
 
March-April 2017, Volume 5, Issue 1  DOI: 10.21859/ijpn-05011 

Study of Parenting Styles of Females Working in Hospitals 

Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences and 

Related Variables during Year 2014 
 

Zahra Karimi 1, Shayesteh Salehi 2,* 

 
1 MSc, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Isfahan 

Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran 
2 Associate Professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan Branch 

(Khorasgan) Islamic Azad University, Isfahan, Iran 

* Corresponding author: Salehi Shayeste, Associate Professor, Department of Nursing, School of 

Nursing and Midwifery, Isfahan Branch (Khorasgan) Islamic Azad University, Isfahan, Iran. E-mail: 

sh.salehi@khuisf.ac.ir 

Received: 20 Dec 2016    Accepted: 20 Jan 2017 

 
© 2017 Iranian Nursing Scientific Association (INA) 

Abstract 

Introduction: Parenting styles, as the most important and most fundamental factor shaping 

children's personality, are influenced by many factors including social, economic, and occupational 

experiences of parents. Considering job characteristics of females working in hospitals, this study 

aimed at investigating the parenting styles of females working in hospitals affiliated to Isfahan 

University of Medical Sciences and some relevant variables during year 2014. 

Methods: This was a correlational cross-sectional study, in which 202 females working in hospitals 

of Isfahan and having children with an age range of 1 to 11, were selected by convenience sampling 

method. All participants completed the questionnaire of demographic features and also Baumrind’s 

parenting style questionnaire. The information was analyzed based on descriptive and analytical 

statistic methods and also using the SPSS software Version 20. 

Results: The results revealed that participants received the highest average score in authoritative 

parenting style (32.4 ± 4.2), and the lowest in the authoritarian style (16.78 ± 6). Among the studied 

variables, age and number of children were negatively correlated with permissive parenting style 

score, and education level was positively correlated with permissive parenting style score. Other 

variables, however, were not significantly correlated with the parenting styles. 

Conclusions: Considering the job characteristics of females and the essential role of mothers in 

raising children, it is necessary to adjust working hours of females, in addition to training and 

promoting parenting skills and facilities. 
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 مقاله پژوهشی            روان پرستارینشریه 

رتبط م یرهایمتغ یو برخ مارستانیزنان شاغل در ب یفرزندپرور یسبکها یبررس

6939اصفهان درسال  یمنتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشک یمارستانهایدر ب

،*2 یصالح ستهی، شا1 یمیزهرا کر

 
 رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یپرستار ارشدکارشناس  1
 رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه پرستار ار،یدانش 2
: لیمی. ارانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه پرستار ار،یدانش ،یصالح ستهیشا: مسئول سندهینو *

 
 15/32/1096 :مقاله تاریخ پذیرش   03/39/1095 :مقاله تاریخ دریافت

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

و  دیگشایمخانواده اولین محیطی است که کودک در آن چشم به دنیا 

شخصیت کودک و رشد ذهنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی او در آن 

 با ریتأثهیچ بستری از نظر قدرت و گستردگی  .(1) ردیگیمشکل 

و  هامهارت. کودکان درون خانواده زبان، کندینمخانواده برابری 

و افراد در  رندیگیمارزشهای اجتماعی و اخالقی فرهنگ خود را یاد 

تمام سنین برای دریافت اطالعات، کمک و تعامل لذت بخش، به اعضای 

خانوادگی،  خشنودکنندهصمیمانه و  یهاارتباط. آورندیمخانواده روی 

 .کندیمسالمت جسمی و روانی را در سرتاسر دوره رشد پیش بینی 

درمقابل منزوی شدن از خانواده یا بیگانگی با آن اغلب با مشکالت رشد 

گذار بر زندگی فرزندان  ریتأث. والدین به مثابه عوامل (2) ارتباط دارد.

