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:ارتباط بین سبک زندگی با سبک فرزندپروري پدران
 نوجواناننقش عامل اعتیاد پدر 

  )2(، هانیه لواف)2(، محسن حاجی شیخی)1(دکتر مجتبی حبیبی

  چکیده
پـدران  در پدران وابسته به مـواد و مقایسـه آن بـا     فرزندپروري هايسبک و زندگی هايبین سبک رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش :هدف

از  عـادي  فـرد  195 و اعتیاد شهر تهـران  ترك مراکز به کننده مراجعه مرد وابسته به مواد 173 شامل پژوهش نمونه :روش. عادي صورت گرفت
 - هـاي اساسـی آدلـر بـراي موفقیـت بـین فـردي       ها با استفاده از پرسشنامه مقیاسداده .شدند انتخاب دسترس در روش به که جمعیت عمومی بود

 تحلیل رگرسیون خطـی چندگانـه   پیرسون، هاي آماري همبستگیگردآوري شد؛ و با روش بامریند فرزندپروري هايو سبک بزرگساالننسخه 

داري زنـدگی، بـه طـور معنـی     هـاي  سـبک  هـاي مقیاس خرده از برخی :هایافته. تحلیل واریانس چندمتغیري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و
 هـاي دو گـروه از لحـاظ ارتبـاط بـین سـبک      بـین  .بینـی کردنـد   را پـیش  وابسـته بـه مـواد    و عـادي  گـروه  دو فکیـک ت به فرزندپروري هايسبک

 پـدر  زنـدگی  سبک تأثیرگذاري از هایافته :گیرينتیجه. نشد یافت داريتفاوت معنی خانواده ساختار فرزندان و جنسیت با فرزندپروري پدران
   .قرار داد مورد تأکید شناختیروان مهم مسئله یک عنوان را به زندگی سبک نابراین بایدب. کندمی حمایت وي فرزندپروري سبک بر

   فرزندپروري؛ جنسیت زندگی؛ سبک :کلیدواژه

  ]16/6/1394: ؛ پذیرش مقاله16/2/1394: دریافت مقاله[

  مقدمه
هـا و معیارهـايگـذار شخصـیت، ارزش   خانواده اولین پایه

شناســان بــر ایــن باورنــد کــه روان). 1(فکــري فرزنــدان اســت 
گیري افکار، رفتـار  داري بر شکلعملکرد والدین به طور معنی

هــاي بنــابراین شــیوه ). 2(و هیجانــات کودکــان تــأثیر دارد   
هاي تربیتی والدین داراي اهمیت بسـیار  و روش 1فرزندپروري

ها، اعمـال  اي از نگرشهاي فرزندپروري مجموعهسبک. است
-غیرکالمی والدین است که ماهیت تعامالت والدو اظهارات 

 2بامریند). 3(کند هاي مختلف تعیین میکودك را در موقعیت
سه سبک فرزندپروري را مشخص کرده است، سبک ) 1971(

گرکــه شــامل قــوانین اجبــاري و ســخت و یــا ســلطه 3مســتبدانه

کـه ترکیبـی از 4سطوح پائین پذیرش اسـت؛ سـبک مقتدرانـه   
در والدین داراي . مندي منطقی استو عالقه کنترل و حمایت

این سبک، اعمال قـوانین ثابـت همـراه بـا نشـان دادن پـذیرش
که با سطوح پائین  5گیرانه شود؛ و باالخره سبک سهلدیده می

  ).4(کنترل همراه است 
هـاي فرزنـدپروري را دردر پژوهشـی، شـیوه  ) 5( 6بوالندا 

تـایج ایـن تحلیـل،ن. یک بافت وسـیع اجتمـاعی تحلیـل نمـود    
ــیوه ــارکردش ــدل ک ــده در م ــدپروري توصــیف ش ــاي فرزن ه

این سبک شناسی چهـار وجـه. خانوادگی بامریند را تایید کرد
گیـر کـه در آنسـبک فرزنـدپروري سـهل   : گیـرد را در بر می

سطوح باالي پذیرش و سطح پائین کنترل و تـأثیرات والـدینی
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بک فرزندپروري بی س. شودبر ظاهر و رفتار نوجوان اعمال می
کند که مـورد انتقـاد واقـع    اعتنا که در آن نوجوان احساس می

شود، انتظارات والدین غیرمنطقی است و حمایت کـافی از  می
در واقع کنترل و پذیرش هر دو در سطح . آیدوي به عمل نمی

سـبک فرزنـدپروري مقتدرانـه کـه سـطوح      . پائینی قرار دارنـد 
د، امـا بـر خـالف سـبک اول بـا      کنباالي پذیرش را اعمال می

سطوح باالي حمایت، کنترل و تأثیر والدین بـر ظـاهر و رفتـار    
سبک فرزنـدپروري مقتدرانـه، تشـویق و    . نوجوان همراه است

که تواند در حالیاین سبک می. آمیزدنظارت را با یکدیگر می
کنـد، سـطح   احساس دوست داشتن و حمایت شدن را القا مـی 

و در نهایـت  ) 6(نیز در خـانواده حفـظ کنـد    مناسبی از نظم را 
تـر  گر کـه بـا سـطوح پـائین    سبک فرزندپروري مستبد یا سلطه

  ).5(شود پذیرش، همراه با سطوح باالي کنترل شناخته می
هـاي  هایی در مورد تـأثیر شـیوه  هاي اخیر، پژوهشدر دهه

