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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان صورت گرفته است .برای این
منظور  340دانش آموز پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون و سبکهای تربیتی بامریند را تکمیل کردند.روش تحقیق
توصیفی-همبستگی بود .نمونه مور بررسی شامل  340نفر بود که  160نفر پسر و  170نفر دختر بودند.بر طبق یافته ها:
رفتارهای نوع دوستانه با سبک های فرزندپروری اقتدار منطقی و آسان گیر همبستگی مثبت و معنی دار و با سبک های
فرزندپروری استبدادی همبستگی منفی ومعنی داری دارد .رفتارهای اجتماعی نامناسب با سبک اقتدار منطقی همبستگی
منفی ومعنی داری و با سبک استبدادی همبستگی مثبت و معنی دار و با سبک آسان گیر همبستگی معنی دار ندارد.
سرکشی با سبک اقتدار منطقی همبستگی منفی و معنی دار و با سبک استبدادی همبستگی مثبت و معنی داری و با سبک
آسان گیر همبستگی معنی داری ندارد .برتری طلبی با سبک اقتدار منطقی و آسان گیر همبستگی مثبت و معنی دار و با
سبک استبدادی همبستگی معنی داری ندارد.ترس از رابطه با همساالن با سبک اقتدار منطقی همبستگی منفی و معنی
داری و با سبک آسان گیر رابطه مثبت و معنی داری و با سبک استبدادی همبستگی معنی داری ندارد .سبک های فرزند
پروری اقتدار منطقی پیش بینی کننده معکوس(منفی)و استبدادی پیش بینی کننده مستقیم(مثبت) معنی دار رفتارهای
اجتماعی نامناسب دانش آموزان است .سبک استبدادی پیش بینی کننده معکوس (منفی) و اقتدار منطقی و آسان گیر پیش
بینی کننده مستقیم(مثبت) و معنی دار رفتارهای نوع دوستانه دانش آموزان است .سبک اقتدار منطقی پیش بینی کننده
معکوس(منفی) و سبک فرزندپروری آسان گیر پیش بینی کننده مستقیم(مثبت) و معنی دار مهارت اجتماعی ترس از رابطه
با همساالن است.
واژگان کلیدی :سبک های فرزندپروری ،مهارتهای اجتماعی.
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مقدمه
مسألة مهارتهای اجتماع ی در کودکان تنها از حدود دهة شصت ،و بعد از روشن شدن اهمیت مهارتهای اجتماعی در بزرگساالن مورد
توجه قرار گرفت .در مورد اين که مهارتهای اجتماعی دقیقاً چه هستند و چگونه تعريف می شوند سردرگمی هايی وجود داشته است،
به دلیل اين که اوالً متخصصان رشته های مختلف ،از جمله علوم تربیتی ،روانشناسی بالینی ،رشد و رفتاری و روانپزشکی به اين موضوع
عالقمند بوده و درمورد آن به پژوهش پرداخته اند ،و اين امر منجر به اين شده است که انواع روشهای ارزيابی و بهبود مهارتهای اجتماعی
ايجاد شود .ثانیاً گروههای مختلف کودکان که تعريف مهارتهای اجتماعی در مورد هر يک متفاوت بوده است ،مورد بررسی قرار گرفته اند.
ثالثاً معیارهای اجتماعی و فرهنگی هم يکی از عوامل تعیین کنندة مهارتهای اجتماعی هستند ،به طوری که خرده فرهنگ های مختلف،
رفتارهای اجتماعی متفاوتی را ارزشمند می دانند(متسون و النديک.)2008 ،1
به طور کلی می توان گفت کسی که دارای مهارتهای اجتماعی است خود را به خوبی با محیط خويش تطبیق می دهد و در
ارتباطات خود با ديگران از درگیری های کالمی و فیزيکی اجتناب می کند ،اما کسی که مهارتهای اجتماعی ندارد معموالً دچار مشکالت
رفتاری است .کودکی که فاقد مهارتهای اجتماعی است با کودکان ديگر درگیر می شود ،نزد همساالن و بزرگساالن محبوب نیست ،و با
معلم خود کنار نمی آيد .اينگونه کودکان معموالً به حقوق ديگران هم بی توجهند و در رفتار خويش ،خودمدار می باشند .عالوه بر اين ،آنها
