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  چکیده

ي والدین و کارکرد خانواده با مشکالت رفتاري فرزندپرورحاضر رابطه بین سبک پژوهش  هدف

جامعه آماري این پژوهش کلیه  .، از نوع همبستگی بودپژوهشروش این . ی بوددبستان شیپکودکان 

انتخاب و از  تصادف بهدبستانی  مرکز پیش 5اي  دبستانی شهر قزوین بودند که به روش خوشه مراکز پیش

تصادفی انتخاب شد که  صورت بهنوآموز  20دبستانی یک کالس و از هر کالس  هر مرکز پیش

وهش از آزمون سنجش خانواده مک گیري متغیرهاي پژ براي اندازه. نوآموز انتخاب شد 100 درمجموع

ي فرزندپروري بامریند ها سبکو پرسشنامه  کودکان کانرز يمقیاس مشکالت رفتار، )FAD(مستر 

ي این ها یافته. تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شدها از  داده لیوتحل هیبراي تجز. استفاده شد) 1937(

فرزند پروري والدین و مشکالت رفتاري  بین سبک که نشان داد >p 05/0پژوهش در سطح معناداري 
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والدین و کارکرد خانواده رابطه وجود  يکودکان رابطه وجود دارد و همچنین بین سبک فرزندپرور

  .است مشکالت رفتاري کودکان بینی کننده سبک فرزندپروري و کارکرد خانواده پیشدارد و همچنین 

  .کارکرد خانوادهي، مشکالت رفتاري، فرزندپرورسبک  :ها کلیدواژه
  

  مقدمه

علل  ترین اصلیاست و یکی از  کودکیدر سنین  مسائل ترین شایعاز رفتاري  مشکالت

رفتاري به شرایطی  مشکالت. شود میمحسوب  کودك شناس روانو  پزشک روانمراجعه به 

با هنجارهاي فرهنگی، سنی و قومی تفاوت  کودكاشاره دارد که پاسخ هیجانی و رفتاري 

بر عملکرد تحصیلی فرد، مراقبت از خود، روابط اجتماعی و سازگاري  که طوري بهداشته باشد؛ 

 مشکالت هاي ویژگی). Shokohi yekta, M; Parand, A.2014( گذاردفردي تأثیر منفی 

گفت  توان می. دارند کنند میرا تجربه  ها آنکه  کودکانیاثرات شدید و فراگیر بر رفتاري 

 سازي شده شده و درونی سازي برونیرفتار : شود میطیف این رفتارها عموماً بر دو بعد تقسیم 

)Pourtaleb, S. Ghobari Bonab, B. Ghasemzadeh, S. 2019.(  سازي برونیرفتارهاي 

رفتاري ت الو مشک) Liukkonen, T, 2017( تحت کنترل هستند الزمکمتر از حد  1شده

 و هیجانات منفی باشند میکه متمرکز بر خود فرد  هستندرفتارهایی  شامل 2سازي شده درونی

 یامادران، طرد  افسردگی، خشونت، افراطیکنترل ). Celano, M. 2018( در آن نمود دارند

رفتاري کودکان ت المشک تشدیدموجب  ثبات بی فرزندپروري هاي شیوهو استفاده از  تنبیه

نیز ) 2011( 3دریسکول و پیانتا). Dadsetan,P. Ghanbari, S. Heydari, M, 2014(شوند  می

 درواقع. شوند نشان دادند رفتارهاي والدینی مثبت موجب کاهش مشکالت رفتاري می

 .Schofield, T( مت روان کودکان در ارتباط استالمداوم با س طور بهرفتارهاي پدر و مادر 

J. Holst, M. E. & Murphy, S. K. 2016 .(یکی از و تربیت کودکان  4سبک فرزندپروري

                                                 
1. externalized behaviors 
2. internalized behavioral problems 
3. Driscoll, K. & Pianta, R. C 
4. parenting styles 
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در بین فرزندان، سازندگی،  ها آنوظیفه . وظایفی است که والدین بر عهده دارند ترین مهم

