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 تعیین رابطه ی بین سبک های فرزند پروری و رضایت زناشویی

 ، دانشجوی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسالمی کرجساری طاهره عطاری

اسالمی کرج، استادیار دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد دکتر سارا پاشنگ  

 

 :چکیده

روش پژوهش توصیفی و همبستگی بود.  روش:این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری با رضایت زناشویی انجام گرفت. 

گان و نمونه نفر بود که با توجه به جدول مور 60جامعه شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی کرج بود. نمونه 

تایج بررسی نیافته ها: زناشویی اینریچ بود. آزمون رضایتیانگ و  آزمون سبک های فرزندپروری گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار شامل

نی بدین معنشان داد که تنها میان دو متغیر از متغییر های سبک های فرزند پروری با میزان رضایت زناشویی در میان پدران رابطه وجود دارد. 

رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین میان رضایت  0.269درصد میزان  95که رضایت زناشویی با معیارهای سرسختانه در سطح اطمینان 

(. همچنین p<0.05به صورت معنی داری مشاهده گردید) 0.273درصد همبستگی  95زناشویی و  سبک پزرگ منشی نیز در سطح اطمینان 

ان داد که در بین هیچ یک از متغیرهای مورد نظر میان سبک های فرزند پروری با میزان رضایت زناشویی در میان مادران به بررسی نتایج نش

(. بر همین اساس می توان میان سبک فرزند پروری خود تحول یافته و رضایت p>0.05جز متغیر خود تحول یافته رابطه معنی وجود ندارد)

نتیجه  (.p<0.05مشاهده نمود) 0.019رابطه معنی داری را با میزان سطح معنی داری  0.303درصد به میزان  95زناشویی در سطح اطمینان 

 گیری: با توجه به نتایج بدست امده باید مطالعات بیشتری در زمینه رابطه بین سبکهای فرزند پروری با رضایت از زندگی انجام پذیرد.

  یافته تحول خود - زناشویی رضایت - پروری فرزند های سبک کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

Abstract 

Objective: This study aimed to investigate the relationship between parenting styles and marital satisfaction 

was conducted. Methods: This study was descriptive and correlational. Community School of Psychology, 

Islamic Azad University was married to all students. The sample was 60, according to Morgan table and 

sampling were selected. Enrich marital satisfaction test test tool styles Results: The results showed that only 

two variables ranging from parenting styles with marital satisfaction among fathers are related. The results 

also showed that between any of the variables of interest between parenting styles with marital satisfaction 

among women, except there is no significant relationship evolved variable (p> 0.05). Accordingly, it can 

be developed through your own parenting style and marital satisfaction at 95% to 0.303 significant 

correlation with the observed significance level 0.019 (p <0.05). Conclusion: According to the results, more 

studies on the relationship between parenting styles and life satisfaction done. 
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 مقدمه:

ای هگیری عادتها و اندیشهخانواده نخستین نهاد زندگی اجتماعی کودک است که نخستین و مهمترین جایگاه را در رشد کودکان دارد و در شکل

(. بر همین اساس مهمترین وظیفه والدین فراهم آوردن جوی در خانواده 2010،  1)آدنیکه و اویسوجی  دار استاجتماعی نقش بسزایی عهده

است تا در پرتو آن نیازهای طبیعی کودکان از جمله محبت، امنیت، اعتماد بنفس، عزت نفس و احساس مسوولیت تامین گردد. در این راستا، 

فرزندی خواهد بود و این همان چیزی است که میتوان تحت _والد های عاطفی روابطگیری رفتار و دیدگاههای کودک تحت تاثیر جنبهشکل

های فرزندپروری آن را مشخص نمود. مجموعه نگرشها، اعمال، اظهارات کالمی و غیر کالمی والدین را که ماهیت تعامل والدین و عنوان شیوه

اند ابعاد رفتاری (. پژوهشگران کوشیده2005،  2و همکاران نامند )اسلیکرهای مختلف نشان میدهد، سبکهای فرزندپروری میکودک را در موقعیت

