
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                ماعي به ويژه بررسي رابطه سبک والديني با رفتار اجت
  مبتني بر احترام به قانون در کودکان

  ٭ ۳ سپيده راجزي اصفهاني،  ۲ ناهيد نوري،  ۱ دکتر مسعود جان بزرگي

 چکيده
 بـا هـدف     ثير سبک والديني بر رفتار اجتماعي کودکان و رفتار مبتني براحترام به قانون، پژوهش حاضـر               أ نظر به ت   :سابقه و هدف  

بررسي رابطه بين نوع سبک والديني و رفتار اجتماعي به ويژه رفتار مبتني براحترام به قـانون در کودکـان پـيش دبـستاني شـهر                          
  .تهران انجام شده است

 ساله پيش دبستاني که در مهدهاي کودک مـشغول بـه تحـصيل        ۶  نفر از کودکان      ۳۹۴براي اين منظور تعداد        :ها مواد و روش  

    رفتـار اجتمـاعي کودکـان بـه کمـک      . ه همراه مادرانشان به روش تصادفي خوشه اي در سطح شهر تهـران انتخـاب شـدند           بودند ب 
 قرار     نامه اي مورد سنجش   چک ليست مشاهده رفتار اجتماعي کودکان توسط مربيان، و سبک والديني مادران به روش پرسش              

خطـر  و   )RR ( ، خطر نـسبي    کای مجذورش آماري ضريب همبستگي پيرسون ،       داده هاي به دست آمده با استفاده از رو        . گرفتند
  .تحليل شدند) AR (منتسب

 بين سبک والديني مقتدرانه و رفتار اجتماعي کودکان همبستگي مثبت و معنادار و بين سبک والديني سخت گيرانـه و                     :يافته ها 

در تمامي زير مقياس هـاي مـورد سـنجش از جملـه             . ده شد سهل گيرانه و رفتار اجتماعي کودکان همبستگي منفي و معنادار دي          
  .احترام به قانون نيز همين رابطه مشاهده شد

ثير بسيار نافذي بر رفتار اجتماعي کودکان داشـته باشـد و بـراي          أدر خانواده هاي تهراني سبک والديني مي تواند ت         :نتيجه گيري 

فرهنگ سازي سبک والـديني مقتدرانـه از اهميـت     ي براحترام به قانون،دروني کردن رفتارهاي اجتماعي مثبت به ويژه رفتار مبتن 
  .برجسته اي برخوردار است

  ، کودکان پيش دبستاني ، احترام به قانون ، رفتار اجتماعي سبک والديني :ان کليديگواژ

  همقدم
أله دغدغه هاي جامعـه ي کنـوني، مـس         يکي از نگراني ها و    

بهنجـار اجتمـاعي کودکـان و از جملـه رفتـار عـدم              رفتار نا 

ـ . احترام به قـانون اسـت      بـه تزايـد آسـيب هـاي         ي رو فراوان

اجتماعي، مقولـه اي اسـت کـه ذهـن طراحـان فرهنگـي و               

هـاي   اجتماعي کشور را به خـود مـشغول کـرده و در سـال           

اخيــر حتــي موجــب تحــوالت ســاختاري در ســازمان هــاي 

 نرسيدن کودکان به سطح مطلوبي از ).١ (مربوطه شده است

ــي )Autonomy (خــود پيــروي  در دوران نوجــواني، درون

دن قواعد قابل قبول و عدم شکل گيري احساس گناه در           نش

  کال در اجتماعي شدن و رشد اخالقيها که در نتيجه اش آن

  )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(پژوهنده 

   ۵۲۷ تا ۵۱۹  صفحات، ۶۶ پي در پي,  ۶شماره , دهم سيزسال

  ۱۳۸۷ بهمن و اسفند

  ۷/۷/۸۶   تاريخ دريافت مقاله 
 ۱۲/۳/۸۷تاريخ تجديد نظر     
 ٥/٩/٨٧   تاريخ پذيرش مقاله 

  ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  هيأت علمي، مرکز تحقيقات علوم رفتاريعضو  . ۱
   ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيمرکز تحقيقات علوم رفتاري ،   دانشجوي دکتراي تخصصي روانشناسي   .۲
   ، تهران:آدرس براي مکاتبه. ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  کارشناسي ارشد روانشناسي باليني، مرکز تحقيقات علوم رفتارييدانشجو :نويسنده مسؤول .  ٭ ٣

     s_rajezi @ yahoo.com : پست الکترونيک.  ٧٧٥٥٣٠٣٤ : و دورنما تلفن .  مرکز تحقيقات علوم رفتاريامام حسين ، بيمارستان شهيد مدني،  خيابان         
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 پيش عملياتي و عمليـات عينـي رخ         کودکان در دوران رشد   

