدو تهران: انتشارات بنیادو(و روان1611جمالی، شكوه الساداتو )احدی، حسنو و بنی

                                                           
1- Kann, T., & Hanna 
2- Hammen 
3- Winslow and et al 
4-  Pereira 
5-  Long P, Forehand R, Wierson M, Morgan 
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 دارای ریه افراد در پروری فرزند های و سبک ناسازیار وارههای برح بین رابطه (و بررسی1647د، فخری الساداتو)احمدی،نسرین، قریشی را

 و44-12،صص71،شماره71بودانشور رفتار،سال دسته شخصیت اختالالت های

دبستانی شهر تبریزو دانشگاه عالماه  (و بررسی رابطه بین مزاج، سبک فرزندپروری و مشكالت رفتاری میان کودکان پیش1611برهمند، اوشادو )

 نامه دکتریوبباببایی پایان

(وشغل مناسا شما) کاری که برای آن ساخته شده اید انجام دهید(و ) ترجمه مهدی قراچه داغی/ دکتر حساین  1616پاول تایگر/ باربارا تایگر)

 رحی  منفرد( تهران، انتشارات نقش و نگارو

 ناسی شخصیتو ترجمه: محمد جوادی ا پروین کدیور، جلد دوم، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رساوش( و روان1446ای )پروین، الرنس

ی کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزاهارا )س(و نشاریه   نامه(و تأثیر ساختار خانواده بر تكوین شخصیت پیشرفته، پایان1616جزایری، مهنازو )

 و21 - 09، صص 6ریحانه، فصلنامه شماره 

و سابک مادیریت درساازمانهای     A&B بررسی رابطه باین تیاپ شخصایت   (و 1612ر،حسین ، مقیمی ، محمد والسادت فاتحی، نریسو )خنیف

 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی، پردیس ق  دانشگاه تهرانو ومنتخا

 ابتادایی  دوره دختار  آموزان دانش مادران فرزندپروری های شیوه و شخصیتی های ویژیی مقایسه (و1645و)شهرام ،مامی ،داوری فرد ، فروزان 

 و191-154 صص، 41مجله دانشگاه علوم پزشكی ایالم، شماره ،آموزان عادی شهر ایالم دانش مادران با شده سازی برونی اختالالت دارای

 (و مقایسه سبكهای تربیتی در زنان شاغل و غیر شاغلو پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی آشتیانو1619ی آزاده، عالمهو)دین

(و بررسی تأثیر شیوه فرزندپروری والدین بر رفتار ضد اجتمااعی دختاران نوجاوان شاهر تهارانو تهاران:       1619سهرابی، فرامرز، حسنی، اعظ و )

 و771دانشگاه شهید بهشتیو صفحه  ی خانواده اشناسی خانواده در ایران، پژوهشكدهالت دومین کنگره سراسری آسیامجموعه مقا

 تهران: مؤسسه نشر ویرایشو ی: یحیی سیدمحمدی، ویرایش سوم،های شخصیت، ترجمهنظریه (2003)شولتز دوان، شولتز 

هاای شخصایتی ، پیشارفت تحصایلی و خالقیات فرزنادان در باین        ماادر ویژیای  (و بررسی رابطه باین اشاتغال   1620محمودی محمد تقیو )

ی علاوم  ی کارشناسی ارشد، تهران، دانشاگاه تربیات معلا ، دانشاكده    نامهشهر تهران(وپایان 7، 9، 4های منابق آموزان )دبیرستاندانش

 تربیتیو

 منابع انگلیسی:

Diaz, Y. (2011). Association between parenting and child behavior problems among Latino mothers and children. 

Unpublished Master Thesis, University of Maryland. 

Goldberg W.A, Thompson R Lucas.(2008). Maternal and Paternal Employment, Effects of Encyclopedia of Infant 

andEarly Childhood Development,23(12): 268-279. 

Hammen,k. (2003).Rick and protective factors for children of depressed parents. Resilience and vulnerary 

ditiy:Adoptation in the context childhood adversities, 50 -75.New York:Combridge university press. 

Kann, T., & Hanna, F. (2008). Disruptive behavior disorders in children and adolescents: How do girls differ from 

boys? Journal of Counseling and Development, 78(3), 267-274. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2755&Number=91&Appendix=0
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

12 

 

Long P, Forehand R, Wierson M, Morgan A. (1994).Does parent training with young noncompliant children have 

long-term effects? Behav Res Ther. 1994 Jan;32(1):101-7. 

Pereira A. F, Canavarro C, Cardoso M. F, Mendonça, D.(2009). Patterns of Parental Rearing Styles and Child 

Behavior Problems among Portuguesen School-Aged Children. Journal of Child and Family Studies, 18(4): 

454-465. 

Winslow,K. Shaw,M. Bruns ,S.& Kiebler,M.G (2005)و Parenting as a mediator og child behavior problems and 

maternal stress, support, and adjustment. Paper  presented at the biennial meeting of the society for research in 

child development indionapolic,IN. 

 

 

 

 

 

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