اری بعاد رفتوالدین و انواع تعامالت آنها را با فرزندانشان مورد بررسی قرار دهند. در این زمینه تحقیقات متعددی انجام گرفت اما دو بعد مهم از ا

دهی والدین را در بر میگیرد و پذیرش در برابر طرد، که پاسخ -1ز: والدین در این تحقیقات به صورت بارزی به چشم میخورد که عبارت است ا

کنترل در برابر آزادی، که مرتبط با توقع والدینی است و به  -2کنندگی آنها مربوط است. به میزان حساس بودن والدین و گرمی و حمایت

( در مطالعات اولیه خود در مورد تحلیل 1965) 3(. شفر1390دی ، کنندگی آنها مربوط میشود )گل محمانتظارات آنها از فرزندان و میزان کنترل

( نیز در پژوهش خود دو معیار 1386عوامل رفتاری والدین به دو نتیجه رسید: بعد گرمی در برابر سردی و بعد کنترل در برابر آزادی. کمیجانی )

پذیری فرزند قرار دارد و والدین میشود که در خدمت جامعه عمده را مطرح کرده است: محبت و کنترل. کنترل شامل آن دسته از رفتارهای

یی و جودهی والدین به میزان تعهد والدین برای ایجاد فردیت، خودنظممحبت نیز شامل صمیمیت، عالقه، مهربانی و عاطفه والدین است.  پاسخ

کنندگی و نیازهای خاص کودک را هم در نظر حمایتبخشی کودک مربوط میشود و این در حالی است که آنها میزان سازگاری، خوداطمینان

(. والدینی که با فرزندان خود رابطه گرم و صمیمانه دارند بر بعد محبت بعنوان اولین اصل در شیوه فرزندپروری خود 1991میگیرند )بامریند ، 

(. والدین پذیرا خصوصیات 1998،  4ایتی است )هاکسلیگیری انضباطی در آنها در رفتار با فرزندانشان بصورت ارتباطی و حمو جهت تاکید داشته

ی حس اصورت آگاهانهباشند. این والدین بهریزی برایشان میمثبت فرزندانشان را تشویق کرده و از بودن با آنها لذت میبرند و در صدد برنامه

د ر حفردیت، خودگردانی و ابراز وجود در فرزندان خود ایجاد میکنند و در رفتار خود بیشتر بر مهربانی، دادن آزادی به فرزند و داشتن توقع د

ست نوع یکی از عوامل مهمی که امروزه در رابطه با رضایت زناشویی حائز اهمییت ا(. 1991توان جسمانی و روانی او تاکید دارند )دارلینگ ، 

رابطه ی عاطفی فرد با والدین خود در دوران کودکی است. برخی از مطالعات تالش کرده اند به این سوال پاسخ دهند که چگونه تجارب اولیه 

 .5(1998فرد در دوران کودکی می تواند او را در بزرگسالی تحت تاثیر قرار دهد)سیمپسون ورولز،

والدین نسبت به کودکان است که منجر به ایجاد جو هیجانی میشود که در آن جو رفتارهای والدین  سبک فرزند پروری مجموعه ای از نگرشهای 

است (که از طریق آن رفتارها، والدین به  بروز می نماید. این رفتارها هم دربرگیرنده رفتارهای مشخص)رفتارهایی که در جهت هدف والدین

رهای غیر مرتبط با هدف های والدینی است که شامل ژستها، تغییر در تن صدا یا بیان و هم رفتا وظایف والدینی شان عمل می کننند است

                                                           
1 Adenike & Oyesoji  
2 Slicker et al 
3 Schaefer 
4Huxley 
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) دهیجانهای غیر ارادی می باشد. در واقع فرزند پروری فعالیتی پیچیده و دربرگیرنده رفتارهای خاصی است که کودک را تحت تاثیر قرار می ده

