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Abstract
Introduction: Lack of social skills affects interpersonal relationships, personality development, and adaptation 
of the child to the environment. Meanwhile, the mother is a member of the family that plays the most effective 
role in educating the child. The aim of this study was to determine the relationship between mothers' parenting 
styles and the social skills of primary school pupils in Bushehr (2019).
Methods: In this cross-sectional study, 550 mothers of students from 16 public and non-profit primary schools 
in Bushehr were randomly selected by cluster sampling method. Data were collected using Bamrind Parenting 
Style Questionnaire and Matson Social Skills Questionnaire. Data analysis was performed using descriptive 
statistics and inferential statistics tests of univariate and multivariate regression analysis at a significance level 
(P<0.05)
Results: The results showed that among the three parenting styles, authoritative parenting the style had a 
direct and significant relationship with social skills (P = 0.004, β = 0.135). The level of education (the father's 
academic degree) had a significant reverse relationship with the child's social skills (P = 0.004, β = -0.266).
Conclusions: The results of this study showed that the authoritative parenting style because it is based on 
maintaining limitations with moderation, interaction, and intimacy, leads to appropriate levels of independence 
and two-way communication between the child and parents. The results of this study can draw the attention 
of community and family public health planners and implementers to the important the role that mothers' 
parenting style has in promoting children's social skills.
Keywords: Mothers' parenting styles, Primary school children, Social skills.
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چکیده
مقدمــه: کمبــود مهــارت هــای اجتماعــی، روابــط بیــن فــردی، رشــد شــخصیت و ســازگاری کــودک بــا محیــط را تحــت تأثیــر قــرار مــی 
دهــد. در ایــن میــان، مــادر، عضــوی از خانــواده اســت کــه موثرتریــن نقــش را در تعیلــم و تربیــت کــودک ایفــا مــی کنــد. هــدف ایــن 
مطالعــه تعییــن ارتبــاط ســبک هــای فرزندپــروری مــادران بــا مهــارت هــای اجتماعــی دانــش آمــوزان دبســتانی شــهر بوشــهر )139۸( بــود.
روش کار: در ایــن مطالعــه مقطعــی، 550 نفــر از  مــادران دانــش آمــوزان دبســتان هــای دولتــی و غیــر انتفاعــی شــهر بوشــهر کــه بــه 
صــورت خوشــه ای تصادفــی انتخــاب شــده بودنــد از نظــر ســبک هــای فرزنــد پــروری و مهــارت هــای اجتماعــی فرزنــدان مــورد ارزیابــی 
قرارگرفتنــد. داده هــا بــا اســتفاده از دو پرسشــنامه ســبک فرزندپــروری بامرینــد و پرسشــنامه مهــارت هــای اجتماعــی ماتســون جمــع آوری 
شــد. تحلیــل داده هــا بــا بکارگیــری شــاخص هــای آمــار توصیفــی و نیــز آزمــون هــای آمــار اســتنباطی  آنالیــز رگرســیون تــک متغیــره  

و چنــد متغیــره در ســطح معنــی داری P>0/05 انجــام شــد.
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد از  بیــن ســه ســبک فرزندپــروری، ســبک فرزندپــروری اقتــدار منطقــی بــا مهــارت اجتماعــی رابطــه آمــاری 
مســتقیم و معنــی دار داشــت )β=0/135، P = 0/004(. ســطح تحصیــات باالتــر از لیســانس پــدر بــا مهــارت اجتماعــی کــودک ارتبــاط 

.)β= -0/266، P=0/004( آمــاری معکــوس و معنــی دار داشــت
نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ســبک فرزنــد پــروری مقتدرانــه بــه دلیــل اینکــه بــر پایــه حفــظ محدویت هــا همراه 
بــا  اعتــدال، تعامــل و صمیمیــت مــی باشــد منجــر بــه ســطوح مناســبی از اســتقال و ارتبــاط دو ســویه کــودک و والدیــن مــی شــود. 
نتایــج ایــن مطالعــه، مــی توانــد توجــه برنامــه ریــزان و مجریــان بهداشــت عمومــی جامعــه و خانــواده را بــه نقــش مهمــی کــه ســبک 

فرزندپــروری مــادران در ارتقــای مهــارت اجتماعــی کــودکان دارد بــه خــود جلــب نمایــد .
کلیدواژه ها: سبک فرزند پروری مادران، کودکان دبستانی، مهارت های اجتماعی.

مقدمه
ــوان  ــه عن ــان ب ــه از آن ــدان، ک ــی فرزن ــی و اجتماع ــامت روان س
ــواره  ــد هم ــی برن ــام م ــه ن ــازان جامع ــده س ــا آین ــده ی نســل آین
مــورد توجــه سیاســت گــذاران و ارائــه دهنــدگان خدمات بهداشــت 
ــی  ــوده اســت. در حقیقــت، ســنین ابتدای ــه ب روان در ســطح جامع
کــودک، از مهمتریــن و حســاس تریــن دوره هــای زمانــی اســت 
کــه مــی توانــد آینــده ســامت روانــی او و جامعــه را رقــم بزنــد 
)1(. در ایــن میــان، خانــواده و اعضــای آن، نقشــی اساســی در رشــد 
و تکامــل کــودکان بخصــوص در ســال هــای ابتدایــی ایفــا مــی 

کنــد بــه گونــه ای کــه بــدون حمایــت آنهــا، رشــد جســمی، روانــی 
ــواده  ــت )2(. خان ــور اس ــل تص ــر قاب ــدان غی ــی در فرزن و اجتماع
محیطــی اســت کــه در آن شــخصیت کــودک شــکل مــی گیــرد 
و هارمونــی الزم را کســب مــی نمایــد. در میــان اعضــای خانــواده، 
مــادران، بیشــترین ســهم را در تربیــت کــودکان بــر عهــده  دارنــد و 
هــر شــکافی کــه در رابطــه مادر-کــودک ایجــاد گــردد، می توانــد 
تأثیــر منفــی قاطعــی بــر تحــول شــخصیت کــودک داشــته باشــد 
ــردد  ــر گ ــی او منج ــاری_ اجتماع ــکات رفت ــه مش ــده ب و در آین
ــار در  ــتین ب ــواًل نخس ــی معم ــاری ـ اجتماع ــکات رفت )3( مش
ــن  ــوند و بی ــاهده می ش ــی مش ــن دوره ی ابتدای ــال های آغازی س
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ــر اســاس  ــد )4( ب ــود می رس ــه اوج خ ــالگی ب ــا 15 س ــنین ۸ ت س
نتایــج مطالعــات انجــام شــده، 15 تــا 22 درصــد کــودکان در طــول 
زندگــی خــود اختــاالت عاطفــی یــا رفتــاری را بــه شــدت تجربــه 
ــاي  ــارت ه ــوزش مه ــد آم ــان داده ان ــواهد نش ــد )5( ش ــی کنن م
ــکات  ــیاري از مش ــش بس ــث کاه ــودکان باع ــه ک ــي ب اجتماع
رفتــاري و ســازگاري در محیــط خانــواده و همچنیــن محیــط هــاي 

