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 های فرزندپروری پذیری خانواده و سبکانسجام و انعطافرابطه 

  با استرس فرزندپروری در مادران منطقه یک شهر تهران

 (3)، دکتر مجتبی حبیبی(2)دکتر احمد عاشوری ،(1)مژگان داالیی

 چكیده
وری، با شیات اسیترف فردنیاپروری میادران     های فردناپرپذيری خان اده و سبکبررسي رابطه انسجاس و انعطاف ژوهش حاضرپ هاف :هدف

سیراهای  ای ب د که فردناان خ د را بیه کی د   ساله 6تا  3جامعه اماری اين پژوهش شامل مادران ک دکان  :روشمنطقه يک شهر تهران ب د. 

نهیا انتخیاش شیانا و پرسشینامه     طی ر تصیادفي اد ميیان ا   نفر اد اين مادران تشكيل شیا کیه بیه    912سپردنا. نم نه اماری اد منطقه يک تهران مي

 :هها یافته  را تكميیل کردنیا.    استرف فردناپروری میادران  هپرسشنامپذيری خان اده و بامرينا، مقياف انسجاس و انعطاف فردناپروری هایشي ه

داری ن ارتبیا  معنیي  هیای فردنیاپروری بیا شیات اسیترف فردنیاپروری میادرا       پذيری خان اده و سبکنتايج نشان داد که بين انسجاس و انعطاف

پذيری اشفته و فردناپروری مسیتباانه، بيشیترين   (. نتايج تحليل رگرسي ن چنامتغيری نشان داد که انسجاس مت ادن، انعطاف>29/2pوج د دارد )

هیای  بکپیذيری خیان اده و همینیين، سی    انسیجاس و انعطیاف   :گیهری نتیجه  بيني استرف فردنیاپروری میادران دارنیا.    تأثيرگذاری را در پيش

   فردناپروری با شات استرف فردناپروری والاين ارتبا  دارنا.

  های فردناپروری؛ استرف فردناپروریپذيری خان اده؛ سبکانسجاس و انعطاف :کلیدواژه

 

 ] 9/99/9313؛ پذيرش مقاله: 24/92/9312دريافت مقاله: [
   

 

 مقدمه
شناسیي  اسیيب  در 9اسیترف  -پذيریاسيب مال اساف بر

  امیل   نی ان بیه  را خیان اده  نقش های ديادیواني، پژوهشر

 و روابی  نقیش  پیذيری افیراد بررسیي و    اسیيب  در سیاد دمينه
  نی ان بهرا  2فردناپروری هایشي ه و فردنای -والا تعام ت

تأييیا   افراد، س مت رواني بر مؤثر خان ادگي   امل ترينمهم
های ا که سبکمعتقان 4و استنبرگ 3(. دارلينگ2،9انا )کرده

ک د  و کيفيت رواب  بين -فردناپروری، ماهيت رواب  والا
خان اده، بیا ت جیه   (. 3کننا )والاين و ک دکان را مشخص مي
گيییری رفتییار فردنییاان دارد،  بییه نقییش مهمییي کییه در شییكل  

ترين نهاد اجتما ي و اولين نظیاس میؤثر بیر نحی ه رشیا و       ماه
ست. يكیي اد کسیاني   تح ل ک دکان و ن ج انان دانسته شاه ا

 5که با نهرشي منظم، اين نقش خان اده بررسي کیرد، اولسی ن  
ب د. او مالي مرکب اد سيسیتم خیان اده و روابی  دناشی يي را     
ارائه کرده است که در واقع، پل ارتبیاطي بیين نظريیه و  میل     

پیذيری خیان اده دو بدعیا اد نظريیه     (. انسجاس و انعطاف4است )
زايي در ايجیاد يیا کیاهش اسیترف     اولس ن هستنا که نقش بس

پي نیاهای   هنشیان  7هخان اد انسجاسوالاين دارنا.  6فردناپروری
و   اطفي است که ا ضای خان اده نسیبت بیه يكیايهر دارنیا    

هايي، ماننا رابطه  اطفي، تعامل خان ادگي، رواب  شامل مؤلفه
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پار و مادر، رابطه فردنیاان و والیاين، ميیزان تعامیل اد لحیا       
مكان، ن ع دوستي و   ئی  و نهايتیا ، نحی ه گذرانیان     دمان و 

(. اگر خان اده که مرکیب اد والیاين و   5اوقات فراغت است )
فردنییاان اسییت، اد همییاهنهي، انسییجاس و تفییاهم متقابییل دن و 
ش هر برخ ردار باشا، دمينه دناگي سالم خان ادگي را فیراهم  

اشیته  کنا. امیا اگیر واحیا خیان اده انسیجاس و همیاهنهي نا      مي
ش د و پايیه و اسیاف ان   باشا، به فروپاشي و انهااس تهايا مي

 9پیذيری (. بدعا دوس اد نظريه اولسی ن، انعطیاف  4) ريزدفرو مي
هیا، قی انين و   است که شامل مقاار تغييراتي است که در نقش

ای متعیادل  نظر اولس ن، خان ادهانضبا  خان اده وج د دارد. به
 (. 6ان در سطح مت س  باشا ) پذيری ا ضایاست که انعطاف