است تا  مؤثردادن فرزند در جهت رسیدن به انسانی کامل، متحرك و  آفرینندگی و سازمان

 Abedini( ینی و اجتماعی آماده شودبراي بقاي وجود، صیانت نفس و انجام وظایف والد

Baltork, M. Mir Shamsi, F. 2019.( د اساس بر  هاي سبک )1971( 1مدل بامرین

بودن یا  دهی یا مهرورزي و متوقع فرزندپروري با استفاده از دو بعد رفتار والدین شامل پاسخ

 )دهی پایین و پاسخ باالتوقع ( 2سبک فرزندپروري استبدادي. اند شدهکنترل کودك تعریف 

کمی و اطاعت  سبکی است که والدین براي کنترل رفتار کودکانشان با درنظرگرفتن نیازهاي

 )باال دهی پاسخو  باالتوقع ( 3والدین مقتدر که درحالی؛ کنند میش الت ها آنکامل کودکان از 

 ا و ارتباط گرماز دیگران، مجموعۀ واضحی از مرزه نیازي بیاظهار  براي تشویق کودکانشان به

، والدین، بیشتر )باال دهی پاسختوقع پایین و ( 4گیر سهلدر سبک فرزندپروري . کنند میش الت

 .Lotfi, H( کنند میتعیین  ها آنفرزندانشان را قبول دارند؛ اما تعدادي از مرزها و قوانین را براي 

Parvin Pour, S. Shahrzad, N. 2019 .( نقش خانواده  تأثیربررسی  منظور بهدر مطالعاتی که

 مؤثرعامل  عنوان به، 5است بیش از همه به کارکرد خانواده شده ریزي طرحبر مشکالت کودکان 

 Pérez-Fuentes, M. D. C. Molero(شده است  پرداخته و مشکالت کودکان، مسائلبر 

Jurado, M. D. M. Barragán Martín, A. B. & Gázquez Linares, J. J. 2019; 
Cummings, E. M. George, M. R. McCoy, K. P. & Davies, P. T. 2012; Lindahl, 

K. M. Bregman, H. R. & Malik, N. M. 2012.( رویکرد ساختاري، هر خانواده  ازنظر

یک ساختار دارد این ساختار زمانی که خانواده در شرایط واقعی قرار داشته باشد شناخته 

 .Liu, Q. X. Fang, X. Y. Yan, N. Zhou, Z. K. Yuan, X. J. Lan, J. & Liu, C(شود  می

Y. 2015 .(ناسالم  کارکردو انسجام همراه است و  پذیري انطباقخانواده با  یکسالم  کارکرد

 گیرد می شکل امنیتو عدم اعتماد و احساس  ناخوشایندآن با اجتناب از بحث، احساسات 

                                                 
1. Baumrind, D. 
2. authoritarian 
3. authoritative 
4. permissive 
5. family functioning 
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)Kim, H. Prouty, A. M. Smith, D. B. Ko, M. J. Wetchler, J. L. & Oh, J. E.2014 .(

لوین و  بیشاپ، توسط اپشتاین 1960که در اوایل دهه  خانواده کارکرداز  1مستر مکمدل 

اغلب نمود  کهخانواده را  کارکردابعاد مهم مستر رشد یافت،  مطرح شد و در دانشگاه مک

 .Ghaempour, Z. Esmailian, M. Sarafraz, M(دهد  میمورد توجه قرار  کنند می پیدا بالینی

، ارتباط )مشکالتحل  برايخانواده  توانایی( مسئلهحل  که دهند مینشان  ها پژوهش ).2019

 خودکارآمدي توصیف(نقش  ایفاي، )، وضوح و صحت تبادل اطالعات در خانوادهاثربخشی(

خانواده  اعضاي توانایی( 2عاطفی آمیختگی، )است کردهخانواده محول  که وظایفی اساس بر

 گذاري سرمایهو  نگرانیعالقه،  کیفیت( 3عاطفی پاسخگویی، )پاسخ به احساسات مناسب براي

از  مهمیابعاد ) رفتار براياستانداردها  توصیف(رفتار  کنترلو ) یکدیگر برايخانواده  اعضاي