تحصیلــي مــي شــود )6(.
ــی  ــای انطباق ــت از رفتاره ــارت اس ــی عب ــای اجتماع ــارت ه مه
فراگرفتــه کــه فــرد را قــادر مــی ســازد بــا افــراد مختلــف روابــط 
ــد و از  ــروز ده ــت ب ــای مثب ــش ه ــد، واکن ــته باش ــل داش متقاب
ــد )7(.  ــاب نمای ــی دارد، اجتن ــای منف ــد ه ــه پیام ــی ک رفتارهای
ــر  ــن نظی ــای  بنیادی ــارت ه ــی شــامل مه ــای اجتماع ــارت ه مه
ــراد،  ــخصی اف ــای ش ــه  فض ــرام ب ــمی و احت ــاط چش ــظ ارتب حف
مهــارت هــای تعامــل نظیــر حــل تعــارض در روابــط بیــن فــردی 
و شــروع و پایــان مناســب گفتگوهــا، مهــارت هــای عاطفــی نظیــر 
شناســایی احساســات خــود و نشــان دادن همدلــی، و مهــارت هــای 
شــناختی نظیــر درک اجتماعــی و تصمیــم هــای مناســب اســت. 
کمبــود مهارت هــای اجتماعــی کــودکان را بــا مشــکات متعــددی 
ــط  ــازش در رواب ــه و س ــدم مصالح ــث ع ــازد و باع ــه می س مواج
بیــن فــردی می گــردد و بــر رشــد شــخصیت کــودک و ســازگاری 
وی بــا محیــط تأثیــر منفــی می گــذارد )۸( در ایــن میــان خانــواده 
تاثیــر زیــادی بــر عملکــرد کــودکان دارد و در صورتــی کــه خانــواده 
دارای کارکــردی مطلــوب باشــد بهتریــن مــکان بــرای پیشــگیری 

از مشــکات اجتماعــی اســت )9(. 
نــوع و شــیوه تربیتــی یــا ســبک فرزنــد پــروری والدیــن یکــی از 
ــواده  ــذار درون خان ــر گ ــا و تاثی ــای پوی ــی و فراینده ــر اصل عناص
اســت کــه آثــار و تبعــات آن بــر ســامت روانــی و رفتــار اجتماعــی 
ــد  ــای ض ــی، رفتاره ــای اجتماع ــارت ه ــوص مه ــدان بخص فرزن
ــه  ــورد توج ــی، خشــم و خشــونت م ــی، اضطــراب اجتماع اجتماع
ــوان  ــروری را به عن ــبک فرزندپ ــد س ــت. بامرین ــه اس ــرار گرفت ق
ــاد  ــه ابع ــا توجــه ب ــد و ب ــن معرفــی می کن ــی والدی کارکــرد کنترل
رفتــار، پاســخ گویی و کنتــرل، آن را بــه انــواع آمرانــه، مقتدرانــه و 
ــی  ــه پایین ــتبد، درج ــن مس ــد )10( والدی ــیم می کن ــذار تقس آزادگ
ــی  ــخ ده ــی از پاس ــطوح پایین ــد و س ــروط دارن ــرش نامش از پذی
ــردن،  ــاد ک ــه انتق ــل ب ــد و تمای ــان دارن ــای کودکانش ــه نیازه را ب
ــی  ــر هیجان ــر از نظ ــد و کمت ــن دارن ــا نادیدگرفت ــردن ی ــه ک تنبی
ــروری  ــد پ ــبک فرزن ــتند )11(. در س ــان هس ــترس فرزندش در دس
ــد  ــا فاق ــدار ی ــد ناپای ــود از قواع ــال خ ــن در اعم ــذار،  والدی آزادگ

ــبک  ــب در س ــم و ترتی ــد نظ ــد و فاق ــي کنن ــتفاده م ــاختار اس س
تربیتــی خــود هســتند )12( در ســبک اقتــدار منطقــی، رفتــار والدین 
بــا فرزنــدان مبتنــی بــر ضوابــط اعتــدال، تعامــل و صمیمیت اســت 
ــی  ــای عاطف ــه ه ــد جنب ــی رس ــر م ــاس بنظ ــن اس ــر ای )13(. ب
روابــط والدیــن و فرزنــدان نقــش مهمــی در شــکل گیــری رفتارهــا 
و دیــدگاه هــای اجتماعــی کــودک دارد. همچنیــن فرآینــد جامعــه 
پذیــری  کــودکان مــی توانــد بــه طــور قابــل توجهــی تحــت تاثیــر 
ســبک فرزنــد پــروری والدیــن باشــد )14( چــرا کــه میــزان پذیرش 
اجتماعــی کــودک از ســوی همســاالن و توانایــی برقــراری روابــط 
صمیمانــه بــا آنهــا از محیــط خانوادگــی او نشــات مــی گیــرد. اگــر 
والدیــن صادقانــه بــه کــودک محبــت کننــد و بــه وی اعتمــاد کنند 
او نیــز دوســت داشــتن دیگــران و چگونــه مــورد عاقــه دیگــران 