از قوانین پذيرفته شدة اجتماعی اطاعت نمی کنند و به رفتارهايی که از نظر اجتماعی پسنديده نیست ،مثل بدگويی و ناسزاگويی دست
می زنند (متسون و النديک)2008،
مهارتهای اجتماعی ،توانايی تعامل با ديگران در يک بافت اجتماعی هستند ،با استفاده از روشهايی که از نظر اجتماعی مقبول يا ارزشمند
باشند و در عین حال به شخص ،هر دو طرف و يا فقط به ديگران سود برسانند (کومز 2و اسلیبی ،3به نقل از هارجی .)2014،4رين و مارکل
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( ) 2008مهارتهای اجتماعی را در چهار طبقه معرفی می کنند .مهارت در ابراز عقیده ،احساسات و پذيرش تعريف و تمجید .2 .مهارت در
تشويق و تمجید اطرافیان و رسیدن به توافق با آنها . 3 .قاطعیت برای بیان در خواست های ساده ،رد تقاضای غیر معقول و مخالفت با عقايد
سايرين .4 .مهارت کالمی برای گفتگو و حل مشکالت فردی .الیوت 6و همکاران( )2014مهارت اجتماعی را چنین تعريف می کنند:
رفتارهای انطباقی فرا گرفته شده که فرد را قادر می سازد با ديگران روابط متقابل داشته و واکنشهای مثبت بروز دهد و از رفتارهايی که
پیامد منفی دارد ،اجتناب ورزد.
اهمیت مهارتهای اجتماعی را می توان با مراجعه به تحقیقات مختلف ،بیش از پیش دريافت .برخی از محققان معتقدند
که چیزی که همدلی نامیده می شود ،می تواند در واقع همان مهارتهای اجتماعی باشد(ريجیو ،تاکر 7و کوفارو .)2009 ،8تحقیقات نشان
می دهند که جدايی والدين و کم توجهی و عدم نظارت آنها بر فرزندان ،با مهارتهای اجتماعی کمتر در فرزندان رابطه دارد (پريش و
پريش .)2011،در برخی از تحقیقات نیز معلوم شده است پسران نوجوانی که به زندان افتاده اند مهارتهای اجتماعی کمتری نسبت به ساير
همساالن خود دارند ،و دارا بودن مهارتهای اجتماعی در نوجوانان به طور کلی تحت تأثیر ساختار خانواده است (متلک 9و همکاران.)2014،
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يکی از مهمترين عواملی که در شکلگیری مهارتهای اجتماعی انسان نقش بسیار مهمی را ايفا میکند ،خانواده است .از نظر برون فن
برنر 10درك نوع رابطه بین موجود زنده و محیطهايی که او را فراگرفته اند ،مانند خانواده ،مدرسه و جامعه از سويی و درك روابط موجود
بین نظام های پیش گفته از سوی ديگر ،در تبیین رشد فرد ،از اهمیت خاصی برخوردارند(منطقی .)1383 ،دارلینگ )2014(11معتقد است،
تمامی مقوالت مختلف تحول ،از قبیل شناخت ،آگاهیهای اخالقی ،هويت فردی ،هويت جنسی ،تحول عاطفی،مهارتهای زندگی ،مهارتهای
اجتماعی تماماٌ در محیط خانواده شکل اساسی خود را پیدا میکند و تغییرات بعدی آن تا حد زيادی تابع اين شکلگیری اولیه میباشد .از
نظر وی يکی از نیرومندترين متغیرهای تأثیرگذار بر ابعاد مختلف رشد همچون مهارتهای اجتماعی  ،سبکهای فرزندپروری است .شیوه
فرزندپروری ،مجموعه يا منظومهای از رفتارهاست که تعامالت والد-فرزند را در طول دامنة گستردهای از موقعیتها توصیف میکند
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.بامريند( 12به نقل از گونزالز 13و گرينود ) 2011 ،14سه شیوه فرزندپروری را به شرح زير مطرح کرده است :شیوه اقتدار منطقی ،
استبدادی ،16آسانگیر ،17اين سه شیوه از نظر تعیین محدودهها و خطمشیهای استوار والدين ،قدرت و کنترل و حمايت عاطفی آنها که از
فرزندانشان به عمل میآورند ،تفاوت هايی با يکديگر دارند .والدين با شیوه فرزندپروری اقتدار منطقی ،تمايل دارند ،قوانین را همواره با
