Qom Univ Med Sci J 2018 June
Original Article

The Relationship between Parenting Practices and Accountability of High
School Students in Mehr Town, 2015-2016 (Iran)
Parvaneh Doodman*

Department of Humanities,
Payame Noor University,
Tehran, Iran.

Abstract
Background and Objectives: Family has important functions, such as
reproduction of human resources, ensuring emotional needs, mental
health, promotion of the tolerance capacity, and has a constructive role
in providing social integration through sociability, child upbringing,
providing ethical and behavioral patterns and norms. The purpose of
this study was to investigate the effect of parenting practices on the
accountability of high school students in Mehr city.
Methods: This descriptive-correlational study was carried out on 200
high school students in Mehr city (100 girls and 100 boys) in the
academic year 2015-2016. The students were selected by random
cluster sampling method. Harrison-Goff Accountability Scale was used
to assess the accountability, and Baumrind’s Scale (1973) was used to
evaluate parenting practices. Reliability of the Accountability
Assessment Questionnaire was calculated to be 0.76 in general scale,
and reliability of the Baumrind Parenting Styles Scale was obtained to
be 0.90 in general scale; and the validity of the questionnaires was
confirmed. Data were analyzed using inferential correlation statistics,
simultaneous multiple regression, and independent t-test.
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Results: Parenting practices were able to predict children’s
accountability; moreover, the results of simultaneous multiple
regression indicated that among the three parenting practices, parents’
rational authority method and parents’ authoritarian authority methods
are able to predict children’s accountability; and parental
permissiveness method has a low predictive power to predict children’s
accountability.
Conclusion: The results of this study revealed that parenting practices
can be effective in high school students’ accountability; and among the
three parenting practices, parents’ rational authority method has a
higher positive effect on children’s accountability, and, on the contrary,
parents’ authoritarian method leaves negative effects on the level of
children’s accountability.
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رابطه شیوههای فرزندپروری والدین بر مسئولیتپذیری دانشآموزان دبیرستانهای
شهرستان مهر ،سال 1394-1395
*

پروانه دودمان
گروه علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور،

چکیده

تهران ،ایران.

زمینه و هدف :ﺧانواده داراي ﮐارﮐردﻫاي مهﻤی ،ازجﻤله ﺑازتولید نیروي انسانی ،تﺄمیﻦ نیازﻫاي
عاﻃﻔی ،ﺳﻼمت روانی ،ارتﻘاي ﻇرفیت تﺤﻤﻞ و مدارا ،نﻘﺶ ﺳـازنده در تـﺄمیﻦ یکپارچگی
اجتﻤـاعی از ﻃریق جامعهپذیري ،ترﺑیت فرزندان ،اراﺋه الگوﻫا و ﻫنﺠارﻫاي اﺧﻼﻗـی و رفتـاري
میﺑاشد .ایﻦ پژوﻫﺶ ﺑا ﻫدف ﺑررﺳی تﺄثیر شیوهﻫاي فرزندپروري ﺑر مسئولیتپذیري
دانﺶآموزان دﺑیرﺳتانﻫاي شهرﺳتان مهر صورت گرفت.
روش بررسی :ایﻦ مطالعه ﺑه روش توصیﻔی (از نوع ﻫﻤبستگی) ﺑر روي  200نﻔر از دانﺶآموزان
دﺑیرﺳتانﻫاي شهرﺳتان مهر (100دﺧتر و  100پسر) در ﺳال تﺤصیلی 1394-1395انﺠام شد.
دانﺶآموزان ﺑه روش نﻤونهگیري ﺧوشهاي تصادفی انتخاب شدند .ﺑراي ﺳنﺠﺶ مسئولیتپذیري
از مﻘیاس مسئولیتپذیري  Harrison-Goffو ﺑراي ﺳنﺠﺶ شیوهﻫاي فرزندپروري از مﻘیاس
( Baumrindﺳال  )1973اﺳتﻔاده گردید .پایایی پرﺳشنامه ﺳنﺠﺶ مسئولیتپذیري در مﻘیاس
ﮐلی 0/76 ،و فرزندپروري  Baumrindدر مﻘیاس ﮐلی 0/90 ،ﺑه دﺳت آمد و روایی مﺤتوایی
پرﺳشنامهﻫا مورد تﺄیید ﻗرار گرفت .دادهﻫا ﺑا اﺳتﻔاده از آمار اﺳتنباﻃی ﻫﻤبستگی ،رگرﺳیون
چندگانه ﺑه روش ﻫﻤزمان و تی مستﻘﻞ تﺤلیﻞ شدند.

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

یافتهها :شیوهﻫاي فرزندپروري والدیﻦ ﻗادر ﺑه پیﺶﺑینی مسئولیتپذیري فرزندان ﺑود ،ﻫﻤچنیﻦ

پروانه دودمان ،گروه علوم انسانی،

نتایج رگرﺳیون چندگانه ﺑه شیوه ﻫﻤزمان نشان داد از ﺑیﻦ ﺳه شیوه فرزندپروري؛ شیوهﻫاي اﻗتدار

دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران؛

منطﻘی و اﺳتبدادي والدیﻦ ﻗادر ﺑه پیﺶﺑینی مسئولیتپذیري فرزندان اﺳت و شیوه آزادگذاري

آدرس پست الکترونیکی:
fdoodman@gmail.com

والدیﻦ در پیﺶﺑینی مسئولیتپذیري فرزندان ،ﻗدرت پیﺶﺑینیﮐنندگی ﺑسیار ﮐﻤی دارد.
نتیجهگیری :نتایج ایﻦ مطالعه نشان داد شیوهﻫاي فرزندپروري والدیﻦ ﺑر مسئولیتپذیري
دانﺶآموزان دﺑیرﺳتانی میتواند اثرﺑخﺶ ﺑاشد و از ﺑیﻦ ﺳه شیوه فرزندپروري؛ شیوه اﻗتدار منطﻘی

تاریخ دریافت95/5/12 :
تاریخ پذیرش95/6/7 :

والدیﻦ تﺄثیر مثبت ﺑیشتري ﺑر مسئولیتپذیري فرزندان دارد و درمﻘاﺑﻞ ،شیوه اﺳتبدادي والدیﻦ،
تﺄثیر منﻔی ﺑر میزان مسئولیتپذیري فرزندان میگذارد.
کلید واژهها :روانشناﺳی؛ ﺧانواده؛ ارتباط  -روانشناﺳی؛ مسئولیتپذیري اجتﻤاعی.
لطﻔاً ﺑه ایﻦ مﻘاله ﺑهصورت زیر اﺳتناد نﻤایید:
Doodman P. The Relationship between Parenting Practices and Accountability
of High School Students in Mehr Town, 2015-2016 (Iran).
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ﺑهتنهایی ﮐاري انﺠام دﻫند یا از ﺧود عﻘیدهاي داشته ﺑاشند.