بــودن را یــاد مــی گیــرد )15(. 
مــروری بــر مطالعاتــی کــه بــر مفهــوم فرزنــد پــروری و آثــار آن 
ــه  ــن مفهــوم و البت ــت ای ــده اهمی ــد نشــان دهن ــوده ان متمرکــز ب
ــی از  ــت. برخ ــه اس ــن زمین ــض در ای ــج متناق ــی نتای ــود برخ وج
ــر رفتــار  ــار منفــی ســبک هــای آزادگــذار ب ــر آث ایــن مطالعــات ب
اجتماعــی فرزنــدان تاکیــد داشــته انــد. در ایــن زمینــه، تحقیقــات 
شــفیع پــور و همــکاران )1394( بــرروی 741 نفــر از کــودکان 6 تــا 
12 ســاله ســاکن شــهر رشــت در شــمال ایــران نشــان داده اســت 
ــرزوز  ــه ب ــر ب ــن منج ــذار والدی ــروری آزادگ ــد پ ــبک فرزن ــه س ک
مشــکات رفتــاری و اجتماعــی از جملــه رفتارهــای ضداجتماعــی 
در کــودکان مــی شــود )16(. محققیــن معتقدنــد والدیــن آزادگــذار 
در عیــن توجــه بیش ازحــد بــه فرزنــدان، انتظــارات کمــی از آنــان 
دارنــد و ایــن مــی توانــد زمینــه را بــرای بــروز مشــکات رفتــاری 
و اجتماعــی در فرزنــدان فراهــم آورد )17(. همچنیــن نتایــج 
ــر روی400 نفــر از  پژوهــش طباطبایــی راد و همــکاران )1396( ب
دانــش آمــوزان دبســتانی شهرســتان ســبزوار در خراســان )شــمال 
شــرق کشــور( نشــان داده اســت کــه همبســتگی مثبــت و معنــی 
داری  بیــن ســبک فرزنــد پــروری آزاد گــذار والدیــن و اضطــراب 
ــه  ــج مطالع ــود دارد )1۸(. نتای ــتانی وج ــودکان  دبس ــی  ک اجتماع
بــروی نوجوانــان شهرســتان شبســتر در آذربایجــان شــرقی )شــمال 
غــرب کشــور( نیــز نشــان داده اســت که بین ســبک فرزنـــدپروري 
اقتــدار منطقــی و رفتــار هــای ضــد اجتماعــی ماننــد پرخاشــــگري 
فیزیکــــي، خصــومت، خشــــم و پرخاشــــگري کامــي، رابطه 
ــه دارای  ــا مطالع ــت )19(. در تنه ــود داشـ ــاری معکــو س وجـ آم
نتایــج متناقــض، نتایــج تحقیقــی در شــیراز در جنــوب ایران نشــان 
ــه  ــبک مقتدران ــه از س ــی ک ــدان خانواده های ــه فرزن ــت ک داده اس
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اســتفاده کــرده بودنــد از مهارت هــای اجتماعــی کمتــري برخــوردار 
بودنــد )20(. بــه هــر حــال، ایــن تناقــض بخصــوص کــه همچــون 
مطالعــه حاضــر درجنــوب کشــور انجــام شــده اســت مهــم و حائــز 
ــه ای کــه انجــام مطالعــات بیشــتر در ایــن  ــه گون توجــه اســت ب
زمینــه ضــروری بنظــر مــی رســد. ایــن ضــرورت، بخصــوص بــا 
توجــه بــه تفــاوت هــای بــارز فرهنگــی در مناطــق مختلــف کشــور 
ــاری و  ــامت رفت ــروری در س ــبک های فرزندپ ــت س ــز اهمی و نی
اجتماعــی کــودکان بــه عنــوان آینــده ســازان جامعــه، در مناطقــی 
ــا مســئله تحقیــق در آنهــا کمتــر انجــام  کــه مطالعــات مرتبــط ب
شــده اســت بیشــتر احســاس مــی شــود. عــاوه بــر ایــن، دریــک 
رویکــرد جامعــه نگــر کــه ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــت روان 
ــر  ــناخت بهت ــی و ش ــد، ارزیاب ــز کنن ــا تمرک ــواده ه ــر خان ــد ب بای
ســاختار و عملکــرد خانــواده از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.  
ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن ارتبــاط ســبک هــای فرزند پــروری 
از دیــدگاه مــادران بــا مهــارت هــای اجتماعــی کــودکان دبســتانی 

شــهر بوشــهر در ســال139۸ انجــام شــد.

روش کار
در ایــن مطالعــه مقطعــی کــه در ســال 139۸ انجــام شــد جامعــه 
ــل در  ــه تحصی ــد مشــغول ب ــادران دارای فرزن پژوهــش شــامل م
مــدارس ابتدایــی شــهر بوشــهر بــود کــه از میــان آنهــا 550 نفــر 
وارد مطالعــه شــدند. محیــط پژوهش شــامل مــدارس دولتــی و غیر 
دولتــی دخترانــه و پســرانه بــود. جهــت محاســبه حجــم نمونــه، بــا 
ــرای تحلیــل رگرســیون یعنــی  ــه ب ــه قانــون حجــم نمون توجــه ب
ــده،  15  ــی کنن ــش بین ــر پی ــه ازای ه ــر ب ــا 30 نف انتخــاب 10 ت
ــر  ــد. ب ــه ش ــن در نظــر گرفت ــر پیش بی ــر متغی ــه ازای ه ــه ب نمون
ایــن اســاس، بــا احتســاب 20 متغیــر پیش بیــن احتمالــی )شــامل 
متغیرهــای دموگرافیــک( 300 نمونــه در نظــر گرفتــه شــد کــه  بــا 
احتســاب ضریــب 1/5 کــه بــه خاطــر روش نمونه گیــری خوشــه ای 
اعمــال گردیــد حداقــل نمونــه مــورد نیــاز 450 نفــر تعییــن گردیــد. 
در نهایــت بــا احتمــال عــدم عــودت 25 درصــد از پرسشــنامه هــا، 
بــرای 570 نفــر از مــادران دانــش آمــوزان، دعوتنامــه شــرکت در 
مطالعــه ارســال شــد. معیارهــای ورود بــه مطالعــه عبــارت بــود از : 
مــادر در قیــد حیــات باشــد، مــادر بیولوژیــک کــودک باشــد، مــادر 
دارای فرزنــد دبســتانی باشــد و تمایــل بــه مشــارکت در پژوهــش 
را داشــته باشــد. معیــار خــروج شــامل ابتــای مــادر بــه بیمــاری 

روان پزشــکی و اعتیــاد او بــر اســاس خوداظهــاری بــود. 
روش نمونــه گیــری در ایــن مطالعــه از نــوع خوشــه ای تصادفــی 