-اسییترف والییاين تییأثير نییامطل بي روی تعییام ت والییا   
ک د  و در نتيجه، تشايا مشك ت خان اده خ اهیا داشیت   

رفتیار     امیل میؤثر بیر   های ديادی بیرای شناسیايي   ت ش(. 7)
صی رت گرفتیه اسیت.    ک د  -و تعام ت والا فردناپروری
اسییت. اسییترف  اسییترف فردنییاپروری     امییليكییي اد ايیین  

فردناپروری ن  ي اضطراش و تنش افراطي است که به نقیش  
برداشت والاين اد . ک د  وابسته است-والا و تعام ت والا

و احسییاف حمییايتي رفتییار کیی د ، در دسییترف بیی دن منییابع 
اثرگذار ي فردناان متغيرهاي پرورش م رددر  والاين شايستهي
و  یدگيییرايراممكیین اسییت م جییب افییزايش اسییترف . هسییتنا
، احتمال برود مشك ت سل  ی والاين ش د و پذيرتحريک

در ک دکیان  را اجتما ي و اخت ل کمب د ت جه  رفتارهای ضا
افیزايش اسیترف فردنیاپروری بیر      ،. اد طرفیي دهاميافزايش 

طیی ر هو بیی گییذاردمییيثير أکيفيییت فردنییاپروری والییاين تیی  
 داردش گيری رفتار اجتما ي ک دکان نقدر شكل ،غيرمستقيم

(2.) 
خاصییي را در تربيییت فییردی و   هییایهییر خییان اده شییي ه 

گيییرد کییه بییه انهییا  کییار مییياجتمییا ي فردنییاان خیی يش بییه 
ثر اد   امل أمت هاگ ينا. اين سبکفردناپروری مي هایسبک

 سیییبکهسیییتنا. اقتصیییادی  و فرهنهیییي، اجتمیییا ي، سياسیییي
هییای والییاين نسییبت بییه ای اد نهییرشفردنییاپروری مجم  ییه

شی د کیه   هيجاني منجر میي  فضاييکه به ايجاد  استان ک دک
. ايین  کنیا میي برود در قبال فردناان رفتارهای والاين  ،در ان

 راهکیه اد   ي اسیت رفتارهیای مشخصی   هرفتارها هم دربرگيرنیا 
کننا و هیم   مل مي فردناپروری خ دوالاين به وظايف  هاان

 گيیرد يرا در بر می  اهااف فردناپروریرفتارهای غيرمرتب  با 
هیای  ن صیاا يیا بيیان هيجیان    هیا، تغييیر در ت ی   که شیامل سسیت  

فردنییاپروری فعییاليتي پيیيییاه و  ،. در واقییعهسییتناغيییرارادی 
اسیت کیه کی د  را تحیت      مشخصیي رفتارهای  هدربرگيرنا

 (.3ا )ندهثير قرار ميأت
مشخصیات سیه    ،های تربيتي خ دسبک هدر نظري 2بامرينا

را بيان  5گيرانهو سهل 4تباانهمس، 3مقتارانهسبک فردناپروری 
انیه دارنیا،   مقتارکه سبک فردنیاپروری   يوالاين کرده است.

و  کننیا ق ا ا و رفتارها با فردناانشیان مشیارکت میي    م رددر 
. انهیا بییر رفتارهییای  نيسییتجبیار  انهییا همیراه بییا ا پيشینهادهای  

نظیر   ،و در  یين حیال   کنناا مال مي جایفردناانشان کنترل 
نظییر انهییا رفتییار بییر طبیی   گییاه و حتییي شیین نايمییفردنییاان را 

در برابر فردناان خ د احسیاف مسی  ليت    اين والاينا. کننمي
ارات بیا  و صیريح دارنیا و رفتیار فردنیاان را هیاايت       ظی انتو 
چ ن و چیرا  اطا ت بي مستباوالاين اد طرف ديهر،  کننا.مي

خ د خ اهنا و در رفتار و منش طرفه افكار را مييک هو مبادل
ايجیاد   هواسیط بیه  ،والیاين  ايین  گيیری ناپذيرنا. سختانعطاف
انهیا را  احكیاس  شی د فردنیاان   میي  با ی   ،منفي روانيحا ت 
گيیر مطالبیات کمتیری دارنیا و نظیارت      سهلوالاين  .نپذيرنا
 ،گی  هسیتنا  صميمي و پاسی   انها کم است. بسيارانان  يتربيت

را هییاايت  ناارنییا و رفتییار فردنییاان  يامییا انتظییارات روشیین 
سیبک مسیتباانه يیا    والايني کیه تمايیل بیه    م فقيت کننا. نمي
اد سبک مقتارانه در مقايسه با والايني که دارنا،  ج يانهسلطه
 خی د   قايیا  ها وانتقال اردش در کننا،بينانه استفاده ميو واقع

در  يگيیری والیاين میانع   هرچنا سیهل  .کمتر است به فردناان
، اثیر  اسیت هیا اد والیاين بیه فردنیاان     شانتقال کامل ارد برابر