ﺧانواده ،اﺳاﺳیتریﻦ نهاد اجتﻤاعی اﺳت ﮐه از دید ﻫﻤه ادیان،

تﺤﻘیﻘات  Kaganو  Masonنشان میدﻫد اگر والدیﻦ ﺑسیار

مذاﻫﺐ و مکاتﺐ ﺑهعنوان نهادي عالی ،ﺑسیار ﺑا اﻫﻤیت و

ﺳختگیر و دیکتاتور ﺑاشند ،مانع پیشرفت و توﺳعه ﮐنﺠکاوي و

ﻏیرﻗاﺑﻞجایگزیﻦ تلﻘی میشود .ﺧانواده ﺑا ﮐارﮐردﻫاي مهﻤی،

ﺧﻼﻗیت ﮐودك میشوند .والدینی ﮐه اجازه نﻤیدﻫند ﮐودك

ازجﻤله ﺑازتولید نیروي انسانی ،تﺄمیﻦ نیازﻫاي عاﻃﻔی و ﺳﻼمت

اﺑراز وجود یا اﻇهارنظر ﮐند ،مانع ﺑروز اﺳتعدادﻫاي ﺑالﻘوه ﮐودك

روانی ،ارتﻘاي ﻇرفیت تﺤﻤﻞ و مدارا داراي نﻘشی ﺳـازنده در

شده و در نتیﺠه ،ایﻦ ﮐودك در آینده روانآزرده و پرﺧاشگر

تـﺄمیﻦ یکپارچگی اجتﻤـاعی از ﻃریق جامعهپذیري ،ترﺑیت

ﺧواﻫد شد ( .)6والدیﻦ ﺳهﻞگیر و ﺑیﺑندوﺑار (ﻏﻔلتﮐننده) نیز

فرزندان ،اراﺋه الگوﻫا و ﻫنﺠارﻫاي اﺧﻼﻗـی  -رفتـاري اﺳت.

تصﻤیم نهایی را در جهت ﺧواﺳتهﻫاي ﮐودك یا نوجوان

پـرورش و تکامﻞ ﮐودك و نوجوان در اولیﻦ مرﺣله زندگی در

میگیرند و فرزند آزاد اﺳت ﮐه ﺑه ﺧواﺳتهﻫاي والدیﻦ ﺑیاعتنا

مﺤیﻂ ﺧانواده و مﺤﻞ زنـدگی اﺳت .ﻫﻤگی ایﻦﻫا تضﻤیﻦﮐننده

ﺑاشد (.)6

نﻘﺶ اجتﻤاعی ﺧانواده و راﺑطه ایﻦ نهاد مهم ﺑا ﺳرمایه اجتﻤـاعی

زمانیﮐه ﮐودك در مﺤیﻂ ﺧانواده ﺳالم ،پذیرنده رفتارﻫا و

اﺳت تا آنﺠا ﮐه میتوان از واﻗعیتی تﺤت عنوان ﺳـرمایه ﺧانواده

نﻘﺶﻫاي مثبت ﺑاشد؛ ﺣس مسئولیتپذیري نیز در وي شکﻞ

ﺳخﻦ گﻔـت (.)1

میگیرد .ﻫﻤانگونهﮐه اصول انسانشناﺧتی در نگرش اﺳﻼمی،

فرزندپروري ﺑه روشﻫا و رفتارﻫاي ویژه گﻔته میشود ﮐه

توجه ﺑه اصﻞ مسئولیت ،رشد و تکامﻞ آن در انسان دارد .اصﻞ

جداگانه یا در تعامﻞ ﺑا یکدیگر ﺑر رشد ﮐودك تﺄثیر میگذارند.

مسئولیت عبارت اﺳت از :افزایﺶ مﻘاومت فرد در ﺑراﺑر شرایﻂ تا

درواﻗع ،پایه و اﺳاس شیوه فرزندپروري ﺑیانگر تﻼشﻫاي والدیﻦ

جاییﮐه ﺑتواند ﺑا پیروي از فشارﻫاي ﺑیرونی ،از الزامﻫاي درونی

ﺑراي ﮐنترل و اجتﻤاعی ﮐردن ﮐودﮐانشان اﺳت ( .)2نوع ﺑرﺧورد

تبعیت ﮐند .ایﻦ اصﻞ ،اﺣساس مسئولیت یا اﺣساس تکلیف نیز

والدیﻦ در ﻗالﺐ و رفتارﻫاي متنوع ،ﺑهنﺠار و ﻃبیعی ﮐه ﺑهمنظور

نامیده میشود ( .)7ﺑناﺑرایﻦ ،ﺑراي پرورش ﻫرچه ﺑهتر فرزندان ﺑاید

ﮐنترل و اجتﻤاعی ﮐردن فرزند ﺧود ﺑه ﮐار میﺑرند؛ ﺳبکﻫاي

دنیایی از اﻃﻼعات و مهارت ﮐه ﺑتوان ﺑا آن ﮐودك را ترﺑیت و

فرزندپروري نامیده میشود ( .)3شیوهﻫاي ترﺑیتی والدیﻦ و

ﺑهﺑهتریﻦ وجه ﺑه رشد و ﮐﻤال ﺧود رﺳاند ،در اﺧتیار داشت.

روشﻫاي انضباﻃی آنان ﺑیتردید تﺤت تﺄثیر ﺧصوصیات

مسئولیت امري ارثی نیست؛ ﺑلکه ﺑاید از ﻃریق تﺠرﺑه آموﺧت و

شخصیتی و ﺳیستم اعتﻘادي آنان اﺳت .والدیﻦ ﺳالم و ﺑالغ در

ایﻦ ﺣس زمانی در ﮐودك پدید میآید ﮐه ﺑه او مسئولیت داده

مﻘایسه ﺑا والدیﻦ ناﺑالغ و ناﺳالم معﻤوالً ﺑا ﺣساﺳیت و مهرﺑانی

شود؛ اثرﺑخشی و ﺑازﺧورد پاﺳخﻫاي ﺧویﺶ را دریافت ﮐرده و

ﺑیشتري ﺑه نیازﻫا و اشارات ﮐودﮐان توجه میﮐنند ﮐه ایﻦ نوع

در زمینه راهﻫاي گوناگون ﮐه در ﺳایر موﻗعیتﻫا مناﺳﺐ ﻫستند

فرزندپروري ،مشوق امنیت عاﻃﻔی ،اﺳتﻘﻼل ،توانﺶ اجتﻤاعی و

نیز اﻃﻼعاتی داشته ﺑاشد.

موفﻘیت ﻫوشی ﮐودﮐان اﺳت (.)4

ﻫدف از ایﻦ تﺤﻘیق مﻘایسه شیوهﻫاي فرزندپروري و

ﺑهﻃورﮐلی در جامعه ﺑا ﺳه نوع ﺳبک ﺧانواده روﺑرو ﻫستیم:

مشخصﮐردن نﻘاط ضعف و ﻗوت ﻫرﮐدام از ایﻦ روشﻫا و

والدیﻦ داراي اﻗتدار و ﻗاﻃع ،والدیﻦ مستبد و والدیﻦ ﺳهﻞگیر.

نتیﺠهگیري ﺑراي تعییﻦ روش مطلوب ﮐه ﺧانوادهﻫا ﺑتوانند ﺑا

والدیﻦ ﻗاﻃع و اﻃﻤینانﺑخﺶ ،ﻫم ﺑر رفتار مختارانه و ﻫم ﺑر نظم و

اﺳتﻔاده آگاﻫانه از ﺑهتریﻦ روش ترﺑیتی ،ﺑاالتریﻦ تﺄثیر

ﮐنترل اﻫﻤیت میدﻫند ( .)5ﮐودﮐان ایﻦ ﺧانواده در ﺑﺤثﻫایی

مسئولیتپذیري را در فرزندان ﺧود ایﺠاد ﮐنند ،میﺑاشد .در ایﻦ

ﮐه ﺑه رفتارشان مرﺑوط میشود ،آزادانه شرﮐت ﮐرده و ﺣتی

تﺤﻘیق ﺳعی گردید تا نتایج ،روش و شیوهﻫاي موجود ،تشریح و

مﻤکﻦ اﺳت تصﻤیمگیري نیز ﺑکنند ،ولی اﻗتدار نهایی در دﺳت

ﺑهتریﻦ روش ﺑه مطالعهﮐنندگان (ﺧانوادهﻫا ،مدرﺳیﻦ آموزش

والدیﻦ اﺳت ( .)6والدیﻦ ﺧودﮐامه و مستبد ﺑهﻃور مطلق ﺑه ﻗدرت

ﺧانواده ،دﺳتاندرﮐاران امور ترﺑیتی در مﺤیﻂﻫاي آموزشی) ﺑا

ﺧارجی واﺑستهاند و ﮐﻤتر متکی ﺑهﺧـود ﻫستند و نﻤیتـوانـنـد

دالیﻞ علﻤی و منطﻘی معرفی گردد.
53
مﺠله دانشگاه علوم پزشکی ﻗم /دوره دوازدﻫم ،شﻤاره چهارم ،تیر 1397

راﺑطه شیوهﻫاي فرزندپروري والدیﻦ ﺑر مسئولیتپذیري دانﺶآموزان دﺑیرﺳتانﻫاي شهرﺳتان مهر ،ﺳال 1394-1395
...