بــود. بدیــن منظــور ابتــدا از هــر یــک از مناطــق چهارگانــه شــهر 
ــه  ــک مدرس ــامل ی ــی )ش ــور تصادف ــه ط ــتان ب ــهر، 4 دبس بوش
ــه  ــک مدرس ــه و ی ــی دختران ــه غیرانتفاع ــک مدرس ــی و ی دولت
دولتــی و یــک مدرســه غیرانتفاعــی پســرانه( و جمعــا 16 دبســتان 
ــه، ســهم هــر  ــد. در ایــن مرحل ــه عنــوان خوشــه انتخــاب گردی ب
مدرســه بــا توجــه بــه حجــم کل دانش آمــوزان مــدارس آن منطقــه 
)بــه تفکیــک دخترانــه، پســرانه، دولتــی و غیرانتفاعــی( تعیین  شــد. 
ــوز هــر دبســتان ســهم  ــداد دانش آم ــه تع ــا توجــه ب ــس از آن ب پ
هــر پایــه در هــر دبســتان تعییــن شــد و دانش آمــوزان هــر پایــه 
بــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند. بــر ایــن اســاس، از روی 
لیســت و شــماره پرونده هــای موجــود در مدرســه، مــادران دانــش 
ــد  ــه بودن ــه مطالع ــای ورود ب ــه دارای معیاره ــوزان منتخــب ک آم
جهــت شــرکت در مطالعــه دعــوت شــدند. بدیــن منظــور، مجموعه 
ــداف  ــورد اه ــات الزم در م ــاوی توضیح ــه ح ــامل دعوتنام ای ش
ــای مربوطــه در  ــه و پرسشــنامه ه ــت آگاهان ــرم رضای ــه، ف مطالع
پاکــت دربســته از طریــق دانــش آمــوزان بــرای مــادر آنهــا ارســال 
شــد. مــادران پــس از تکمیــل فــرم رضایــت آگاهانــه و پرسشــنامه 
هــا، پاکــت حــاوی فــرم هــا را از طریــق دانــش آمــوزان بــه دفتــر 
مدرســه عــودت دادنــد. پرسشــنامه هــا بــه صــورت خودایفــا تکمیل 
مــی شــدند و بــرای تکمیــل مجموعــه پرسشــنامه هــا حداکثــر 15 

دقیقــه زمــان نیــاز بــود.   
ــان و آذر(  ــای آب ــاه ه ــاه )م ــدت دو م ــا در م ــع آوری داده ه جم
ــخصات  ــرم مش ــامل ف ــا ش ــع آوری داده ه ــزار جم ــد. اب ــام ش انج
جمعیــت شــناختی )شــامل ســن، ســن ازدواج و ســطح تحصیــات 
ــد،  ــداد فرزن ــات همســر، تع ــادر، ســن، شــغل و ســطح تحصی م
ســن و پایــه تحصیلــی فرزنــد(، و دو پرسشــنامه ی ســبک 
ــون  ــی ماتس ــای اجتماع ــارت ه ــد و مه ــروری بامرین ــد پ فرزن
ــه  ــه و س ــامل 30 گوی ــد ش ــروری بامرین ــنامه فرزندپ ــود. پرسش ب
ــک  ــر ی ــی" ه ــدار منطق ــه" و "اقت ــذاری"، "آمران ســبک "آزادگ
بــا10 گویــه می باشــد. مقیــاس پاســخ گویی بــه گویــه هــا، 
لیکــرت پنــج گزینــه ای )کامــًا مخالفــم، مخالفــم، تقریبــا مخالفم، 
ــا 4  ــر ت ــاس از صف ــن مقی ــم( می باشــد. ای ــًا موافق ــم، کام موافق
نمره گــذاری می شــود و بــا جمــع نمــرات، 3 نمــره مجــزا در 
مــورد ســبک هــای آزاد گــذاری، آمرانــه و اقتــدار منطقــی بــرای 
ــران  ــنامه در ای ــن پرسش ــد. ای ــت می آی ــه دس ــی، ب ــر آزمودن ه
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــفندیاری )1374( م ــط اس توس
ــذار  ــبک آزاد گ ــرای س ــنامه را ب ــن پرسش ــی ای ــفندیاری، پایای اس
0/69، بــرای آمرانــه 0/77 و بــرای اقتــدار منطقــی 0/73 گــزارش 
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ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــر ضری ــه حاض ــت )21(. در مطالع ــرده اس ک
بــرای حیطــه  ســبک فرزندپــروری آزادگــذار )0/70(، آمرانــه )0/76( 
و اقتــدار منطقــی )0/70( تعییــن گردیــد کــه نشــان دهنــده پایایــی 

ــنامه اســت.  مناســب پرسش
پرسشــنامه مهــارت اجتماعــی ماتســون نیــز در ایــن مطالعــه مــورد 
ــط  ــال 19۸3 توس ــنامه در س ــن پرسش ــت. ای ــرار گرف ــتفاده ق اس
ــی  ــای اجتماع ــنجش مهارت ه ــرای س ــکاران ب ــون و هم ماتس
کــودکان و نوجوانــان 4 تــا 1۸ ســال طراحــی گردیــده کــه دارای 
ــا  ــد، مربــی و دانش آمــوز اســت. در ایــن پژوهــش ب ســه فــرم وال
ــد.  ــتفاده ش ــد اس ــرم وال ــارکت کنندگان از ف ــن مش ــه س ــه ب توج
ــاخص  ــک ش ــاس ی ــر اس ــت و ب ــه اس ــد دارای 56 گوی ــرم وال ف
لیکــرت )1= هرگــز تــا 5= همیشــه( پاســخ داده می شــود. یوســفی 
و خیــر بــا بکارگیــری ایــن مقیــاس در گروهــی از دانــش آمــوزان 
ــرای کل مقیــاس  ــاخ و تصنیــف را ب مقــدار ضریــب آلفــای کرونب
ــا  ــان ب ــن محقق ــد. ای ــزارش نمودن ــا 0/۸6 گ ــر ب ــان و براب یکس
ــز  ــاس را نی ــازه مقی ــی س ــی، روای ــل عامل ــتفاده از روش تحلی اس
مــورد ســنجش قــرار دادنــد و 5 زیــر مقیــاس را در قالــب 5 
ــد از:  ــا عبارتن ــاس ه ــد. زیرمقی ــایی کردن ــه شناس ــل جداگان عام
"رفتاراجتماعــی مناســب"، "رفتــار غیــر اجتماعــی"، "پرخاشــگری 
ورفتــار تکانشــی"، "اطمینــان زیــاد بخــود"، و  زیرمقیــاس "ارتباط 
بــا همســاالن". در ایــن پرسشــنامه، عــاوه بــر نمــره آزمودنــی در 
هــر زیــر مقیــاس، یــک نمــره کل نیــز براســاس جمــع نمــرات زیر 
مقیاس هــا به عنــوان مهــارت اجتماعــی کل محاســبه مــی گــردد 
)22-24(. در مطالعــه حاضــر پایایــی بــرای حیطه هــای مختلــف بــا 
آلفــای کرونبــاخ بــرای حیطــه مهــارت اجتماعــی مناســب )0/۸9(، 
ــی  ــار تکانش ــگری و رفت ــی )0/70(، پرخاش ــر اجتماع ــار غی رفت
)0/۸3(، برتری طلبــی و اطمینــان زیــاد بــه خــود )0/79(، رابطــه بــا 
ــد. ــد گردی ــرای کل پرسشــنامه )0/90( تایی همســاالن )0/73( و ب
ــوم پزشــکی  ــه اخــاق دانشــگاه عل ــه از ســوی کمیت ــن مطالع ای
ــورد  ــد )IR.BPUMS.REC.1398.102( م ــا ک ــهر ب بوش
ــه  ــه داوطلبان ــن مطالع ــه اســت. مشــارکت در ای ــرار گرفت ــد ق تایی
بــود و مشــارکت کننــدگان فــرم رضایــت آگاهانــه را امضــا نمودنــد. 
همچنیــن، بــه آنــان اطمینــان داده شــد کــه انتشــار اطاعــات بــی 
نــام خواهــد بــود. جهــت اجــرای مطالعــه مجوزهــای الزم از اداره 