فرزندان خود روشن و تبیین کنند و کمتر بر فرمانبرداری مطلق و صرف تأکید دارند و فرزندانشان را به خودمختاری تشويق میکنند،
همچنین تربیت مقتدرانه حاوی پاسخگوي ی زياد ،صمیمیت ،برقراری ارتباط آزادانه و احترام به نیازهای رشد فرزند میباشد .شیوه
فرزندپروری استبدادی با تأکید بر فرمانبرداری و تمايل به پذيرش تنبیه برای برقراری نظم ارتباط دارد .والدين مستبد ،دارای ويژگی
سختگیری زياد و پاسخگويی کم هستند ،آنها اطاعت و فر مانبرداری را يک ارزش تلقی کرده و اقدامات تنبیهی و قهرآمیز را برای مهار
اراده ترجیح میدهند .والدين آسان گیر ،کمتر از کنترل آشکار و واضح بر رفتار فرزندانشان استفاده میکنند ،حداقل تالش را برای تربیت
فرزندان خود به کار میگیرند و اجازه میدهند فرزندان خود به تنهايی تصمیم بگیرند .اين والدين از سختگیری پايین ،حداقل انتظارات،
پاسخگويی و صمیمیت زياد برخوردارند (بامريند ،نقل از پلیرين .)2014 ،تحقیقات نشان داده است که نوجوانانی که والدين مستبد دارند،
وابسته و متکی به ديگران هستند ،والدين اين نوجوانان برخالف والدين با شیوه اقتدار منطقی که رفتارهای اکتشافی و جستجوگر را تشويق
میکنند ،عمل مینمايند و نوجوانانی که والدين آسان گیر دارند ،بدلیل حمايت نشدن توسط والدين ،از رفتارهای جستجوگر سرباز میزنند
(گونزالز و گرينود .)2011 ،با توجه به اينکه رابطه سبک های فرزندپروری با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ابتدايی پايه ششم خوی تا
به حال مورد پژوهش واقع نشده است ،اين پژوهش به بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ششم
ابتدايی خوی پرداخته است.
روش شناسی
پژوهش حاضر از نظر نوع همبستگی است .جامعة آماری اي ن تحقیق ،کلیه دانش آموزان ششم ابتدايی شهر خوی به تعداد 1748(3084
پسر و  1536دختر) است که در سال تحصیلی  1394-95در شهر خوی به تحصیل مشغول بوده اند .حجم نمونه با استفاده از جدول
مورگان به تعداد  340نفر محاسبه گرديد و در اين پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد .بدين ترتیب که از
کل مدارس ابتدايی خوی شش مدرسه(سه مدرسه دخترانه و سه مدرسه پسرانه) به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر مدرسه يک کالس
پايه ششم انتخاب شد.
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ابزارهای تحقیق
مهارتهای اجتماعی
برای سنجش مهارتهای اجتماعی از مقیاس مهارتهای اجتماعی متسون (MESSY؛ متسون ،رتاتوری و هلسل )1983 ،استفاده شده
است .در چندين تحقیق خصوصیات روانسنجی مقیاس متسون مورد بررسی قرار گرفته است ،و معلوم شده است که اين ابزار ،همسانی
درونی ،پايايی دو نیمه ،پايايی آزمون -بازآزمون و روايی خوبی دارد .در اين تحقیق ،ضريب پايايی  0/81برای اين مقیاس بدست آمد.
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامريند اقتباس است از نظريه اقتدار والدين که بر اساس نظريه بامريند از آزادگذاری ،استبدادی و
اقتدار منطقی والدين ،برای بررسی شیوه های فرزندپروری ساخته شده است .بوری( )1991میزان پايانی اين پرسشنامه را با روش بازآزمايی
 0/81برای آزادگذاری 0/85 ،برای استبدادی و  0/92برای اقتداری منطقی گزارش نمود .رضايی ( )1375اعتبار و پايائی خوبی را در مورد
آن گزارش نموده است .در اين پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ پايايی اقتدار منطقی0/75 ،؛ استبدادی 0/67 ،و آسانگیر 0/65 ،بدست
آمد.
یافته ها
جدول  1شاخصهای توصیفی مربوط به سبک های فرزندپروری و مهارتهای اجتماعی
میانگین

