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ﭼﻛﯾده
در ﭘژوھش ﺣﺎﺿر ھدف ﮐﻠﯽ ﻣﺣﻘﻘﯾن ،ﺑررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﺑﮏھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری ﺑر ﻣﯾزان ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺟواﻧﺎن  ١٨ﺗﺎ  ٢٣ﺳﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻣﺗﻐﯾرھﺎی اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺷﺎﻣل :ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺳﺑﮏھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری ،ﻣﺗﻐﯾر واﺑﺳﺗﮫ :ﻣﯾزان ﭘرﺧﺎﺷﮕری و اﺑزار
ﭘژوھش را ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری و ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدادﻧد .اﯾن ﭘژوھش از ﻧوع ﮐﺎرﺑردی ﻏﯾرآزﻣﺎﯾﺷﯽ و
ﺗوﺻﯾﻔﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫای ﺑوده و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ:ﺑﯾن ﻣﯾزان ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺑﺎ ﺳن ﺟواﻧﺎن در ﺧﺎﻧوادهھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ،
ﻣﺳﺗﺑد و ﺑﺎ اﻗﺗدار ﻣﻧطﻘﯽ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻣﺳﺗﺑد اﯾن ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺛﺑت و در ﺧﺎﻧوادهھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺑﺎ
اﻗﺗدار ﻣﻧطﻘﯽ ،ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﯾن ﻣﯾزان ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺟواﻧﺎن در ﺳﺑﮏھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﺎداری وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ درﺟﮫ
اطﻣﯾﻧﺎن  ٩٩درﺻد واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ از ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردهاﻧد ،ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ اﻓزاﯾشﯾﺎﻓﺗﮫ
درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﯽداری ﺑﯾن ﻣﯾزان ﭘرﺧﺎﺷﮕری در دﯾﮕر ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﻣﺷﺎھده ﻧﺷده اﺳت.
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ﻣﻘدﻣﮫ
ﺧﺎﻧواده ﯾﮑﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن ﻋواﻣل ﺷﮑلﮔﯾری ﺷﺧﺻﯾت اﻓراد اﺳت .ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳﯾﺎر و ﻋﻣﯾﻘﯽ را در رﻓﺗﺎر اﻓراد ﻣﯽﮔذارﻧد.
در دھﮫ  ١٩٤٠روﻧد ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری در ﺟﮭت آﺳﺎنﮔﯾری و اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری ﺑﯾﺷﺗر دﮔرﮔون ﺷد .در اﯾن دھﮫ ﻧظرﯾﮫھﺎی
ﻓرزﻧدﭘروری زﯾر ﻧﻔوذ ﻣﮑﺗب رواﻧﮑﺎوی ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑﺎﻟدوﯾن در ﺗﺣﻘﯾق ﺧود ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٤٥اﻧﺟﺎم داد ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ
ﻧﮕرشھﺎی ﭘذﯾرﻧده و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ واﻟدﯾن اﻣﮑﺎن رﺷد را ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر ﻣﯽرﺳﺎﻧد .درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﻓرزﻧدان اﯾن واﻟدﯾن رﺷد ذھﻧﯽ ،اﺑﺗﮑﺎر،
اﻣﻧﯾت و ﻋﺎطﻔﯽ ﻓزاﯾﻧدهای را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد .واﻟدﯾن ﺳﻠطﮫ ﺟو )ﻣﺳﺗﺑد( و طرد ﮐﻧﻧده ﻓرزﻧدان ﺳرﮐش ،ﭘرﺧﺎﺷﮕر و ﺳﺗﯾزه ﺟو
دارﻧد )ﭘروﯾن و ﺟﺎن اﻟﯾور .(١٣٨١
ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده اﺛری ﻋﻣﯾق و ﭘﺎﯾدار در ﭘﯽ رﯾزی رﻓﺗﺎر ﮐودک و ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن روح زﻧدﮔﯽ و آراﻣش دروﻧﯽ او دارد.