از جمله عواملي هستند که موجب تداوم رفتارهاي         مي دهد 

ثر ؤ اما اگر همه عوامل مـ    ).٣و٢(نابهنجار اجتماعي مي شوند   

بر آن با گرايش بـه پـيش گيـري از جـرايم و آسـيب هـاي                  

اجتماعي شناخته نشوند موجب عـدم درمـان و تـداوم ايـن             

ودکـان شـده و تـداوم آن را تـا           رفتار نابهجار اجتماعي در ک    

 ديگر انواع بزهکاري هاي شـديد اجتمـاعي بـه دنبـال دارد            

 گزارش شده که مـي توانـد        يکي از عواملي که اخيراً    . )٥و٤(

ثر باشد بحث سبک والديني و يا رفتار پدر و مادر نـسبت          ؤم

بـاور والـدين در مـورد چگـونگي         . )٧و٦ (به فرزندانش است  

 هـا يـاد          فنـون انـضباطي کـه آن      يادگيري، تقويت رفتـار و      

سبک هاي مختلفي    ودهد  ثير قرار مي    أرا تحت ت   گيرندمي  

ــر   ــديني ســخت گي ــه ســبک وال ــان از جمل ــراي کودک  را ب

)Authoritarian( مقتدر ،) Athoratative(   و سهل گير  

)Permissive( ــد ــي کنن ــاد م ــديني  . )٨ ( ايج ــبک وال    س

ان پاسـخگويي   سخت گير براساس سطح خواسته باال و ميـز        

اساس توقع بـاال و پاسـخ        پايين، سبک والديني مقتدرانه بر    

و سـبک   ) گفتگوي آزاد و احتـرام    صـميميت،  (دهندگي بـاال  

والديني سهل گير براساس کم توقعي و پاسخ دهندگي بـاال           

يت ولؤمـس . )۱۰و۹ (مشخص مـي شـود    ) صميميت و توجه  (

ــه، تحــول  ــل در ســبک مقتدران ــيمتقاب ــافتگي روان  ‐ نمــو ي

 و موجب مي شـود کـه فرزنـدان    جتماعي را تسهيل مي کند    ا

      چنــين والــديني در مقايــسه بــا کودکــان و نوجوانــان ديگــر، 

هــا، صــالحيت  بــه صــالحيت اجتمــاعي و شــناختي، آرمــان

  ).۱۱ (روانشناختي و رفتارهاي بهتري دست يابند

    توجه بـه شـيوع رفتارهـاي نابهنجـار اجتمـاعي از جملـه                  با  

  ترامــي بــه قــانون و رونــد روبــه افــزايش آن و عــوارض  بــي اح

در در اين مطالعه کـه  ،   ها شناخته شده و اهميت اتيولوژيک آن     

 گـروه والـدين      انجام گشته،  مهدهاي پيش دبستاني شهر تهران    

سخت گير به عنوان گروه اول مورد و گروه والدين سـهل گيـر              

نـوان گـروه    در به ع  تقان گروه دوم مورد و گروه والدين م       به عنو 

  .شاهد مورد بررسي قرار گرفته اند

  ها مواد و روش
. تاريخي انجام گرفـت    با طراحي هم گروهي      پژوهش حاضر    

کـه   ساله اي است     ۶ري شامل کليه ي کودکان      جامعه ي آما  

. بـوده انـد   در مهدهاي کودک شهر تهران مشغول به تحصيل         

       ) پـسر ۲۰۰دختـر و  ۱۹۴(  نفر کـودک     ۳۹۴وه نمونه شامل    گر

مي باشد که به کمک روش نمونه گيري تـصادفي خوشـه اي             

 منطقه ي   ۵ن به   تهرا  تقسيم شهر  پس از . تخاب شده بودند  ان

، از هـر    )شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز     (جغرافيايي بزرگ   

 مهد کودک به طور تصادفي انتخـاب و از هـر مهـد              ۵منطقه  

مـراه   ساله به طور تصادفي به ه      ۶ کودک عادي    ۱۵تا  ۱۰بين  

مادرانشان انتخاب شدند که نهايتـاً گـروه پـژوهش حاضـر را             

مــادران همــه کودکــان در جريــان پــژوهش . تــشکيل دادنــد

مـادراني  . ندز شرکت در اين برنامه رضايت داشت      قرارگرفته و ا  

نامه رفتار والديني همکاري نکـرده و        که براي تکميل پرسش   

جريــان نامــه را تحويــل ندادنــد از  يــا در موعــد مقررپرســش

 ۵حـداقل  همه ي کودکان گـروه نمونـه       . مطالعه حذف شدند  

  .کودک را گذرانده بودندماه به طور مداوم آموزش هاي مهد 

گروه مورد اول سبک والديني سـخت گيـر و گـروه مـورد                  

و گروه شـاهد سـبک والـديني         دوم سبک والديني سهل گير    

    رفتارهـاي اجتمـاعي کودکـان بـه کمـک          . مقتدر مـي باشـد    

چک ليست مشاهده رفتار اجتماعي کودکـان و سـبک هـاي            

  . نامه سبک والديني گردآوري شدند والديني به کمک پرسش

  چک ليـست مـشاهده ي رفتاراجتمـاعي کودکـان          •
)Children pro-social behavior checklist(:  
ال است که مربياني که حـداقل يـک مـاه           ؤ س ۱۰۴شامل       