و آمادگی به اعتیـاد  ) 7(فرزندپروري بر اضطراب و افسردگی 
هـا  طبق این پـژوهش . ر فرزندان صورت گرفته استد) 10-8(

اعتنا و مستبد زمینـه افسـردگی را در فرزنـدان خـود     والدین بی
گیر و استبدادي بـا  بین شیوه فرزندپروري سهل. کنندفراهم می

دار، و بـین  گرایش بالقوه فرزندان به اعتیاد رابطـه مثبـت معنـی   
زندان به اعتیـاد  شیوه فرزندپروري مقتدرانه و گرایش بالقوه فر

  .رابطه منفی وجود دارد
شیوه خاصی که هر خانواده در تربیت فـردي و اجتمـاعی    

بـرد، متـاثر از عوامـل فرهنگـی،     فرزندان خـویش بـه کـار مـی    
عوامــل متعــدد و ). 11(اجتمــاعی، سیاســی و اقتصــادي اســت  

ــه ســالمت روان، تحصــیالت و ســبک   شخصــی ــري از جمل ت
هـاي فرزنـدپروري والـدین اثـر     والدین نیـز بـر شـیوه   1 زندگی

توان به عنوان یکی گذارد؛ که سبک زندگی والدین را می می
  ). 12(گرفت ترینِ این عوامل در نظراز مهم

توســط  1929مفهــوم ســبک زنــدگی اولــین بــار در ســال  
امروزه سـبک زنـدگی    .، روانشناس اجتماعی، مطرح شد2آدلر

شــناختی صــورت یکــی از مســائل مهــم روان و اهمیــت آن بــه
ــده اســت  ــذیر    . درآم ــت پ ــی و کمی ــد عین ــدگی بع ســبک زن

اي نسبتاً ثابت است که فرد براي رسیدن شخصیت افراد و شیوه
بـه عبـارت دیگـر سـبک     ). 13(بـرد  به اهداف خود به کار می

هاي معین اي نسبتاً منسجم از رفتارها و فعالیتزندگی مجموعه
ــت     ــه مس ــره اســت ک ــدگی روزم ــان زن ــرد، در جری ــک ف لزم ی

هاست و بر همین اساس از گیرياي از عادات و جهتمجموعه
_______________________________________ 
1 Life style  
2 Adler 

در رابطه با سبک زندگی افراد  .نوعی وحدت برخوردار است
تناقضی وجود دارد، سبک زندگی ممکن است براي دیگـران  
آشکار باشد، ولـی در بسـیاري از مـوارد افـراد از راهبردهـاي      

کند، آگاه ها را هدایت میسبک زندگی که اعمال و رفتار آن
ــتند  ــه    ). 14(نیس ــه و چ ــه آگاهان ــدگی، چ انتخــاب ســبک زن

ــی   ــم م ــرد را رق ــدة ف ــه، آین ــد ناآگاهان و در وضــعیت ) 15(زن
هاي اجتماعی و فرهنگی تـأثیر  سالمت و بروز انواع نابهنجاري

هــاي پیشــین رابطــه ســبک زنــدگی بــا در پــژوهش). 20(دارد 
ــیوه ــدپروري  ش ــاي فرزن ــیوه)12(ه ــه  ، ش ــاي مقابل ــار  ه ــا فش ب
و رضایت زناشـویی  ) 17(شناختی ، اختالالت روان)16(روانی

  . مورد بررسی قرار گرفته است) 18(
رسـد بـر سـبک زنـدگی و     یکی از عواملی که به نظـر مـی  

اعتیـاد  . گذارد، مسئله اعتیـاد اسـت  فرزندپروري افراد تأثیر می
تواند باعـث از هـم پاشـیدگی خـانواده و در نتیجـه      والدین می

اعتیاد والـدین  . ت رفتاري در کودکان و نوجوانان شودمشکال
ــاطفی،     ــدهاي ع ــانواده، سســتی پیون ــانون خ ــث ســردي ک باع
ــانواده     ــر در خ ــدگی و فق ــامانی زن ــاري، نابس ــاس شرمس احس

هـا، وقتـی یـک عضـو     بر اساس نظریـه سیسـتم  ). 15(گردد  می
خانواده وابسته به مواد است، ایـن عامـل مرکـز ثقـل کـارکرد      

ساختار خانواده به توانایی خـانواده  ). 19(شود اده مینظام خانو
 در هماهنگی با تغییرات، حل تضادها و تعارضـات، همبسـتگی  

میان اعضاء و موفقیت در اعمال الگوهـاي انضـباطی، رعایـت    
حد و مرز میان افراد، اجراي مقررات و اصـول حـاکم بـر ایـن     
. نهاد با هدف حفاظت از کـل دسـتگاه خـانواده مربـوط اسـت     

گیـري  تغییرات کمی و کیفی در فرآیند یاد شده، باعث شـکل 
ایـن تغییـرات بـه    . گـردد هاي متفاوت در خانواده میشخصیت

اي بـراي سـالمت رفتـاري افـراد     تواند پشـتوانه رغم این که می
کنـد کـه بـه    باشد، خود، مشکالت رفتاري خاصـی ایجـاد مـی   

ن، از حذف یکـی از والـدی  ). 20(عوامل متعددي بستگی دارد 
بنابراین . ساز آشفتگی ساختار خانواده استعوامل اصلی زمینه

کارکردها و مسـئولیت هـاي دیگـر اعضـاي خـانواده بایـد بـه        
چنانچـه  . اي تغییر کند که بتواند جاي خالی او را پر کنـد گونه