ﮐودک در ﺧﺎﻧواده زﺑﺎن ﻣﯽآﻣوزد و ﺑرﺧﯽ از ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺧﺻﻠتھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون را ﮐﺳب ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ﭼﮫ ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن
دﻧﯾﺎ دارای واﻟدﯾن ھﺳﺗﻧد ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺟرﺋت ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋده ﻣﻌدودی از اﯾن واﻟدﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﺗرﺑﯾت ﮐردن و ﻣرﺑﯽ ﺑودن را
دارا ھﺳﺗﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﭼﮫ ھﻣﮫ واﻟدﯾن دﻧﯾﺎ ﺧواھﺎن ﺧﯾر و ﺳﻌﺎدت ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ ﺻداﻗت و زﺣﻣت زﯾﺎد و ﻧﯾز ﺑر
ﺣﺳب ﺷراﯾط زﯾﺳﺗﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﺗﺎ ﺳرﺣد اﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐوﺷﻧد ﺗﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﮐودﮐﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺣو
اﺣﺳن ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد ،وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن اﻣر اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐﻣﺑود و ﮔﺎھﯽ ﻋدم آﮔﺎھﯽھﺎی درﺳت از روشھﺎی ﺗرﺑﯾﺗﯽ ،ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﻌﮑوس ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد.
ﻧوﺟواﻧﯽ ،ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً دھﮫ دوم زﻧدﮔﯽ را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻣرﺣﻠﮫای ﺣﺳﺎس در رﺷد اﻧﺳﺎن اﺳت ،اﻣﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗوﺳط واﻟدﯾن ،ﻣراﻗﺑﯾن و
ﺑﮫطور ﺟدی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣورد ﻏﻔﻠت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ھرﮔوﻧﮫ ﻏﻔﻠت در اﯾن دوران ﮔﺎه ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ ﻓراﮔﯾری )ﻣﺎﻧﻧد
اﻓﺳردﮔﯽ ،رﻓﺗﺎر ﺿد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﭘرﺧﺎﺷﮕری و (...را ﻣوﺟب ﻣﯽﺷود .رﻓﺗﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺳﺎﺧت ﻓﮑری
و ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺧﺗﻠف ﺑرﺟﺎی ﻣﯽﮔذارد ،ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻋﮑساﻟﻌﻣلھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ھﻣﺎن ﻣﺣﯾطﯽ
اﺳت ﮐﮫ در آن ﭘرورشﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد )ﺧداﯾﺎری ﻓرد.(١٣٨٥ ،
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل رواﺑط واﻟدﯾن و ﮐودک ﯾﮑﯽ از ﺑﺣثھﺎی ﻣﮭم رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ رﻓﺗﺎر واﻟدﯾن
اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف دارد و ﻓﻘط ﺷﺎﻣل ﺗﻐﯾﯾرات ﯾﮑﻧواﺧت ﻣﯽﺷود ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھم ﻓرزﻧدان ﺧودﺷﺎن را دوﺳت ﺑدارﻧد و ھم
اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ را طرد ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﻋﯾن دوﺳت داﺷﺗن آﻧﺎن ،در اﻧﺿﺑﺎط ﺳﺧتﮔﯾری ﮐﻧﻧد.
ﭘﺎﺳﺦ ﮐودک ﻧﯾز ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫ از رﻓﺗﺎر واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾت آﻧﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﭘﯾدا ﻧﻣﯽﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﺣﺻل ﺗرﮐﯾب ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﯽﺑﺎﺷد )ﺷﻌﺎری ﻧژاد.(١٣٧٤ ،
در اﯾن ﭘژوھش ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ راﺑطﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری ﺑﺎ ﻣﯾزان ﭘرﺧﺎﺷﮕری در ﻧوﺟواﻧﺎن  ٢٣-١٨ﺳﺎل ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻓرﺿﯾﮫھﺎی ﭘژوھش
ﺑﯾن ﺷﯾوه ﻓرزﻧدﭘروری دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺎ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻧوﺟواﻧﺎن راﺑطﮫ ﻣﻌﻧﺎداری وﺟود دارد.
ﺑﯾن ﺷﯾوه ﻓرزﻧدﭘروری دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑﺎ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻧوﺟواﻧﺎن راﺑطﮫ ﻣﻌﻧﺎداری وﺟود دارد.
ﺑﯾن ﺷﯾوه ﻓرزﻧدﭘروری ﺑﺎ اﻗﺗدار ﻣﻧطﻘﯽ و ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻧوﺟواﻧﺎن راﺑطﮫ ﻣﻌﻧﺎداری وﺟود دارد.