هیا بیه   تربيتي در ممانعیت اد انتقیال اردش   هگر اين شي مااخله
 اسیت  مسیتباانه گر سیبک تربيتیي   ثير مااخلهأمراتب کمتر اد ت

(1).  9 
اگرچییه در مییرور پيشییينه مطالعییاتي، پژوهشییي بییا  نیی ان   

هیای ديیادی   متغيرهای م رد مطالعیه بیه دسیت نيامیا، بررسیي     
هییای فردنییاپروری والییاينا ک دکییان دچییار مشییك ت  شییي ه

(. نتايج 92-93انا )های ذهني را بررسي کردهرفتاری و نات اني
والییايني کییه درگيییر پییرورش انییا هییا نشییان دادهايیین پییژوهش

فردنای با نيادهیای ويیژه هسیتنا، نسیبت بیه والیاين فردنیاان        
ران و همكیا  6ليیای کننا. بهنجار، استرف بيشتری را تجربه مي

های فردناپروری مثبت با  ن ان رابطه بين شي هدر يک مطالعه 
هیای  و انسجاس خان اده و حمايیت اجتمیا ي در ميیان خیان اده    

_______________________________________ 
1- flexibility  2- Baumrind 

3- authoritative  4- authoritarian  

5- permissive  6- Leidy 
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به اين نتيجه رسيانا کیه حمايیت اجتمیا ي و انسیجاس     مهاجر، 
هییای شییي هخییان ادگي بییا تر، بییه اسییتفاده بيشییتر والییاين اد   

با ت جه بیه اهميیت   (. 94خ اها شا )منجر فردناپروری مثبت 
پذيری خان اده در های فردناپروری و انسجاس و انعطافسبک

ايجاد و يا کاهش استرف فردناپروری، اين پژوهش در صیاد  
پیذيری  ب د که ايیا بیين انسیجاس و انعطیاف     سؤالپاس  به اين 

هیای فردنیاپروری، بیا اسیترف فردنیاپروری      خان اده و سبک
 ای وج د دارد؟ رابطه
 

 روش
پژوهشي حاضر يک طرح همبسیتهي اسیت. جامعیه    طرح 

ای سیاله  6تا  3مادران ک دکان اماری اين پژوهش شامل کليه 
سیراهای  کی د  ، بیه  9312ب د که فردناان خی د را در ابیان   

محله منطقه يک تهران سپرده ب دنا. نم نه اماری پژوهش، بر 
 452، برای جامعیه امیاری   2م رگانو  9کرجسياساف جاول 

شیاه،  سراهای انتخیاش ای پروناه س مت در ک د نفری دار
نفیر اد میادران    96دليل  اس پیذيرش  نفر تعيين شا. اما به 222

نفیر بررسیي شیانا.     912جهت شرکت در اين پژوهش، جمعا  
گيیییری تصیییادفي گيیییری ايییین پییژوهش نم نیییه روش نم نییه 
به اين ص رت که در مرحله اول، اد بیين ده   ای ب د.چنامرحله
طقه يک شیهر تهیران، پینج ناحيیه انتخیاش شیانا. در       ناحيه من

طی ر تصیادفي   سیرا بیه  مرحله بعا، اد هیر ناحيیه يیک کی د     
کننیاه بیه   انتخاش و نم نه م رد مطالعه اد ميان میادران مراجعیه  

سیراهای محلیه برگزيیاه شیا. بیه ايین ترتيیب، اد هیر         ک د 
مادر انتخیاش شیانا. جهیت اجیرای پیژوهش،       42سرا ک د 
يیت اداری و اجرايیي شیهرداری منطقیه يیک تهیران       ابتاا حما

جلب شا. سپس، اد راه فرستادن نامه، مادران برای شرکت در 
اين پژوهش د  ت شیانا. بیرای ورود بیه مطالعیه، والیاين و      

گرفتیه بیه   هیای انجیاس  فردنااني انتخاش شیانا کیه در بررسیي   
 22هنهاس پذيرش، س مت روان والاين با استفاده اد پرسشنامه 

( و س مت روان ک دکیان  GHQ-28) 3ي س مت  م ميؤالس
 4نسیخه والیاين   -با استفاده اد پرسشنامه رفتاری ک دکان راتیر 

بررسي شاه ب د. اين افراد فاقا اخت ل رواني و رفتاری ب دنیا  
و سییياهه رفتییاری م جیی د در پرونییاه کیی د  نيییز، فقییاان     

ن، کرد. در ضممشك ت رفتاری و  صبي ک د  را تأييا مي
نامیه رسیمي،   نم نه شامل والايني ب د که با برگردانان د  ت

رضايت خ د را جهیت شیرکت در ايین مطالعیه ا ی س کیرده       
 ب دنا. 