انحراف معیار

سبک آسان گیر

17/546

3/361

سبک اقتدار منطقی

23/45

4/375

سبک استبدادی

16/707

4/256

رفتارهای نوع دوستانه

54/748

9/9

رفتارهای اجتماعی نامناسب

10/512

7/46

سرکشی

11/628

6/71

ترس از رابطه با همساالن

7/382

4/66

برتری طلبی

12/78

4/64

همانگونه که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،میانگین نمرات پاسخ دهندگان با شیوه اقتدار منطقی بیشتر از دو شیوه آسانگیرر و
استبدادی است و میانگین نمرات پاسخدهندگان با شیوههای آسانگیر و استبدادی به هم نزديک است .میانگین دانرش آمروزان در عامرل
رفتارهای نوع دوستانة مهارتهای اجتماعی  54/748و انحراف معیار  9/9می باشد .میرانگین نمررات دانرش آمروزان در عامرل رفتارهرای
اجتماعی نامناسب مهارتهای اجتماعی برابر  10/512و انحراف معیار برابرر  7/46مری باشرد .میرانگین دانرش آمروزان در عامرل سرکشری
مهارتهای اجتماعی 11/628و انحراف معیار  6/71می باشد .میانگین دانش آموزان در عامل ترس از رابطه با همساالن مهارتهای اجتمراعی
 7/382و انحراف معیار  4/66می باشد .میانگین و انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره دانش آموزان در عامرل برترری طلبری مهارتهرای
اجتماعی به ترتیب برابر 4/64 ، 12/78می باشد.
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آزمون فرضیه ها
فرضیه اول :بین سبک های فرزندپروری و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول  : 3ضرائب همبستگی بین سبک های فرزندپروری و مهارتهای اجتماعی
سبک های تربیتی والدين

مهارت های اجتماعی
اقتدار منطقی

استبدادی

آسان گیر

رفتارهای نوع دوستانه

0/053
P 0/383

-0/034
P 0/577

0/083
P 0/169

رفتارهای اجتماعی نامناسب

0/263
P0/0001

0/214
P 0/0001

-0/292
P0/162

سرکشی

0/234
P 0/0001

0/237
P 0/0001

-0/087
P 0/149

برتری طلبی

0/148
P 0/014

0/197
P 0/001

0/001
P 0/992

ترس از رابطه با همساالن

-0/052
P 0/388

-0/065
P 0/285

0/215
P 0/0001

جدول  3ضرائب همبستگی بین سبک های فرزندپروری و مهارتهای اجتماعی را نشان می دهد .همانطور که در جدول آمده است
رفتارهای نوع دوستانه با هیچ يک از سبک های فرزندپروری همبستگی ندارد .رفتارهای اجتماعی نامناسب با سبک های اقتدار منطقی و
استبدادی همبستگی مثبت و معنی دار دارد .سرکشی با سبک اقتدار منطقی و استبدادی همبستگی مثبت و معنی دار دارد .برتری طلبی
با سبک استبدادی همبستگی مثبت و معنی دار دارد .ترس از رابطه با همساالن تنها با شیوه تربیتی آسان گیر رابطه مثبت و معنی
داری دارد و با ساير سبکها همبستگی ندارد.
آزمون فرضیه دوم :سبکهای فرزندپروری در تبیین مهارت های اجتماعی سهم دارند.
در اين قسمت ،نت ايج برحسب مدل های رگرسیونی آورده می شود .سه سبک فرزندپروری برای پیشبینری هرر يرک از مهارتهرای
اجتماعی (رفتارهای اجتماعی نامناسب ) به صورت يک مدل آورده شده و تحلیل می شود .جهت تعیین تأثیر نوع سبک والدينی در پیش-
بینی نوع مهارت اجتماعی دانش آموزان (رفتارهای اجتم اعی نامناسب) ،سه سبک فرزندپروری به عنوان متغیرهای پیشبین به روش هرم-
زمان وارد معادله رگرسیون شد.
جدول  4تحلیل رگرسیون چند متغیری سبک های فرزندپروری با مهارت اجتماعی رفتارهای اجتماعی نامناسب
متغیر های وارد
شده در تحلیل
سبک اقتدار
منطقی
سبک استبدادی
سبک آسان گیر
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روش