ﺟو ﻋﺎطﻔﯽ ﺧﺎﻧواده و اﻧواع آن
ﻣﻧظور از ﺟو ﻋﺎطﻔﯽ ﺧﺎﻧواده ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ درک اﺣﺳﺎﺳﺎت ھﻣدﯾﮕر و ﮐﯾﻔﯾت ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎطﻔﯽ اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده اﺳت .اﯾﻧﮑﮫ
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ دارﻧد و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھم اﺑراز ﻋﻼﻗﮫ ﻧﻣوده و ﻧﯾز ﭼﮕوﻧﮕﯽ دﺧﺎﻟت ﯾﺎ ﻋدم
دﺧﺎﻟت آﻧﮭﺎ در ﮐﺎرھﺎی ھم و ھﻣﮑﺎری ﯾﺎ رﻗﺎﺑت آﻧﮭﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﺟو ﻋﺎطﻔﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺧﺎﻧواده راﺑطﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧت
ﺧﺎﻧواده دارد .ﺳﺎﻟوادور ﻣﯾﻧوﭼﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده درﻣﺎﻧﮕر ٣ﻣطرح در دھﮫھﺎی اﺧﯾر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده وﻗﺗﯽ از ﺳﺎﺧت ﺧﺎﻧواده
ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد ﺑر ﺷﯾوهھﺎی ﻣراوده ﯾﺎ ﻣﯾﺎن-ﮐﻧشھﺎی اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد .وﻗﺗﯽ از ﺟو ﻋﺎطﻔﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﻣﻧظورﻣﺎن
ﭼﯾزی ﺟز ھﻣﺎن ﮐﯾﻔﯾت ﻣﯾﺎن-ﮐﻧشھﺎی اﻋﺿﺎ ﻧﯾﺳت )ﻣوﺳوی و رﺿﺎﯾﯽ.(١٣٧٣،
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در واﻗﻊ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧواده از ﭼﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ﻧﺣوه ﺷﮑلﮔﯾری رﻓﺗﺎر و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐودک ﻧﯾز ﻣﺗﻔﺎوت
ﺧواھد ﺑود .ﮔرﻣﯽ ،ﺗﻌﻠق ،واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺷدﯾد ،آزادی ،ﺳﺧتﮔﯾری ،ﻣداﺧﻠﮫ ،ﭘذﯾرش و اﻧﺗظﺎرات واﻟدﯾن از ﮐودﮐﺎن ﮐﯾﻔﯾت اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر
را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد.
از ھﻣﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣﯽﺗوان ﺧﺎﻧواده و ﺟو ﻋﺎطﻔﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر آن را ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد:
اﻟف :ﺧﺎﻧواده اﺳﺗﺑدادی )ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﺷدﯾد(
در ﺧﺎﻧوادهھﺎی اﺳﺗﺑدادی ﺑر ﻗدرت و اﺣﺗرام واﻟدﯾن ﺑﯾش از اﻧدازه ﺗﺎﮐﯾد ،و ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻓردﯾت اﻋﺿﺎ ﻧﻣﯽﺷود و ﻣﻌﻣوﻻ ً ھﻣﮫ اﻓراد
ﺑدون ﭼون و ﭼرا از ﻓردی ﮐﮫ ﻧﻘش ﻏﺎﻟب و ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده را در ﺧﺎﻧواده دارد ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧوع ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑﯾﺎﻧﮕر رواﺑط
ﻣﻌﯾوب واﻟدﯾن ﺑﺎ ﻓرزﻧدان ﺑوده و ﻗواﻧﯾن ﺧﺷﮏ و ﻣﺣدودﮐﻧﻧده و ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ ﺑﮫ ﺷدت ﺣﺎﮐم اﺳت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ دﯾﮕر
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺣق اﺑراز ﻋﻘﯾده ﺧود را ﻧدارﻧد .ﮐودﮐﺎن ﭘرورشﯾﺎﻓﺗﮫ در اﯾن ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣؤدب ﺑودن ﺧﺟﺎﻟﺗﯽ و از ﻧظر
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻏﯾر ﻣﺛﺑت ،درﻣﺎﻧده ،ﺑﺳﯾﺎر ھمرﻧﮓ و ﻓﺎﻗد ﮐﻧﺟﮑﺎوی و ﺧﻼﻗﯾت ھﺳﺗﻧد.