به آن توجه شده است  مستر مکدر مدل  که گیرند میخانواده را در بر  یک کارکرد

)Archambault, R. Mansfield, A. K. Evans, D. & Keitner, G. I. 2014 .( مطالعات

هاي فرزندپروري  اند کارکرد خانواده و سبک پیرامون رابطه متغیرهاي مطالعه حاضر نشان داده

 ,Karzareh, S. Abdi, M. Heidari(کنند  بینی می مشکالت رفتاري کودکان را پیش

H.2015 .( هرچه میزان عملکرد خانواده بهتر باشد، دانش آموزان با مشکالت رفتاري کمتري

 .Jamshidzadeh,H; Mohammadzadeh, B; Bilavi, K; Mehrabi, M( هستندمواجهه 

 .Chang, L. Y(کارکرد خانواده در بروز رفتارهاي ضداجتماعی نوجوانان نقش دارد  .)2016

Wu, C. C. Lin, L. N. Yen, L. L. & Chang, H. Y. 2016.( هاي سبک استفاده از 

است و شیوه  کودکان درکننده قوي مشکالت رفتاري  بینی پیشگیرانه  فرزندپروري سهل

فرزندان  مشکالت رفتاري در بروز ازکه  استصحیح تربیتی  روش ازمسئوالنه حاکی 

فقر و  نیبابطه در ر نیوالد هاي سبک). Rahimi, M; Rahimi, F. 2015(نماید  میجلوگیري 

 & .Kaiser, T. Li, J. Pollmann-Schult, M(نقش میانجی دارند کودك  يمشکالت رفتار

                                                 
1. Mc Master 
2. affective involvement 
3. affective responsibility 



      
 75...      خانواده با مشکالت  کارکردي والدین فرزند پروررابطه بین سبک                                                                      

 

Song, A. Y. 2017 .( با توجه به اهمیت شیوه فرزندپروري و اثرات آن بر ایجاد مشکالت

بنابراین اهمیت تحقیق حاضر  رفتاري کودکان الزم است که کارکرد خانواده را بررسی کنیم؛

این است با توجه به اینکه بین فرزندپروري و مشکالت رفتاري کودکان رابطه معناداري در 

توان در مورد بهترین آموزش شیوه فرزندپروري اقدام کرد تا بدین طریق از  وجود دارد می

این فرضیه در مطالعه حاضر مطرح  ،رو ازاین. شدت مشکالت رفتاري کودکان کاسته شود

روري والدین و کارکرد خانواده، مشکالت رفتاري کودکان را سبک فرزندپ: شود که می

 .کند بینی می پیش

  پژوهشروش 

جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه کودکان . روش این پژوهش همبستگی بوده است

اي  گیري خوشه گیري در این پژوهش، روش نمونه روش نمونه. اند دبستانی شهر قزوین بوده پیش

مرکز  495دبستانی شهر قزوین که شامل  ترتیب که از بین مراکز پیش اي است بدین چندمرحله

طور تصادفی انتخاب و از هر مرکز  دبستانی به مرکز پیش 5اي  بود، با استفاده از روش خوشه

صورت تصادفی انتخاب شدند که  نوآموز به 20دبستانی یک کالس و از هر کالس  پیش

گیري  در این پژوهش از سه ابزار براي اندازه). n= 100(اند  نوآموز انتخاب شده 100درمجموع 

اند از آزمون سنجش خانواده مک مستر  شده است که عبارت متغیرهاي پژوهش استفاده

)FAD(1 ، هاي فرزندپروري بامریند  و پرسشنامه سبک کودکان کانرز رفتاريمقیاس مشکالت

)1937.( )Baumrind, D.1937.(  

منظور سنجش  به) FAD(آزمون سنجش خانواده : آزمون سنجش خانواده مک مستر

. توسط اپشتاین و همکاران ساخته شد 1983کارکرد خانواده تنظیم شده است که در سال 

اند از حل  سنجد که عبارت دهد که این مقیاس هفت بعد کارکرد را می تحلیل عاملی نشان می

، )59-52-43-29- 18- 14- 3گویه هاي (، ارتباط )60-50-38-24-12- 2گویه هاي (مسئله 

                                                 
1. Family Assessment Device (FAD) 
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-9-5گویه هاي (دهی عاطفی  ، پاسخ)53-45- 40- 34- 30- 23-15-10-4 گویه هاي (ها  نقش