قـرار داده و بـا ويژگـي هـاي          کودکان را تحت آموزش روزانه      

  کودکان آشنايي داشـته انـد، آن را دربـاره کودکـان تکميـل              

   تمـامي مربيـان بـراي تکميـل ايـن فـرم، آمـوزش              . کرده اند 

  ي اســتفاده يگــو ديــده انــد و از روش اســتاندارد بــراي پاســخ

ايـن چـک ليـست کـه توسـط محقـق و همکـاران               . کرده اند 

      نمــره کلــي اســت کــه پژوهــشي تهيــه گرديــده داراي يــک 

  د و داراي دهـنمره رفتار اجتماعي کودکان را مشخص مي کن

  مبتني بر احترام به قانون در کودکانماعي به ويژه بررسي رابطه سبک والديني با رفتار اجت                           ندهدو ماهنامه پژوه/  ٥٢٠
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           زيــر مقيــاس شــامل جهــت گيــري اجتمــاعي، همــدلي،       

 خـود، اطاعـت پـذيري،       مهارگري، رفتار اخالقـي، حرمـت      خود

ت ورزي، رفتار پرخاشگرانه، تمايل به مـشارکت        قاطعيت يا جرأ  

        ال هــاي هــر ؤســ. اجتمــاعي و احتــرام بــه قــانون مــي باشــند

. زير مقياس به طور تصادفي در کل مقياس پراکنده شده اسـت           

 نفـر   ۵يـن مقيـاس از      براي محاسبه روايي صوري و محتـوايي ا       

و  شناسي استفاده شـد    کارشناس ارشد به باالي رشته ي روان      

ال هـا، متناسـب بـا نظـر         ؤپس از حـذف و اضـافه و تغييـر سـ           

کارشناسان آزمون از نظرضريب قابليت اعتماد همساني درونـي         

 ۹۴/۰مورد بررسي قرار گرفت و با ضريب آلفاي کرونباخ معادل           

و با ضـريب    ) ۸۲/۰تگي دو نيمه  همبس( با روش دو نيمه کردن      

. مــورد اســتفاده قــرار گرفــت) ۹۰/۰(اعتبــار بــا روش گــوتمن 

همبستگي تک تک زير مقياس ها بـا کـل مقيـاس نيـز مـورد                

نامـه براسـاس     ايـن پرسـش   ). ۱جـدول   (محاسبه قرار گرفـت     

  . تهيه شد) ۳(اخالقي کودکان  توصيف مؤلفه هاي اخالقي و فرا

  نامه سبک والديني پرسش  •

مرينـد  فرهنگ ايراني براساس شاخص هـاي با       متناسب با       

 ۵۷توسط محقق و همکاران تهيه شـده و داراي   ) ۷ ()۱۹۷۸(

 پيشنامه بند    نامه نيز همانند پرسش    اين پرسش . ماده است 

ابتدا از نظر روايي مورد بررسي قـرار گرفتـه پـس از حـذف و                

ــتفاده     ــورد اس ــار م ــريب اعتب ــبه ض ــا محاس ــواد ب ــديل م          تع