هم زمان

R

R2

0/045 0/213

درجه
آزادی
1
337
338

F

413/34

سطح
معنی داری

0/001

β

سطح
معنی داری

304/0
150/0
171/0

0/001
0/003
0/001
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جدول  4تحلیل رگرسیون چند متغیری شیوههای فرزندپروری را با مهارت اجتماعی رفتارهای اجتماعی نامناسب دانش آموزان نشان
می دهد 045/0 ،واريانس مهارت اجتماعی رفتارهای اجتماعی نامناسب دانش آموزان به وسیله شیوه های فرزندپروری قابل تبیین اسرت.
نتیجه آزمون تحلیل واريانس و سطح معنیداری آن نشان میدهد ،مدل ارايه شرده معنریدار اسرت ( 337=34/413 ، P<0/001و .)F1در
اين مدل هر سه سبک اقتدار منطقی( ، )β=0/304 ، P<0/001سبک استبدادی( )β=0/150 ، P<0/001و سبک آسان گیر (P<0/001
 )β=0/171 ،رابطه مثبت و معنی دار با مهارت اجتماعی رفتارهای اجتماعی نامناسب دانش آموزان دارند .هر سه سربک اقتردار منطقری ،
استبدادی و آسان گیر پیشبینی کننده مستقیم (مثبت) و معنی دار مهارت اجتماعی رفتارهای اجتماعی نامناسب دانش آموزان اسرت .در
اين مدل هر سه سبک با مهارت اجتماعی رفتارهای اجتماعی نامناسب دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری(افزايش مهارت اجتمراعی
رفتارهای اجتماعی نامناسب دانش آموزان) دارد .قویترين متغیرهای پیشبین ،به ترتیب اقتدار منطقی و آسان گیر و استبدادی است.
جدول  5تحلیل رگرسیون چند متغیری سبک های فرزندپروری با مهارت اجتماعی سرکشی
متغیر های وارد
شده در تحلیل
سبک اقتدار
منطقی
سبک استبدادی
آسان گیر

روش

هم زمان

R

0/237

R2

0/056

درجه
آزادی

F

1
338
339

71/175

سطح
معنی داری

0/001

β

سطح
معنی داری

36/0
49/0
0/26

0/001
0/001
0/149

جدول  5تحلیل رگرسیون چند متغیری سبک اقتدار منطقی و استبدادی والدين را با مهارت اجتماعی سرکشی دانش آموزان نشران
می دهد056/0 ،واريانس مهارت اجتماعی سرکشی دانش آموزان به وسیله شیوه های فرزندپروری قابل تبیین است .نتیجه آزمون تحلیل
واريانس و سطح معنیداری آن نشان میدهد ،مدل ارايه شده معنیدار اسرت ( 338=71/175 ، P<0/001و .)F1در ايرن مردل دو سربک
اقتدار منطقی والدين ( )β=0/36 ، P<0/001و سبک استبدادی( )β=0/49 ، P<0/001رابطره مثبرت و معنریدار برا مهرارت اجتمراعی
سرکشی دانش آموزان دارند .و سبک آسان گیر ( )β=0/127 ، P<0/087رابطه مثبت و معنیدار با مهارت اجتماعی سرکشی دانش آموزان
ندارد.دو سبک اقتدار منطقی و استبدادی پیشبینی کننده مستقیم (مثبت) و معنیدار مهارت اجتماعی سرکشی دانش آموزان اسرت .در
اين مدل دو سبک اقتدار منطقی و استبدادی در مهارت اجتماعی سرکشی دانش آموزان رابطره مثبرت و معنری داری(افرزايش مهرارت
اجتماعی سرکشی دانش آموزان) دارد .قویترين متغیرهای پیشبین ،به ترتیب استبدادی واقتدار منطقی است.
جدول  6تحلیل رگرسیون چند متغیری سبک های فرزندپروری با مهارت اجتماعی برتری طلبی
متغیر های وارد
شده در تحلیل
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R

R2

درجه
آزادی

F

سطح
معنی داری

β

سطح
معنی داری
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سبک اقتدار
منطقی
سبک استبدادی
آسان گیر

هم زمان

0/026 0/163

1
338
339

297/37

0/001

-253/0
281/0
0/189

0/001
0/001
0/992

جدول  6تحلیل رگرسیون چند متغیری شیوههای تربیتی والدين را با مهارت اجتماعی برتری طلبی دانرش آمروزان نشران مری دهرد،
 026/0واريانس مهارت اجتماعی برتری طلبی دانش آموزان به وسیله سبک های اقتدار منطقی و استبدادی قابل تبیین است .نتیجه آزمون
تحلیل واريانس و سطح معنیداری آن نشان میدهد ،مدل ارايه شده معنیدار است ( 338=71/175 ، P<0/001و .)F1در اين مدل سربک
استبدادی والدين ( )β=0/281 ، P<0/001رابطه مثبت و معنیدار با مهارت اجتماعی برتری طلبی دانش آموزان و سبک اقتدار منطقری
( )β=-253/0 ، P<0/001رابطه منفی و معنیدار با مهارت اجتماعی برتری طلبی دانرش آمروزان دارنرد .و سربک آسران گیرر (،P< 0/0
 )β0=/000رابطه مثبت و معنی دار با مهارت اجتماعی سرکشی دانش آموزان ندارد سبک استبدادی پیشبینی کننده مستقیم (مثبرت) و
معنیدار مهارت اجتماعی برتری طلبی دانش آموزان است .سبک اقتدار منطقری پریشبینری کننرده معکروس(منفی) و معنریدار مهرارت
اجتماعی برتری طلبی دانش آموزان است در اين مدل سبک استبدادی در مهارت اجتماعی برتری طلبی دانش آموزان تأثیر مثبرت و
معنی داری(افزايش مهارت اجتماعی برتری طلبی دانش آموزان) دارد .و سبک اقتدار منطقی در مهارت اجتمراعی برترری طلبری دانرش
آموزان تأثیرمنفی و معنی داری(کاهش مهارت اجتماعی برتری طلبی دانش آموزان) دارد و قویترين متغیرهای پیشبین ،به ترتیب اقتردار
منطقی و استبدادی است.
جدول  7تحلیل رگرسیون چند متغیری شیوه های فرزندپروری با مهارت اجتماعی رفتارهای نوع دوستانه
متغیر های وارد
شده در تحلیل
سبک اقتدار
منطقی
سبک استبدادی
سبک آسان گیر