این فرآیند به درستی اتفاق نیفتد، خانواده دچار آشفتگی شده 
آیـد  ري ها در اعضـاء فـراهم مـی   و در نتیجه زمینه بروز ناهنجا

تواند به نظارت اندك گسستگی در ساختار خانواده، می). 21(
  ).22(والدین منجر شود 

دهند که کودکان از هاي گذشته نشان میاگر چه پژوهش 
برنــد، امــا بیشــتر داشــتن والــدین مقتــدر بیشــترین ســود را مــی
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هاي بر روي مادران متمرکز بوده و سبک) 23-25( هاپژوهش
انـد و ایـن گونـه تصـور     فرزندپروري مادران را ارزیابی کـرده 

امـا  . کننـد شده است که پدران نیز از همان سـبک پیـروي مـی   
متأســفانه اطالعــات نــاچیزي در مــورد صــحت ایــن تصــور در 

نشـان  ) 26(دست است و این در حالی است که یک پـژوهش 
   .تنددهد که پدران و مادران در فرزندپروري با هم متفاومی

با توجه به اهمیت فرزندپروري در شکل گیري شخصیت  
فرزندان و سالمت روانی آنها و سبک زندگی به عنـوان متغیـر   

هاي فرزنـدپروري، پـژوهش حاضـر    پیش بین در انتخاب شیوه
ت زیر، بـا در نظـر گـرفتن نقـش     سؤاالدر صدد پاسخگویی به 

سـبک   اي بـین آیـا رابطـه   -1: تعدیل کنندگی اعتیاد پدر است
آیا از سـبک زنـدگی    -2زندگی و فرزندپروري وجود دارد؟ 

  هـاي فرزنـدپروري او را پـیش بینـی کـرد؟      توان شـیوه پدر می
آیا سبک فرزندپروري پدران، براي فرزندان دختـر و پسـر    -3

اي بین سبک فرزندپروري با انواع آیا رابطه -4متفاوت است؟ 
  ساختار خانواده وجود دارد؟

  
  روش 

همبسـتگی   -هـاي توصـیفی  حاضر از نوع پـژوهش  مطالعه 
مـرد وابسـته بـه مـواد متاهـل       173نمونه پژوهش شـامل  . است

کننده به مراکز ترك اعتیاد شهر تهران بود کـه پـس از    مراجعه
ــز     ــن مراک ــترس از ای ــه روش در دس ــاي الزم، ب ــذ مجوزه اخ

فرد عـادي کـه بـه روش در دسـترس از      195انتخاب شدند؛ و 
الزم بـه  . گیري شـدند اکن شهر تهران نمونهجمعیت عمومی س

نفـر بـراي هـر گـروه در نظـر       250ذکر است که حجم نمونـه،  
هـاي نـاقص،   گرفته شده بود، که بـا کنـار گذاشـتن پرسشـنامه    

پـژوهش   بـه  ورود هـاي مالك. حجم نمونه فعلی به دست آمد
داشتن حداقل یک سال سـابقه سـوء مصـرف    : عبارت بودند از
 حداقل ابسته به مواد و زندگی با همسر و داشتنمواد در افراد و

ــودن یــک ــد، داراب ــوم ســطح در تحصــیالت حــداقل فرزن  س
پـــژوهش در  در شـــرکت جهـــت فـــرد راهنمـــایی، رضـــایت

  .کنندگان دو گروه شرکت
ــورد     ــر در م ــوارد زی ــانواده، م ــاختار خ جهــت بررســی س

  : کنندگان مورد بررسی قرار گرفت شرکت
  )فرزند بدون( همسر با زندگی -
  ناتنی فرزند و همسر با زندگی -
  تنی فرزند و همسر با زندگی -
  همسر والدین و فرزندان همسر، با زندگی -

  همسر فوت و فرزندان با زندگی -
  همسر از طالق و فرزندان با زندگی -

 :ها از ابزارهاي زیر استفاده شده استبراي گردآوري داده
پرسشــنامه  :1هــاي فرزنــدپروري بامرینــدپرسشــنامه شــیوه

هاي فرزنـدپروري بامرینـد کـه بـر اسـاس نظریـه بامرینـد         یوهش
مـاده اسـت    30این پرسشنامه شامل . ساخته شده است) 1991(

اي لیکــرت کــه هــر مــاده روي یــک مقیــاس پــنج درجــه      
ــره ــی  نم ــذاري م ــودگ ــبک    . ش ــاس س ــرده مقی ــه خ داراي س

گیرانه، مسـتبدانه و مقتدرانـه اسـت کـه هـر      فرزندپروري سهل
). 24(را به خـود اختصـاص داده اسـت     سؤال 10خرده مقیاس 

بامرینــد ضــریب پایــایی بازآزمــایی ایــن ابــزار را بــراي ســبک 
، و بـراي سـبک   85/0، براي سبک مسـتبدانه  81/0گیرانه  سهل

ــه  ــه دســت آورد 92/0مقتدران ــوري .ب ــه ب ، )1991( 2در مطالع
هاي سهل گیرانـه، مسـتبدانه و   روایی این پرسشنامه براي سبک

گـزارش شـد    78/0و  86/0، 81/0به ترتیـب برابـر بـا    مقتدرانه 
)27.(  

ــزار توســط   ویژگــی هــاي روانســنجی فــرم فارســی ایــن اب
در ایـن مطالعـه   . مـورد بررسـی قـرار گرفـت    ) 24(اسفندیاري 