روش بررسی

پروانه دودمان

نسریﻦ جاوید تبریزي و ﻫﻤکاران

اﻗتدار منطﻘی ﺑراﺑر ﺑا  %81مﺤاﺳبه شد.

ایﻦ پژوﻫﺶ ﺑه روش توصیﻔی (از نوع ﻫﻤبستگی) انﺠام شد .جامعه

مقیاس

آماري را دانﺶآموزان دﺑیرﺳتانﻫاي دﺧترانه و پسرانه شهرﺳتان

مسئولیتپذیري ،از ﺧردهمﻘیاس ﺳنﺠﺶ مسئولیتپذیري

مهر تشکیﻞ میدادند .تعداد نﻤونه مورد ﺑررﺳی شامﻞ 200

گرفتهشده از پرﺳشنامه روانشناﺧتی ﮐالیﻔرنیا

دانﺶآموز ( 100دﺧتر و  100پسر) ،ﺑه روش نﻤونهگیري ﺧوشهاي

( )Colifornia Psychological Inventoryاﺳتﻔاده شد .تعداد 42

تصادفی انتخاب شدند و پرﺳشنامهﻫا ﺑهصورت گروﻫی در اﺧتیار

ﺳؤال مرﺑوط ﺑه مﻘیاس مسئولیتپذیري از میان  462ﺳؤال

آنان گذاشته شد تا ﺑه ﺳؤاالت پاﺳخ دﻫند.

پرﺳشنامه اصلی اﺳتخراج و مورد اﺳتﻔاده ﻗرار گرفت .ایﻦ

در ایﻦ تﺤﻘیق از ﺳه اﺑزار اندازهگیري ﺑه شرح زیر اﺳتﻔاده گردید:

پرﺳشنامه نخستیﻦﺑار توﺳﻂ  Harisoonدر ﺳال  1951ﺑا  648ﺳؤال

مقیاس شیوههای فرزندپروری :پرﺳشنامه ﺳبکﻫاي

و  15مﻘیاس ﺑراي ﺳنﺠﺶ  15ویژگی شخصیتی اراﺋه گردید،

فرزندپروري توﺳﻂ  Baumrindدرﺳال 1973ﺳاﺧته شد ( .)8ایﻦ

ﺳپس در ﺳال  1957مﻘیاسﻫاي آن ﺑه  18و ﺑار دیگر در ﺳال

پرﺳشنامه داراي 30ماده اﺳت ﮐه  10ماده آن ﺑه شیوه آزادگذاري،

1987توﺳﻂ وي ویرایﺶ شد و تعداد ﺳؤالﻫاي آن ﺑه  162و

 10ماده ﺑه شیوه اﺳتبدادي و  10ماده دیگر ﺑه شیوه اﻗتدار منطﻘی

تعداد ﺧردهمﻘیاسﻫاي آن ﺑه  20ﺧردهمﻘیاس افزایﺶ یافت.

والدیﻦ مرﺑوط میشود .جﻤلهﻫاي شﻤاره ،17 ،14 ،10،13 ،6 ،1

مﻘیاس مسئولیتپذیري پرﺳشنامه ﮐالیﻔرنیا داراي  42ﺳؤال ﺑوده

 24 ،21 ،19و  28مرﺑوط ﺑه ﺣیطه آزادگذاري ،جﻤلهﻫاي ،7 ،3 ،2

ﮐه ﺑا ﻫدف ﺳنﺠﺶ میزان مسئولیتپذیري افراد ﺑهنﺠار  12ﺳال ﺑه

 26 ،25 ،18 ،16 ،12 ،9و  ،29مرﺑوط ﺑه ﺣیطه اﺳتبدادي و

ﺑاال تهیه و آزمودنیﻫا ﺑهصورت موافﻘم و مخالﻔم ﺑه ﺳؤالﻫاي آن

جﻤلهﻫاي  27 ،23 ،22 ،20 ،15 ،11 ،8 ،5 ،4و  ،30مرﺑوط ﺑه شیوه

پاﺳخ میدﻫند .ضرایﺐ پایایی مﻘیاس ﺳنﺠﺶ مسئولیتپذیري در

اﻗتدار منطﻘی اﺳت .والدیﻦ ﺑا مطالعه ﻫر ماده ،نظر ﺧود را ﺑرﺣسﺐ

پژوﻫﺶ رضایی ( )11ﺑراﺑر  0/65و در مطالعه مﺤﻤودي ( )12ﺑراﺑر

یک مﻘیاس  5درجهاي مشخص میﮐنند ﮐه از  0تا  4نﻤرهگذاري

 0/64ﺑه دﺳت آمد .در مطالعه ﺣاضر ضریﺐ پایایی پرﺳشنامه ﺑا

شده اﺳت .یوﺳﻔی فرﺧی ( ،)9ﺑراي مﺤاﺳبه پایایی از روش

اﺳتﻔاده از روش آلﻔاي ﮐرونباخ ﺑراﺑر ﺑا  %76تعییﻦ شد.

ﺑازآزمایی اﺳتﻔاده ﮐرد ﮐه  %81ﺑراي شیوه ﺳهﻞگیرانه مادر%81 ،

رضایت و عﻼﻗهمندي شرﮐتﮐنندگان در مطالعه ،داشتﻦ توانایی

ﺑراي شیوه مستبدانه مادر و  %78ﺑراي شیوه مﻘتدرانه مادر ﺑود.

جهت در اﺧتیارگذاشتﻦ اﻃﻼعات ،تﺠرﺑیات ﺧود و دانﺶآموز

ﻫﻤچنیﻦ ثبات درونی ﺑا اﺳتﻔاده از فرمول آلﻔاي ﮐرونباخ0/75 :

یکی از دﺑیرﺳتانﻫاي شهرﺳتان مهر ،از معیارﻫاي ورود ﺑه مطالعه

ﺑراي شیوه ﺳهﻞگیرانه مادر 0/85 ،ﺑراي شیوه مستبدانه مادر و

ﺑود .ﮐسانیﮐه ﺑهﻃور ناﻗص ﺑه پرﺳشنامهﻫا پاﺳخ دادند از مطالعه

 0/82ﺑراي شیوه مﻘتدرانه مادر مﺤاﺳبه گردید .ﻏﻼمرضا

ﺣذف شدند.