روش

هم زمان

R

R2

0/007 0/083

درجه
آزادی
1
337
338

F

46/15

سطح
معنی داری

0/128

β

سطح
معنی داری

304/0
150/0
0/363

0/383
0/557
0/169

جدول  7تحلیل رگرسیون چند متغیری شیوه های تربیتی والدين را با مهارت اجتماعی رفتارهای نوع دوستانه دانش آموزان نشان مری
دهد ، ،نتیجه آزمون تحلیل واريانس و سطح معنی داری آن نشان می دهد مدل ارايره شرده معنریدار نیسرت (337=46/15 ، P<0/169
و.)F1
جدول  8تحلیل رگرسیون چند متغیری سبک های فرزندپروری با مهارت اجتماعی ترس از رابطه با همساالن
متغیر های وارد
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شده در تحلیل

آزادی

سبک اقتدار
منطقی
سبک استبدادی
سبک آسان گیر

1
337
338

هم زمان

0/215

0/046

معنی داری

28/39

0/171

معنی داری
304/0
150/0
273/0

0/388
0/285
0/001

جدول  8تحلیل رگرسیون چند متغیری سبک های فرزندپروری را با مهارت اجتماعی ترس از رابطه با همساالن نشان می دهد ،نتیجه
آزمون تحلیل واريانس و سطح معنیداری آن نشان میدهد ،مدل ارايه شده نشان می دهد که تنها سبک آسان گیرر برا مهرارت اجتمراعی
ترس از رابطه با همساالن رابطه دارد ( 338=28/39 ، P<0/171و .)F1بر اين اساس  046/0واريانس مهارت اجتماعی تررس از رابطره برا
همساالن با سبک آسان گیر قابل تبیین است.

