
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
316

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 بررسي ارتباط ميان سبكهاي فرزندپروري و ميزان رشد اجتماعي كودكان

 

 *يد رضاييدكتر سع

 ***معصومه مسعودي فر

 
هر يك از روشهاي    .   مطالعه روابط والدين و كودك از جمله بحثهاي مهم در روانشناسي است                :مقدمه و هدف  

شيوه مستبدانه كودك را مضطرب و ناسازگار       .  فرزندپروري بر روي رفتار و شخصيت كودك تأثير متفاوتي مي گذارد         
ك را تكانشي، متوقع و وابسته بار مي آورد و چنين كودكاني عملكرد ضعيفي در               بار مي آورد، شيوه سهل گيرانه كود    

مدرسه از خود نشان مي دهند، بر اين اساس در اين پژوهش رابطه الگوي فرزندپروري با رشد اجتماعي كودكان                      
 .مورد بررسي قرار گرفته است

. يرها مورد بررسي قرار گرفته است       اين پژوهش به روش همبستگي انجام شده و در آن رابطه بين متغ                  :روش
 پسر بودند كه به طور        50 دختر و     50 نفر از دانش آموزان سال اول ابتدايي، شامل            100آزمودنيهاي پژوهش   

والدين اين دانش آموزان به پرسشنامه هاي الگوي         .   تهران انتخاب شدند     4تصادفي از مدارس ابتدايي منطقه         
 Spssداده هاي بدست  آمده با نرم افزار      .  اس رشد اجتماعي وايلند پاسخ دادند     فرزندپروري بامريند و پرسشنامه مقي    

 دو گروه مستقل، فرضيه هاي پژوهش مورد       tو با استفاده از تحليل رگرسيون، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون             
 .تجزيه و تحليل قرار گرفتند

ري مقتدرانه و رشد يافتگي اجتماعي نتايج        طبق بررسي هاي انجام شده همبستگي بين دو متغير فرزندپرو          :نتايج
همچنين، تحليل رگرسيون نشان از اين امر داشت كه پيش بيني رشد يافتگي                 .  معني دار به دست  آمده است      

اجتماعي بر پايه سبك هاي فرزندپروري معني دار است و بر اساس تحليل واريانس در نمونه حاضر فرضيه اول                       
 مؤلفه فرزندپروري مقتدرانه پيش بيني كننده رشد اجتماعي در نمونه پژوهش             پژوهش تأييد شد و نشان داد كه       

 براي مقايسه رشد اجتماعي نشان داد كه اعمال فرزندپروري آزادگذار به            tحاضر است و در آخر اينكه نتايج  آزمون         
 tساس نتايج آزمون    بنابراين، فرضيه دوم پژوهش رد شد و بر ا        .  طور معني داري بين پسران بيشتر مشاهده مي شود      

 .فرضيه سوم تأييد شد و نشان داده شد كه سبك فرزندپروري آزادگذاري در پسران بيش از دختران اعمال مي شود

 الزم است والدين، به  ويژه مادران از شيوه هاي فرزندپروري، تأثير هر يك از الگوها بر وضعيت رواني، رفتاري                    :بحث
 .اي الزم را داشته باشندو رشد اجتماعي فرزندانشان آگاهي ه

 .شيوه هاي فرزندپروري، رشد اجتماعي، كودكان: كليدواژه ها
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