، کنترل )54-42-37-33-25-22-    21- 13گویه هاي (، همراهی عاطفی )57- 49- 39- 28- 19

- 8-6-1گویه هاي (و کارکرد کلی ) 58- 55- 48- 47-44-32- 27-17-7گویه هاي (رفتار 

گذاري در این  نمره. که ترکیبی از شش بعد است) 31-36-41-46-51-56- 26- 20- 16- 11

، کامالً 3=، مخالف2=، موافق1=کامالً موافق. شود نمره داده می 4تا  1نامه به هر سؤال  پرسش

که توصیف عملکرد ناسالم خانواده، معکوس نمره داده ) عباراتی(ها  به سؤال. 4=مخالف

ها که هریک بین  میانگین پاسخ به سؤال. تر است المنمرات کمتر نشانه عملکرد س. شود می

. گردد دست آوردن نمرات هفت مقیاس محاسبه می براي به. شود می) ناسالم( 4تا ) سالم(1

- 15-14- 13- 11- 9-8-7-1(اند از  اند عبارت هایی که در ابزار نمرات معکوس گرفته سؤال

17 -19 -21 -22 -23-25-27-28-31-33 -34 -35 -37 -39 -41-42-44-45-47-48 -51 -53 -

54 -58()Epstein, N. B. Baldwin, L. M. & Bishop, D. S.1983 .( از  آمده دست بهنتایج

روش تحلیل عاملی به شیوه چرخش متمایل از نوع با استفاده از ) Yousefi, N.2012(مطالعه 

مل ابلیمین مستقیم، هفت عامل شیوه سنجش خانوادگی مک مستر را نشان داد و با تحلیل عا

آلفاي کرونباخ و تصنیف  ازجملهضرایب پایایی همسانی درونی . برازش شدند ها آنتائیدي 

همچنین ضرایب روایی همگرا و واگرا شیوه . بودند بخش رضایتماده و هفت عامل  60براي 

سنجش خانوادگی مک مستر با پرسشنامه الگوهاي ارتباطی، پرسشنامه کانون مهار خرده 

 - 43/0، -41/0، 36/0، 46/0واکنش عاطفی و امتزاج با دیگران به ترتیب  هاي مقیاس

  .است آمده دست به

کودکان  رفتاريمقیاس مشکالت : فرم والد - کودکان کانرز رفتاريمقیاس مشکالت 

) Goyette, C. H. Conners, C. K. & Ulrich, R. F.1978(فرم والد، توسط  - کانرز

 .Reitman, D. Hummel, R. Franz, D. Z. & Gross, A( است و توسط شده ساخته

M.1998( یک  روياین مقیاس  هاي گویه. چاپ شده است و نسخه جدید آن تجدیدنظر

 48از بین . شوند می گذاري نمره) خیلی زیاد( 3تا ) هرگز(لیکرت از صفر  اي چهاردرجه طیف
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 ه شامل دو زیرمقیاسفعالی است ک بیش/ گویه آن مربوط به اختالل کاستی توجه 26گویه، 

گویه مربوط به  26 هاي نمرهدامنه  .شود می) گویه 10(و فقدان توجه ) گویه 16(فعالی  بیش

 تشخیص قطعی شدن براي ابزار این از. قرار دارد 78تا  0فعالی، بین  بیش /اختالل کاستی توجه

 .Weisani, M. Yailagh, M(شود  می ها استفاده بیش فعالی آزمودنی– توجه کمبود اختالل

S. Alipour, S. & Honarmand, M. M. 2015 .(1ریلی )در پژوهش خود ضریب ) 2011

 .Reilly, C( استگزارش نموده  89/0آلفاي کرونباخ ین مقیاس را با استفاده از روش پایایی ا

J.2011( .ر مطالعهد )Weisani, M. Yailagh, M. S. Alipour, S. & Honarmand, M. 