بحث و نتیجه گیری
يافته های پژوهش حاضر نشان داد که رفتارهای نوع دوستانه با سبک های اقتدار منطقی و آسان گیر همبستگی مثبت و معنی دار و با
سبک استبدادی همبستگی منفی ومعنی داری دارد.اين يافته ها با پژوهش های ويس و شوارتز(،)2012میلر و همکاران (،)2011
(استنبرگ و همکاران )2011،همسو می باشد .بر اساس ويژ گی های نوع سبک فرزندپروری والدين اقتدار منطقی که مهارتهای ارتباطی،
مسئولیت پذيری ،جرئت ورزی را در کودکان پرورش می دهند ،رفتارهای نوع دوستانه با اقتدار منطقی رابطه مثبت و معنی دار دارد .اقتدار
منطقی با فراهم کردن بسترمناسب برای رشد اجتماعی ،مهارتهای حل مسئل ه ،فرصتهای الزم را برای انجام مسئولیت و تصمیم گیری
موجب افزايش تعلق در دانش آموزان شده و نهايتاً رفتارهای نوع دوستانه را موجب می گردد .ويس و شوارتز( )2012دلیل وجود رابطه
مثبت و معنی دار بین رفتارهای نوع دوستانه و سبک آسان گیر را اينگونه توجیه کرد که علی رغ م وجود اشکال در اين شیوه ،اقدامات
انجام شده توسط دبیران در مدارس می تواند دانش آموزان را به رفتارهای نوع دوستانه ترغییب کرده باشد .چرا که دانش آموزان تحت
تاثیر شخصیت و ويژگی های فردی و شخصیتی معلم واقع شده و با الگو قرار دادن رفتارهای آنان اقدام به رفتارهای نوع دوستانه می کنند.
همچنین شیوه آسان گیر به خاطر فرصت خودگردانی بیشتر برای فرزندان و نیز محبت بیشتر والدين به آنها به جای برخوردهای خشن و
تنبیه کننده در مقايسه با اقتدار منطقی وضعیت مطلوب تری برای فرزندان رقم زده است .رفتارهای اجتماعی نامناسب با سبک اقتدار
منطقی همبستگی منفی و معنی داری و با سبک استبدادی همبستگی مثبت و معنی دار و با سبک آسان گیر همبستگی معنی دار ندارد.
سرکشی با سبک اقتدار منطقی همبستگی منفی و معنی دار و با سبک استبدادی همبستگی مثبت و معنی داری و با سبک آسان گیر
همبستگی معنی داری ندارد .اين يافته ها با تحقیقات ويس و شوارتز(،)2012میلر و همکاران(( ،)2011استنبرگ و همکاران )2011،همسو
می باشد .محققان دريافته اند که ترکیبی از عوامل والدينی ضعیف و مهارهای شديد والدينی ،رفتارهای ضد اجتماعی را افزايش می دهد.
اگر مهار والدين از نظر فرزند منطقی به نظ ر برسد و در يک فضای گرم و صمیمی انجام شود ،مشکلی ايجاد نمی شود ولی اگر مهار با بی
عاطفگی همراه باشد ممکن است رفتارهای نامناسب اجتماعی را افزايش دهد .اکثر کودکان و نوجوانانی که مرتکب رفتارهای بزهکارانه می
شوند جهانی به شدت ،بی عاطفه ،سرد ،طرد کننده و غیرقاب ل تحمل را تجربه می کنند .از طرفی ديگر تحقیقات نشان داده که هرچه
مستبد بودن والدين بیشتر باشد ،عالئم جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب ،اختالل در کارکردهای اجتماعی و افسردگی فرزندان آنها
افزايش می يابد و در اين زمینه فرزندان نابهنجاری بیشتری از خود نشان می دهند .با توجه به اينکه مستبد بودن والدين بیانگر تعامل
نامناسب با فرزندان و ناديده گرفتن و فدا کردن پذيرش و يا کنترل است ،کسب اين اين نتیجه منطقی به نظر می رسد(گای لورد و
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همکاران.) 2011،سبک استبدادی با کنترل سخت ،سطح باالی محدوديت ،انضباط ناپايدار و خشن ،میزان پايین حمايت هیجانی و گرمی
مشخص می گردد .برتری طلبی با سبک اقتدار منطقی و آسان گیر همبستگی مثبت و معنی دار و با سبک استبدادی همبستگی معنی
داری ندارد .والدين با شیوه اقتدار منطقی ،تمايل دارند ،قوانین را همواره با فرزندان خود روشن و تبیین کنند و کمتر بر فرمانبرداری مطلق
و صرف تأکید دارند و فرزندانشان را به خودمختاری تشويق میکنند ،همچنین تربیت مقتدرانه حاوی پاسخگويی زياد ،صمیمیت ،برقراری
ارتباط آزادانه و احترام به نیازهای رشد فرزند می باشد .بر اين اساس فرزندان با سبک اقتدار منطقی دوست دارند برتری خود را به ديگران
نشان دهند و به همین دلیل در برتری طلبی با اين سبک رابطه معنی دار نشان داده است .والدينی که از فرزندان کمتر توقع دارند و کمتر
کنترل کنندهاند ،والدين سهلگیر هستند که خواستهها و تقاضاهای آنها از فرزندانشان کم میباشد و به آنها اجازه میدهند تا عقايد و
هیجانشان را بروز دهند .اين والدين از نظر پذيرندگی – پاسخدهندگی در سطح باال ،اما از نظر درخواستکنندگی و کنترل در سطح پايینی
هستند .آنها نسبت به رفتارهای فرزندان بسیار اغماض کنندهاند و در رفتار آنها کمتر حالت کنترلکنندگی دارند ،آنها فرزندان خود را
تشويق میکنند تا احساسات و انگیزههايشان را توضیح دهند(دارلینگ .)2014 ،ترس از رابطه با همساالن با شیوه اقتدار منطقی
همبستگی منفی و معنی داری و با شیوه آسان گیر رابطه مثبت و معنی داری و با سبک استبدادی همبستگی معنی داری ندارد.اين يافته
با پژوهش های ويس و شوارتز(،)2012میلر و همکاران (( ،)2011استنبرگ و همکاران ،)2011،همسو می باشد .سبک آسان گیر ،با
تقاضاهای کم والدين و پاسخ دهی زياد آنها مشخص می شود .والدين آسان گیر معموالً اهداف و انتظارات روشنی برای فرزندان ترسیم نمی