 پاسخگو و حساسیت اهمیت (،1980بالبی) ثیر قابل مال حظه ای در روابط فرد دو تا 6(1385؛ به نقل از اسلمی  1993دارلینگ و استنبرگ

 و پژوهشهای داد قرار تاکید مورد کودکی دوران در ناسازگار و بهنجار رشد دادن شکل در را شیوه ی فرزندپروری در بودن

روانشناختی و نوع رابطه ی فرد با دیگران  سازگاری و ایمنی برای مهمی پیامدهایسبک های فرزند پروری  که کردند ثابت بعدی

دارد. با توجه به اهمبت موضوع مطالعه حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که ایا بین سبکهاب فرزند پروری و  بزرگسالی و نوجوانی در

 رضایت زناشویی رابطه وجوددارد؟

 روش تحقیق

جامعه شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشکده ات توصیفی و همبستگی است. این مطاله از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از انواع تحقیق

 نفر بود که با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار شامل 60روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی کرج بود. نمونه 

 زناشویی اینریچ بود: آزمون رضایت آزمون سبک های فرزندپروری

 ابزار:

 یانگپرسشنامه سبکهای فرزند پروری  .1

تهیه  یانگ  توسط 2003ها است در سال های دوران کودکی طرح وارهپرسشنامه فرزندپروری یانگ که یک ابزار اولیه برای شناسایی ریشه  

، اندتهداش  خود را به طور جداگانه، براساس نوع رفتاری که با وی مادر و پدر دهنده پاسخ آن در  که دارد عبارت  72شده است. این پرسشنامه 

عاطفی، رها کردن، بی اعتمادی/ بدرفتاری ،  محرومیت  :زیرمقیاس17 دارای ابزار این. کندمی بندی رتبه ایرجه  در یک مقیاس شش

ول نایافته / گرفتار، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، پذیری در مقابل ضرر یا آسیب، خود تحکفایتی، آسیببی /نقص/ شرم، شکست، وابستگی

معیارهای سرسختانه/، استحقاق/ بزرگ منشی، خویشتنداری و خودانضباطی ناکافی، پذیرش جویی/ جلب توجه، منفی گرایی/ بدبینی و 

 عاطفی محرومیت زیرمقیاس مثال  دهند. برایها را نشان میطرحواره از یک هر برای محتمل هایریشه هازیرمقیاس این  تنبیه. هر یک از

 .دهدمی نشان  طرحواره محرومیت عاطفی مربوط به پدر یا مادر را ریشه

 پرسشنامه رضایت از زندگی اینریچ:  .2

تحقیق معتبر در برای بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه اینریچ انتخاب شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار 

 .تحقیقات و کارهای بالینی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است

( از این پرسشنامه، برای بررسی رضایت زناشویی استفاده کرده اند و معتقدند که این مقیاس نسبت به تغییراتی 1989فورز و السون)

زوج  5039اده از نمونه گیری تصادفی در تحقیق ملی با ( با استف1989که در خانواده بوجود می آید حساس است. فورز و السون)

بین زوجین خرسند و ناخرسند تمایز قائل شد. هر یک از  %95-85نشان دادند که با استفاده از این پرسشنامه می توان با دقت

ابطه زناشویی، می تواند موضوعات این پرسشنامه، در ارتباط با یکی از زمینه های مهم است. ارزیابی این زمینه ها در درون یک ر

                                                           
6.Darling & Stenberg 
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مشکالت بالقوه زوج ها را توصیف کند، یا می تواند زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را مشخص نماید. این ابزار همچنین می تواند 

به عنوان یک ابزار تشخیصی برای زوج هایی که در جستجوی مشاوره زناشویی و به دنبال ت تقویت رابطه زناشویی خود هستند، 

 .تفاده شوداس

ماده ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تحقیق از جمله رضایت، ارتباطات و حل  35خرده مقیاس  4این مقیاس شامل 