اﺳﻔندیاري ( )10جهت تعییﻦ روایی مﺤتواي آزمون ،از  10نﻔر

اﺑتدا ﺑراي انﺠام پژوﻫﺶ از مدیران دﺑیرﺳتانﻫاي شهرﺳتان مهر

صاﺣﺐنظر در زمینه روانشناﺳی و روانپزشکی ﺧواﺳت تا میزان

اجازه گرفته شد ،ﺳپس توضیﺤات الزم در مورد اﻫداف و ماﻫیت

روایی ﻫرجﻤله را ﺑا عﻼمت زدن مشخص و نظر اصﻼﺣی ﺑدﻫند

پژوﻫﺶ توﺳﻂ پژوﻫشگر ﺑه شرﮐتﮐنندگان اراﺋه گردید و در

ﮐه نتیﺠه ایﻦ نظرﺧواﻫی نشان داد آزمون مذﮐور از روایی ﺑاالیی

مورد مﺤرمانه ماندن اﻃﻼعات موجود در پرﺳشنامه نیز ﺑه آنان

ﺑرﺧوردار اﺳت ،ﻫﻤچنیﻦ میزان پایایی را ﺑا اﺳتﻔاده از روش

اﻃﻤینان داده شد و تﺄﮐید گردید نیازي ﺑه ذﮐر نام و نام ﺧانوادگی

ﺑازآزمایی ﺑراي آزادگذاري و مسامﺤهگر ﺑراﺑر  ،%69اﺳتبدادي

در پرﺳشنامه نیست .آزمودنیﻫا داوﻃلبانه در مطالعه شرﮐت داده

ﺑراﺑر  %77و اﻗتدار منطﻘی ﺑراﺑر  %73ﺑه دﺳت آمد .در ایﻦ پژوﻫﺶ

شدند و ﺑه آنﻫا ایﻦ فرصت داده شد تا ﻫرگونه ﺳؤال راجع ﺑه

ﺑراي مﺤاﺳبه پایایی پرﺳشنامه ،از ضریﺐ آلﻔاي ﮐرونباخ اﺳتﻔاده

تﺤﻘیق را ﺑپرﺳند.

گردید .پایایی پرﺳشنامه فرزندپروري در مﻘیاس ﮐلی ﺑراﺑر ،%90

تﻤامی مطالﺐ مورد اﺳتﻔاده از مناﺑع علﻤی و ﺑا ذﮐر ماﺧذ آنﻫا

شیـوه آزادگـذاري ﺑراﺑر  ،%74شیـوه اﺳتـبـدادي ﺑراﺑر  %80و شیـوه

اراﺋه گردید.

54

مﺠله دانشگاه علوم پزشکی ﻗم /دوره دوازدﻫم ،شﻤاره چهارم ،تیر 1397

سنجش

مسئولیتپذیری:

ﺑراي

ﺳنﺠﺶ

راﺑطه شیوهﻫاي فرزندپروري والدیﻦ ﺑر مسئولیتپذیري دانﺶآموزان دﺑیرﺳتانﻫاي شهرﺳتان مهر ،ﺳال 1394-1395
...

پروانه دودمان

نسریﻦ جاوید تبریزي و ﻫﻤکاران

پرﺳشنامه اﻃﻼعات دموگرافیک دانﺶآموزان شامﻞ :اﻃﻼعاتی از

ﺑیﻦ نﻤره مسئولیتپذیري ﺑا شیوهﻫاي فرزندپروري والدیﻦ ،راﺑطه

ﻗبیﻞ ﺳﻦ ،جنس ،تﺤصیﻼت والدیﻦ و  ،...از ﻃریق مصاﺣبه ﺑا

معنیداري در ﺳطح اﻃﻤینان  0/01وجود داشت .مﻘدار ضریﺐ

والدیﻦ فرزندان در پرﺳشنامه ثبت گردید.

ﻫﻤبستگی شیوه آزادگذاري و اﺳتبدادي ﺑه ترتیﺐ  0/225و

دادهﻫا ﺑا اﺳتﻔاده از روش ﻫﻤبستگی و رگرﺳیون چندگانه ﺑه روش

 -0/304ﺑود ﮐه نشاندﻫنده راﺑطه مثبت ،ولی نهچندان ﻗوي ﺑیﻦ

ﻫﻤزمان (جهت ﺑررﺳی تﺄثیر شیوهﻫاي فرزندپروري والدیﻦ ﺑر

شیوه آزادگذاري والدیﻦ ،مسئولیتپذیري فرزندان و راﺑطه

مسئولیتپذیري دانﺶآموزان) وآزمون تی مستﻘﻞ (ﺑراي ﺑررﺳی

معکوس ﺑیﻦ مسئولیتپذیري و شیوه اﺳتبدادي والدیﻦ ﺑود .ضریﺐ

تﻔاوت شیوهﻫاي فرزندپروري در دو گروه دﺧتر و پسر) تﺤلیﻞ

ﻫﻤبستگی شیوه اﻗتدار منطﻘی والدیﻦ 0/649 ،ﺑه دﺳت آمد ﮐه

شدند .در ایﻦ پژوﻫﺶ شیوهﻫاي فرزندپروري آزادگذاري،

نشاندﻫنده راﺑطه ﻗوي ﺑیﻦ مسئولیتپذیري و شیوه اﻗتدار منطﻘی

اﺳتبدادي و اﻗتدار منطﻘی ﺑهعنوان متغیرﻫاي پیﺶﺑیﻦ،

ﺑود .ﻫﻤچنیﻦ مﻘدار ضریﺐ ﻫﻤبستگی ﺑیﻦ شیوه آزادگذاري و

مسئولیتپذیري و مﻼك در نظر گرفته شدند.

مسئولیتپذیري فرزندان دﺧتر 0/241 ،ﺑه دﺳت آمد ﮐه در ﺳطح
 0/05معنیدار ﺑود و مﻘدار ضریﺐ ﻫﻤبستگی ﺑیﻦ شیوه

یافتهها

آزادگذاري و مسئولیتپذیري فرزندان پسر 0/104 ،تعییﻦ گردید

میانگیﻦ نﻤره دانﺶآموزان داراي والدیﻦ ﺑا شیوه فرزندپروري

ﮐه نشاندﻫنده عدم راﺑطه ﺑیﻦ آنﻫا ﺑود .ﺑیﻦ نﻤره مسئولیتپذیري

آزادگذاري ﺑراﺑر  ،18/41±6/789داشتﻦ والدیﻦ ﺑا شیوه

فرزندان دﺧتر و پسر ﺑا شیوهﻫاي اﺳتبدادي و اﻗتدار منطﻘی والدیﻦ

فرزندپروري اﺳتبدادي ﺑراﺑر  16/27±6/164و داشتﻦ والدیﻦ ﺑا

نیز راﺑطه معنیداري در ﺳطح اﻃﻤینان  0/01وجود داشت ﮐه

شیوه فرزندپروري اﻗتدار منطﻘی ﺑراﺑر 26/27±6/761ﺑه دﺳت آمد.

منﻔیﺑودن ضریﺐ ﻫﻤبستگی شیوه اﺳتبدادي ،راﺑطه معکوس ﺑیﻦ

ﻫﻤچنیﻦ میانگیﻦ نﻤرات دانﺶآموزان در مﻘیاس مسئولیتپذیري

مسئولیتپذیري فرزندان دﺧتر ،پسر و شیوه اﺳتبدادي والدیﻦ را

ﺑراﺑر  29/74±4/297ﺑرآورد شد .از مﻘایسه میانگیﻦﻫاي شیوهﻫاي

نشان میداد (جدول شﻤاره .)1

فرزندپروري والدیﻦ مشخص گردید میانگیﻦ نﻤره شیوه اﻗتدار
منطﻘی ﺑیشتر از دو شیوه آزادگذاري و اﺳتبدادي ﺑوده اﺳت.
جدول شماره  .1ضرایب همبستگی بین شیوههای فرزندپروری والدین و مسئولیتپذیری فرزندان
متغیر مالک (مسئولیتپذیری)

متغیرهای پیشبین
دختر ( 100نفر)

کل ( 200نفر)

پسر ( 100نفر)

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

*0/241

0/016

0/104

0/305

استبدادی

**-0/311

0/002

اقتدار منطقی

**0/714

0/000

آزادگذاری

**

-0/316

0/001

**0/505

0/000

ضریب همبستگی
**
**

0/225

سطح معنیداری
0/001

-0/304

0/000

**0/649

0/000

**معنیدار در سطح  *0/01معنیدار در سطح .0/05

در جدول شﻤاره  ،2شاﺧصﻫاي مختلف ﺣاصﻞ از تﺤلیﻞ
رگرﺳیون ﺑراي متغیر واﺑسته مسئولیتپذیري اراﺋه شده اﺳت.