، بـراي  0/ 69گیرانـه میزان پایایی پرسشنامه بـراي سـبک سـهل   
بـه دسـت    73/0و بـراي شـیوه مقتدرانـه     77/0سبک مسـتبدانه  

روانشـناس و   10وایی محتوایی این پرسشنامه بـه وسـیله   ر. آمد
  ). 24( روانپزشک مورد تأیید قرار گرفت

هاي اساسـی آدلـر بـراي موفقیـت بـین      پرسشنامه مقیاس 
ایـن پرسشـنامه بـر اسـاس     : ASIS-A(3(نسخه بزرگساالن  -فردي
 62و شـامل  ) 27(شناسی فردي آلفرد آدلـر سـاخته شـده    روان

 .ت که هر کدام پنج گزینه داردعبارت بسته پاسخ اس
هدف این پرسشنامه کمک به فهم سبک زنـدگی فـرد بـر    
اساس خاطرات شکل گرفته وي در دوران کودکی و عملکرد 

» وقتـی بچـه بـودم   «تمام سؤاالت بـا عبـارت   . کنونی فرد است
خواهد که خاطرات دوران کودکی شود و از فرد میشروع می

، پنج مقیاس اصلی و پنج مقیـاس  این ابزار. خود را به یاد آورد
عالقـه اجتمـاعی،    -هاي اصلی شـامل تعلـق  مقیاس. فرعی دارد

کنار آمدن، مسئولیت پذیري، نیاز بـه تأییـد و محتـاط بـودن و     
هاي فرعی شامل سـخت گیـري، مسـتحق بـودن، مـورد      مقیاس

عالقه همه بودن، کوشش بـراي رسـیدن بـه کمـال و مالیمـت      
  ).28( است

_______________________________________ 
1 Baumrind's Parenting Styles Questionnaire 
2 Buri 
3 Adlerian Scales for Interpersonal Success-Adult form 
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ــا اســتفاده از الفــاي  ضــریب همســانی در ونــی پرسشــنامه ب
روایـی  ). 29( گـزارش شـده اسـت    90/0تا  81/0کرونباخ بین 

هـاي  محتوا، روایی سازه و همچنین روایی مالك آن در گروه
  ). 28( مختلف مورد تأیید قرار گرفته است

ــران در ــیري، ای ــزاده بش ــی و علی ــزار  )30(کرم ــن اب  را ای
 قـرار  بررسی مورد آن را روانسنجی هـايویژگـی و هنجاریابی

 شــده  محاســبه  آلفــاي  ضــریب  هــا آن پـژوهش در. اندداده
. شــده اسـت   گزارش 78/0 تا65/0 بین اصلی هايمقیاس براي
 دانـشجویان و اسـاتید نفر از 30 توسط پرسشنامه صوري روایی

  .گرفته است قرار تأیید مـورد مـشاوره ارشـد کارشناسـی
هاي همبستگی پیرسـون،  با روشداده هاي پژوهش حاضر 

رگرســیون خطــی چندگانــه و تحلیــل واریــانس چنــد متغیــري 
مـورد تجزیـه    18نسـخه   SPSSو با استفاده از نرم افزار ) مانوا(

  .تحلیل قرار گرفت
  
  هایافته

کنندگان در گروه افراد وابسته به مواد  میانگین سن شرکت
 فرزنــدان دتعــدا نظــر از. بــود 50/46و در افــراد عــادي  17/40

 تـک ) درصـد  6/56( نفـر  98 وابسته به مواد گروه در خانواده،
) درصـد  9/6( نفـر  12 فرزند، دو) درصد 9/32( نفر 57 فرزند،

ــد،ســه  ــدچهــار ) درصــد 9/2( نفــر 5 فرزن  6/0( نفــر 1 و فرزن

 نفـر  68 افـراد عـادي   گروه در .بودندبه باال فرزند پنج ) درصد
 فرزنـد،  دو) درصـد  6/44( نفـر  87 فرزند، یک) درصد 9/34(

 چهـار ) درصـد  1/2( نفـر  4 فرزنـد،  سـه ) درصد 4/17( نفر 34
  .بودند فرزند پنج) درصد 0/1( نفر 2 و فرزند

داري بـین   دو نشان داد که تفـاوت معنـی   نتیجه آزمون خی
دو گروه عادي و وابسته به مواد از نظر تعـداد فرزنـدان وجـود    

  ).p ،16=df ،00/20=2c=22/0(ندارد 
 اي بررســـی رابطـــه بـــین ســـبک زنـــدگی و ســـبکبـــر 

رابطـه  . فرزندپروري از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شـد 
هاي سبک زندگی تنها با سبک فرزندپروري بین خرده مقیاس

ــه  ــی (مقتدران ــدار منطق ــی) اقت ــایج آن در   معن ــه نت ــود ک   دار ب
  .ارایه شده است 1جدول 
دگی و هـاي مختلـف زنـ   سـبک  بین همبستگی مقایسه نتایج

 نشان وابسته به مواد و عادي گروه دو در سبک زندگی مقتدرانه
کـه بـین دو گـروه از لحـاظ همبسـتگی بـین متغیرهـاي         دهدمی

 کنارآمــدن و محتــاط بــودن بــا متغیــر ســبک زنــدگی مقتدرانــه،
  ).1 جدول) (>01/0p(داري وجود دارد تفاوت معنی

م از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به منظـور تعیـین سـه   
بینـی واریـانس   هـاي زنـدگی در پـیش   هریک از انـواع سـبک  