و در طول تاریخ مراقبت از کودک، آموزش، اعمال انضباط و  باشندیم

جزء عوامل اولیه و بنیادین  هاآن، اندداشتهر عهده مدیریت زندگی را ب

. پژوهشگران (0)شوند یمتغییر و اجتماعی نمودن کودک محسوب 

 یهاوهیشکه در بین عوامل مختلف شکل گیری شخصیت،  انددادهنشان 

 .(4)شوند یمعوامل محسوب  نیتریادیبنفرزند پروری از مهمترین و 

را با مشاهده  یابرجستهمطالعات طولی  ( کهBaumrindبامریند )

را  های فرزند پروریوالدین با فرزندان خود انجام داد شیوه یهاتعامل

 که والدین داندیمشامل رفتارهای گوناگون، متنوع، بهنجار و طبیعی 

. (2) برندیمبه منظور کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان به کار 

متفاوتی طبقه بندی شده  یهاصورتفرزند پروری والدین به  یهاوهیش

است. به طور کلی، پژوهشگران متعددی چهار شیوه فرزند پروری 

پاسخدهی ) نیوالداساسی مبتنی بر دو شاخص اصلی یعنی محبت 

 چکیده

 که متأثر از عوامل باشدیکودکان م تیشخص یریعوامل شکل گ نیتریادیو بن نیاز مهمتر نیوالد یفرزندپرور یهاوهیش :مقدمه

ر زنان شاغل د یشغل یهایژگی. لذا باتوجه به وباشدیم رهیو غ نیوالد یو تجارب شغل یاقتصاد ،یاجتماع تیازجمله وضع یمختلف

مرتبط با آن در  یرهایمتغ یو برخ مارستانیزنان شاغل در ب یفرزندپرور یسبکها یپژوهش حاضر به منظور بررس مارستان،یب

 .دیانجام گرد 1090اصفهان درسال  یمنتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشک یمارستانهایب

منتخب  یهامارستانینفر از زنان شاغل در ب 232که درآن تعداد  باشدیم یاز نوع همبستگ یلیتحل-یفیمطالعه توص نیا :روش کار

در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه اطالعات  یریساله داشتند به روش نمونه گ 1-11که کودک  1090شهر اصفهان در سال 

 قیب از طرمناس یلیو تحل یفیها با استفاده از آمار توصنمودند. داده لیرا تکمند یبامر یفرزندپرور یو پرسشنامه سبکها کیدموگراف

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز SPSSنرم افزار 

کسب نمودند  یاقتدارمنطق ینمره را در سبک فرزندپرور نیانگیم نیمطالعه نشان داد که شرکت کنندگان باالتر نیا یهاافتهی ها:افتهی

سن، سابقه کار و  ،یمورد بررس یرهایمتغ انمی از(. 87/16 ± 6بود ) یمربوط به سبک استبداد نیانگیم نیترنپایی و ،(4/02 ± 2/4)

 رانهیهلگس یو نمره سبک فرزندپرور التیتحص نیب نیرابطه معکوس داشت همچن رانهیسهلگ یرزندپرورتعداد فرزند با نمره سبک ف

 وجود داشت. میرابطه مستق

الوه است ع یمادران در پرورش فرزندان ضرور ینقش اساس نیو همچن مارستانیکار در ب یشغل یهایژگیتوجه به وبا  :یریجه گینت

 مارستانیزنان شاغل در ب یحجم و ساعات کار لیتعد نهیو اقدامات الزم در زم التیتسه ،یفرزندپرور یبر آموزش و ارتقاء مهارتها

 .ردیصورت پذ

 مارستانیزنان شاغل، ب ،یفرزندپرور واژگان کلیدی:

http://dx.doi.org/10.21859/ijpn-05011
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د انکردهدرخواست کنندگی( را طرح ریزی )رل والدین والدین( و کنت

دخالت والدین در تربیت  یهاوهیش. دایانا بامریند، روانشناس رشد، (5)

فرزندان را به سه سبک تقسیم کرده است: مقتدرانه، مستبدانه، سهل 

سبک  ( بعدهاMaccoby and Martinگیرانه. مک کوبی و مارتین )

مطالعات  .(6)سبک مسامحه کار  به نام اندکردهدیگری را نیز آشکار 

بین سبکهای فرزند پروری وطیف وسیعی از پیامدهای  انددادهنشان 

، خشونت (8)مدرسه تحصیلی از قبیل شایستگی و سازش یافتگی در 

و سالمت روانی دانش  (9)و رفتارهای خودکشی کودکان  (7) یخانگ

دیده شده که عالئم وسواس  نیهمچن ارتباط وجود دارد. (13)آموزان 

فکری و عملی و افکار اضطرابی رابطه مثبت معنی داری با شیوه 

فرزندپروری مستبدانه و سهلگیرانه و رابطه منفی معنی داری با شیوه 

. در مطالعه کمیجانی و همکاران دیده (11) فرزندپروری مقتدرانه دارد

شد که شیوه فرزندپروری مستبدانه و سهلگیرانه در والدین افراد دارای 

 .(12) شودیمین افراد عادی به کار گرفته اختالل سلوک بیشتر از والد

فرزند پروری است ممکن  یهاروشکنش خانوادگی که از جمله آن 

شرایط محیطی خارج از وضعیت خانواده قرار گیرد.  ریتأثاست تحت 

این شرایط را اگزوسیستم نامیده  (Bronfenbrenner)فنبرنر برون

اجتماعی و تاثیرات اجتماع  یهاشبکهاست که شامل محل کار والدین، 

فرزندپروری زمینه اجتماعی  یهاسبکبر  مؤثرجمله عوامل  از است.