ی آمــوزش و پــرورش و مدیــران مــدارس اخــذ گردیــد. 
تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS ویرایــش 

ــی،  ــداول فراوان ــا از ج ــف متغیره ــت توصی ــد. جه ــام ش 19 انج
میانگیــن و انحــراف معیــار اســتفاده شــد. جهــت تحلیــل متغیرهــا 
از آنالیــز رگرســیون تــک متغیــره و بــه دنبــال آن آنالیــز رگرســیون 
خطــی چنــد متغیــره بــا روش همزمــان اســتفاده شــد. مفروضــات 
ــا،  ــع باقی مانده ه ــودن توزی ــال ب ــامل نرم ــی ش ــیون خط رگرس
ــه  ــاهده ای ک ــود مش ــدم وج ــا، ع ــی مانده ه ــودن باق ــتقل ب مس
داده مســتقل یــا وابســته آن پــرت باشــد و عــدم وجــود هم خطــی 
چندگانــه برقــرار بــود. بــرای همــه مــوارد، ســطح معنــی داری کمتر 

از 0/05 تعییــن گردیــد. 

یافته ها
ــر  )%96(  ــده دعوتنامــه، 550 نف ــادر دریافــت کنن ــان 570 م از می
پرسشــنامه هــا را تکمیــل نمودنــد. میانگیــن ســن مــادران شــرکت 
ــب 5/20 ± 35/۸7  ــه ترتی ــدان آنهــا ب ــده در پژوهــش و فرزن کنن
و  1/7۸ ± 9/52 بــود. 2۸5 نفــر )51/۸%( از فرزنــدان، پســر و 
ــر  ــان، 402 نف ــن می ــه از ای ــد ک ــر بودن ــر )4۸/2%( دخت 265 نف
)73/1%( در مــدارس دولتــی و 14۸ نفــر )26/9%( در مــدارس غیــر 
دولتــی تحصیــل مــی کردنــد. همچنیــن 2۸ نفــر )5/1%( از مــادران 
ــناختی  ــخصات جمعیت ش ــایر مش ــد. س ــوار بودن ــت خان سرپرس
ــده  ــه ش ــدول 1( ارائ ــش در )ج ــده در پژوه ــرکت کنن ــادران ش م
ــوان بیشــترین  ــه عن ــی" ب ــدار منطق ــره "اقت ــن نم اســت. میانگی
ســبک فرزندپــروری مــادران و همچنیــن میانگیــن نمــره "مهــارت 
ــی  ــارت اجتماع ــترین مه ــوان بیش ــه عن ــب" ب ــی مناس اجتماع
کــودکان  بــه همــراه ســایر نتایــج مرتبــط بــا انــواع ســبک هــای 
ــی  ــای اجتماع ــارت ه ــف مه ــای مختل ــه ه ــروری و حیط فرزندپ
ــج تحلیــل رگرســیون تــک  ــه شــده اســت. نتای در )جــدول2( ارائ
متغیــره نشــان مــی دهــد کــه ســبک فرزندپــروری اقتــدار منطقــی 
بــا مهــارت اجتماعــی کــودکان رابطــه مســتقیم و معنــی داری دارد. 
عــاوه بــر ایــن، دو متغیرشــغل و تحصیــات پــدر نیــز بــا مهــارت 
اجتماعــی کــودکان ارتبــاط معنــی داری داشــتند )جــدول 3(. نتایــج 
آنالیــز رگرســیون چنــد متغیــره در )جــدول 4( نیــز نشــان داد کــه 
ســبک فرزندپــروری اقتــدار منطقــی بــا مهــارت اجتماعی کــودکان 
ــی داری دارد )β=0/135،P = 0/004(. از  ــتقیم و معن ــاط مس ارتب
میــان متغیرهــای دموگرافیــک، تحصیــات باالتــر پــدر )باالتــر از 
ــی  ــارت اجتماع ــا مه ــی داری ب ــاط معکــوس و معن لیســانس( ارتب

 .)β= -0/266، P=0/004( داشــت
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جدول 1: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهش

درصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر 

پایه تحصیلی کودک 
)n= 550(

۸916/2اول
۸615/6دوم
۸315/1سوم

1011۸/4چهارم
9717/6پنجم
9417/1ششم

تحصیات مادر 
)n= 550(

9016/3ابتدایی و سیکل
22540/9دیپلم

20136/5فوق دیپلم و لیسانس
346/2فوق لیسانس و باالتر

تحصیات  پدر 
)n=550(

1021۸/6ابتدایی و سیکل
17131/1دیپلم

19435/3فوق دیپلم و لیسانس
۸315/1فوق لیسانس و باالتر

شغل پدر
)n=547(

24945/5کارمند
47۸/6کارگر
22541/1آزاد
112/0بیکار

152/7بازنشسته

شغل مادر
)n=550(

991۸/0کارمند
427/6آزاد

40974/4خانه دار

وضعیت اقتصادی
)n=549(

346/2ضعیف
29253/2متوسط
19535/5خوب

2۸5/1خیلی خوب

جدول 2: میانگین و انحراف معیار سبک فرزندپرروری والدین و مهارت اجتماعی دانش آموزان  شرکت کننده در پژوهش

انحراف معیارمیانگینزیرمقیاسمتغیر

سبک فرزند پروری
15/705/12سهل گیرانه

14/416/06 آمرانه
32/454/23 اقتدار منطقی

مهارت اجتماعی

4/090/56مهارت های اجتماعی مناسب
1/۸10/42رفتار غیر اجتماعی

1/7۸0/52پرخاشگری و رفتار تکانشی
3/020/64برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود 