 ها، ابزارهای دير به کار برده شانا: برای گرداوری داده
 ايیین :PAQ)( 5فرزنههدپروری هههایشههیوه پرسشههمام  (9

يیه  بیر اسیاف نظر   ،6بی ری  ت سی   9119 سیال  در پرسشینامه، 
های فردناپروری بامرينا، ساخته شاه اسیت. پرسشینامه   سبک
 فردنیاپروری  سیبک  است و هر کیااس اد سیه   سؤال 32حاوی 

 را بییه خیی د سییؤال 92گيرانییه، سییهل و مقتارانییه، مسییتباانه
 اد هیا اسیتفاده  پرسیش  بیه  دهيپاس  انا. اله یاختصاص داده

 ي،بادادمیاي  روش است. بی ری، بیا   ليكرت ایدرجه 5 مقياف
 ،29/2گيرانیه  بیرای سیبک سیهل    مادران در ابزار را اين پايايي

 ودسیت اورد  بیه  72/2و سبک مقتارانه  26/2سبک مستباانه 
 (. اسییفناياری95گییزارش کیرد ) روايیي محتیی ايي را مطلی ش   

 يیک  دمیاني  فاصیله  بیا  و بادادمیايي  شي هبا  را ابزار اين پايايي
 و 77/2تباانه ، سیبک مسی  61/2گيرانیه  برای سبک سهل هفته،

 و روايیییي محتییی اييبیییراورد کیییرد  73/2سیییبک مقتارانیییه 
 شیناف و روانپزشیک را مطلی ش   شیاه ت سی  ده روان  ارديابي
 9 (. 96دانست )
: IV)-(FACES 7پذیری خانوادهمقیاس انسجام و انعطاف( 2
انسیجاس  منظ ر سینجش  و همكاران، به ت س  اولس نمقياف اين 

است کیه   سؤال 24خته شا و دارای ساپذيری خان اده و انعطاف
مقيییاف انسییجاس و خییردهو مربیی   بیه د  شیش ديرمقيییاف فر ییي 

هیا  . ايین ديرمقيیاف  کنیا ارديیابي میي  پذيری خیان اده را  انعطاف
دار( کییارکرد مشییكل) 1)سییالم( و نییامت ادن 2هییای متیی ادنجنبییه

پیذيری  و انعطاف 92های انسجاسديرمقيافسنجنا. يخان اده را م
هییای و ديرمقيییافپرسشیینامه، دو ديرمقيییاف متیی ادن  99متیی ادن

هیای  ديرمقيیاف  95و نیامنعطف  94، اشیفته 93، گسسته92هتنياهمبه
هستنا. سه ديرمقيیاف )گسسیته، انسیجاس متی ادن و      اننامت ادن 

مقيییاف )نیییامنعطف،  ديرعییا انسییجاس و سییه    بد ،تنيییاه( هییم بییه 
ا پییذيری رعییا انعطییاف بد ،پییذيری متیی ادن و اشییفته(  انعطییاف

ثبات دروني ادم ن در جامعه ايراني، با استفاده (. 97سنجنا )يم
اد ضريب الفیای کرونبیا ، بیرای نمیره کیل مقيیاف انسیجاس و        

هیای انسیجاس   و هر يک اد خرده مقياف پذيری خان اده،انعطاف

_______________________________________ 
1- Krejcie   2- Morgan  

3- General Health Questionnaire-28  
4- Rutter Children's Behavior Questionnaire- Parent Form  
5- Parental Authority Questionnaire   

6- Buri 

7- Family Adaptability and Cohesion Scale IV 

8- balanced  9- unbalanced 

10- balanced cohesion 11- balanced flexibility 

12- enmeshed  13- disengaged 

14- chaotic  15- rigid 
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تنياه، نیامنعطف و  همپذيری مت ادن، گسسته، بهمت ادن، انعطاف
و   62/2، 72/2، 6/2، 79/2، 74/2ترتيب، اشفته، برای پاران، به

 56/2، 61/2، 61/2، 72/2، 72/2ترتيیب،  ، برای مادران، بیه 52/2
، 61/2، 77/2، 51/2ترتيیب،  ، و برای فردناان خان اده، به62/2و 
گرا و دست اماه است. بررسي روايي همبه 55/2 و 52/2، 74/2

نامه های ايین پرسشی  واگرا اد راه محاسبه ضريب همبستهي مؤلفه
مقيیاف   ( وDASS) 9با مقيیاف اضیطراش، افسیردگي و اسیترف    

بخیش  (، رضیايت SF-PSI) 2نسخه ک تاه -استرف فردناپروری
 (. 92ب ده است )

 ايین : (PSI-SF) نسخ  کوتاه -استرس فرزندپروری مقیاس( 3

وسیيله  کیه بیه   اسیت  خ دگزارشیي  ایگ يیه  36 يک ابزار مقياف
  -کی د   رابطیه  در ترفاسی شیات  گيیری  ، برای انیااده 3ابياين
 شیاه  انهیا طراحیي   شیناختي روان اسیترف  منیابع  شناسیايي  و والا

 او، مراقیب  های ک د  وويژگي يعني استرف،  ماه است. منابع
 شی د. ايین  میي  گيیری انیااده  ،می قعيتي  دایاسترف تجارش شامل
مشخص کیردن   برای که هست نيز دفا ي هایپاس  شامل مقياف
است. اد  شاه طراحي والاين، وسيلهبه اهنش گزارش استرف منابع