M.2015 (فرم والد، از یک  -کودکان کانرز رفتاريعیین ضریب پایایی مقیاس مشکالت ت براي

اول، دوم، سوم و چهارم دوره ابتدایی شهر  هاي پایهآموزان پسر  از دانش نفري 360نمونه 

براون و گاتمن -کرونباخ، تنصیف اسپیرمن آلفايبا استفاده از روش . سنندج استفاده شد

 ضرایب پایایی زیرمقیاس فقدان توجه 90/0و  90/0، 91/0 رتیبضرایب پایایی کل مقیاس به ت

و  84/0، 87/0 فعالی به ترتیب بیش و ضریب پایایی زیرمقیاس 75/0و  76/0، 79/0ترتیب  به

 رفتاريمشکالت مقیاس  بررسی رواي براي مذکورهمچنین در پژوهش . به دست آمد 83/0

و نتایج آن مورد تأیید قرار استفاده شد  أییديعامل ت فرم والد، از روش تحلیل -کودکان کانرز

 .گرفت

شده  توسط بامریند ساخته 1937این پرسشنامه در سال : هاي فرزندپروري پرسشنامه سبک

جمله به  10گیرانه  جمله از آن به شیوه سهل 10سؤال است که  30این پرسشنامه حاوي . است

ستون با عناوین  5در مقابل هر سؤال . دارد جمله به شیوه مقتدرانه اختصاص 10 شیوه مستبدانه و

 4تا  0کامالً موافقم، موافقم، تقریباً مخالفم، مخالفم، کامالً مخالفم قرار دارد که به ترتیب از 

  .آید نمره مجزا به دست می 3با جمع نمرات سؤاالت مربوط به هر شیوه، . شود گذاري می نمره

-12-16-18-25-26- 29گیرانه، سؤاالت  سهلبه شیوه  19- 17-14-10-28- 24- 1-6سؤاالت 

نیز به شیوه  30-27-23-22-20-15-11- 8-5-4به شیوه استبدادي و سؤاالت  2- 9-7-3

                                                 
1. Reilly, C. J. 
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ساختار عاملی ) Minaei, A. & Nikzad, S.2017(در مطالعه . مقتدرانه اختصاص دارد

توسط  تأییديبهبود در تحلیل عاملی  هاي شاخصبرازش و  هاي شاخصپرسشنامه، بر اساس 

 هاي شیوهنشان داد در پرسشنامه  ها یافته. مورد آزمون قرار گرفت AMOS افزار نرم

پرسشنامه  شده تعیینعوامل از پیش  ها ماده، بقیه 18و  13، 8، 24 هاي ماده استثناي بهفرزندپروري 

 همچنین براي محاسبه. مطلوبی هستند نسبتاًپرسشنامه، داراي روایی  سؤاالتو  سنجند میرا 

از ضریب گاتمن  ها مقیاسو براي محاسبه اعتبار خرده  اي طبقهاعتبار کل پرسشنامه از آلفاي 

  .بود آن هاي مقیاسخوب پرسشنامه و خرده  نسبتاًاعتبار  دهنده نشاننتایج . استفاده گردید

  .جهت آزمون فرضیه پژوهش ازجمله تحلیل رگرسیون استفاده شده است

 تحقیق هاي یافته

  .اند نشان داده شده 1مرکزي و پیرامونی متغیرهاي پژوهش در جدول هاي  شاخص

  هاي مرکزي و پراکندگی متغیرهاي پژوهش شاخص .1جدول 

 متغیر
تعداد 

 آزمودنی
 نما میانه میانگین

انحراف 

 معیار

 نیتر کوچک

 مقدار مشاهده شده

مقدار  نیتر بزرگ

 مشاهده شده

دامنه 

 تغییرات

04/94 100 فرزندپروري  95 89 41/8  73 112 39 

اختالل 

 کودك
100 08/80  5/77  66 65/15  52 129 77 

کارکرد 

 خانواده
100 59/114  114 114 93/19  63 166 100 

گردیده بیشترین انحراف  حاصل پژوهشی هاي یافته صورت به 1 جدول در که طور همان

متغیر نسبت به سایر معیار مربوط به متغیر کارکرد خانواده است که نشان از پراکندگی این 