 .تعارض استفاده گردد

مقیاس زوجی اینریچ یک اندازه گیری کلی از روابط زناشویی شامل تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباطات، 

ل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان، نقش های مساوات ح

 .مذهبی، همبستگی زوج ها و تغییرات زناشویی را شامل می شود -طلبی مربوط به زن و مرد، جهت گیری

 :مقیاس های این پرسشنامه به شرح زیر است

می باشد.این مقیاس،  (1967)سواالت این مقیاس، از پرسشنامه اصالح شده توافق با آیین و رسوم زناشویی ادموند :تحریف آرمانی

گرایش زوجین را در پاسخ به سواالت بر اساس رفتارهای پسندیده اجتماعی اندازه گیری می کند. نمره باال نشان دهنده رابطه غیر 

 .واقع بینانه درباره رابطه زناشویی است

جنبه رابطه زناشویی شامل: موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل  10رضایت زناشویی: این مقیاس، رضایت و انطباق افراد با 

تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، اقوام و دوستان، نقش های مساوات طلبی و 

 .ی کند. نمره باال نشان دهنده رضایت زناشویی باال استجهت گیری مذهبی را اندازه گیری م

این مقیاس، احساسات، نگرش ها و اعتقادات شخص نسبت به میزان و چگونگی روابط زناشویی را می سنجد. نمره باال،  :ارتباطات

دهنده فقدان رضایت از نشان دهنده آگاهی زن و شوهر و رضایت از سطح و نوع ارتباط در روابطشان است. و نمره پایین، نشان 

 .ارتباط است

حل تعارض: این مقیاس، نگرش ها، احساسات و اعتقادات همسر را در بوجود آوردن یا حل تعارض و نیز روش های زوجین را در 

بط پایان دادن به جر و بحث ها، ارزیابی می کند. نمره باال نشان دهنده نگرش های واقع گرایانه درباره تعارضات موجود در روا

 .زناشویی است و نمره پایین، نشان دهنده عدم رضایت از شیوه حل تعارضات است

 :روایی و اعتبار پرسشنامه

این پرسشنامه توسط پژوهشگر و همکاران با اجازه کتبی از پروفسور دیوید السون ترجمه شد و برای سه نفر از اساتید متخصص 

آنها برای دکتر دیوید السون فرستاده شده بود، ارسال گردید و بعد از اصالحات  آشنا به فرهنگ و زبان فارسی و انگلیسی که روزمه

صورت گرفته ترجمه فارسی اصالح و سپس به انگلیسی ترجمه شد و بعد از مقایسه ترجمه انگلیسی با نسخه اصلی و رفع اشکاالت، 

ترجمه شد. و در نهایت برای آگاهی از فهم مجددا ترجمه فارسی اصالح شد و ترجمه نهایی اصالح شده دوباره به انگلیسی 

نفر اجرا شد و سواالتی که قابل فهم نبودند اصالح شد. پس از  6پرسشنامه، توسط خوانندگان پرسشنامه به طور آزمایشی بر روی 

ز اده شد و مجوویرایش نهایی و تایید اساتید همکار، ترجمه فارسی و ترجمه انگلیسی همراه با مراحل کار برای دکتر السون فرست

 .نهایی برای اجرای پرسشنامه برای مترجمین در ایران توسط دکتر السون صادر شد

زوج متاهل اجرا شد. ضریب آلفای پرسشنامه  25501روی  2000پرسشنامه زوجی اینریچ توسط دیوید السون و امی السون در سال 
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و  %83،  %84،  %86ف آرمانی به ترتیب از این قرار است:برای خرده مقیاس های رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و تحری

بوده است و ضریب آلفای پرسشنامه در  %92،  %90،  %81،  %86اعتبار باز آزمایی پرسشنامه برای هر خورده آزمون به ترتیب 

به  %77و  %62،  %78می شود(، %78آلفا 24)با حذف سوال  %68زوج به ترتیب برابر با  365( با تعداد 1389پژوهش آسوده)