ضریﺐ ﻫﻤبستگی چندگانه ﺑراﺑر  0/714و آزمون  Fﺑراﺑر ﺑا
 67/843ﺑه دﺳت آمد ﮐه در ﺳطح  0/01معنیدار ﺑود .ﻫﻤچنیﻦ

ﺳطح معنیداري متغیر آزادگذاري 0/126 ،ﺑود ﮐه ﺑا توجه ﺑه
اینکه ﺑیشتر از  0/05اﺳت ،مﻘدار  ßشیوه آزادگذاري معنیدار
نبود؛ یعنی اینکه شیوه آزادگذاري والدیﻦ
( )sig<0/05 ،ß=0/088نﻘﺶ ﺑسیار اندﮐی در پیﺶﺑینی

مﺠذور ضریﺐ ﻫﻤبستگی چندگانه 0/509 ،تعییﻦ شد؛ ﺑناﺑرایﻦ ﺳه

مسئولیتپذیري فرزندان داشت .ﺳطح معنیداري شیوهﻫاي

شیوه آزادگذاري ،اﺳتبدادي و اﻗتدار منطﻘی ،مﺠﻤوعاً %51

اﺳتبدادي و اﻗتدار منطﻘی نیز ﮐﻤتر از  0/05ﺑه دﺳت آمد؛ ﺑناﺑرایﻦ

واریانس مسئولیتپذیري را تبییﻦ ﮐردند.

مﻘدار  ßشیوهﻫاي اﺳتبدادي و اﻗتدار منطﻘی ،معنیدار ﺑود.
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راﺑطه شیوهﻫاي فرزندپروري والدیﻦ ﺑر مسئولیتپذیري دانﺶآموزان دﺑیرﺳتانﻫاي شهرﺳتان مهر ،ﺳال 1394-1395
...

پروانه دودمان

نسریﻦ جاوید تبریزي و ﻫﻤکاران

شیـوه اﺳتبـدادي والـدیـﻦ ﺑـهصـورت منـﻔـی

ﺑا توجه ﺑه ﺳطح معنیداري شیوهﻫاي اﺳتبدادي و اﻗتدار منطﻘی

( )sig<0/05 ،ß=-0/313و شیوه اﻗتدار منطﻘی ﺑهصورت مثبت

ﻗاﺑﻞمشاﻫده در جدول ،مﻘدار  ßشیوهﻫاي اﺳتبدادي و اﻗتدار

( )sig<0/05 ،ß=0/608میتوانند مسئولیتپذیري فرزندان را

منطﻘی والدیﻦ در دو جنس دﺧتر و پسر ،معنیدار ﺑود .شیوه

پیﺶﺑینی ﮐنند.

اﺳتبدادي والدیﻦ ﺑهصورت منﻔی و شیوه اﻗتدار منطﻘی ﺑهصورت

ﻫﻤچنیﻦ مﺠذور ضریﺐ ﻫﻤبستگی چندگانه در دﺧتران و پسران

مثبت توانستند مسئولیتپذیري فرزندان دﺧتر و پسر را پیﺶﺑینی

ﺑه ترتیﺐ  0/627و 0/338ﺑه دﺳت آمد؛ ﺑناﺑرایﻦ ﺳه شیوه

ﮐنند؛ درﺣالیﮐه شیوه آزادگذاري والدیﻦ نﻘﺶ ﺑسیار اندﮐی در

آزادگذاري ،اﺳتبدادي و اﻗتدار منطﻘی ،مﺠﻤوعا ًٌ %63واریانس

پیﺶﺑینی مسئولیتپذیري فرزندان دﺧتر و پسر داشت (جدول

مسئولیتپذیري را در دﺧتران و  %34واریانس مسئولیتپذیري را

شﻤاره .)2

در پسران تبییﻦ ﮐردند.
جدول شماره.2نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان برای تعیین قدرت پیشبینی شیوههای فرزندپروری والدین با مسئولیتپذیری فرزندان
جنسیت

ß

آماره آزمون ()t

سطح معنیداری ()sig

ضریب همبستگی
)(R

0/025

0/335

0/738

0/792

اﺳتبدادي

-0/349

-5/203

0/000

اﻗتدارمنطﻘی

0/717

10/048

0/000

آزادگذاري

0/076

0/866

0/389

اﺳتبدادي

-0/299

-3/474

0/001

اﻗتدارمنطﻘی

0/467

5/449

0/000

آزادگذاري

0/088

1/537

0/126

اﺳتبدادي

-0/313

-5/918

0/000

اﻗتدارمنطﻘی

0/608

11/127

0/000

متغیر پیشبین

دختر (100نفر)

پسر (100نفر)

کل (300نفر)

آزادگذاري

ضریب تعیین
(

آماره آزمون ()F

)

0/627

0/582

53/702

0/338

0/714

سطح معنیداری

16/361

67/843

0/509

ﻃبق جدول شﻤاره  ،3فرض صﻔر (تﻔاوت معنیداري ﺑیﻦ دو گروه

ﮐﻤتر از  0/05اﺳت ﺑه دﺳت آمد ﮐه فرض صﻔر رد میشود).؛

دﺧتر و پسر) در شیوه اﺳتبدادي ﺑا توجه ﺑه اینکه ﺳطح معنیداري

ﺑناﺑرایﻦ میتوان نتیﺠه گرفت در شیوهﻫاي آزادگذاري و اﻗتدار

ﺑراﺑر ( 0/715ﺑیشتر از )0/05ﺑه دﺳت آمد ،پذیرفته اﺳت .در

منطﻘی والدیﻦ ،تﻔاوت معنیداري ﺑیﻦ فرزندان دﺧتر و پسر وجود

شیوهﻫاي آزادگذاري و اﻗتدار منطﻘی نیز ﺳطح معنیداري ﺑه

دارد .ﺑه ایﻦ ترتیﺐ والدیﻦ در فرزندان دﺧتر ﺑیشتر از پسران از

ترتیﺐ ﺑراﺑر ﺑا  0/022و ( 0/000ﺑا توجـه ﺑه اینکـه ﺳطح معنیداري

شیوه فرزندپروري آزادگذاري و اﻗتدار منطﻘی اﺳتﻔاده میﮐنند.

جدول شماره .3بررسی تفاوت بین دو گروه دختر و پسر از نظر شیوههای فرزندپروری والدین
ابعاد
آزادگذاری
استبدادی
اقتدار منطقی
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جنسیت

تعداد

میانگین±انحراف معیار

آماره آزمون ()t

درجه آزادی

سطح معنیداری ()sig

دﺧتر

100

19/50±8/110

2/306

198

0/022

پسر

100

17/31±4/946

دﺧتر

100

16/11±6/454

پسر

100

16/43±5/888

دﺧتر

100

28/68±5/884

پسر

100

23/86±6/747
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-0/366
5/384

198
198

0/715
0/000

0/000

0/000

0/000
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بحث

پسر ﺑاشند گرایﺶ ﺑه ریاﺳتﻃلبی ،ﺧودمداري و تﻤرد دارند.