، بخصوص ردیگیمکه روابط والدین و فرزندان در آن جای  باشدیم

. در (10) نیوالداجتماعی و تجارب شغلی  یهاشبکهرابطه زناشویی، 

مطالعه کریمی و همکاران دیده شد که بین سبکهای فرزند پروری زنان 

. (14)دارد پرستار و کادر اداری شاغل در بیمارستان تفاوت وجود 

خانجانی و محمودزاده نیز در پژوهش خود دریافتند که سبک 

از مادران  ترمقتدرانهفرزندپروری مادران خانه دار به طور معناداری 

خاصی را در تربیت فردی  یهاوهیش یاخانوادههر  .(15)باشد یمشاغل 

 یهاوهیشکه  هاوهیش، این ردیگیمو اجتماعی فرزندان خویش به کار 

از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی،  متأثر شوندیمفرزندپروری نامیده 

. در مطالعات تالشهای زیادی (13)باشد یموغیره  یاقتصاد سیاسی،

برای شناسایی متغیرهای اثرگذار در رفتار فرزندپروری صورت گرفته 

دریافتند که شرایط سخت  (Conger et al)است، کانگر و همکاران 

حالتهای  نیا .شودیمهیجانی والدین  یهایشانیپراقتصادی باعث 

هیجانی منفی به طور مستقیم بر ظرفیت والدین برای تربیت و ارتباط 

و در نهایت به ایجاد مشکالت سازگاری  گذاردیم ریتأثبا فرزندانشان 

نهایی همچون رفتار ضد اجتماعی، افسردگی، احساس خصومت و ت

نیز در یک  (Jackson et alهمکاران )جکسون و  .(16)شود یممنجر 

 یهانشانهمطالعه نتیجه گرفتند که افزایش رفاه مادران باعث کاهش 

. بنابراین عوامل (18)است فرزندپروری  یهاوهیشافسردگی و بهبود 

مختلفی از جمله سطح درآمد و رفاه، رضایت شغلی، تحصیالت، سالمت 

. بر (19-18)گذارند یم ریتأثروانی و ... بر شیوه تربیتی مادران شاغل 

به ویژه مادرانی که )طبق برخی از مطالعات نقش نظارتی مادر شاغل 

بر روی ابعاد مختلفی  (ساعات طوالنی در طول روز خارج از منزل هستند

به  و ابدییمران غیر شاغل بسیار کاهش از زندگی کودک نسبت به ماد

واسطه این نظارت کمتر احتمال افزایش مشکالت رفتاری و تفاوت در 

. درصورتیکه مادرها از (23) .شودیمفرزند پروری بیشتر  یهاسبک

 دانفرزن شغل خود لذت ببرند وخود را به تربیت فرزندان متعهد بداند،

آنها رشد مطلوبی خواهند داشت، عزت نفس باال، روابط خانوادگی و 

 یاشهیکل، عقایدی که از لحاظ جنسیتی کمتر ترمثبتهمساالن 

، ونمرات بهتر در مدرسه خواهند داشت. اما در صورتیکه اشتغال اندشده

فشار زیادی بربرنامه مادر وارد آورد یا به دالیل دیگری استرس زا باشد، 

. با توجه به (2) رندیگیمکودکان در معرض خطر تربیت نامناسب قرار 

به دلیل ویژگیهای خاص شغلی از  هامارستانیباینکه زنان شاغل در 

جمله شیفتهای کاری در گردش و زیاد بودن ساعت کاری متحمل بار 

 یهاوهیش، ممکن است باشندیمدر محیط کاری خود  سنگینی

 ییهایکاستنسبت به زنان شاغل دیگر نواقص و  هاآنفرزندپروری 

دیده شده شغل پرستاری به خصوص پرستاری از  مثالً داشته باشد،

بیماران پرخطر اضطراب زیادی را به پرستاران وارد کرده که این 

ن بگذارد، همچنین بی ریتأثدی آنان در روابط والد فرزن تواندیماضطراب 

فرزند پروری کنترل  یهاوهیشاضطراب والدین بخصوص مادران و 

رابطه مثبت  شودیمکننده که خود باعث افزایش اضطراب فرزندان 

 یهاوهیشلذا پژوهش حاضر با هدف بررسی  .(21)دارد وجود 

فرزندپروری زنان شاغل در بیمارستان و برخی متغیرهای مرتبط با آن 

منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در  یهامارستانیبدر 