 .دست آمد

نمره مجزا است که برای مجموع ماده های هر مقیاس یک نمره کل محاسبه می شود. نمره های خام به  4این پرسشنامه دارای 

 .درصد تبدیل می شود

 :روش نمره گذاری

 نامه برای هر یک از مادهپرسشنامه به صورت پنج گزینه ای)که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است( می باشد. این پرسش

 ایها پنج گزینه، ))کامال موافقم((، ))موافقم((، ))نه موافق و نه مخالف((، ))مخالفم(( و ))کامال مخالفم(( می باشد که برای آنها نمره 

 .تعلق می گیرد 5تا  1از 

اده می شوند. به به صورت معکوس نمره د 34-33-32-29-28-27-26-23-22-21-19-18-14-13-10-7-6-5-3سواالت 

 .تعلق می گیرد 5و به عبارت کامال مخالفم نمره  1عبارت دیگر در این سواالت به عبارت کامال موافقم نمره

 :محاسبه نمرات مقیاس ها

 35-30-27-24-21-17-13-9-5-1سوال های  :رضایت زناشویی

 34-31-28-25-22-18-14-10-6-2سوال های  :ارتباطات

 33-32-29-26-23-19-15-11-7-3سوال های  :حل تعارض

 20-16-12-8-4سوال های  :تحریف آرمانی

 

 یافته ها: 

نمونه شرکت جسته و هیچ داده گمشده ای وجود نداشته و نمونه های مورد نظر به طور کامل به سواالت پژوهش پاسخ  60در این پژوهش تعداد 

درجه ای لیکرت از گزینه کامال نادرست تا کامال توصیف کننده،  با امتیاز  6طیف داده اند. گزینه های پاسخ دهی به سواالت پرسشنامه بر اساس 

به عنوان متوسط در نظر گرفته شده است، بر این اساس می توان مشاهده نمود که در بازه عددی  3نمره دهی شده اند و مقدار عددی  6الی  1

 سر ی سرسختانه همگی مقادیر کمتر از سه را گزارش نموده اند  و معیارهایتمامی سبک های فرزندپروری پدران تا قبل از معیارها 6الی  1

عاطفی همگی دارای مقادیر بزرگتر از سه بوده اند. در این بازه عددی متغیر  توجه و محرومیت پذیری، جلب هیجانی، آسیب سختانه، بازداری

 نتایج آزمونرا نشان داده است.  4ی دارای باالترین مقدار میانگین یعنی بوده و محرومیت عاطف 1.57بدرفتاری دارای پایین ترین میانگین یعنی 

 آورده شده است. 1برای هر یک از مولفه های تشکیل دهنده آن در جدول شماره  کولموگروف-اسمیرنوف
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 کولموگروف-: نتایج آزمون اسمیرنوف 1جدول 

 سطح معناداری8 آماره اسمیرنوف7 تعداد نمونه متغیرهای پژوهش

 059c. 134. 60 زناشویی رضایت

 200c,d. 079. 60 عاطفی محرومیت

 060c. 203. 60 کردن رها

 353c. 363. 60 بدرفتاری

 087c. 137. 60 پذیری آسیب

 885c. 228. 60 کفایتی بی

 140c. 220. 60 شرم

 088c. 303. 60 شکست

 057c. 181. 60 اطاعت

 068c. 178. 60 ایثار

 075c. 123. 60 سختانه سر معیارهای

 056c. 142. 60 منشی بزرگ

 093c. 145. 60 ناکافی خودانضباطی

 071c. 132. 60 نایافته تحول خود

 072c. 148. 60 گرایی منفی

 

 کولموگروف-: ادامه  نتایج آزمون اسمیرنوف 2جدول 

                                                           
7 Kolmogorov-Smirnov Z 
8 Asymp. Sig. (2-tailed) 
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 سطح معناداری10 آماره اسمیرنوف9 تعداد نمونه متغیرهای پژوهش