  ).2جدول ( هاي فرزندپروري استفاده شده استشیوه
  

  
  بـه تفکیـک  ) اقتـدار منطقـی  (هاي سبک زندگی و سبک فرزنـدپروري مقتدرانـه   همبستگی خرده مقیاس -1جدول 

  دو گروه عادي و وابسته به مواد

 Zنمره استاندارد داري سطح معنی
  منطقی اقتدار

 همبستگی
 هاي سبک زندگیمقیاس خرده گروه

3783/0 8810/0 767/0**  
726/0** 

  عادي 
 وابسته به مواد 

 پذیري لیتئومس

0008/0 3439/3 567/0 **  
283/ 0** 

  عادي 
 وابسته به مواد

 کنارآمدن

0062/0 7364/2 634/0**  
434/0** 

  عادي
 وابسته به مواد

 بودن محتاط

2732/0 0956/1- 451/0**  
538/0** 

  عادي
 وابسته به مواد

 ییدأنیاز به ت

 8576/0 1794/0- 308/0**  
325/0** 

  عادي
 وابسته به مواد

 عالقه همه بودن مورد

3599/0 9156/0- 250/0**  
338/0** 

  عادي
 وابسته به مواد

 کوشش براي رسیدن به کمال

**p< 001/0  
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 هاي فرزندپروري پدروهکنندگی ابعاد سبک زندگی بر شی بینی اثر پیش -2جدول 

  داري سطح معنی  R R2 F  خطاي استاندارد  B  سبک زندگی  گروه  سبک فرزندپروري

  عادي  )گیرآسان(گیرانه سهل

  وابسته به مواد 

  عالقه اجتماعی
  بودن محتاط
  بودن مستحق

  بودن مستحق

335/0  
412/0  
266/0  

297/0  

147/0  
146/0
121/0  

129/0  

347/0  

323/0  

120/0  

104/0  

513/2  

886/1  

007/0  

051/0  

  عادي  )استبدادي(مستبدانه 

  وابسته به مواد

  پذیريمسئولیت

  پذیريمسئولیت
  ییدأنیاز به ت
  بودن مستحق

155/0

247/0  
418/0-  

321/0  

077/0  

090/0  
123/0  
116/0  

292/0  

443/0  

085/0  

196/0  

711/1  

952/3

081/0  

001/0  

  عادي  )منطقی اقتدار(مقتدرانه

   وابسته به مواد

  آمدن کنار
  پذیريمسئولیت
  ییدأنیاز به ت
  بودن محتاط
  گیري سخت

   اجتماعی عالقه
  پذیريمسئولیت

  ییدأبه ت نیاز
  بودن محتاط
  گیري سخت

185/0-  
435/0  
346/0  
946/0  
289/0-  

319/0  
498/0  

0225/0  
775/0  
194/0-

049/0
044/0
065/0
075/0
083/0  

075/0
055/0
075/0
080/0
077/0

903/0  

871/0  

815/0  

758/0  

131/81  

752/50  

001/0  

001/0  

 سـبک  گانـه  ده ابعاد که است آن از حاکی 2 جدول نتایج
وابسته به  گروه و در 12/0هم  روي بر عادي گروه در زندگی
 را آزادگـذار  فرزنـدپروري  سبک واریانس 1/0 هم روي مواد
 عادي گروه در زندگی سبک ابعاد همچنین. کندمی بینی پیش
 19/0 هـم  روي وابسـته بـه مـواد    و درگـروه  08/0 هـم  روي بر

کنـد و  می بینی پیش را استبدادي فرزندپروري سبک واریانس
 82/0 هــم روي بـر  عــادي گـروه  در زنـدگی  هــاي ایـن سـبک  
 واریـانس  76/0 هـم  روي گروه وابسته بـه مـواد   در و واریانس
  .کند می بینی پیش را منطقی اقتدار فرزندپروري سبک
هـاي  کننـدگان در خـرده مقیـاس    میانگین نمرات شرکت  
هاي فرزندپروري در گروه هاي مختلـف و بـه تفکیـکسبک

از آزمون تحلیل . درج شده است 3جدول جنسیت فرزند، در 

جهت بررسی اثر متغیر گروه هاي وابسته واریانس چند متغیري 
گیرانــه، ســهل(هــاي فرزنــدپروري د و عــادي بــر شــیوهبــه مــوا

در فرزنـدان دختـر، پسـر و دختـر و پسـر) مستبدانه و مقتدرانه
  .استفاده گردید

استفاده از آزمون هات الینـز تـریس روي ترکیـب خطـی
هـاي فرزنـدپروري و جنسـیت فرزنـدان، حـاکی از عـدمشیوه
 عادي اسـت  و وابسته به موادتفاوت دو گروه افراد  داريمعنی

)05/0p<.(  و عـادي از   وابسته به مـواد یعنی بین دو گروه افراد
گیرانه  لحاظ ارتباط بین جنسیت فرزندان با سبک زندگی سهل

)77/0=p، 25/0F=( مستبدانه ،)51/0=p، 67/0F= ( و مقتدرانه
)896/0=p، 1/0F= (داري وجود نداشتتفاوت معنی.  
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  نسیت به تفکیک گروه عادي و وابسته به موادهاي فرزندپروري و جهشیو -3جدول 