 انجام گردید. 1090سال 

روش کار

ژوهش ، جامعه پباشدیمتحلیلی از نوع همبستگی -این مطالعه توصیفی

نان شاغل در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی را ز

ساله بودند تشکیل داد، پس از اخذ  11-1اصفهان که دارای کودک 

مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رضایت آگاهانه 

، به صورت تصادفی سه بیمارستان از فهرست بیمارستانهای هانمونهاز 

نفر از  232شگاه علوم پزشکی انتخاب شد، سپس تعداد وابسته به دان

زنان شاغل در این مراکز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند 

و پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه سبکهای فرزندپروری 

ورود به مطالعه شامل: شاغل بودن  یارهایمع بامریند را تکمیل نمودند.

درمانی یا واحدهای اداری  یهابخشزنان مورد مطالعه در 

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و داشتن فرزند  یهامارستانیب

پرسشنامه دموگرافیک  ساله و تمایل به شرکت در پژوهش بود. 1-11

توسط محقق و با توجه به نظر اساتید دانشکده پرستاری و مامایی 

روایی آن توسط  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان تنظیم گردید و

 قرار گرفت. دییتأاعضای هیئت علمی این دانشکده مورد 

ماده آن به  13ماده است که  03پرسشنامه فرزندپروری بامریند دارای 

 یاستبدادماده به شیوه  13سهلگیرانه(، مطلق )شیوه آزادگذاری 

مقتدرانه( والدین ) یمنطقماده دیگر به شیوه اقتدار  13مستبدانه( و )

. والدین با مطالعه هر ماده نظر خود را برحسب یک شودیممربوط 

. شودیمنمره گذاری  4تا  3مشخص می کنندکه از  یادرجه 5مقیاس 

)به نقل از بیرامی و بهادری  1998سال  در (Bouri) یبور

خسروشاهی( پایایی پرسشنامه مزبور را با استفاده از روش بازآزمایی در 

برای  %76برای شیوه سهل گیری،  %71ن مادران به ترتیب برای بی

برای شیوه مقتدرانه و دربین پدران به ترتیب  %87شیوه استبدادی و 

برای  %77برای شیوه استبدادی و  %75برای شیوه سهل گیری،  88%

. درمطالعه فراهینی و همکاران اعتبار این (22)شیوه قاطع گزارش نمود 

برای الگوی اقتدارمنطقی،  3.84پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 



صالحیو  کریمی  

0 

 

برای الگوی سهلگیرانه به دست  3.86برای الگوی استبدادی و  3.82

 SPSSبا استفاده از نرم افزار  جمع آوری شده یهاداده .(20) آمد.

طبقه بندی و خالصه شده و با استفاده از آزمونهای آماری شامل آزمون 

تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، 

 شد. تجزیه و تحلیل

هاافتهی

، میانگین سابقه 86/00±  6/5کنندگان در مطالعه میانگین سن شرکت 

گزارش  58/1±  68/3 ، میانگین تعداد فرزندان80/9±  0/5کار آنها 

 درصد از شرکت کنندگان تحصیالت لیسانس داشتند، 2/71شد. 

درصد و باالترین سطح  9/9سطح تحصیالت، دیپلم با فراوانی  نیترنییپا

درصد نیز درامد  9/57درصد بود، 4 یفراوانتحصیالت فوق لیسانس با 

ماهیانه خانواده خود را بین یک تا دو میلیون گزارش نمودند. پرستاران 

درصد از آنها  0/70که  شدندیمدرصد از شرکت کنندگان را شامل  53

میانگین نمره سبکهای فرزندپروری شرکت  شیفت در گردش داشتند.

نشان داده شده است، همانطور که مالحظه  1جدول کنندگان در 

باشد یمباالترین میانگین مربوط به سبک فرزندپروری قاطع  شودیم

(2/4 ± 4/02.) 