4/0۸0/57رابطه با همساالن
225/4321/3۸مهارت اجتماعی کل
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جدول 3. ضریب رگرسیون و سطح معنی داری  )رگرسیون تک متغیره( متغیرهای پیش بین مهارت اجتماعی در دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش

متغیر مستقل

مهارت اجتماعی کل

ضریب رگرسیون 
استاندارد شده                    

)Beta (
سطح معنی داری

0/0390/39۸سن
0/0۸40/067جنسیت دختر )رفرنس پسر(

0/0260/572مدرسه دولتی )رفرنس:غیر دولتی(
0/0750/099سن مادر

0/0550/226تعداد فرزند
0/0020/973آزادشغل مادر )رفرنس: کارمند(

0/0560/2۸4خانه دار

شغل پدر )رفرنس: کارمند(
0/0340/470کارگر
0/1030/032آزاد
0/0470/303بیکار

0/0۸60/065بازنشسته

تحصیات مادر )رفرنس ابتدایی(
0/0530/4۸۸سیکل
0/0390/722دیپلم

0/1320/223-فوق دیپلم و لیسانس
0/0070/921فوق لیسانس و باالتر

تحصیات پدر )رفرنس: ابتدایی(
0/0500/494-سیکل
0/03۸0/675ـدیپلم

0/1230/192-فوق دیپلم و لیسانس
0/2060/00۸-فوق لیسانس و باالتر

وضعیت اقتصادی )رفرنس ضعیف(
0/0770/419-متوسط
0/0220/۸12-خوب

0/0190/752-خیلی خوب
0/00۸0/۸5۸-سبک فرزندپروری سهل گیرانه

0/0550/240-سبک فرزندپروری آمرانه
0/1130/015سبک فرزندپروری اقتدار منطقی

جدول 4:  ضرایب تحلیل رگرسیون برای بررسی عوامل پیش بین مهارت اجتماعی  دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش

برای 0/095% فاصله 
اطمینان ضریب رگرسیون سطح 

معنی داری
)P value(

t آماره

ضریب 
رگرسیون 
استاندارد
)Beta(

ضریب رگرسیون 
استاندارد نشده

)B(
متغیر مستقل

حد باال حد پایین

227/605 194/10۸ 0/001 24/741 - 210/۸56 مقدار ثابت
6/۸75 -11/037 0/64۸ -0/457 -0/025 -2/0۸1 کارگر

شغل پدر 
)رفرنس: 
کارمند(

4/۸79 -6/364 0/795 -0/256 -0/017 -0/742 آزاد
17/665 -13/3۸7 0/7۸7 0/271 -0/013 2/139 بیکار
20/271 -3/320 0/159 1/412 0/06۸ ۸/475 بازنشسته
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3/935 -15/05۸ 0/250 -1/151 -0/0۸4 -5/561 سیکل تحصیات 
پدر )رفرنس: 

ابتدایی(
3/924 -13/504 0/2۸1 -1/0۸0 -0/102 -4/790 دیپلم

1/130 -17/736 0/0۸4 -1/730 -0/1۸7 -۸/303 فوق دیپلم و 
لیسانس

-5/1۸3 -26/367 0/004 -2/927 -0/266 -15/775 فوق لیسانس و 
باالتر

1/14۸ 0/215 0/004 2/۸70 0/135 0/6۸2 سبک فرزندپروری اقتدار منطقی
R2=0.15,  Adjusted  R2=0.142, F=۸.410, P value<0.001

بحث
ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن ارتبــاط ســبک هــای فرزندپــروری 
ــا مهــارت هــای اجتماعــی فرزنــدان دانــش آمــوز آنهــا  مــادران ب
ــروری،  ــیوه فرزندپ ــه ش ــه از س ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــام ش انج
ســبک اقتــدار منطقــی ارتبــاط مســتقیم و معنــی داری بــا مهــارت 
ــال  ــه در چهارمح ــه ک ــج دو مطالع ــدان دارد. نتای ــی فرزن اجتماع
بختیــاری )25( و تهــران انجــام شــده اســت نشــان داده انــد کــه 
از میــان ســه ســبک فرزنــد پــروری، بیــن ســبک فرزنــد پــروری 
اقتــدار منطقــی بــا رشــد اجتماعــی ارتبــاط معنــا دار وجــود دارد بــه 
ــه ای کــه بکارگیــری ســبک فرزندپــروری اقتــدار منطقــی از  گون
ســوی والدیــن بــه افزایــش رشــد اجتماعــی کــودکان منجــر مــی 
ــتان  ــزی )27(، هندوس ــابه در اندون ــی مش ــود )26(. در مطالعات ش
)2۸(، محققــان نشــان دادنــد کــه والدینــی کــه ســبک فرزندپروری 
اقتــدار منطقــی  بــرای تربیــت فرزنــدان خــود بــر مــی گزیننــد بــه 
پیشــرفت مهــارت هــای اجتماعــی ـ عاطفــی کودکانشــان اهمیــت 
بســیاری قائــل هســتند در نتیجــه کــودکان آنهــا دارای شایســتگی 
اجتماعــی بهتــر نســبت بــه دیگــر کــودکان هســتند )2۸( در تضــاد 
ــیراز  ــه ای در ش ــب مطالع ــج جال ــات، نتای ــن مطالع ــج ای ــا نتای ب
نشــان داده اســت کــه فرزندانــی کــه متعلــق  بــه خانــواده هــای 
بــا ســبک اقتــدار منطقــی هســتند از مهــارت هــای اجتماعــی کــم 
تــری برخوردارنــد )20(. در تحلیــل ایــن نتایــج نبایــد از تشــابهات 
و البتــه تفــاوت هــای فرهنگــی حاکــم بــر مناطــق مختلــف کشــور 
و ســایر نقــاط جهــان بــی اعتنــا گذشــت. محققیــن معتقدنــد کــه 
بــا توجــه بــه مفهــوم ســبک هــاي فرزندپــروري، تأثیــر هــر یــک 
از ایــن ســبک هــا بــا توجــه بــه نــوع فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه 
مــی توانــد متفــاوت باشــد. بدیــن ترتیــب، احتمــاال معنــی و مفهوم 
ــا  ــد ب ــی توان ــنتی م ــه س ــک جامع ــتبدانه در ی ــروري مس فرزندپ
ــرا  ــگ آزاد و فردگ ــا فرهن ــه ای ب ــروری در جامع ــوم فرزندپ مفه
متفــاوت باشــد تــا جایــی کــه تأثیــر فرزندپــروري مســتبدانه در یک 
جامعــه ســنتی ممکــن اســت نســبت بــه یــک جامعــه آزاد نــه تنها 
آنقــدر مضــر و مخــرب نباشــد )16( بلکــه حتــی پیامدهــای مثبــت 