 هاي فرزندپروريسبک گروه جنسیت فرزندان )انحراف معیار(میانگین  

80/17 )590/6± (  
43/16 )443/5± (  
52/17 )754/3± ( 

38/17 )062/5± ( 

53/16 )636/5± ( 

74/17 )554/5± ( 

  دختر
  پسر

  دختر و پسر
  دختر

    پسر  
 دختر و پسر

  عادي 
  
  
 سته به موادواب

 گیرانهسهل 

58/15 )937/4± ( 

37/15 )538/4± (  
35/15 )465/4±( 

04/15 )038/5± (  
07/15 )864/4± ( 

20/16 )642/5± ( 

  دختر
  پسر

  دختر و پسر
  دختر
  پسر

 دختر و پسر

  عادي 
  
  

   وابسته به مواد
 

  مستبدانه
 

96/28 )834/5± ( 

51/28 )81/4± ( 

53/28 )67/6± (  
04/30 )72/6± (  
10/30 )90/40± ( 

62/29 )810/5± ( 

  دختر
  پسر

  دختر و پسر
  دختر
  پسر

  دختر و پسر

  عادي 
  
  

  وابسته به مواد
 

 مقتدرانه

  
را در خـرده   کننـدگان  شـرکت میانگین نمـرات  ، 4جدول 

هاي مختلف و به  هاي فرزندپروري در گروههاي سبکمقیاس
تغیـر  اثـر م  .دهـد تفکیک ساختارهاي مختلف خانواده نشان می

ــاي  گــروه ــواد ه ــه م ــته ب ــر روي ســبک  وابس ــادي ب ــاي و ع ه
فرزندپروري در ساختارهاي مختلف خانواده نیز بـا اسـتفاده از   
 .آزمون تحلیل واریانس چند متغیري مورد بررسی قرار گرفت

 

  هاي فرزندپروري و ساختار خانواده به تفکیک گروه عادي و وابسته به موادسبک -4جدول 

 هاي فرزندپروريسبک گروه ساختار خانواده )معیار انحراف(میانگین

30/17 )164/5±(  
42/16 )603/5±( 

39/17 )466/5±( 

03/16 )239/5±( 

  زندگی با همسر و فرزند تنی
 انواع دیگر ساختارها

  زندگی با همسر و فرزند تنی
 انواع دیگر ساختارها

  عادي 
  

 وابسته به مواد

 گیرانه سهل

51/15 )636/4±(  
32/15 )269/4±( 

37/15 )128/5±(  
47/15 )322/5±( 

  زندگی با همسر و فرزند تنی 
  انواع دیگر ساختارها

  زندگی با همسر و فرزند تنی
 انواع دیگر ساختارها

  عادي 
  

 وابسته به مواد

  مستبدانه
 

89/28 )953/5±( 

26/26 )012/4±( 

57/30 )749/5±( 

19/27 )895/4±( 

  زندگی با همسر و فرزند تنی 
 دیگر ساختارها انواع

  زندگی با همسر و فرزند تنی
 انواع دیگر ساختارها

  عادي
  

 وابسته به مواد

 مقتدرانه
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استفاده از آزمون هات الینـز تـریس روي ترکیـب خطـی     
هــاي فرزنــدپروري و ســاختار خــانواده، حــاکی از عــدم شــیوه
و عــادي  وابســته بــه مــوادتفــاوت دو گــروه افــراد  داريمعنــی
و  وابسـته بـه مـواد    نـی بـین دو گـروه افـراد    یع ).>05/0p(است

عادي از لحـاظ ارتبـاط بـین سـاختارهاي مختلـف خـانواده بـا        
ــدگی ســهل  ــه  ســبک زن ــتبدانه )=p ،08/0F=76/0(گیران ، مس

)84/0=p ،03/0F= ( ــه تفــاوت ) =p ،17/0F=67/0(و مقتدران
  .داري وجود نداشتمعنی

  
  بحث

نـدگی  ارتباط بین سبک زهدف از پژوهش حاضر بررسی 
با سبک فرزندپروري در پدران، با در نظر گرفتن نقـش عامـل   

  .اعتیاد پدر بود
بــا شــناخت رابطــه ســبک زنــدگی و ســبک فرزنــدپروري 

  .اي با سطح عملکرد بهتر دست یافتتوان به خانواده می
در هر دو گروه افراد وابسته به مواد و افراد نتایج نشان داد که  

پـذیري،   مسـئولیت ک زنـدگی  سـب هـاي  عادي، بین خرده مقیـاس 
محتاط بودن، نیاز به تائید، مورد عالقه همه بودن و کوشـش بـراي   
رسیدن به کمال، با سبک فرزندپروري مقتدرانه رابطه مثبت و بـین  

کنارآمـدن بـا سـبک فرزنـدپروري      سـبک زنـدگی   خرده مقیاس
  . مقتدرانه رابطه منفی وجود داشت

مسـتحق بـودن و   در گروه افراد عـادي، عالقـه اجتمـاعی،    
بـودن، بـه    مسـتحق  وابسته به موادبودن و در گروه افراد  محتاط

طــور معنــی داري پــیش بینــی کننــده شــیوه فرزنــدپروري       
هـاي  این نتـایج همراسـتا بـا یافتـه    . بود) آزادگذار(گیرانه  سهل

انـد بـین افـراد    اسـت کـه دریافتـه   ) 30-33و 12(هایی پژوهش
داري از لحــاظ وت معنــیو افــراد عــادي تفــا وابســته بــه مــواد

  .هاي زندگی وجود دارد سبک
سبک زندگی عالقه اجتماعی به ارزیابی احساس تعلق فرد 

شاید بتوان گفت که گسترش ). 30(پردازد نسبت به جامعه می
هاي جدید و دسترسی به اطالعات، در دهه اخیـر باعـث   رسانه
  .گیري والدین در رابطه با فرزندان شده است سهل
گی محتاط بودن کـه در آن، فـرد در موقعیـت    سبک زند 