متغیرها است و کمترین مقدار انحراف معیار مربوط به متغیر فرزندپروري است و درنتیجه 

  .کمترین مقدار پراکندگی مربوط به این متغیر است
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. است شده اسمیرنوف استفاده -کولموگروف از روشمتغیرها، آزمون نرمال بودن  براي

 پژوهش متغیرهاي داري معنیسطح  اسمیرنوف و -کولموگروفشامل آماره آزمون  2جدول 

  .است

  آزمون نرمال بودن متغیرهاي پژوهش .2جدول 

 Zمقدار  میانگین تعداد شاخص

والدین يسبک فرزندپرور  100 04/94  711/0  

08/80 100 مشکالت رفتاري کودکان  780/0  

59/114 100 کارکرد خانواده  552/0  

قرار دارند، ) - 96/1(تا ) +96/1(اسمیرنوف بین  –موگروف لک )z(با توجه به اینکه مقادیر 

آزمون پارامتریک در فرضیه از استفاده  بنابراین ها از توزیع نرمال برخوردار هستند؛ لذا داده

  .پژوهش منطقی است

سبک فرزندپروري والدین و کارکرد خانواده، مشکالت رفتاري کودکان : فرضیه پژوهش

  .کند بینی می را پیش

 3بررسی این فرضیه از روش رگرسیون همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول  جهت 

  .شده است گزارش 4و 

 خانواده نتایج خالصه مدل رابطه سبک فرزندپروري و کارکرد .3جدول 

R R2 R
2

شده لیتعد   خطاي استاندارد 

389/0  152/0  134/0  569/14  

) =389/0R(ضریب همبستگی پژوهش شود مقدار  مشاهده می 3گونه که در جدول  همان

کننده سبک فرزندپروري و کارکرد  بینی است که بیانگر همبستگی بین مجموعه متغیرهاي پیش

) R2=  152/0(است و مقدار ضریب تعیین ) مشکالت رفتاري کودکان(خانواده و متغیر مالك 

مونه و تعداد به حجم ن) R2(بیانگر واریانس مشترك است و ازآنجاکه مقدار ضریب تعیین 
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به تعداد  R2و منعکس کردن حساسیت  R2متغیرهاي مستقل حساس است درنتیجه براي تعدیل 

 .است 134/0شود که مقدار آن  شده استفاده می تعدیل R2متغیرهاي مستقل و حجم نمونه از 

  

  نتایج آزمون تحلیل واریانس براي بررسی معنادار معادله رگرسیون .4جدول 

 سطح معناداري F میانگین مجموع مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغییرات

70/3679 مقدار رگرسیون  2 85/1839    

مانده یباقمقدار   65/20589  97 26/212  66/8  0001/0  

36/24269 کل  99    

شده  محاسبه Fکه مقدار  شود، با توجه به این مشاهده می 4گونه که در جدول  همان

)252/35 =F( با توجه به درجه آزادي  است)2و  97=df (شده  مقدار سطح معناداري محاسبه

درصد  99شده در سطح  محاسبه F تر است درنتیجه مقدار کوچک) 01/0(است و از ) 0001/0(

بینی  اطمینان ازلحاظ آماري معنادار است که بیانگر این است که حداقل یکی از متغیرها در پیش

مؤثر است و درواقع یعنی نتایج رگرسیون و ضرایب رگرسیون ) هکارکرد خانواد(متغیر مالك 

  .باشد و معادله رگرسیون معنادار است توجه و بررسی می قابل

  مشکالت رفتاري کودکانضرایب تأثیر رگرسیون سبک فرزندپروري و کارکرد خانواده بر  .5جدول 

 مدل

استانداردشدهضرایب  ضرایب استاندارد نشده  

t سطح معناداري 
b 

استاندارد خطاي 

نیانگیم  
Beta 

)عرض از مبدأ(عدد ثابت   801/18  184/17  - 09/1  277/0  

369/0 فرزندپروري  178/0  198/0  07/2  041/0  

232/0 عملکرد خانواده  075/0  295/0  08/3  003/0  

با سطح ) t= 07/2(براي سبک فرزندپروري  tمقدار آماره  5با توجه به نتایج جدول 

تر از  شده کوچک که سطح معناداري محاسبه است و با توجه به این) sig=  041/0(معناداري 
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متغیر سبک فرزندپروري معنادار است که بیانگر  tدرنتیجه آماره ) 041/0 > 05/0(است  05/0