 138c. 118. 60 هیجانی بازداری

 070c. 133. 60 تنبیه

 056c. 113. 60 توجه جلب

 073c. 145. 60 2عاطفی محرومیت

 185c. 210. 60 2کردن رها

 422c. 384. 60 2رفتاری بد

 077c. 170. 60 2پذیری آسیب

 088c. 169. 60 2کفایتی بی

 254c. 274. 60 2شرم

 207c. 266. 60 2شکست

 200c. 179. 60 2اطاعت

 071c. 152. 60 2ایثار

 063c. 119. 60 2سختانه سر معیارهای

 073c. 113. 60 2منشی بزرگ

 062c. 120. 60 2ناکافی انضباطی خود

 142c. 182. 60 2نایافته تحول خود

 112c. 131. 60 2گرایی منفی

 185c. 103. 60 2هیجانی بازداری

 141c. 153. 60 2تنبیه

                                                           
9 Kolmogorov-Smirnov Z 
10 Asymp. Sig. (2-tailed) 
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 200c,d. 094. 60 2توجه جلب

 

بیشتر  0.05همانطور که در این جدول مشخص می باشد در تمامی متغیر های مورد بررسی مقدار سطح معناداری آزمون از مقدار معیار یعنی 

ه در (. این مهم داللت بر نرمال بودن توزیع داده ها در هر یک از متغیر های مورد بررسی داشته است. بر همین اساس در ادامp>0.05می باشد)

بخش تحلیل استنباطی داده ها از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون به منظور بررسی معنی دار بودن روابط میان متغیرهای پژوهش بهره 

 جسته می شود.

 هدر این بخش از ضریب همبستگی پیرسون به منظور تعیین روابط میان متغیرهای پژوهش بهره جسته شده است که نتایج آن در جدول شمار

 آورده شده است. 3

 زناشویی رضایت با پدران فرزندپروری های : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک 3جدول 

  
 محرومیت

 عاطفی

رها 

 کردن
 بدرفتاری

 آسیب

 پذیری

 بی

 کفایتی
 ایثار اطاعت شکست شرم

 رضایت

 زناشویی

Pearson 

Correlation 
.123 -.022 -.092 .074 .075 -.108 

-

.047 
.083 

-

.014 

Sig. (2-

tailed) 
.348 .865 .485 .576 .569 .412 .721 .529 .917 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

    
 معیارهای

 سر سختانه

 بزرگ

 منشی

 خودانضباطی

 ناکافی

خود 

تحول 

 نایافته

 منفی

 گرایی

 بازداری

 هیجانی
 تنبیه

جلب 

 توجه
  

 رضایت

 زناشویی

Pearson 

Correlation 
.269* .273* .056 .211 .017 -.074 

-

.009 
.198   

Sig. (2-

tailed) 
.038 .035 .672 .105 .898 .575 .946 .129   

N 60 60 60 60 60 60 60 60   

 

یان منتایج نشان می دهد که د ر بین تمامی متغیرهای مورد نظر تنها میان دو متغیر از سبک های فرزند پروری با میزان رضایت زناشویی در 

درصد  95پدران رابطه وجود دارد. بر همین اساس نتایج نشان می دهد که میان رضایت زناشویی با معیارهای سرسختانه در سطح اطمینان 
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درصد همبستگی  95رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین میان رضایت زناشویی و  سبک پزرگ منشی نیز در سطح اطمینان  0.269میزان 

 (.p<0.05معنی داری مشاهده می گردد) به صورت 0.273

 

 زناشویی رضایت مادران با فرزندپروری های : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک4جدول 

  
محرومیت 

 2عاطفی

رها 

 2کردن

بد 

 2رفتاری

آسیب 

 2پذیری

بی 

 2کفایتی
 2ایثار 2اطاعت 2شکست 2شرم

رضایت 

 زناشویی

Pearson 

Correlation 
.225 -.011 .008 .254 .084 .085 .035 .133 .111 

Sig. (2-

tailed) 
.084 .933 .949 .051 .521 .518 .790 .311 .399 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