، منجـر بـه   )34(کنـد  بین فردي احسـاس امنیـت و اعتمـاد مـی    
شـود کـه در   گیري سبک فرزندپروري سهل گیرانـه مـی   شکل

هـاي رشـد، از جملـه دلبسـتگی،      این سبک، تقریباً تمـام جنبـه  
گـردد  هاي هیجـانی و اجتمـاعی مختـل مـی     شناخت و مهارت

گیر، به راحتـی بـا افـراد اطـراف      والد سهل فرزند داراي). 35(

دهـد کـه   آید و استقالل کمی از خود نشـان مـی   خود کنار می
از نظـر  ). 36(تواند منجر به تکانشگري و پرخاشگري شـود  می

نتایج ). 37(اجتماعی بی مسئولیت و از نظر فکري ناپخته است 
هـاي   به دست آمـده از پـژوهش حاضـر تـا حـدودي بـا یافتـه       

  .همسو است) 31-33و 12(اي پیشین پژوهش ه
پژوهش حاضر، خرده مقیاس محتـاط بـودن اثـر پـیش      در

بینی کنندگی متفاوتی بر سبک فرزندپروري آزادگـذار در دو  
ایـن تفـاوت را بـه علـت      گروه عادي و وابسته به مواد داشت،

تـوان  هـاي صـورت گرفتـه در ایـن قلمـرو نمـی      فقدان پژوهش
 .قطعی دانست

ــراد  ــروه افـ ــاس    درگـ ــرده مقیـ ــواد، خـ ــه مـ ــته بـ غیروابسـ
هاي  مقیاس پذیري و در گروه افراد وابسته به مواد خرده مسئولیت

ــور      ــه ط ــودن، ب ــد و مســتحق ب ــه تأیی ــاز ب ــذیري، نی مســئولیت پ
  .کنندبینی می داري سبک فرزندپروري استبدادي را پیش معنی

کنـد کـه آیـا فـرد     بودن، ارزیـابی مـی   سبک زندگی مستحق
هـاي اجتمـاعی بـا او بـه عنـوان      کـه در موقعیـت   دهدترجیح می

باال بودن نمره . فردي استثنایی و منحصر به فرد رفتار شود یا خیر
در سبک زندگی مستحق بودن، احتماالً نشـان دهنـده آن اسـت    
که احساس مسـتحق بـودن یـک مکـانیزم دفـاعی بـراي جبـران        

بـه  در این افراد نیاز ). 34(کمبودهاي محبت و عدم هویت است 
پـذیري از طـرف دیگـران     منظور دریافت عشق و محبـت  تأیید به

کـه در میـان نوجوانـان    ) 39(در پژوهشـی  ). 38(گیـرد  شکل می
دبیرستانی آمریکایی انجام شد، سبک فرزندپروري مسـتبدانه بـه   

امـا   ،طور مثبت با سـبک زنـدگی محتـاط بـودن در ارتبـاط بـود      
تواند مذکور، میهاي پژوهش حاضر با پژوهش  ناهمسویی یافته

به علت تفاوت فرهنگی و روش والدین در ابراز عاطفه و کنترل 
 .و نیز ادراك متفاوت نوجوانان باشد

هـاي   نتایج پـژوهش حاضـر نشـان داد کـه خـرده مقیـاس       
گیـري و   مسئولیت پذیري، مستحق بودن، نیاز به تأیید، سـخت 
، پذیري کنارآمدن درگروه عادي، و عالقه اجتماعی، مسئولیت

گیري درگروه افـراد وابسـته    بودن، نیاز به تأیید و سخت محتاط
داري به مواد، سبک فرزنـدپروري مقتدرانـه را بـه طـور معنـی     

  .کندپیش بینی می
کـه سـبک   ) 36(همسو با این یافته نشان داده شـده اسـت    

بودن در افراد وابسته به مواد، شیوه فرزندپروري  زندگی محتاط
  .کندمی بینی مقتدرانه را پیش

با توجه به این یافته که عالقه اجتماعی در افراد وابسـته بـه   
کننده سـبک فرزنـدپروري مقتدرانـه اسـت و از      بینی مواد پیش
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افراد وابسته به مـواد در خـرده مقیـاس عالقـه اجتمـاعی       طرفی
گیرند، نظارت اندك پدر وابسـته بـه مـواد بـر     نمره کمتري می

  . بل توجیه استفرزندان بر این اساس تا حدي قا
ــدپروري   کودکــانی کــه در خــانواده ــا ســبک فرزن هــاي ب

یابنـد، اعتمـاد بـه نفـس بـاالتري دارنـد و       مقتدرانه پرورش می
بیشتر متمایل به درگیري در رفتارهاي اکتشافی هستند و از نظر 

فرزنـدپروري مقتدرانـه بـا عملکـرد     . ترندتحصیلی نیز با انگیزه
فرزندان این ). 36(ن مرتبط است تحصیلی بهتر در میان نوجوانا

ها سازگاري و مهارت هاي اجتماعی باالتري دارنـد و   خانواده
  ).35(کنند اي مؤثرتري استفاده میاز راهبردهاي مقابله

مقایسه بین دو گروه افراد وابسته بـه مـواد و غیروابسـته بـه     
مواد در مورد نقش جنسیت فرزنـدان در سـبک فرزنـدپروري    

اما نتایج  .نشان نداد داري را بین آنهاهاي معنی والدین، تفاوت
هـاي  در تبریز نشـان داد کـه سـبک   ) 40(خواه  پژوهش رضوان