ایﻦ پژوﻫﺶ ﺑا ﻫدف ﺑررﺳی تﺄثیر شیوهﻫاي فرزندپروري والدیﻦ

اﻏلﺐ ﺑیﻫدف ﺑوده و داراي اﺳتﻘﻼل و پیشرفت ﺑسیار ﮐﻤـی

ﺑر مسئولیتپذیري فرزندان انﺠام شد .ﺑا توجه ﺑه نتایج ،ﺑیﻦ نﻤره

ﻫستند ،ﺧودﮐنترلی و اعتﻤادﺑهنﻔس در آنﻫا نیز ﮐم ﺑوده و

مسئولیتپذیري ﺑا شیوهﻫاي آزادگذاري ،اﺳتبدادي و اﻗتدار

نشانهﻫایی از اﺳـتﻘﻼل و مسئولیتپذیري ندارند؛ ﺑناﺑرایﻦ در ایﻦ

منطﻘی والدیﻦ ،راﺑطه معنیداري در ﺳطح اﻃﻤینان 0/01وجود

ﺧانوادهﻫا ﻫیﭻ مﻼك و معیاري ﺑراي ترﺑیت ﮐودﮐان وجود ندارد

داشت ،ﻫﻤچنیﻦ منﻔی ﺑودن ضریﺐ ﻫﻤبستگی شیوه اﺳتبدادي،

و اگـر ﻫم وجود داشته ﺑاشد ﺑنا ﺑه شرایﻂ و مﻘتضیات دگرگون

نشاندﻫنده راﺑطه معکوس ﺑیﻦ مسئولیتپذیري فرزندان و شیوه

میشود .ﻫرجومرج ﺣـاﮐم ﺑر ﺧانواده و مشخص نبـودن ضـواﺑﻂ،

اﺳتبدادي والدیﻦ ﺑود .در مطالعه ﺣاضر ،مﻘدار  ßشیوه

پیـروي از تﻤـایﻼت را شـدت میﺑخشد و ﮐودك را از ﺑرﺧورد ﺑا

آزادگذاري ،معنیدار نبود؛ یعنی اینکه شیوه آزادگذاري والدیﻦ

واﻗعیتﻫاي زندگی دور میﺳازد .ایﻦ ﮐودﮐان افرادي ﺑیﺑندوﺑار،

نﻘﺶ ﺑسیار اندﮐی در پیﺶﺑینی مسئولیتپذیري فرزندان داشت،

ﺳهﻞانگار ،ﺧودﺧواه و ﺑیﻫدف ﻫستند ﮐه میزانی ﺑراي اعﻤـال و

اما مﻘدار  ßشیوهﻫاي اﺳتبدادي و اﻗتدار منطﻘی ،معنیدار ﺑود؛

رفتـار ﺧـود ندارند؛ اﺣساس مﺳئولیت نﻤیﮐنند و ﻗادر ﺑه زندگی

ﺑناﺑرایﻦ شیوه اﺳتبدادي والدیﻦ ﺑهصورت منﻔی و شیوه اﻗتدار

اجتﻤاعی مطلـوب نیستند (.)15

منطﻘی ﺑهصورت مثبت توانستند مسئولیتپذیري فرزندان را

جوانانیﮐه والـدیﻦ اﺳـتبدادي دارنـد در مدرﺳـه عﻤلکـرد ﺧوﺑی

پیﺶﺑینی ﮐنند .ایﻦ یافتهﻫا ﺑا نتیﺠه تﺤﻘیﻘات مظلوم ( )13ﮐه نشان

ندارند ( .)16در شیوه اﺳتبدادي ،والدیﻦ ﻗوانیﻦ ﺧاصی را اعﻤال

داد نوجوانانیﮐه از ﺧانوادهﻫاي مﻘتدر ﻫستند نسبت ﺑه ﻫﻤساالن

ﮐرده و از ﺑچهﻫا انتظار دارند تا از آن ﻗوانیﻦ ﺑدون ﻫیﭻ توضیﺤی

ﺧود از ﺧانوادهﻫاي اﺳتبدادي ،ﺳهﻞگیر و یا مسامﺤهگر ،از نظر

اﻃاعـت ﮐرده و در مـورد اینکه چرا ﺑچهﻫا ﺑایـد ﻗـوانیﻦ را اﻃاعـت

روانی و اجتﻤاعی شایستگی ﺑیشتري دارند ،ﻫﻤخوانی داشت .ایﻦ

ﮐننـد توضـیح ﮐﻤـی میدﻫند ( ،)17ایﻦ گروه از تکنیکﻫاي

نوجوانان مسئولیتپذیر ،انطباﻗی ،ﺧﻼق ،ﮐنﺠکاو و داراي

ﻗهري نیز اﺳـتﻔاده مـیﮐننـد (.)18

اعتﻤادﺑهنﻔس ﻫستند .از دیدگاه روانشناﺳان در میان ﺳبکﻫاي

 Baumrindدریافت والدیﻦ ﻗاﻃع ﺑچهﻫایی دارنـد ﮐـه اﻏلـﺐ

مطرحشده در ﻏرب؛ روش فرزندپروري مﻘتدرانه ،ﺑهتریﻦ و

ﺳـازگار ،ﺧوشرو ،مسئولیتپذیر و متکیﺑهﺧود ﻫستند و

ﮐارآمدتریﻦ روشﻫاي ترﺑیتی اﺳت ،ﺑهﻃوريﮐه فرزندانیﮐه

جهتگیريﻫایشان نیز ﺑـه ﺳـﻤت پیشرفت اﺳت .آنﻫا وﻗتی ﺑه ﺳﻦ

والدیﻦ آنﻫا روش مﻘتدرانه را ﺑه ﮐار میﺑرند در مﻘایسه ﺑا

نوجوانی میرﺳند ،ﺑهﻃور ﻗاﻃعانه رفتار ﮐرده ،ﺧونگرم و اجتﻤاعی

فرزندانیﮐه والدیﻦ آنﻫا از روش ترﺑیتی آﺳانگیرانه ،مستبدانه و

ﻫستند ( .)19در ایﻦ ﺧانوادهﻫا ﺑه اﺳتﻘﻼل فردي تﺄﮐید میشود،

مسامﺤهﮐارانه اﺳتﻔاده میﮐنند از مهارتﻫاي اجتﻤاعی و

ﺑدیﻦ ترتیﺐ ﻫـریـک از اعضاي ﺧانواده ،وﻇایف و مسئولیتﻫاي

عزتنﻔس ﺑیشتري ﺑرﺧوردارند و نسبت ﺑه ﮐودﮐان و نوجوانان

متﻔـاوتی دارند؛ ازایﻦرو ﺑاید تﻤام اعـضاي ﺧـانواده ﺑا

دیگر امیدوارترند ( Baumrind .)14در تﺤﻘیﻘات ﺧود ﺑه ایﻦ

مسئولیتپذیري در ﺧـانواده ﺑتوانند ﮐارﮐردﻫاي فردي ﺧویﺶ را

نتیﺠه دﺳت یافت ﮐه فرزندپروري ﻗاﻃع نـسبت ﺑـه ﺳـایر روشﻫا،

انﺠام دﻫند تا در نهایت ،ﮐـارﮐرد ﺧـانواده مختﻞ نگردد .ایﻦگونه

ﺑهتر و موفقتر اﺳت ()8؛ ﺑناﺑرایﻦ شیوه اﻗتدار منطﻘی والدیﻦ

آموزشﻫا میتواند مسئولیتپذیري را در فرزنـدان تﻘویت ﮐرده و

می تواند تﺄثیر مثبتی در اﺣساس مسئولیت فرزندان داشته ﺑاشد و

مﻔهوم اولیه انضباط اجتﻤـاعی و عـدالت اجتﻤـاعی را نیز در آنﻫا

ﻫرچه والدیﻦ منطﻘیتر رفتار ﮐنند ﺑازﺧورد رفتارشان در عﻤلکرد

پـرورش دﻫد .در ﺧانوادهﻫاي دموﮐراتیک ،اﺳتﻘﻼل فردي اﻫﻤیت

مناﺳﺐ فرزندان ،ﺑهﺧصوص در مسئولیتپذیري آنها در انﺠام امور

داشته و چنانچه ﻫر عضو از اعضاي ﺧانواده وﻇیﻔهاي را ﺑه عهده

مﺤوله ﺑیشتر دیده ﺧواﻫد شد.