 شرکت کنندگان یفرزندپرور ینمره سبکها نیانگیم :1جدول 

 انحراف معیار میانگین سبک فرزندپروری

 5/8 4/17 گیرانهسهل

 6 7/16 استبدادی

 2/4 4/02 قاطع

 

که بین نمره  دهدیمضریب همبستگی پیرسون نشان  2جدول در 

، سابقه کار و تعداد فرزند رابطه نه با سنسبک فرزندپروری سهلگیرا

معکوس وجود داشت، اما نمره سبک فرزندپروری استبدادی و قاطع با 

ب نداشتند. ضریمتغیرهای سن، سابقه کار و تعداد فرزند رابطه معنادار 

همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد که بین تحصیالت و نمره سبک 

فرزندپروری سهلگیرانه رابطه مستقیم وجود دارد اما بین تحصیالت و 

نمره دو سبک دیگر رابطه معنادار وجود نداشت. بین درامد و نمره 

جدول ) هیچکدام از سبکهای فرزندپروری رابطه معنادار وجود ندارد.

مستقل نشان داد بین نوع شیفت پرستاران و نمره سبکهای  t(. آزمون 0

جدول نداشت )فرزند پروری آنان از لحاظ آماری رابطه معنادار وجود 

4.) 

 

 یفرزندپرور یسن، سابقه کار و تعداد فرزند با سبکها نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر :2جدول 

 تعدادفرزند سابقه کار سن سبک فرزندپروری

 r P value r P value r P value 

 345/3 -140/3 337/3 -195/3 322/3 -161/3 سهلگیرانه

 696/3 327/3 080/3 366/3 531/3 347/3 استبدادی

 453/3 -354/3 271/3 373/3 673/3 329/3 قاطع

 

 یفرزندپرور یبا سبکها انهیو درآمد ماه التیتحص نیب رمنیاسپ یهمبستگ بیضر :3جدول 

 درامد ماهیانه تحصیالت فرزندپروری یهاسبک

 r P value r P value 

 299/3 -384/3 315/3 181/3 سهلگیرانه

 605/3 -304/3 643/3 -300/3 استبدادی

 163/3 131/3 630/3 308/3 قاطع

 

 فتینوع ش کیبه تفک یفرزند پرور ینمره سبکها نیانگیم :4جدول 

 مستقل tآزمون  پرستاران شیفت در گردش پرستاران شیفت ثابت سبک فرزند پروری

 t P value انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 65/3 45/3 2/8 5/19 1/6 8/17 سهلگیرانه

 55/1 6/3 8/6 0/16 4/5 2/15 مستبدانه

 6/3 50/3 32/4 4/00 1/4 9/02 مقتدرانه

 

بحث

در این پژوهش مادران مورد مطالعه نمرات باالتری را در سبک 

آنها به استفاده از  دهدیمفرزندپروری قاطع گزارش نمودند که نشان 

یافته با پژوهش خدابخش و  نیا این سبک تمایل بیشتری دارند،

در پژوهش خود دریافتند که سبک قاطع  هاآن، باشدیمهمسو  جعفری

. همچنین (24)در میان مادران شاغل از فراوانی بیشتری برخوردار است 

جانی و محمودزاده که به مقایسه سبکهای این یافته با مطالعه خان

فرزندپروری در زنان شاغل و خانه دار پرداخته، همسو بوده است در 

مطالعه آنها نیز میانگین نمره سبک فرزندپروری مقتدرانه در مادران 



 6931 فروردین و اردیبهشت، 6، شماره 5، دوره روان پرستاری نشریه

 

4 

 