 .فرزنــدپروري والــدین در دو جــنس مختلــف متفــاوت اســت 
، )41( 3و هاپکینز 2، ابریانت1هاي تحقیقات کلینهمچنین یافته

هـاي  یابنـد و نقـش  بافت اجتماعی که فرزندان در آن رشد می
متفاوت والدین براي پسران و دختران را مورد تأکید قرار داده 

گیرانـه و   نوجوانان دختر بیشـتر سـبک مقتدرانـه و سـهل    . است
گیرانـه را ادراك  نوجوانان پسر بیشتر سـبک مسـتبدانه و سـهل   

ادراك کمتــر ســبک فرزنــدپروري مســتبدانه ). 12(کننــد مــی
هـاي دیگـر   توسط دختران، همسو با برخی یافته هاي پژوهش 

ها دختران کمتر سبک مستبدانه و بیشتر سـبک  است که در آن
ــی  ــه را ادراك م ــد ســهل گیران ــی). 41(کردن ــاوت م ــوان تف ت

هاي پیشین را با مشاهده شده بین نتایج مطالعه حاضر و پژوهش
هـاي متفـاوتی کـه    فرهنگی و نقش -تفاوت در بافت اجتماعی

  .گیرند، تببین نمودوالدین براي دختران و پسران در نظر می
نتایج تحلیل واریانس چنـد متغیـري نشـان داد کـه بـین دو      
گروه افراد وابسته به مواد و غیر وابسته به مواد از لحاظ ارتباط 

ــبک  ــین س ــاوت    ب ــانواده تف ــاختار خ ــدپروري و س ــاي فرزن ه
بـا توجـه بـه محـدودیت هـاي پیشـینه       . داري یافـت نشـد   معنی

فرزنـدپروري بـا سـاختار     هـاي  پژوهشی در زمینه رابطه سـبک 
اي بـا مطالعـات دیگـر    توان در این مـورد مقایسـه  خانواده، نمی

  . انجام داد
داري متغیرها در این پـژوهش، چنـین   با توجه به عدم معنی

هـاي فرزنـدپروري والـدین از جـو      رسـد کـه سـبک   نظر مـی  به
_______________________________________ 
1 Klein 
2 O’bryant  
3 Hopkins 

ــانوادگی،      ــامالت خ ــت تع ــانواده وکیفی ــاطفی خ ــتر از ع بیش
  . پذیرده ساختار خانواده تأثیر میمتغیرهاي مربوط ب

توان نتیجه گرفت هاي این پژوهش میبه طور کلی از یافته
که در دو گروه پدران وابسته به مواد و غیروابسته بـه مـواد بـه    

هاي زندگی به طور هاي سبکتفکیک، برخی از خرده مقیاس
  .کنندهاي فرزندپروري را پیش بینی میداري شیوهمعنی

هـایی بـود از جملـه ایـن کـه      ه داراي محدودیتاین مطالع
دادند، بنـابراین نتـایج   نمونه مورد پژوهش را پدران تشکیل می

گیـري در دسـترس بـود،    نمونـه . قابل تعمیم بـه مـادران نیسـت   
. بنابراین تعمیم نتایج پـژوهش بایـد بـا احتیـاط صـورت گیـرد      

هـا  هاي آتی ایـن محـدودیت  گردد که در پژوهشپیشنهاد می
اي از رف گردد، به عالوه متغیرهاي تعدیل کننده یا واسطهبرط

، نگـرش  )رضـایت زناشـویی  (جمله کیفیـت روابـط زناشـویی    
خواسته یا ناخواسـته بـودن   (نسبت به داشتن فرزند قبل از تولد 

همچنـین  . اقتصـادي لحـاظ شـود    -و سـطوح فرهنگـی  ) فرزند
ر طـو  هاي مکمـل کـه بتوانـد ایـن متغیرهـا را بـه      انجام پژوهش

هـاي آینـده   همزمان مورد بررسی قـرار دهنـد، بـراي پـژوهش    
  . شودتوصیه می

  
  سپاسگزاري

وسیله از مسئوالن محترم مرکز ترك اعتیاد جمعیـت   بدین 
،که شرایط را بـراي   60آفتاب و جمعیت احیاي انسانی کنگره

  .شودانجام پژوهش حاضر فراهم آوردند، تشکر و قدردانی می
پـژوهش و   از مـالی  حمایته مسئول مقاله، بنا به اظهار نویسند[

  .]تعارض منافع وجود نداشته است
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The Relationship between Paternal Lifestyle and Parenting Style:  
The Role of Father's Drug Addiction  

 
Abstract 
Objectives: The present study was performed to examine the relationship 
between fathers’ lifestyles and parenting styles of drug addicts compared to 
normal individuals. Method: The study sample consisted of 173 addicted 
subjects referred to addiction treatment centers in Tehran and 195 normal 
subjects selected using convenience sampling method. Data were obtained 
using Basic Adlerian Scales for Interpersonal Success-Adult form (BASIS_A), 
and Baumrind Parenting Styles; and were analyzed using Pearson's correlation, 
multiple linear regression, and MANOVA. Results: Some lifestyles’ subscales 
significantly predicted parenting styles in addicted and normal subjects. There 
was no significant difference between the two groups considering the 
relationships between paternal parenting styles and children’s gender and 
family structure. Conclusion: The results support the influence of father's 
lifestyle on his parenting style. Thus, the lifestyle should be emphasized as a 
crucial psychological issue. 
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