 الهی ی  اين رو، قارت تفكيیک والیاين بهنجیار و بيمیار را دارد.    
ای ليكیرت  درجیه  پینج  مقيیاف  اد هیا، اسیتفاده  گ يه به دهيپاس 
[( اسیت. ايین ابیزار، دارای    5[ تا کام   مخیالف: ] 9م اف : ] )کام  

کارامییا ، تعییام ت نا4اشییفتهي والییاين سیینجش سییه ديرمقيییاف
. (2اسیت )  6افیرين های کی د  مشیكل  و ويژگي 5ک د -والا

ضريب الفای کرونبا  در مادران ايراني بیرای نمیره کیل اسیترف     
هییای اشییفتهي والییاين، تعامییل  والییاين و هريییک اد ديرمقيییاف

افیرين،  هیای کی د  مشیكل   کی د  و ويژگیي  -ناکاراما والا
گییرا اد راه مبی د. روايیي هی    22/2و  24/2، 22/2، 12/2ترتيیب،  بیه 

تعيين ضريب همبستهي با مقياف اضطراش، افسیردگي و اسیترف   
(DASS  و پرسشیینامه مشییك ت رفتییاری ک دکییان )7 (CBCL) ،

 (.  91مناسب گزارش شاه است )
، در فاصیله دو  9312های ايین مطالعیه، در ابیان    پرسشنامه

امیاه، بیا اسیتفاده اد    دسیت هیای بیه  هفته تكميل شیانا و داده 
تجزيه و تحليل شانا. برای ادم ن  SPSS2-18ماری افزار انرس

اد ضیريب همبسیتهي پيرسی ن و    ، α=25/2ها، با فیر   فرضيه
 گاس استفاده شا.بهرگرسي ن چنامتغيری گاس

 
 هایافته

سال و در محیاوده   6/32ميانهين سن مادران م رد مطالعه 
درصا مادران م رد  2/96سال ب د. سطح تحصي ت  35تا  24

کارشناسي درصا  7/52درصا ف ق ديپلم،  4/25ديپلم، مطالعه 
و با تر ب د. همهي میادران در  کارشناسي ارشا درصا  7/5و 

درصا ايین   4/63های دولتي و خص صي شاغل ب دنا. سادمان
سیه   هادرصا ان 6/6درصا دو فردنا و  32مادران يک فردنا، 

و درصیا میادران می رد مطالعیه بیا همسیر        2/19فردنا داشتنا. 
درصا، خ د سرپرسیت   2/2کردنا و فردناان خ د دناگي مي

 خان اده ب دنا. 
مقيییاف ميییانهين نمییرات مییادران میی رد مطالعییه در خییرده 

مقيیاف  (، در خیرده 2/4)انحیراف معيیار=   2/22انسجاس مت ادن 
مقيیاف  ( و در خیرده 9/3)انحراف معيار= 3/91انسجاس گسسته 

( بی د. ميیانهين   2/3ار=)انحیراف معيی   2/22تنيیاه  همانسجاس به
پیذيری  مقيیاف انعطیاف  نمرات مادران م رد مطالعیه در خیرده  

 3/29مقيیاف نیامنعطف   (، در خیرده 2/3)انحراف معيیار=  3/23
)انحیراف   2/91مقياف اشفته ( و در خرده2/2)انحراف معيار=

  دست اما.( به1/3معيار=

ميییانهين نمییرات مییادران میی رد مطالعییه در شییات اسییترف    
( ب د. ميانهين نمرات اين 2/95)انحراف معيار= 2/16وری فردناپر

هیییای فردنیییاپروری مقتارانیییه، مسیییتباانه و میییادران در سیییبک
 6/95(، 4/5)انحییراف معيییار= 1/32ترتيییب، گيرانییه نيییز، بییهسییهل

 ( محاسبه شا.  1/4انحراف معيار=) 2/93( و 5/5)انحراف معيار=
نسجاس مت ادن ابين نمرات  ( نشان داد که1جدول ها )يافته

ارتبییا  معكیی ف و بییا شییات اسییترف فردنییاپروری مییادران  
تنيیاه بیا شیات    هیم گسسته و بهدار، و بين نمرات انسجاس معني

وجی د  دار استرف فردناپروری مادران، ارتبا  مستقيم و معني
 9  (.>29/2pدارد )

( نشان داد کیه  2جدول گاس )بهنتايج تحليل رگرسي ن گاس
کاررفتییه )ابعییاد انسییجاس  ع متغيرهییای بییهطیی ر کل،ییي، مجمییبییه

درصا اد واريانس استرف فردناپروری مادران  6/67خان اده( 
. هییر سییه بدعییا (2R=676/2؛ F=424/932کردنییا )را تبيییين مییي

بيني استرف فردناپروری میادران  انسجاس خان اده، قادر به پيش
بیا ضیريب تبيیين    ب دنیا. انسیجاس متی ادن     دارصی رت معنیي  به

اسیییترف بينیییي ، بيشیییترين تأثيرگیییذاری را در پیییيش-552/2
  به خ د اختصاص داده ب د.فردناپروری مادران 