مشکالت متغیر سبک فرزندپروري بر متغیر ) β=  197/0(تأثیر ضریب رگرسیون استانداردشده 

با سطح ) t= 08/3(براي متغیر کارکرد خانواده  tاست، همچنین مقدار آماره  فتاري کودکانر

تر از  شده کوچک که سطح معناداري محاسبه است و با توجه به این) sig=  003/0(معناداري 

متغیر کارکرد خانواده معنادار است که بیانگر تأثیر ضریب  tاست درنتیجه آماره  01/0

  .متغیر شناخت بر متغیر عملکرد خانواده است) β=  295/0(داردشده رگرسیون استان

 مشکالت رفتاري کودکانسبک فرزندپروري و کارکرد خانواده، «بنابراین فرضیه پژوهش 

گیرد و با توجه به ضریب رگرسیون استانداردشده  مورد تأیید قرار می» کنند می بینی را پیش

  :معادله رگرسیونی فرضیه عبارت است ازسبک فرزندپروري و کارکرد خانواده 

 )X2.2 β)+ (x1. 1β(  =Ý  

 مشکالت رفتاري کودکان) = 198/0. سبک فرزندپروري) + (295/0. کارکرد خانواده( 

  يریگ جهینتبحث و 

هاي فرزندپروري با  هاي پژوهش نشان داد که بین شیوه نتایج حاصل از بررسی یافته

 فرزندپروريسبک توان عنوان نمود که  مشکالت رفتاري کودکان رابطه وجود دارد یعنی می

درصد واریانس  5تأثیرگذار باشد و بیانگر تقریباً  مشکالت رفتاري کودکانتواند بر  میوالدین 

هاي تحقیق  است که یافتهوالدین و مشکالت رفتاري کودکان  رزندپروريفسبک  مشترك بین

 ;Kaiser, T. Li, J. Pollmann-Schult, M. & Song, A. Y.2017(هاي  حاضر با یافته

Rahimi, M; Rahimi, F. 2015; Karzareh, S. Abdi, M. Heidari, H.2015(  خوانی  هم

در بیشتر تحقیقات بیشترین . هاي قبلی است دي بر یافتههاي تحقیق حاضر تأیی بنابراین یافته دارد؛

هاي فرزندپروي والدین در کاهش یا افزایش مشکالت رفتاري فرزندان  سهم به نقش سبک

هاي  هایی از سبک توان چنین تببین کرد که چنانچه خانواده تأکید شده است بنابراین می
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اي منطقی و عقالنی عمل کنند  گونه نشان بهتوانند در تربیت فرزندا مقتدرانه برخوردار باشند می

درنتیجه میزان مشکالت رفتاري فرزندان . یابد وتفریط در رفتار کاهش می و هرگونه افراط

گیرانه یا مستبدانه  هاي فرزندپروري سهل ها داراي سبک اما چنانچه خانواده یابد؛ کاهش می

که روحیه  طوري به. داشت هاي الزم را نخواهند شنوي ها حرف باشند فرزندان از آن

توان  بنابراین می یابد؛ ها کاهش می نفس آن ها ضعیف شده و احتماالً عزت طلبی در آن استقالل

هاي فرزندپروري در ایجاد مشکالت رفتاري فرزندان یا کاهش آن  چنین گفت که نوع سبک

فتاري کودکان یافته دیگر پژوهش نشان داد که کارکرد خانواده، مشکالت ر. تأثیرگذار است

 Chang, L. Y L.at el.2016; Jamshid zadeh,H,at(این یافته با نتایج . کند بینی می را پیش

el.2016; Karzareh, S.at el,2015 (منظور رابطه سبک  در این پژوهش که به. همخوانی دارد

رکرد دبستانی انجام شد، کا فرزندپروري و کارکرد خانواده با مشکالت رفتاري کودکان پیش

خانواده و سبک فرزندپروري با مشکالت رفتاري کودکان رابطه مستقیم وجود دارد خانواده 

طور  کودکانی که کودکانشان مشکالت رفتاري داشتند در نحوه تربیت و عملکرد خانواده همین