نـي از طريـق     وضريب قابليت اعتماد همـساني در     . قرار گرفت 

محاسـبه  /. ۹۶محاسبه آلفاي کرونباخ براي اين ابـزار معـادل          

نامـه سـنجش نگـرش والـديني         هدف اين پرسش  . شده است 

نسبت به روش هاي مختلف تربيت کودکان است و در نهايت           

 گيرانهنگرش سخت گيرانه، سهل     (در سه زير مقياس مختلف      

نمره را  نسبت به سبک والديني و تربيت کودکان        ) و مقتدارنه 

  .به افراد اختصاص مي دهد

تعـداد  (نامه در اختيـار والـدين قـرار داده شـده             اين پرسش    

 روز نهايتـاً تحويـل      ۳۳و پس از    ) ۴۱۰:نامه توزيع شده     پرسش

نامـه تحويـل گرفتـه شـده در          تعداد پرسش (گرفته شده است    

 ۵نامـه داراي پاسـخ نامـه          هـر دو پرسـش     ).۳۹۴:موعد مقـرر    

اساس  بوده که مربيان يا مادران بر     ) به سبک ليکرت  (گزينه اي   

نامـه از کـامالً    نقطه نظر خود درباره ي هر يک از مواد پرسـش         

داده ها بعد از کدگذاري     . مخالفم تا کامالً موافقم پاسخ داده اند      

    رزيـابي   مـورد ا SSPS 13و ورود بـه کـامپيوتر بـا نـرم افـزار      

براي تجزيه و تحليل اطالعات عالوه بر توصـيف         . قرار گرفته اند  

 و  ز روش ضـريب همبـستگي اسـتفاده شـده         داده هاي آماري ا   

خـوردار   هايي کـه از همبـستگي معنـاداري بر         سپس براي داده  

 ،)Relative risk (، خطـر نـسبي  مجذور کـای بودند از روش 

 .د استفاده ش)Atributive risk (خطر منتسب

   هايافته

اعتبار و همبستگي زير مقياس هاي چک ليـست          ۱جدول     

ــار ــشان مــي دهــد  رفت       ايــن جــدول . اجتمــاعي کــودک را ن

نشان دهنده ميانگين ضرايب اعتبـار متناسـب و همبـستگي           

  باالي زير مقياس ها با نمره کلي مقياس اسـت کـه بـا توجـه               

ني بـا   اپايـ  به آن مقياس هايي که همبستگي و ضريب اعتبـار         

مقيــاس هــايي کــه  نمــره ي کــل داشــتند حــذف گــشته و 

همبستگي و ضريب اعتبار بااليي با نمره ي کل داشتند مورد           

 .تحليل و تفسير قرار گرفتند

 ٢ارتباط سبک والديني با رفتارهاري اجتمـاعي در جـدول              

 ٥/٢٢  نـشان مـي دهـد همـدلي تنهـا در       ارايه شده است، که   

ني کـه سـبک مقتدرانـه نداشـته انـد           درصد از فرزندان والدي   

 درصـد از فرزنـدان      ٦/٤١که همـدلي در      وجود دارد در حالي   

    والديني که سبک مقتدرانه داشته انـد بـه چـشم مـي خـورد             

)٠٠١/٠P< .(اين عدم همدلي فرزندان در والـدين داراي        بنابر

تـر    سبک مقتدرانه نسبت به والدين بدون سبک مقتدرانه کم        

 و خطـر منتـسب بـه رفتـار مقتدرانـه            )RR=٨/١(مي باشـد    

 جهـت گيــري  . اسـت ٨/١والـدين بـراي بـروز عــدم همـدلي     

 درصــد از فرزنــدان والــديني کــه ســبک  ٦/٣٣ اجتمــاعي در

کـه جهـت گيـري        در حالي  . وجود دارد  ،مقتدرانه نداشته اند  

 درصــد از فرزنــدان والــديني کــه ســبک  ٦/٤٢اجتمــاعي در 

  اين رـبناب). >٠٠١/٠P( مقتدرانه داشته اند به چشم مي خورد

  ٥٢١/  و همکارانمسعود جان بزرگي دکتر                                                             ۱۳۸۷بهمن و اسفند  , ۶۶، پي در پي ۶شماره 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