ﺑگیرد از ﺣق و ﺣﻘوق ﺧاص نیز ﺑرﺧوردار اﺳت و ارتباط

 )2( Baumrindدر مطالعه ﺧود نشان داد ﺑچهﻫایی ﮐـه والـدیﻦ

دوﺳویهاي ﺑیﻦ فرزندان ﺑا مﺤیﻂ ﺧانواده وجود دارد.

ﺳهﻞگیر دارنـد اﻏلـﺐ تکانشی و پرﺧـاشگـر ﻫستنـد ،ﺑهویـژه اگـر
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ﺑناﺑرایﻦ انﺠام وﻇایف متناﺳﺐ ﺑا ﮐارﮐرد ﺧـانواده و

شیوهﻫاي آزادگذاري و اﻗتدار منطﻘی والدیﻦ ،تﻔاوت معنیدار

مسئولیتپذیري ﺑاعـث میگردد امتیازﻫاي ویژهاي ﺑراي فرزنـدان

ﺑود .ایﻦ یافتهﻫا ﺑا نتایج مطالعه عباﺳی و ﻫﻤکاران ( )21ﻫﻤخوانی

شـکﻞ گیـرد ﮐـه ازجﻤله ایـﻦ امتیازﻫا میتوان ﺑه اﺳتﻘﻼل فردي و

نداشت .آنﻫا ﺑه ایﻦ نتیﺠه رﺳیدند ﮐه از ﺑیﻦ شیوهﻫاي ترﺑیتی تنها

ﺣق رأي در ﮐارﮐردﻫـاي آتیـه ﺧـانواده اشاره ﮐرد (.)20

ﺳبک فرزندپروري مستبدانه مادران ﺑیﻦ دوگروه پسران و دﺧتران،

در مطالعه ﺣاضر دانﺶآموزان در ﺧانوادهﻫایی ﺑا ﺳبک

تﻔاوت معنیداري دارد .ﺑدیﻦ ترتیﺐ مادران درﺑاره فرزندان پسر

فرزندپروري اﻗتدار منطﻘی از مسئولیتپذیري ﺑاالتري نسبت ﺑه

ﺑیشتر از دﺧتران ،از ﺳبک فرزندپروري اﺳتبدادي اﺳتﻔاده میﮐنند.

ﺳبک آزادگذاري و اﺳتبدادي ﺑرﺧوردار ﺑودند؛ لذا میتوان گﻔت

 Roelofsو ﻫﻤکاران ( )22نشان دادند نهتنها نﺤوه فرزندپروري

در روش اﺳتبدادي ایﻦ راﺑطه معکوس شده و ﻫرچه ﺳختگیري

والدیﻦ در ﻗبال دﺧتران و پسران ﺑا یکدیگر فرق میﮐند؛ ﺑلکه

در ﺧانواده ﺑیشتر ﺑاشد مسئولیتپذیري فرزندان ﮐاﻫﺶ مییاﺑد.

شیوه فرزندپروري پدر و مادر (جداگانه) درمﻘاﺑﻞ دﺧتران و پسران

ازجﻤله تبییﻦﻫاي اﺣتﻤالی ﮐه میتوان ﺑراي ایﻦ یافته در نظر

ﺑا یکدیگر متﻔاوت اﺳت .ﻫﻤچنیﻦ ﺧوشبخت ( )23ضﻤﻦ ﺑررﺳی

گرفت ایﻦ اﺳت ﮐه مسئولیتپذیري ﻗسﻤتی از شخصیت ﻃبیعی

شیوهﻫاي فرزندپروري ﺑا اﺧتﻼالت رفتاري ﮐودﮐان دریافت ﮐه

ﻫر انسانی اﺳت؛ اما مسئولیتپذیري در افراد مختلف داراي

والدیﻦ در مﻘاﺑﻞ فرزندان پسر نسبت ﺑه دﺧتران ،ﺳنتیتر و درمﻘاﺑﻞ

درجات مختلﻔی میﺑاشد .مسئولیتپذیري و شناﺳایی ارزشﻫاي

دﺧتران ،ﮐودك مﺤورتر ﻫستند .در توجیه یافتهﻫاي مرﺑوط ﺑه

فردي در پیشگیري یا ﮐاﻫﺶ اﺑتﻼ نوجوانان ﺑه انواع ناﻫنﺠاريﻫاي

تﻔاوت فرزندپروري پسران نسبت ﺑه دﺧتران میتوان گﻔت

رفتاري  -اجتﻤاعی ،اﺧتﻼالت روانی و شخصیتی نﻘﺶ مؤثري

ﮐودﮐان دﺧتر و پسر از اﺑتداي تولد در ﺑرﺧی ویژگیﻫا ﺑا یکدیگر

دارند .ﺑناﺑرایﻦ ،ﺑا توجه ﺑه اﻫﻤیت و ارزش شیوهﻫاي فرزندپروري

متﻔاوتند؛ ﺑهﻃور مثال دﺧتران ،رشد ﮐﻼمی ﺑیشتري دارند و پسران

والدیﻦ ﺑا اﻫداف افزایﺶ مسئولیتپذیري دانﺶآموزان ،فﻘدان

داراي جنﺐوجوش ﺑیشتري ﻫستند؛ ﺑناﺑرایﻦ والدیﻦ دﺧتران در

شیوه فرزندپروري مناﺳﺐ ﺑاعث ﮐاﻫﺶ ارزشﻤندي فرد ﺧواﻫد

رفتارﻫاي ﺧود ،تﺄﮐیدي ﺑر رفتارﻫاي ﮐﻼمی ندارند ،اما درﺑاره

شد؛ لذا شیوه فرزندپروري مناﺳﺐ ،زمینهﺳاز رشد مهارتﻫاي

رفتار ﺑا پسران چنیﻦ نیست ،لذا میتوان گﻔت والدیﻦ ،در فرزندان

اجتﻤاعی دانﺶآموزان و در نهایت ،آﺳایﺶ و رفاه مردم ﮐشور

دﺧتر ﺑیشتر از پسران ،از شیوه فرزندپروري آزادگذاري و اﻗتدار

اﺳت .آموزش مسئولیتپذیري از ﻃریق فعالیتﻫاي اجتﻤاعی،

منطﻘی اﺳتﻔاده میﮐنند ،ولی میزان اﺳتﻔاده از روش اﺳتبدادي،

درﺳی اﺳت ﮐه در ذﻫﻦ دانﺶآموزان ماندگار میشود.