ایــن ســبک نیــز بــرای فرزنــدان ایــن والدیــن بیشــتر از کــودکان 
متعلــق بــه ســایر جوامــع بنظــر آیــد )20(. بــرای مثــال مطالعــات 
نشــان داده انــد در جامعــه جمــع گــرای چیــن ســبک فرزندپــروری 
اقتــدار منطقــی مهــم تریــن جنبه ســبک فرزندپــروری نیســت زیرا 
ــده آل کودکــی اســت  ــا تفکــر کنفوســیوس کــودک ای ــق ب مطاب
کــه از خــود خویشــتنداری نشــان داده و رفتــار و عواطــف خــود را 
کنتــرل نمایــد بــه همیــن دلیــل در ایــن فرهنــگ میــزان کنتــرل 
والدیــن بــر کــودکان بیشــتر از میــزان کنترلــی اســت کــه والدیــن 

ســایر جوامــع بــا کــودکان خــود دارنــد )29(.
در مطالعــه حاضــر، ســبک فرزنــد پــروری اقتــدار منطقی، بیشــترین 
و ســبک آمرانــه، کــم تریــن نمــره ســبک هــای فرزندپــروری را در 
بیــن والدیــن مشــارکت کننــده در ایــن مطالعــه بــه خــود اختصاص 
ــی کــه در شــهرهای  ــات مختلف ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــد ک داده بودن
مختلــف ایــران در تهــران )30(، تبریــز )31( و اصفهــان )32( انجــام 
شــده بــود مشــابه اســت. در مطالعــات خــارج از کشــور نیــز نتایــج 
مطالعــات در چیــن )33( و همچنیــن اندونزی )27( مشــابه با مطالعه 
حاضــر بــود. ایــن در حالــی اســت کــه در برخــی مطالعــات، ســبک 
مســتبدانه بیشــتر از ســایر ســبک هــای فرزندپــروری مــورد توجه و  
اســتفاده والدیــن بــوده اســت و در تضــاد کامــل بــا نتایــج مطالعــه 
ــرار داشــت )11,  ــگاه آخــر ق حاضــر، ســبک اقتدارمنطقــی در جای
34(. ایــن تناقــض هــای مشــهود، بایــد محققیــن را متقاعدکندکــه 
ایــن حیطــه نیازمنــد انجــام مطالعــات بیشــتر بخصــوص مطالعــات 
کیفــی اســت تــا بتــوان درک عمیــق تــری از تفــاوت هــای موجــود 
در دیــدگاه والدیــن نســبت بــه ســبک هــای فرزندپــروری کســب 
کــرد. عــاوه بــر ایــن، بــه دلیــل انطبــاق هــای مداومــی کــه در 
ــبک  ــرد، س ــی گی ــورت م ــن ص ــروری والدی ــای فرزندپ ــیوه ه ش
ــادران،  ــی شناســند. م ــا م ــده ای پوی ــروری را پدی ــد پ ــای فرزن ه
نــوزادان و کــودکان نوپــای خــود را مرتــب در آغــوش مــی گیرنــد 
و نــوازش مــی کننــد ولــی بــه تدریــج کــه کــودکان بــزرگ مــی 
شــوند و از نظــر شــناختی و روانــی اجتماعــی رشــد مــی کننــد ابراز 
محبــت مــادر نیــز تغییــر شــکل و محتوا پیــدا مــی کنــد )35(. بنابر 
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ایــن، در مطالعاتــی کــه ســن فرزنــدان والدین مــورد مطالعه بیشــتر 
ــد  ــوده اســت ممکــن اســت تفــاوت هایــی از نظــر ســبک فرزن ب
پــروری بــا والدیــن کــودکان بــا ســن کمتــر مشــاهده شــود )50(. 
عــاوه بــر ایــن، پژوهــش هــاي دیگــری نیــز نشــان داده انــد کــه 
ســبک هــاي فرزندپــروري والدیــن بــا توجــه بــه برخــی ویژگــی 
هــای فرهنگــي، دارای تفــاوت هایــی مــي باشــند کــه قابــل توجــه 
ــی  ــه نشــان م ــک مطالع ــج ی ــاط نتای ــن ارتب اســت )36(. در همی
دهــد والدیــن مهاجــر آســیایي- آمریکایــي بــر ایــن اعتقادنــد کــه 
کــودکان بــرای رش و تکامــل مطلــوب نیازمنــد راهنمایــي هــاي 
ــار  ــرل رفت ــن کنت ــن والدی ــن از نظــر ای بیشــتري هســتند، بنابرای
بچــه هــا، نــه تنهــا ضــروري اســت، بلکــه خــود نوعي مســوولیت 
مهــم بــراي والدیــن بــه شــمار مــي رود. مســلما در جوامعــی بــا 
چنیــن ویژگــی هــا و باورهایــی، طبیعــي اســت کــه ایــن والدیــن 
در پــرورش فرزنــدان، تمایــل بیشــتری بــه کنتــرل فرزنــدان خــود 