aj
oo

ha
nd

e.
sb

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

https://pajoohande.sbmu.ac.ir/article-1-724-fa.html


عدم جهت گيري اجتماعي فرزندان در والـدين داراي سـبک           

     تـر   مقتدرانه نسبت بـه والـدين بـدون سـبک مقتدرانـه کـم             

و خطر منتسب به رفتار مقتدرانه والدين براي بـروز          مي باشد   

رفتـار   .)AR=٢/١(  اسـت  ٢/١عدم جهـت گيـري اجتمـاعي        

ــي در  ــبک    ٣/٢٠اخالق ــه س ــديني ک ــدان وال ــد از فرزن درص

که رفتار اخالقي در      در حالي  ،مقتدرانه نداشته اند وجود دارد    

شته اند   درصد از فرزندان والديني که سبک مقتدرانه دا        ٥/٤٥

اين عدم رفتـار اخالقـي    بنابر). >٠٠١/٠P( به چشم مي خورد   

فرزندان در والدين داراي سبک مقتدرانـه نـسبت بـه والـدين        

و خطر منتسب به رفتار  مي باشد تر   بدون سبک مقتدرانه کم   

  اسـت  ٢/٢مقتدرانه والدين بـراي بـروز عـدم رفتـار اخالقـي             

)٢/٢=AR( . از فرزنــدان  درصــد ١/٣٢احتــرام بــه قــانون در

  در حـالي   ،والديني که سبک مقتدرانه نداشته اند وجـود دارد        

درصد از فرزنـدان والـديني کـه         ٤/٥٠که احترام به قانون در      

. )>٠٠١/٠P( به چشم مـي خـورد   سبک مقتدرانه داشته اند

فرزندان در والدين داراي سبک  بنابر اين عدم احترام به قانون

      تـر   بک مقتدرانـه کـم    مقتدرانه نسبت بـه والـدين بـدون سـ         

مي باشد و خطر منتسب به رفتار مقتدرانه والدين براي بـروز            

 مهـارگري   خـود . )AR=٥/١(  است ٥/١عدم احترام به قانون     

ــه   ٩/٢٩در  ــديني کــه ســبک مقتدران ــدان وال درصــد از فرزن

 ١/٢٩ مهـارگري در   که خـود    در حالي  ،نداشته اند وجود دارد   

ه سبک مقتدرانه داشـته انـد بـه         درصد از فرزندان والديني ک    

مهـارگري    بنابر اين عدم خـود     ).>٠٠١/٠P( چشم مي خورد  

فرزندان در والدين داراي سبک مقتدرانـه نـسبت بـه والـدين        

 و خطـر    )RR=٨/١(تـر  مـي باشـد       بدون سبک مقتدرانه کم   

ــدم       ــروز ع ــراي ب ــدين ب ــه وال ــار مقتدران ــه رفت ــسب ب منت

  .)AR=٩٧/٠(  است٩٧/٠خودمهارگري 

ــديني کــه ســبک   ٣٠همــدلي در      ــدان وال    درصــد از فرزن

که عدم همدلي   در حالي،گيرانه نداشته اند وجود دارد   سخت

 درصد از فرزنـدان والـديني کـه سـبک سـختگيرانه            ٧/٢٩در  

 بنـابر ايـن عـدم    ).>٠٣/٠P( داشته اند به چـشم مـي خـورد        

گيرانه نـسبت    همدلي فرزندان در والدين داراي سبک سخت      

تر مـي باشـد      بيشکمي  گيرانه   ن بدون سبک سخت   به والدي 

)١=RR (      رانـه والـدين    گي و خطر منتسب به رفتار غير سخت

 جهت گيري اجتماعي    .)AR=١(  است براي بروز عدم همدلي   

 درصد از فرزنـدان والـديني کـه سـبک سـختگيرانه            ٢/٤٢در  

که جهت گيري اجتمـاعي در       نداشته اند وجود دارد در حالي     

گيرانـه   زنـدان والـديني کـه سـبک سـخت          درصد از فر   ٨/٣٥

 بنـابر ايـن عـدم       ).>٠٠٦/٠P( داشته اند به چشم مي خـورد      

ــدين داراي ســبک   ــدان در وال    جهــت گيــري اجتمــاعي فرزن

گيرانـه   گيرانه نسبت به والـدين بـدون سـبک سـخت           سخت

 و خطر منتسب به رفتـار غيـر سـختگيرانه            تر مي باشد   بيش

 اسـت  ٢/١اجتمـاعي   والدين براي بـروز عـدم جهـت گيـري           

)٢/١=AR(.     درصد از فرزندان والديني     ٣/٤١رفتار اخالقي در

کـه    در حـالي   ،گيرانه نداشته اند وجود دارد     که سبک سخت  

 درصد از فرزندان والـديني کـه سـبک          ٨/٢٣رفتار اخالقي در    

   ).>٠٠١/٠P( گيرانه داشته اند بـه چـشم مـي خـورد           سخت

ن در والـدين داراي سـبک        فرزندا بنابر اين عدم رفتار اخالقي    

گيرانـه   گيرانه نسبت به والـدين بـدون سـبک سـخت           سخت

گيرانه   و خطر منتسب به رفتار غير سخت         مي باشد   تر بيش

 .)AR=٧/١(  اسـت ٧/١والدين براي بروز عدم رفتار اخالقـي 

درصد از فرزندان والديني که سبک       ٦/٥٤احترام به قانون در     

 کـه احتـرام بـه        درحالي ،دگيرانه نداشته اند وجود دار     سخت

ــانون  ــبک     ٨/٢٩در ق ــه س ــديني ک ــدان وال ــد از فرزن      درص

  . )>٠٠٣/٠P( بـه چـشم مـي خـورد        گيرانه داشته اند   سخت

فرزندان در والدين داراي سبک  اين عدم احترام به قانونبنابر

  گيرانـه   گيرانه نسبت به والـدين بـدون سـبک سـخت           سخت

      منتــسب بــه رفتــار  و خطــر)AR=٨/١(تــر  مــي باشــد  کــم

 ٨/١گيرانه والدين براي بروز عدم احترام به قـانون           غيرسخت

درصـد از فرزنـدان والـديني کـه          ٤٢خودمهـارگري در     .است

   کـه    در حـالي   ،گيرانـه نداشـته انـد وجـود دارد         سبک سخت 

درصد از فرزندان والديني که سـبک        ٩/٢٠مهارگري در    خود

   ).>٠٠١/٠P( گيرانه داشته اند بـه چـشم مـي خـورد           سخت

  کـمهارگري فرزندان در والدين داراي سب دم خودـاين عنابرب

  مبتني بر احترام به قانون در کودکانماعي به ويژه بررسي رابطه سبک والديني با رفتار اجت                           ندهدو ماهنامه پژوه/  ٥٢٢
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    والـدين بـدون سـبک سـختگيرانه         گيرانـه نـسبت بـه      سخت