دیگر  عبارت به. تري نسبت به کودکان سالم، داشتند در نوع سبک فرزندپروري عملکرد ضعیف

هاي  هایی چون اختالف والدین در نگرش کودکان با مشکالت رفتاري با ویژگیخانواده 

فرزندپروري، عدم نزدیکی عاطفی والدین، تعامالت همراه با ضدیت اعضاي خانواده، عدم 

اجتماعی مهم و مؤثر بر  –خانواده یک کانون فرهنگی . انسجام در خانواده وجود داشت

با افزایش ارتباط و انسجام در خانواده مطمئناً کودکان . آید هاي روانی فرزندان به شمار می جنبه

گذارد  خانواده اثرات کامالً مستقیمی روي فرزندان بجاي می کارکرد. شوند تري تربیت می سالم

تربیت باشد،  ٔکاري یا کوتاهی درزمینه هاي مختلف فرزندپروري و اگر کم طور شیوه همین

ناپذیر است و خود باعث بروز  گذارد که گاهی جبران میاثرات نامطلوبی روي فرزندان بجاي 

کننده  عنوان تأمین کارکرد خانواده به. مشکالتی خواهد شد که گاهی سالیان سال باقی است

تواند سالمت جسمی و روحی  می از طرفی خانواده. سالمت جسمی و روانی اعضا خانواده است
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صورت مستقیم و چه غیرمستقیم سالمت جسمی  تواند چه به ها را تضمین کند و از طرفی می آن

  .کند و روحی را به خطر بیندازد و مشکالتی جدي براي فرزندان ایجاد

سبک مقتدرانه  فرزندپروريشیوه  ترین توان گفت مناسب گیري کلی می در یک نتیجه

صمیمیت و محبت  حال درعینمعقولی از فرزندشان دارند و  هاي درخواستاست والدین مقتدر 

هاي فرزندپروري با تعداد زیادي از اختالالت  اختالف والدین در نگرش. دهند ادي نشان میزی

. رفتاري مثل شکایات جسمانی و افسردگی، اضطراب و سایر مشکالت رفتاري همبستگی دارد

 کردن و اجتماعی براي کنترل والدین هاي تالش مبین پروري فرزند شیوه اساس و پایه

هاي تربیتی والدین بر چگونگی مشکالت رفتاري کودکان تأثیر  شیوه. است کودکانشان

نقش مهمی در کارکرد خانواده و کارکرد خانواده نقش  هاي فرزندپروري شیوه. گذارند می

ترین محیطی است که کودك را  عنوان مهم خانواده به. مهمی در سالمت روانی کودکان دارد

شناسان تجارب اولیه  طبق نظر اکثر روان. دساز از کیفیت رفتاري و روابط انسانی آگاه می

. کند زیربناي فکري کودك را تعیین می. پذیرد زندگی که غالباً در محیط خانواده صورت می

منزله روابط معیوب اعضاي خانواده با یکدیگر  رو بسیاري از مشکالت رفتاري کودکان به ازاین

 و متغیر فرزندپروري) درصد 295(ده درنهایت، با توجه به اینکه متغیر عملکرد خانوا. است

دهد که متغیر عملکرد خانواده از متغیر فرزندپروري در  است، نتایج نشان می) درصد 198(

 مشکالت رفتاري کودکانکننده  بینی ایجاد مشکالت رفتاري فرزندان مؤثرتر است و پیش

  .است

 که متغیرها برخی بررسی و کنترل عدم توان به هاي مطالعه حاضر می ازجمله محدودیت

هاي فرزندپروري  متغیر سبک شیوه شود می پیشنهاد. باشند، اشاره نمود مؤثر تواند در متغیرها می

و کارکرد خانواده با سایر متغیرها همانند مشکالت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، توفیق تحصیلی 

ین سبک فرزندپروري با شود با توجه به رابطه معناداري ب همچنین پیشنهاد می .شود اجرا نیز... و

شود، جهت بهبود مشکالت رفتاري کودکان، به  مشکالت رفتاري کودکان پیشنهاد می

  .هاي فرزندپروري توجه شود سبک
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