کنند .اين والدين فرزندان را به حال خود رها می ک نند و الگوی مناسبی برای آنها نیستند و رفتارهای ضد اجتماعی در فرزندان بر اثر اين
سبک بسیار ديده می شود(گونو و همکاران .) 2009،دلیل وجود رابطه معنی دار ترس از رابطه با همساالن و اقتدار منطقی را اينگونه می
توان توجیه کرد :اقتدار منطقی افراطی موجب انتقاد افراط ی از خود و احساس گناه در فرزندان شده در نتیجه کودکان به کمرويی و فقدان
اعتماد به نفس و عزت نفس پايین می رسند .همین امر باعث می گردد که کودکان با سبک اقتدار منطقی برای رابطه با همساالن از خود
ترس نشان داده ،جرات برقراری رابطه با همساالن را نداشته باشند(هارت و همکاران.)2012،
فرضیه دوم :هريک از سبکهای فرزندپروری در تبیین مهارتهای اجتماعی سهم دارند.
شیوه های تربیتی اقتدار منطقی پیش بینی کننده معکوس (منفی)و استبدادی پیش بینی کننده مستقیم (مثبت) معنی دار رفتارهای
اجتماعی نامناسب دانش آموزان است .در اين مدل سبک والدينی اقتدار منطقی تاثیر منفی و معنی داری ( کاهش رفتار نامناسب دانش
آموزان ) و در سبک والدينی استبدادی تأثیر مثبت و معنی داری(افزايش مهارت اجتماعی رفتارهای اجتماعی نامناسب دانش آموزان) در
مهارت اجتماعی رفتارهای اجتماعی نامناسب دانش آموزان دارند .سبک تربیتی آسان گیر در کاهش و افزايش رفتارهای اجتماعی
نامناسب دانش آموزان تاثیری ندارد.
پیشنهادهای کاربردی
مدارس جلسات آموزشی را برای خانوادهها تدارك ببیند و از روان شناسان و مشاوران برای آموزش بهترين شیوه فرزندپروری مدد گیرند.
با توجه به اينکه شیوههای فرزندپروری عامل مهمی در رشد کودکان است ،والدين میبايست به صورت منطقی با کودك برخورد کرده ،به
نظراتشان احترام گذارند ،با کودکانشان صمیمی باشند و در حین دادن استقالل به او ،از فرزندنشان حمايت کند.
والدين میبايست شیوه تربیتی اقتدار منطقی را به کار گیرند تا ب ا حمايت ،پذيرش بدون قید و شرط دادن استقالل به کودکان ،احساس
شايستگی و خودمختاری را در کودکان شان ايجاد کنند.
اجازه ابراز عقیده به فرزندان داده شود و برای اين منظور والدين جلسات خانوادگی را برای بیان عقايد خود فرزاندانشان تدارك ببینند.
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Abstract
The objective of the present study were to investigate the relationship between the parenting style and
social skills of the students. for this aim 340 students completed the Matson evaluation of social skills
and Baum rind's parenting style. The research is a survey-correlation one. The methods used in this
study to analyze the data include Pearson correlation, T-Test and regression. The volume of sample
studied included 340 persons including 160 males and 170 females. According to the results, there is
meaningful correlation between appropriate social skill and authoritative and permissive of parenting
styles. There is negative meaningful correlation between appropriate social skill and authoritarian of
parenting styles. There is negative correlation between inappropriate assertiveness and authoritative of
parenting styles. There is meaningful correlation between inappropriate assertiveness and authoritarian
of parenting styles. There is no correlation between inappropriate assertiveness and permissive of
parenting styles. there is negative correlation between Impulsive and authoritative of parenting styles
parenting styles. there is meaningful correlation between Impulsive and authoritarian of parenting
styles. there is no correlation between Impulsive and permissive of parenting styles. there is correlation
between overconfident and authoritative and permissive of parenting styles. there is no correlation
between overconfident and authoritarian of parenting styles. there is negative correlation between
withdrawal and authoritative of parenting styles. there is meaningful correlation between withdrawal
and permissive of parenting styles. there is no correlation withdrawal and authoritarian of parenting
styles. Authoritative was found to be negative predictor of inappropriate assertiveness and
authoritarian was found to be positive predictor of inappropriate assertiveness. authoritarian was found
to be negative predictor of appropriate assertiveness. Authoritative and permissive predicted of
appropriate assertiveness. Authoritative negative predictor of withdrawal and Authoritarian positive
predictor of withdrawal.
Key words: parenting style, social skills.
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