 و خطر منتسب به رفتـار غيـر سـختگيرانه    ش تر  مي باشد   بي

  .)AR=٢(  است٢والدين براي بروز عدم خودمهارگري 

درصد از فرزندان والـديني کـه سـبک          ٥/٣٧همدلي تنها در       

کـه همـدلي در       در حـالي   ،سهل گيرانه نداشته اند وجـود دارد      

ــدان وا٨/٢٢ ــه   درصــد از فرزن ــديني کــه ســبک ســهل گيران     ل

 بنـابر ايـن عـدم       ).>٠٠١/٠P (داشته اند به چـشم مـي خـورد        

  همدلي فرزندان در والدين داراي سـبک سـهل گيرانـه نـسبت             

و خطـر     مي باشـد      تر بيشبه والدين بدون سبک سهل گيرانه       

منتسب به رفتار غيرسهل گيرانه والدين براي بروز عدم همدلي          

 درصـد از    ٣٦جهت گيري اجتماعي در     . )AR=٦/١(  است ٦/١

 ،فرزندان والديني که سبک سهل گيرانه نداشته اند وجـود دارد          

 درصد از فرزنـدان     ٣/٤٠که جهت گيري اجتماعي در       در حالي 

. والديني که سبک سهل گيرانه داشته اند به چشم مـي خـورد            

بنابر اين عدم جهت گيري اجتماعي فرزندان در والـدين داراي           

 بت به والدين بدون سبک سـهل گيـران        رانه نس سبک سهل گي  

ــه رفتــار غيــر تقريبــاً          يکــسان مــي باشــد و خطــر منتــسب ب

سهل گيرانه والدين براي بـروز عـدم جهـت گيـري اجتمـاعي               

درصــد از  ٩/٣٣رفتــار اخالقــي در  .)AR=٨٩/٠( اســت ٨٩/٠

 ،فرزندان والديني که سبک سهل گيرانه نداشته اند وجـود دارد          

 درصد از فرزنـدان والـديني       ٥/٢٧ه رفتار اخالقي در     ک در حالي 

 کــه ســبک ســهل گيرانــه داشــته انــد بــه چــشم مــي خــورد 

)٠٠١/٠P<.(            بنابر اين عدم رفتار اخالقي  فرزنـدان در والـدين 

    داراي ســبک ســهل گيرانــه نــسبت بــه والــدين بــدون ســبک 

 مـي باشـد و خطـر منتـسب بـه رفتـار              تـر  بـيش سهل گيرانه   

  اسـت  ٢/١ والدين براي بروز عدم رفتار اخالقي        غيرسهل گيرانه 

)٢/١=AR(.      درصد از فرزندان والـديني      ٥٧احترام به قانون در

 کـه    در حـالي   ،که سبک سهل گيرانه نداشـته انـد وجـود دارد          

درصد از فرزندان والديني کـه سـبک         ٤/٢٩ در   احترام به قانون  

      ).>٠٠٨/٠P (بـه چـشم مـي خـورد     سهل گيرانـه داشـته انـد   

والدين داراي سـبک  فرزندان در  بنابر اين عدم احترام به قانون

  تر بيشسهل گيرانه نسبت به والدين بدون سبک سهل گيرانه          

مي باشد و خطر منتسب به رفتار غيرسهل گيرانه والدين بـراي            

ــانون      ــه ق ــرام ب ــدم احت ــروز ع ــت٩٣/١ب  .)AR=٩٣/١(  اس

کـه سـبک    رصد از فرزنـدان والـديني        د ٨/٣٧خودمهارگري در   

کـه خودمهـارگري     سهل گيرانه نداشته اند وجود دارد در حالي       

درصد از فرزندان والـديني کـه سـبک سـهل گيرانـه              ٨/٢٢در  

     بنـابر ايـن عـدم       ).>٠١/٠P (داشته اند بـه چـشم مـي خـورد         

مهارگري فرزندان در والـدين داراي سـبک سـهل گيرانـه             خود

و مي باشـد     تر بيشنسبت به والدين بدون سبک سهل گيرانه        

خطر منتسب به رفتار غيرسهل گيرانه والدين براي بـروز عـدم            

  .)AR=٦/١(  است٦/١خودمهارگري 

   ضريب آلفاي کرونباخ و همبستگي زير مقياس هاي رفتار اجتماعي کودکان‐۱ جدول

  درتعداد موا  ضريب آلفاي کرونباخ  همبستگي با کل آزمون  زير مقياس هاي رفتار اجتماعي

  ۲۱  ۷۸۳/۰  ۸۳۴/۰٭٭   همدلي ها 

  ۲۱  ۸۴۲/۰  ۴۴۳/۰٭٭   اجتماعي,جهت گيري

  ۱۰  ۷۸۰/۰  ۸۳۳/۰٭٭   رفتار اخالقي 

  ۹  ۷۴۷/۰  ۷۸۲/۰٭٭   خود مهارگري 

  ۸  ۷۲۹/۰  ۵۰۳/۰٭٭   حرمت خود

  ۵  ۶۱۵/۰  ۷۲۵/۰٭٭   اطاعت پذيري

  ۵  ۴۳/۰  ۷۴۹/۰٭٭   جرات ورزي

  ۶  ۷۰۷/۰  ۸۱۶/۰٭٭   احترام به قانون 

  ۵  ۴۸۵/۰  ۰۷۸/۰٭   پرخاشگري

  ۵  ۴۶۱/۰  ۶۲۱/۰٭٭    تمايل به مشارکت 

      > ۰۵/۰P سطح ٭٭                > ۰۰۱/۰P سطح ٭                                  

  ٥٢٣/  و همکارانمسعود جان بزرگي دکتر                                                             ۱۳۸۷بهمن و اسفند  , ۶۶، پي در پي ۶شماره 
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   بررسي ارتباط متقابل سبک والديني و رفتارهاي اجتماعي‐۲ جدول