. ولد (15)شاغل به طور معناداری بیشتر از دو سبک دیگر بوده است 

که  کندیم، تاکید (Bianchi) یانچیببه نقل از ( Waldfogel)فوگل 

زنان ناسازگاری بین کار و زندگی را به وسیله تغییراتی که در شغلشان 

به شکل نیمه وقت کار  مثالً، رسانندیمبه حداقل  کنندیمایجاد 

 (25). کنندیمو در واقع کنترلشان بر زندگی کودک را حفظ  کنندیم

یافته دیگر این پژوهش رابطه معکوس بین نمره سبک فرزندپروری 

سهل گیرانه با سن و سابقه کار و تعداد فرزند است که این یافته را 

تبیین کرد که با افزایش سن و سابقه کار و تعدادفرزند گونه  این توانیم

به دلیل افزایش تجربه مادران در زمینه تربیت فرزند گرایش مادران به 

سبک سهلگیرانه که از ویژگیهایش گرمی و محبت زیاد و کنترل کم بر 

کمتر شده است. رفتار والدین با اولین فرزند خود با  باشدیمفرزند 

 ، انتظارات وهانگرشندان بعدی دارند متفاوت است، رفتاری که با فرز

 که یاتجربه نتیجه در – آنان نگرانیهای نیز و –مهارتهای فرزندپروری 

 .(10) کندیم تغییر آورندیم دست به اول فرزند با

پژوهش حاضر همچنین نشان داد که وضعیت درآمد ماهیانه خانواده با 

هیچکدام از سبکهای فرزندپروری رابطه معنادار ندارد، که این یافته با 

ه با تربیتی مستبدان یهاوهیشسایر محققان مبنی بر بهبود  یهاپژوهش

به دلیل  احتماالًکه  (28, 26)ندارد افزایش در آمد خانواده همخوانی 

بر فرزندپروری مثل خصوصیات شغلی  مؤثر یهامؤلفهدیگر  ریتأث

بین تحصیالت و نمره سبک فرزندپروری سهلگیرانه رابطه  .باشدیم

ستقیمی وجود داشت، اما بین تحصیالت و نمره دو سبک دیگر رابطه م

معنادار وجود ندارد که این یافته نیز با مطالعات دیگر محققان که نشان 

دادند افزایش رفاه مادران، سطح تحصیالت و رضایت شغلی و سالمت 

, 18)ندارد همخوانی  شودیمفرزندپروری  یهاوهیشروانی باعث بهبود 

، مطالعه باشدیمناهمسو  . همچنین با مطالعه خدابخش و جعفری(19

آنها نشان داد که اکثر والدین مقتدر و قاطع دارای تحصیالت دانشگاهی 

 یترنییپاو دیپلم بوده در مقابل، والدین سهل گیر از تحصیالت 

ه است ک تبیین احتمالی برای این ناهمخوانی این کی .(24)برخوردارند 

مادران با تحصیالت باالتردر محیط کار بیمارستان در  احتماالً

قرار دارند که باعث  یترتنشموقعیتهای شغلی پر مسئولیت و پر 

بیشتر مستعد تعارض نقشی کار و خانواده که بسیاری از زنان  شودیم

شاغل درگیر آن هستند، باشند و نتوانند الگوی فرزندپروری صحیحی 

 د.داشته باشن

نتیجه گیری

علی رغم وجود  هایمارستانباین پژوهش نشان داد که مادران شاغل در 

 اندتوانستهبیمارستان  جسمی و روحی کار در محیط هاییسخت

همچنان نگرش فرزندپروری صحیح و کارآمدی داشته باشند و همانطور 

که نتایج این مطالعه نشان داده سبک فرزندپروری قاطع را بیشتر به 

کار برند، که نشان از تعهد باالی آنها هم به شغل خود و هم به سبک 

فرزندپروری خود دارد. همچنین علی رغم اینکه مطالعات زیادی نشان 

 هاییوهشکه افزایش سطح تحصیالت مادران باعث بهبود  اندداده

در این مطالعه دیده شد که با افزایش سطح  شودیمفرزندپروری 

تحصیالت تمایل به سبک فرزندپروری سهل گیرانه هم بیشتر شده که 

ممکن است به دلیل افزایش بار کاری و مسئولیتها با افزایش سطح 

ن باشد، با توجه به اینکه در تحصیالت در زنان شاغل در بیمارستا

مطالعات مختلف دیده شده که سبک فرزندپروری سهلگیرانه با 

مشکالت رفتاری کودکان نظیر اختالل بیش فعالی و نقص توجه، 

لذا  (27)اختالل اضطراب جدایی، وسواس فکری و عملی رابطه دارد 

باید عالوه بر آموزش و ارتقاء مهارتهای فرزندپروری در این زنان و 

حجم و ساعات تسهیالت و اقدامات الزم در زمینه تعدیل  یشانهاخانواده

 کاری زنان شاغل در بیمارستان صورت پذیرد.

 سپاسگزاری

 و چمران بدین وسیله محققان از زنان شاغل در بیمارستانهای فارابی،

کاشانی شهر اصفهان که در انجام این پژوهش همکاری نمودند تشکر و 

 .نمایندیمقدردانی 

 تضاد منافع

تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود ندارد.هیچ گونه 
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