دارنــد )37(.
همچنیــن نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه از دیــدگاه 
ــوط  ــدان مرب ــی فرزن ــارت اجتماع ــزان مه ــن، بیشــترین می والدی
ــود.  ــب” ب ــی مناس ــای اجتماع ــارت ه ــای “مه ــه ه ــه حیط ب
ــر روی  ــکاران )2017(  ب ــی و هم ــری ثان ــات جعف ــج مطالع نتای
دانــش آمــوزان پایــه ی متوســطه شــهر مشــهد )3۸( نشــان داد 
کــه مشــابه بــا تحقیــق حاضــر بیشــترین نمــره میانگیــن مهــارت 
هــای اجتماعــی مربــوط بــه حیطــه ی مهــارت هــای اجتماعــی 
مناســب بــود. همچنیــن در مطالعــات دیگــری بــر روی نوجوانــان 
اردبیلــی )39( و نــو جوانــان کــم تــوان ذهنــی اســتان مازنــدران 
)40( نیــز عارغــم تفــاوت در نمونــه هــا، ایــن مطالعــات نتایــج 
مطالعــه حاضــر را تاییــد کــرده انــد. همچنیــن حاجــی زاده 
)1396( در مطالعــه ای بــا هــدف بررســی رابطــه ی ســبک هــای 
ــا مهــارت هــای اجتماعــی 340 نفــر از دانــش  ــروری ب ــد پ فرزن
آمــوزان شهرســتان خــوی دریافــت کــه، بیشــترین و کــم تریــن 
ــوزان  ــش آم ــن دان ــی ای ــای اجتماع ــارت ه ــن مه ــره میانگی نم
ــی مناســب”  ــای اجتماع ــارت ه ــه حیطــه ی “مه ــب ب ــه ترتی ب
ــه  ــی نامناســب” اختصــاص دارد )41( ک ــای اجتماع ــار ه و “رفت
ــن  ــره میانگی ــن  نم ــترین و کمتری ــاظ بیش ــه از لح ــن مطالع ای
مهــارت هــای اجتماعــی بــا مطالعــه حاضــر مشــابه اســت )42(. 
بنظــر مــی رســد یکــی از دالیلــی کــه باعــث شــده اســت نمــره 
ی “مهــارت  هــای اجتماعــی مناســب” در مطالعــه حاضر و ســایر 
مطالعــات مشــابه، نمــره بیشــتری بــه خــود اختصــاص دهــد  ایــن 
نکتــه باشــد کــه ســبک فرزندپــروری مــادران مــورد پژوهــش در 
ــاال  ــت و احتم ــوده اس ــی ب ــدار منطق ــوع اقت ــات از ن ــن مطالع ای

ــه مهــارت  ــری نســبت ب ــادران، تلقــی مثبــت ت ــن گــروه از م ای
هــای اجتماعــی فرزنــدان خــود دارنــد. در توضیــح ایــن اســتدالل 
مــی تــوان بــه نتایــج مطالعــه ابوطالــب )2013( بــرروی ۸02 نفــر 
ــه   ــرد ک ــاره ک ــی اش ــتانی اردن ــش دبس ــودکان پی ــادران ک از  م
ــروری خــود را  ســبک  ــد پ ــی کــه ســبک فرزن نشــان داد مادران
اقتــدار  منطقــی مــی دانســتند، مهــارت هــای اجتماعــی فرزنــدان 
ــن  ــد در نتیجــه میانگی ــر تلقــی مــی کردن ــز مثبــت ت خــود را نی
مهــارت هــای اجتماعــی فرزنــدان آنــان در حیطــه مهــارت هــای 
ــبک  ــن س ــه از ای ــود ک ــی ب ــدان مادران ــر از فرزن ــب باالت مناس

ــد )43(. ــروری اســتفاده نمــی کنن فرزندپ
ــت  ــا محدودی ــز ب ــه نی ــن مطالع ــر، ای ــات دیگ ــون مطالع همچ
هایــی روبــرو اســت. ایــن تحقیــق از نــوع کمــی بــوده در 
نتیجــه محدودیــت هــای مطالعــات کمــی را بــا خــود دارد. 
پژوهشــگران معتقدنــد بــا توجــه بــه ماهیــت ســازه هــای اصلــی 
ــی  ــه کیف ــک مطالع ــی ی ــه، طراح ــن مطالع ــورد بررســی در ای م
ــای  ــبک ه ــه س ــری در زمین ــق ت ــات عمی ــد اطاع ــی توان م
فرزندپــروری والدیــن و ادراک آنهــا از ایــن موضــوع مهــم ارائــه 
ــط  ــه در محی ــن مطالع ــه انجــام ای ــه ب ــا توج ــن ب ــد. همچنی ده
ــاص  ــای خ ــی ه ــی و ِویژگ ــت جغرافیای ــا محدودی ــش ب پژوه
ــا  ــد ب ــع بای ــایر جوام ــه س ــج ب ــم نتای ــی، تعمی ــی اجتماع فرهنگ

ــرد. ــورت گی ــاط ص احتی

نتیجه گیری
ــبک  ــه س ــت دارد ک ــر دالل ــن ام ــر ای ــه ب ــن مطالع ــج ای نتای
فرزندپــروری مــادران  تاثیــر بســزایی در شــکل گیــری رفتارهــای 
ــه  ــد ک ــی کنن ــد م ــج تاکی ــن نتای ــدان دارد. ای ــی فرزن اجتماع
ــود  ــق بهب ــد از طری ــی توان ــه م ــروری مقتدران ــد پ ــبک فرزن س
رفتارهــای اجتماعــی کــودکان، ســامت روانــی- اجتماعــی آنــان 
ــرار دهــد. بدیــن منظــور الزم اســت  ــر ق ــده را تحــت تاثی در آین
ــات  ــدگان خدم ــه دهن ــا پرســتاران بهداشــت روان و دیگــر ارائ ت
ــه و  ــی جامع ــت روان ــاء بهداش ــای ارتق ــه ه ــی، در  برنام روان
خانــواده، بــه موضــوع ســبک هــای فرزنــد پــروری والدیــن توجــه 
بیشــتری نماینــد و والدیــن از همــان ابتــدای تشــکیل خانــواده در 
ایــن زمینــه ارزیابــی و در صــورت لــزوم دانــش و مهــارت هــای 
ــرو  ــق ت ــات عمی ــور انجــام مطالع ــه منظ ــد. ب ــرا بگیرن الزم را ف
ــور  ــه منظ ــردد ب ــی گ ــنهاد م ــه پیش ــن زمین ــر در ای ــترده ت گس
تبییــن دیــدگاه واالدیــن  و ارتبــاط آن بــا مهــارت هــای اجتماعــی 
ــر  ــدگاه ه ــن از دی ــروری والدی ــد پ ــدان، ســبک هــای فرزن فرزن
ــه طــور مشــترک بررســی و  ــدر( ب ــادر و هــم پ ــد )هــم م دو وال
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ــق داده شــود. تطبی

سپاسگزاري
مقالــه حاضــر برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد پرســتاری 
کــودکان مــی باشــد، پژوهشــگران مراتــب ســپاس و قدردانــی خود 
را از کلیــه مــادران گرامــی شــرکت کننــده در پژوهــش و ســازمان 
ــن،  ــد. همچنی ــی دارن ــراز م ــتان بوشــهر اب ــروش اس ــوزش و پ آم

ــا حمایــت مــادی و معنــوی معاونــت تحقیقــات و  ایــن مطالعــه ب
فــن آوری دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر صــورت گرفــت.

تضاد منافع
ــه  ــچ گون ــه هی ــد ک ــي نماین ــام م ــه اع ــن مقال ــندگان ای نویس
تعــارض منافــع توســط نویســندگان در نــگارش ایــن مقالــه وجــود 

ــدارد. ن
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