_______________________________________ 
1- Depression, Anxiety and Stress Scale 

2- Parenting Stress Index- Short Form 

3- Abidin  4- parental distress 

5- parent-child dysfunctional interaction 

6- difficult child 

7- Child Behavior Checklist 

8- Statistical Package for the Social Sciences-18 
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بهی  ابعهاد انسهجام خهانواده بها      پیرسون ضریب همبستگی  -1جدول 

 نفر( 192استرس فرزندپروری در مادران مورد مطالع  )

 تنياههمبه گسسته انسجاس مت ادن متغيرها

 *592/2   *514/2 *-752/2 استرف فردناپروری

*p 29/2>   

 
بیمی استرس گام برای پیشب خالص  تحلیل رگرسیون گام -2جدول 

 فرزندپروری مادران بر اساس ابعاد انسجام خانواده

 سطح معناداری B β متغير

 229/2 - 523/12 ثابت

 229/2 -552/2 -213/2 مت ادنانسجاس 

 229/2 272/2 359/9 گسسته

 229/2 923/2 121/2 تنياههمبه

 
بیين  شی د،  دياه مي 3جدول ط ری که در همینين، همان

پذيری مت ادن با شیات اسیترف فردنیاپروری میادران     انعطاف
اشیفته بیا   پیذيری  انعطیاف و بیين  دار، ارتبا  معك ف و معنیي 

دار شات استرف فردناپروری مادران ارتبا  مسیتقيم و معنیي  
و  پیذيری نیامنعطف  ف(. اما ميان انعطیا >29/2pوج د داشت )

داری ديیاه  شات استرف فردنیاپروری میادران ارتبیا  معنیي    
 (.=21/2p)نشا 
 
پذیری خانواده بی  ابعاد انعطاف پیرسونضریب همبستگی  -3جدول 

 نفر( 192با استرس فرزندپروری در مادران مورد مطالع  )

 اشفته نامنعطف مت ادن پذيریانعطاف متغيرها

 *732/2   232/2 *-627/2 استرف فردناپروری

*p 29/2>   

 

بیمی استرس گام برای پیشب خالص  تحلیل رگرسیون گام -4جدول 

 پذیری خانوادهفرزندپروری مادران از طریق ابعاد انعطاف

 سطح معناداری B β متغير

 229/2 - 126/12 ثابت

 229/2 592/2 164/9 اشفته

 229/2 -322/2 -532/9 مت ادن

های فرزندپروری بها  بی  سبک پیرسون ضریب همبستگی - 5جدول 

 نفر( 192استرس فرزندپروری در مادران مورد مطالع  )

 متغيرها
فردناپروری 

 مقتارانه

فردناپروری 

 مستباانه

فردناپروری 

 گيرانهسهل

 *291/2   *643/2 -241/2 استرف فردناپروری

*p 29/2>   

 
بیمی استرس گام برای پیشب خالص  تحلیل رگرسیون گام -6جدول 

 های فرزندپروریفرزندپروری مادران بر اساس ابعاد سبک

 سطح معناداری B β متغير

 229/2 - 316/62 ثابت

 229/2 632/2 734/9 سبک فردناپروری مستباانه

 222/2 979/2 662/2 گيرانهسبک فردناپروری سهل

 
جمی ع  داد کیه م ( نشیان  4جدول نتايج تحليل رگرسي ن )

 3/64پییذيری خییان اده( کاررفتییه )ابعییاد انعطییافمتغيرهییای بییه
درصییا اد واريییانس اسییترف فردنییاپروری مییادران را تبيییين    

و اد بییییين ابعییییاد   (2R=643/2؛ F=222/972کردنییییا )مییییي
پذيری اشفته و متی ادن، قیادر   پذيری خان اده، انعطافانعطاف
 دارنیي صی رت مع بیه بيني استرف فردناپروری میادران  به پيش
، بيشیترين  592/2با ضريب تبيیين  پذيری اشفته انعطاف ب دنا.

اسییترف فردنییاپروری مییادران  بينییي تأثيرگییذاری را در پییيش
 داشت.

فردنییاپروری مسییتباانه و ، بییين نمییرات 5جههدول مطییاب  
ارتبیا  مسیتقيم و   گيرانه با شیات اسیترف فردنیاپروری    سهل
ن نمییرات بییي(. بییا ايیین حییال،  >29/2p) دار ديییاه شییا معنییي

فردناپروری مقتارانه با شیات اسیترف فردنیاپروری میادران     
تحليییل (. بییر اسییاف  =25/2pيافییت نشییا ) دار ارتبییا  معنییي 
هیییای (، مجم  یییه نمیییرات سیییبک 6جهههدول رگرسیییي ن )
درصیا اد واريیانس اسیترف فردنیاپروری      2/44فردناپروری 

و اد بییين  (2R=442/2؛ F=222/74مییادران را تبيییين کردنییا ) 
گيرانیه  هیای مسیتباانه و سیهل   فردناپروری، سیبک های سبک

داری صی رت معنیي  بهت انستنا استرف فردناپروری مادران را 
 .بيني کنناپيش
 
 بحث

بررسیي رابطیه ميیان انسیجاس و      ژوهشاصلي ايین پی   هاف
های فردناپروری اد يک سی ،  پذيری خان اده و سبکانعطاف
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 د. و شییات اسییترف فردنییاپروری مییادران اد سیی ی ديهییر بیی 
انسیجاس متی ادن بیا    بیين  های ايین پیژوهش نشیان داد کیه     يافته