 همدلي جهت گيري اجتماعي رفتار اخالقي احترام به قانون خود مهارگري

  دارد  کم و متوسط دارد متوسط کم و دارد متوسطکم و  دارد کم و متوسط دارد کم و متوسط

          رفتارها

 سبک والديني

 اقتدار ندارد %٥/٢٢ %٥/٧٧ %٦/٣٣ %٤/٦٦ %٣/٢٠ %٧/٧٩ %١/٣٢ %٩/٦٧ %٩/٢٩ %١/٧٠

 اقتدار دارد %٦/٤١ %٤/٥٨ %٦/٤٢ %٤/٥٧ %٥/٤٥ %٥/٥٤ %٤/٥٠ %٦/٤٩ %١/٢٩ %٩/٧٠

 سختگيري داشته %٣٠ %٧٠ %٢/٤٢ %٨/٥٧ %٣/٤١ %٧/٦٨ %٦/٥٤ %٣/٤٥ %٤٢ %٥٨

 سختگيري نداشته %٧/٢٩ %٣/٧٠ %٨/٣٥ %٢/٦٤ %٨/٢٣ %٢/٧٦ %٨/٢٩ %٢/٧٠ %٩/٢٠ %١/٧٩

 سهل گير بوده %٥/٣٧ %٥/٦٢ %٣٦ %٦٤ %٩/٣٣ %١/٦٦ %٥٧ %٤٣ %٨/٣٧ %٢/٦٢

 سهل گير نبوده %٨/٢٢ %٢/٧٧ %٣/٤٠ %٧/٥٩ %٥/٢٧ %٥/٧٢ %٤/٢٩ %٦/٧٠ %٨/٢٢ %٢/٧٧

  
 بحث

که سبک  وضوح نشان مي دهنده بيافته هاي پژوهش حاضر  

 يافتـه هـا   . باط است ارت والديني با رفتار اجتماعي کودکان در     

، رچه سبک والديني مقتدرتر مـي شـود       نشان مي دهند که ه    

عـدم  زمينه براي عدم همدلي، عدم جهت گيـري اجتمـاعي،           

رفتار اخالقي، عدم احترام بـه قـانون و عـدم خـود مهـارگري           

هـم چنـين هرچـه سـبک والـديني          . ترمي گردد  فرزندان کم 

دم همدلي،  سهل گيرتر مي شود، زمينه براي عيا گيرترسخت

، عـدم احتـرام     دم رفتار اخالقي  ععدم جهت گيري اجتماعي،     

. تـر مـي گـردد    به قانون و عدم خود مهارگري فرزندان بـيش   

  والدين مقتدر کودکاني با رفتار اجتمـاعي مثبـت تـر تربيـت             

تـري از    کودکان اين والدين قـدرت همـدلي بـيش        . مي کنند 

، رفتـار   ي هند، جهت گيري اجتماعي مثبـت تـر        خود نشان م  

تـري بـه مـشارکت اجتمـاعي         تر و تمايل بـيش     اخالقي قوي 

        . واحتــرام گذاشــتن بــه قــوانين محــيط زنــدگي خــود دارنــد

       در مقابل هـر چـه والـدين سـخت گيرتـر ويـا سـهل گيرتـر                 

 ايـن   .مي شوند رفتار اجتماعي کودکان نيز منفي تر مي شود         

 ايـن زمينـه     انجـام شـده در     يافته ها با پژوهش هاي پيـشين      

  ).۱۲و۱۰و۹ (هماهنگ است

  ندارند  گير تمايل به تبعيت از قوانين کودکان والدين سخت  

چرا که کنترل هال بيروني اجازه دروني شدن احترام به قانون 

، دشـوار و  انضباط هاي محـدود کننـده  . نمي دهدها   را به آن  

مستبدانه با پرخاشگري کودکان ارتباطي تنگاتنـگ داشـته و          

   ).۱۳ (طرد کودکان از گروه همساالن مي شودموجب 

جالب توجه است که والـدين سـهل گيـر نيـز نتيجـه اي                  

که چرا چنين يافته اي  اين. همانند والدين سخت گير دارند

  گـر ايـن نکتـه اسـت کـه والـدين             به دست آمده است بيان    

ــه اي     ــخت گيران ــاي س ــت رفتاره ــز درنهاي ــر ني ــهل گي    س

ــت  ــد داش ــا آن. خواهن ــاه و  ه ــساس گن ــاي اح     از روش ه

 ايـن والـدين بـه دليـل        . محروم سازي اسـتفاده مـي کننـد       

 شـيوه تربيتـي     مشغله هـاي فکـري و کـاري زيـاد معمـوالً           

کودکان امکـان پـيش بينـي     يکساني را به کار نمي گيرند و 

بنابراين امکان تنظـيم خـود بـا آنهـا          . ها را ندارند   رفتار آن 

 ايـن والـدين را      ضعي معموالً  چنين و  .برايشان مقدور نيست  

 ).۱۴ (هم در نهايت به والديني سخت گير تبديل مي کنـد            

ضعيف بودن نقش پذيري کودکان در زمينه کنترل تکانـه و           

ها سبب مـي شـود حـس         برآورده نشدن مزمن نيازهاي آن    

ــدلي در آن ــشود    هم ــاد ن ــل ايج ــور کام ــه ط ــا ب        . )۱۵ (ه

ثير أ مادران مـي توانـد تـ       رفتار مقتدرانه همراه با همدلي در     

  ها ژه همدلي آنـان به ويـماعي کودکـار اجتـر رفتـمي بـمه

  کودکان مبتني بر احترام به قانون درماعي به ويژه بررسي رابطه سبک والديني با رفتار اجت                           ندهدو ماهنامه پژوه/  ٥٢٤
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  ز خـود  تـري ا  هـر چـه مـادران همـدلي بـيش      . داشته باشد 