فارغ از جنسیت فرزندان اﺳت .عﻼوه ﺑر ایﻦ ،ﺑا توجه ﺑه

مسئولیتپذیري از ﮐودﮐی شکﻞ میگیرد .فرزندان ﺑاید

ویژگیﻫاي انواع ﺳبکﻫاي فرزندپروري در مورد فرزندان،

فعالیتﻫاي مرﺑوط ﺑه مسئولیتپذیري را ﺧیلی زود و ﺑهﻃور مداوم

ﻫﻤچنیﻦ نتایج ایﻦ پژوﻫﺶ ،لﺤاظ ﮐردن متغیر جنسیت فرزندان و

آﻏاز ﮐنند تا دﺳتیاﺑی ﺑه اﻫداف ارزشﻤند ﺑهصورت عادتی

اﺣتﻤال متﻔاوت ﺑودن ادراﮐات دﺧتران و پسران از ﺳبکﻫاي

شکستناپذیر در آنﻫا درآید .در تبییﻦ تﺄیید ایﻦ فرضیه میتوان

فرزندپروري ﻫریک از والدیﻦ ،موضوعاتی ﻫستند ﮐه ﺑراي

ﺑیان ﮐرد تﺄثیر شیوهﻫاي فرزندپروري والدیﻦ ﺑر مسئولیتپذیري

تﺤﻘیﻘات آینده مﻔید ﺑهنظر میرﺳد.

فرزندان ،دور از انتظار نیست ،لذا شیوه ترﺑیتی مﻘتدرانه والدیﻦ،

از مهمتریﻦ مﺤدودیتﻫا در پژوﻫﺶ ﺣاضر میتوان ﺑه جﻤعآوري

ﻗويتریﻦ پیﺶﺑینیﮐننده مسئولیتپذیري اﺳت؛ ﺑه عبارت دیگر

اﻃﻼعات از ﻃریق پرﺳشنامه اشاره ﮐرد ﮐه جنبه ﺧودگزارشی

دانﺶآموزانیﮐه والدیﻦ آنها ﺑه میزان متعادلی ،ﮐنترل و پذیرش را

داشت .تﺄثیرگذاري عواملی ﻫﻤچون شرایﻂ زمانی و مکانی،

در ارتباط ﺑا فرزندانشان داشتهاند از مسئولیتپذیري ﺑاالتري نیز

شرایﻂ روﺣی و فیزیکی دانﺶآموزان و  ،....ﺑر تکﻤیﻞ پرﺳشنامه

ﺑرﺧوردارند.

نیز دور از انتظار نبود ﮐه ﺑه دالیﻞ مختلف امکان ﮐنترل ﻫﻤه ایﻦ

نتایج مطالعه ﺣاضر نشان داد ﺑیﻦ دو گروه دﺧتر و پسر در شیوه

متغیرﻫا وجود نداشت؛ ﺑهﻫﻤیﻦ دلیﻞ مﻤکﻦ اﺳت در اﻃﻼعات

اﺳتبدادي والدیﻦ،تﻔاوت معنیداري وجـود ندارد؛ درﺣـالیﮐـه در

ﺑهدﺳتآمده ﺳوگیري ایﺠـاد شـده ﺑاشـد و افـراد ﺧـویشتﻦنگـري
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پروانه دودمان

نسریﻦ جاوید تبریزي و ﻫﻤکاران

ﮐافی نداشته و مسئوالنه ﺑه گویهﻫا پاﺳخ نداده ﺑاشند .مﺤدودیت

 -2ﺑررﺳی و شناﺳایی مشکﻼت ناشی از فﻘدان یا ﮐاﻫﺶ میزان

دیگر ،ﻫﻤکاري پاییﻦ ﺑرﺧی مدارس و دانﺶآموزان ﺑراي تکﻤیﻞ

مسئولیتپذیري دانﺶآموز در موﻗعیتﻫاي متﻔاوت زندگی مانند

پرﺳشنامهﻫا ﺑود .ﻫﻤچنیﻦ میتوان از ﮐﻤبود وﻗت ،امکانات و

عﻤلکرد تﺤصیلی ،اجتﻤاعی ،ﺧانوادگی و مانند آن؛

ﺑودجه جهت انﺠام تﺤﻘیق وﺳیع و جامعتر ﺑهعنوان یک مانع مهم

 -3انﺠام تﺤﻘیﻘات نیﻤهتﺠرﺑی ،اراﺋه ﺑرنامهﻫاي آموزشی و

نام ﺑرد.

راﻫکارﻫاي درمانی ،ﺑهمنظور اصﻼح و تﻘویت رفتار مسئوالنه ﮐه
معلول شیوه فرزندپروري نادرﺳت اﺳت.

نتیجهگیری

 -4اﺳتﻔاده ﺑیشتراز شیوه مﻘتدرانه توﺳﻂ والدیﻦ در شیوهﻫاي

نتایج ایﻦ پژوﻫﺶ میتواند اﻃﻼعات مهﻤی را ﺑه والدیﻦ اراﺋه دﻫد.

فرزندپروري ،تا فرزندان مسئولیتپذیرتر شوند.

ﻫرچه والدیﻦ ﺑا ﺣساﺳیت و مهرﺑانی ﺑیشتري ﺑه نیازﻫا و اشارات

 -5ﺑهمنظور پی ﺑردن ﺑه تﺄثیر وضعیت فرﻫنگی  -اﻗتصادي و

فرزندانشان توجه ﮐنند؛ ایﻦ امر امنیت عاﻃﻔی ،اﺳتﻘﻼل ،توانﺶ

اجتﻤاعی ﺧانوادهﻫا در ایﺠاد مسئولیتپذیري فرزندان ،از

اجتﻤاعی و مسئولیتپذیري را افزایﺶ میدﻫد .در شیوه

گروهﻫاي مختلف ﺑا وضعیت فرﻫنگی -اﻗتصادي و اجتﻤاعی

فرزندپروري اﻗتدار منطﻘی ،والدیﻦ ﺑه میزان زیادي امنیت و مﺤبت

متﻔاوت ،نﻤونهاي ﺑه شکﻞ تصادفی انتخاب و اثرات آن ﺑر میزان

فرزندانشان را تﺄمیﻦ میﮐنند ،او را چنانچه ﻫست میپذیرند ﮐه در

مسئولیتپذیري فرزندان مورد ارزیاﺑی ﻗرار گیرد.
چگونگی

تﺄثیرپذیري

رفتار

مسئوالنه

نتیﺠه فرزندان ایﻦ والدیﻦ مسئولیتپذیرتر از شیوهﻫاي

 -6درﺧصوص

فرزندپروري اﺳتبدادي و آزادگذاري ﻫستند.

دانﺶآموزان از دیگر عوامﻞ ﺧانوادگی ،اجتﻤاعی و فردي؛

در جهت یافتهﻫاي پژوﻫﺶ ،پیشنهادﻫاي ﮐلی ﮐارﺑردي ﺑه شرح

مطالعات و ﺑررﺳیﻫاي ﺑیشتري صورت گیرد.

زیر اراﺋه میگردد:
 -1شناﺳایی نوع شیوه فرزندپروري والدیﻦ ،ﺑهعنوان یکی از

تشکر و قدردانی

عوامﻞ مؤثر در ایﺠاد رفتار ﻏیرمسئوالنه دانﺶآموز و مداﺧله در

ﺑدیﻦ وﺳیله از ﻫﻤکاري تﻤامی دانﺶآموزانیﮐه صادﻗانه در انﺠام

جهت رفع مشکﻞ؛

ایﻦ پژوﻫﺶ ما را یاري ﮐردند ،ﺑهﺧصوص از تﻤامی معلﻤان و
ﮐارﮐنان دﺑیرﺳتانﻫاي شهرﺳتان مهر ﮐه وﻗت گرانﻘدر ﺧود را در
اﺧتیار ما ﻗرار دادند ،ﺳپاﺳگزاري میشود.
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