دار وجی د  ارتبا  معك ف و معنياسترف فردناپروری مادران 
بیا اسیترف    تنياههمگسسته و بهدارد. اما اين رابطه بين انسجاس 

نتیايج  است. همینیين،  دار فردناپروری مادران مستقيم و معني
بدعیا انسیجاس خیان اده،     تحليل رگرسي ن نشان داد کیه هیر سیه   

. کمک کننیا بيني استرف فردناپروری مادران قادرنا در پيش
، بيشترين تأثيرگذاری 552/2با ضريب تبيين نسجاس مت ادن اما ا

تی ان  داشیت. میي  استرف فردناپروری مادران بيني را در پيش
گفییت کییه والییاين بییا انسییجاس مناسییب، حمايییت و همراهییي   

ناشیي اد فردنیاپروری و سیطح    ت اننیا مشیك ت   يكايهر مي
و همكیاران   9استرف فردناپروری خ د را کاهش دهنا. چ ی

بییين انسییجاس خییان اده و  هرابطییدر پییژوهش خیی د بییا بررسییي  
نشان دادنا که هرچه انسجاس خیان اده بيشیتر باشیا،     ،صميميت

ش د و والیاين دارای انسیجاس و صیميميت    صميميت بيشتر مي
سترف فردناپروری را دارا هستنا. مطل ش ت ان مقابله مؤثر با ا

اد س ی ديهر،  اس حمايت ش هر در تربيیت کی د  نيیز بیه     
ای (. بیا انكیه  لیل چناگانیه    22دنیا ) استرف مادران دامن مي

انییا، روابیی  خییان ادگي، بییرای اسییترف والییاين شییناخته شییاه
حمايت خان ادگي و همراهي همسران با همايهر ممكن است 

هیای  ری انیان منجیر شی د. يافتیه    به کاهش اسیترف فردنیاپرو  
( و نتیايج  4اماه اد اين پیژوهش بیا ديیاگاه اولسی ن )    دستبه

که معتقانا سیطح ارمیاني   ( 5و همكاران ) 2گرافدیبررسي 
انسجاس خان ادگي، سطح مياني، يعني انسیجاس متی ادن، اسیت،    

هییای خیی اني دارد و در دو سییطح انتهییايي، يعنییي خییان ادههییم
ه، انسیجاس خیان ادگي خيلیي بیا  يیا خيلیي       تنياه و گسستهمبه

 پايين است که در اين م ارد خان اده نامتعادل خ اها ب د.
پیذيری متی ادن بیا    انعطیاف بیين  اين بررسي نشیان داد کیه   
و بیين  دار ارتبا  معك ف و معنياسترف فردناپروری مادران 

اشفته با اسیترف فردنیاپروری میادران ارتبیا      پذيری انعطاف
 بارت ديهر، با کاهش نمیره  وج د دارد. بهدار معنيمستقيم و 
پیییذيری متییی ادن و افیییزايش نمیییره او در   انعطیییاففیییرد در 
اسیترف فردنیاپروری میادران    شیات  پیذيری اشیفته،   انعطاف

يابیا. بیه گفتیه اولسی ن، اولیين کيفيیت میرتب  بیا         افزايش مي
پذيری غلبه بر بحران و استرف است. بیرود بحیران در   انعطاف
شیكل  های پاياار بیه ها محتمل است، ولي خان ادهان ادههمه خ

داننیا.  کننا و همايهر را مقصر نمیي مناسبي با ان برخ رد مي
کننا که خیان اده را اد بحیران نجیات    در    ، انها سعي مي

هییای دهنییا و يییا اد ديهییری کمییک بخ اهنییا. بنییابراين، يافتییه
ه نشیان  پژوهش حاضر نيز در راستای دياگاه اولس ن است کی 

پییذيری بییا تر در خییان اده بییه تسییل  بيشییتر بییر    داد انعطییاف
هیای دنیاگي، اد جملیه اسیترف فردنیاپروری، منجییر      اسیترف 

پیذير و متی ادن   هیای انعطیاف  (. در نتيجیه، خیان اده  4ش د )مي
هیای اشیفته   استرف فردناپروری کمتری دارنیا، امیا خیان اده   

 9  کننا.استرف فردناپروری با تری را تجربه مي

بين فردناپروری مسیتباانه و  اين مطالعه همینين نشان داد 
با اسیترف فردنیاپروری میادران، رابطیه مسیتقيم و       گيرانهسهل
نتايج تحليل رگرسي ن نيز نشان دادکیه  وج د دارد. داری معني
گيرانه، قادرنا استرف های فردناپروری مستباانه و سهلسبک

بينیي کننیا.   پیيش  داریص رت معنيبهفردناپروری مادران را 
گرفتیه ت سی    هیای انجیاس  های اين مطالعه با نتايج بررسیي يافته

خی اني دارد. انهیا در   هم (22ليای و همكاران )( و 1بامرينا )
فردنیاپروری   هشیي  های خ د به اين نتيجه رسيانا که پژوهش
و ک دکییان  اسییت روش فردنییاپروری مییؤثرترين ،مقتارانییه