ــاالتري برخــوردار         نــشان دهنــد کودکــان نيــز از همــدلي ب

هم چنين همدلي مادر زمينه ساز تحول اخالقـي         . مي شوند 

ها به قوانين و محرک هـاي اجتمـاعي          کودکان واحترام آن  

  ).۱۶ (است

 هم چنين برخي يافته هاي پژوهش حاضر نيز بـا نتـايج               

 ايـن   از جمله    .هماهنگ نيست ) ۱۷ (پژوهش هاي پيشين  

بـا نمـره رفتـار    ) عـزت نفـس  (که بين عامـل حرمـت خـود     

      بــه نظــر . والــديني مقتــدر ارتبــاط معنــاداري وجــود نــدارد

تـر بـه مـسايل فرهنگـي و عوامـل            مي رسد اين نکته بيش    

کـه سـبک    و ايـن  ديگري غير از شيوه والديني بر مي گردد       

مـع  والديني مقتدر الگوي تعريـف شـده اي بـراي همـه جوا            

 تـري   نيست و هماهنگي فرهنگي و تربيتي از اهميت بـيش         

 )۲۱و۲۰ (در پژوهش هاي پيشين   . )۱۹و۱۸ (خوردار است بر

و جمع گرا بـودن      مالحظه شد که عواملي مانند شيوه تفکر      

در برابر فرد گرايي و حتي خود نظم جويي کودکان عواملي           

هستند که با شيوه والديني در تعامل هستند و مـي تواننـد             

ــ ــ ب        ثير أه طــور مجــزا رفتــار اجتمــاعي کودکــان را تحــت ت

  .  قرار دهند

، مـي تـوان چنـين       ضـر باتوجه به يافته هاي پـژوهش حا         

عنوان نمود که ارتقا سـطح احتـرام بـه قـانون و رفتارهـاي               

اجتماعي کمال گرايانه کودکان تـا حـد زيـادي وابـسته بـه              

   حـي  سبک تربيتي والـدين اسـت کـه بـا توجـه بـه آن طرا               

برنامه هايي براي تقويت بنيان خانواده و نيز سـبک درسـت         

تربيتي براساس معيارهاي فرهنگي از اهميـت برجـسته اي          

  . برخوردار است

از محدوديت هاي يافته هاي اين پـژوهش مـي تـوان بـه                 

سـنجش  . مسايل مربوط به ابزارهـاي پژوهـشي اشـاره کـرد        

 والـدين و    دقيق سبک والديني مـستلزم مـشاهده ي رفتـار         

ــت    ــي اس ــد تربيت ــق فرآين ــل دقي ــه و تحلي ــش . تجزي      بخ

نامه اي همواره داراي اين مشکل است کـه تـا چـه              پرسش

بنابراين، محدوديت  . ثر از مسايل فعلي است    أميزان نتايج مت  

تعميم نتايج تـا حـدودي در چهـارچوب ابزارهـاي سـنجش        

  . همواره بايد در مدنظر باشد

ربيتي ممکن است راهي بـراي      غلبه ي يک سبک خاص ت        

. قضاوت درست، درباره ي سبک والديني يک خانواده نباشد        

 ساله است   ۶نمونه گيري پژوهش حاضر محدود به کودکان        

که با توجه به آن تفـسير و تعمـيم نتـايج بايـد بـا احتيـاط           

       هــم چنــين رفتارهــاي اجتمــاعي کودکــان  . صــورت گيــرد

  . سازي نشده استابراساس متغيرهاي مداخله گر همت

ثر بر رفتار اجتمـاعي     ؤعلت مشابه سازي نکردن عوامل م         

 ثر از  أ متـ  ک اين اسـت کـه متغيــرهاي مـستقل خـود           کود

از جملـه فقـر      (هـا    متغير هاي مداخله گرند کـه تبلـور آن        

در اين سـبک    ...) اقتصادي، رفتارهاي زناشويي، تحصيالت ،    

  .وجود دارد

ده از روش طراحي هم گروهي از نقاط قوت پژوهش  استفا  

 گزارش موارد )Cut off point (تاريخي، تعيين نقاط برش

 )AR(و خطـر منتـسب      ) RR(منفي، گزارش خطر نـسبي      

  . مي باشد

هاي آتي متضمن به کارگيري      شود پژوهش پيشنهاد مي      

ابزارهاي چند بعدي درمورد کشف رابطه ي علي بين سبک          

لعاتي طولي سـامان دهنـد   والديني باشند و تالش کنند مطا   

تا بتوانند مبناي طراحي يک فرهنگ خـانوادگي کارآمـد را           

  .فراهم نمايند

  تشکر و قدرداني
ــاي          ــيوه ه ــي ش ــق مل ــشي از تحقي ــژوهش بخ ــن پ        اي

کودکان است که با حمايت  دروني سازي احترام به قانون در

     ســازمان مــديريت و برنامــه ريــزي و ســازمان بهزيــستي و  

حمايت اجرايي سـازمان پـژوهش هـاي علمـي و           چنين   هم

از همه کساني کـه     .  به اتمام رسيد   ۸۴‐ ۸۵صنعتي در سال    

در شکل گيري پژوهش حاضر همکاري کرده انـد صـميمانه      

  .سپاسگزاري مي شود

  ٥٢٥/  و همکارانمسعود جان بزرگي دکتر                                                             ۱۳۸۷بهمن و اسفند  , ۶۶، پي در پي ۶شماره 
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