  

معیارهای 

سر 

 2سختانه

بزرگ 

 2منشی

خود 

انضباطی 

 2ناکافی

خود 

تحول 

 2نایافته

منفی 

 2گرایی

بازداری 

 2هیجانی
   2جلب توجه 2تنبیه

رضایت 

 زناشویی

Pearson 

Correlation 
.176 -.016 .030 .303* .093 .172 .076 .211   

Sig. (2-

tailed) 
.179 .906 .823 .019 .479 .189 .562 .106   

N 60 60 60 60 60 60 60 60   

 

رضایت زناشویی در میان مادران به جز نتایج نشان می دهد که در بین هیچ یک از متغیرهای مورد نظر میان سبک های فرزند پروری با میزان 

(. بر همین اساس می توان میان سبک فرزند پروری خود تحول یافته و رضایت زناشویی p>0.05متغیر خود تحول یافته رابطه معنی وجود ندارد)

 (.p<0.05د)مشاهده نمو 0.019رابطه معنی داری را با میزان سطح معنی داری  0.303درصد به میزان  95در سطح اطمینان 
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 نتیجه گیری:

( بر این باور است که رابطه والدین دیکتاتور با فرزندانشان نه گرم و نه پاسخگو است. در عوض روابطشان با فرزندانشان سرد و 1978بامریند ) 

چون رفتار نامناسب و خودخواهانه برای کننده است. آنها از فرزندان خود انتظار دارند که پخته باشند و هر آنچه را آنها میگویند عمل کنند کنترل

گیرند و انتظار اطاعت دارند. آنها در مورد عواطف و احساسات، زیاد صحبت نمیکنند و به هنگام آنها غیرقابل تحمل است. این والدین سخت

 ن را توضیح نمیدهند. در صورتاجتماعی کردن فرزندانشان انتظارات خود را بصورت قوانین و دستورات بیان میکنند و منطق پشت این قوانی

آمیز استفاده میکنند. فرزندانشان را دوست دارند ولی عواطف خود را آشکار نمیکنند ) وولفولک ، های سخت ولی نه توهینسرپیچی از تنبیه

ری میدهند، پیشرفت درسی کمت(. کودکان آنها به ناشاد بودن، عدم اعتماد به دیگران، ضعف ارتباطی با همساالن و ناسازگاری تمایل نشان 2007

گیر و ناخشنود هستند و در صورت ناکامی با خصومت و خشم دارند و رفتارهای مشابه والدین در آنها تقویت میگردد. این کودکان مضطرب، گوشه

رد، والدی طرد کننده یا سثبات و مبتنی بر تنبیه، نگرش تعامالت خانوادگی ضعیف شامل فرزندپروری بی(. 1382واکنش نشان میدهد ) آزادی ، 

عنوان هقوانین انضباطی سخت و ناپایدار، دلبستگی نا امن، نظارت یا کنترل ناکامی و اختصاص زمان اندک به کودکان و فقدان ارتباط موثر با او ب

ها شگرانه و سایر انواع بیماریبینی کننده در نظر گرفته میشود که بطور کلی فرزندان را در معرض خطر بروز رفتارهای پرخاعوامل خطر و پیش

توسط کایلین رتنر انجام شد بررسیها حاکی از ان بود که مادران  2014(. در پژوهشی که در سال 1379قرار میدهد ) مهرابی زاده و همکاران ، 

م سزایی دارند. استفان اگیری هویت فرزندان نقش ببا محبت، گرم و پاسخگو در پرورش سبکهای هویت بهنجار، آگاهانه و جستجوگر در شکل

سبک فرزندپروری بامریند را بر عزت نفس و پیامدهای بیماریهای اضطرابی مطالعه کرد و سبک مستبد  4نیز به لحاظ تجربی نیز اثر  11اوکسون

 را در عزت نفس و بیماریهای اضطرابی مرتبط دید.
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