گيرانیه  وری انهیا مسیتباانه و سیهل   والايني که سبک فردناپر
دهنیا. ايین   است، هم اره مشك ت رفتاری بيشتری نشیان میي  

گيرانیه  اخت  ت رفتاری ناشیي اد برخی رد مسیتباانه يیا سیهل     
والییاين هسییتنا و ممكیین اسییت بییه افییزايش سییطح اسییترف    

والییايني کییه فردنییاپروری  فردنییاپروری والییاين بيانجامنییا.  
به پذيرش فردناان خ د متمايلنیا، امیا   گيرانه دارنا، غالبا  سهل

که ايین احسیاف پیذيرش وجی د نیاارد، اسیترف       در م اردی 
يابا. والاين مستبا نيز، بیا افیرا    فردناپروری انها افزايش مي

ناپذيری ق انين و ت ش بیرای کنتیرل   در  اس پذيرش، انعطاف
 افزاينا. بيشتر فردناان، بر شات استرف فردناپروری خ د مي

هیای فردنیاپروری در   های م ج د در دمينیه شیي ه  بررسي
هیای  والايني که ک دکان دچیار مشیك ت رفتیاری و نیات اني    

والاين، نسبت (، گ يای ان است که اين 92-94ذهني دارنا )
ری را تبه والاين فردنیاان بهنجیار، اسیترف فردنیاپروری بيشی     

بیا برگیزاری   دهنیا کیه   هیا نشیان میي   کننا. پیژوهش تجربه مي
هییای تیی ان اسییترف هییای امیی دش فردنییاپروری مییي   دوره

فردناپروری را کاهش و خ دکارامای را در والاين افزايش 
 داد. 

اسییترف بییه بررسییي  صییرفا حاضییر  همطالعییگفتنییي اسییت 
اسیت کیه    پرداخته يمادرانهای والايني فردناپروری و سبک

بیر ايین   انا.  ی وه های دولتي و خص صي ب دهکارمنا سادمان
کننیاه،  دس  ت جه به  اس کنترل متغيرهای مخیاوش  له، باأمس

است که در تعميم نتايج به کل جامعیه، احتيیا   دس صی رت    
هیای ايین پیژوهش مبنیي بیر      گيرد. در نهايت، با ت جه به يافتیه 

_______________________________________ 
1- Choi    2- DeGraff 
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های فردناپروری با اسیترف فردنیاپروری   وج د ارتبا  سبک
ر   امل میؤث های اتي ش د که در پژوهشمادران، پيشنهاد مي

هییای پییذيری خییان اده و نيییز، سییبک  بییر انسییجاس و انعطییاف 
نيز بررسي ش نا تا بت ان با شناخت اين   امیل و   فردناپروری

هیای فردنیاپروری مثبیت    های ام دشي شي هبا برگزاری دوره
برای والاين، شات استرف فردنیاپروری را در انیان کیاهش    

کرد داد. همینیين، بییا ت جییه بییه تیأثير   امییل مربیی   بییه کییار  
پذيری خان اده( بر کیاهش اسیترف   خان اده )انسجاس و انعطاف

ش د که برای درمان اسیترف  فردناپروری والاين، پيشنهاد مي
ويژه مادران، به نقیش   امیل حمیايتي    فردناپروری والاين، به

 در خان اده، ت جه بيشتری مبذول ش د.
يسیناه  نامه مقطع کارشناسي ارشیا ن  اين مقاله برگرفته اد پايان[

 .]اول است
حمايیت میالي اد پیژوهش و    بنا به اظهار ن يسیناه مسی  ل مقالیه،    [

 .]تعار  منافع وج د نااشته است
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The Relationship between Solidarity and Flexibility of the Family  

and the Styles of Parenting to Stress of Mothers  

in Child Breeding District 1 of Tehran  

 

Abstract 

Objectives: The aim of the present study was evaluation the relationship 

between solidarity and flexibility of the family and the styles of parenting to 

the severity of the stress of mothers in Child Breeding in the district 1 of 

Tehran. Method: The statistics community of this study included mothers of 

children aged between 3 to 6 years, and also these mothers have taken their 

children to the kindergartens of the district 1 of Tehran. The statistical samples 

in this study consisted of 192 mothers who were selected randomly. The 

mothers completed the questionnaire of the Bamrind Method of Parenting , the 

questionnaire the Scale of Solidarity and Flexibility of the Family and the 

questionnaire of the Stress of Mothers in Child Breeding. Results: The results 

demonstrated that there is meaningful correlation between solidarity and 

flexibility of the family and the methods of parenting to the severity of the 

stress of mothers in child breeding (P<0.01). The results of the multi-variant 

regression analysis indicated that the balanced solidarity, disturbed flexibility 

and autocratic parenting have the most effects on prediction of the stress of 

mothers in child breeding. Conclusion: Solidarity and flexibility of the family 

as well as the methods of parenting have positive correlation to the severity of 

the stress of parents in upbringing the children. 

 

Key words: olidarity and flexibility of family; styles of child breeding; stress of 

child breeding 
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