ھﺎﻓﻣن ٤در ﺗﺣﻘﯾق ﺧود ﭘﯾراﻣون اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﮔﯾرد ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ﻣﺳﺗﺑد ﭘرورش ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد ﻣﻌﻣوﻻ ً ﻣطﯾﻊ و
ﻓرﻣﺎنﺑردارﻧد وﻟﯽ در اﮐﺛر ﻣوارد رﻓﺗﺎر آﻧﺎن ﺗوأم ﺑﺎ ﭘرﺧﺎﺷﮕری اﺳت .اﯾن ﮐودﮐﺎن اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و از ﺧود اﺳﺗﻘﻼل
ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارﻧد و آﻧﮭﺎ در ﺑﯾن ھﻣﺑﺎزیھﺎی ﺧود ﻣﺣﺑوﺑﯾت زﯾﺎدی ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯽآورﻧد ،از ﺛﺑﺎت ﻋﺎطﻔﯽ ﮐﻣﺗری ﺑرﺧوردارﻧد و ﺑﺎﻷﺧره
ﮔراﯾش ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ اﻧﺣراﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ھر ﻧوع ﻣﺣﯾط ﻣﺳﺗﺑدی وﯾژﮔﯽھﺎی ﻓوق را در ﮐودﮐﺎن
ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽآورد زﯾرا ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﻌﺿﯽ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺟو اﺳﺗﺑدادی ﺣﺎﮐم ﺑر ﺧﺎﻧواده ھﻣراه ﺑﺎﻣﺣﺑت و ﻋﺎطﻔﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﮐودﮐﺎن از ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮭﺗری ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ آﻣوزش ﻧﯾز ﻋﻼﻗﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد .آﻧﭼﮫ
ﻣﺳﻠم اﺳت ﻧﻣﯽﺗوان در ﮐودﮐﺎن ﭘرورشﯾﺎﻓﺗﮫ در ھﻣﮫ ﺧﺎﻧوادهھﺎی اﺳﺗﺑدادی ﺑرداﺷﺗﯽ ﯾﮑﺳﺎن داﺷت.
ب :ﺧﺎﻧوادهھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ )آزادﻣﻧش(
ﮐﻠﻣﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺧﺎﻧواده اطﻼق ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در آن ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده در اﺟرای اﻣور زﻧدﮔﯽ دارای ﺣﻘوق
ﯾﮑﺳﺎن و اﻣﺗﯾﺎزات ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﯾﮑﺳﺎن و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷدهای ھﺳﺗﻧد و در اﯾن ﻗﺑﯾل ﺧﺎﻧواده ﮐودﮐﺎن در اﻋﻣﺎل و اﻓﮑﺎر ﺧود از اﺳﺗﻘﻼل ﺑﯾﺷﺗری
ﺑرﺧوردارﻧد .ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑرای ﻋﻘﺎﯾد آﻧﮭﺎ اﺣﺗرام ﻗﺎﺋل ﻣﯽﺷوﻧد .اﻟﺑﺗﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ در ﻣﺣﯾط ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آزادی
ﻧﺎﻣﺣدود ﻧﯾﺳت زﯾرا در ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧوادهای اﮔر ﻣﺣدودﯾتھﺎ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷوﻧد و اﻓراد ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرای دﯾﮕران ﻗﺎﺋل ﻧﺷوﻧد اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ھﻣﮫ اﻓراد
دﺳتﺧوش دﮔرﮔوﻧﯽ و اﺧﺗﻼل ﻣﯽﺷوﻧد .ﮐودﮐﺎن ﻧﯾز در آﯾﻧده ﺑﺎ ﻣوازﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود در ﺗﻌﺎرض ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
طﺑق ﮔزارش ﺳﯾﻣوﻧد ٥ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧوادهھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﭘرورش ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد ﻣﻌﻣوﻻ ً از ﻧظر ﻧﻣرات درﺳﯽ و ﺣﺗﯽ ﺑﮭره
ھوﺷﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﭘرورشﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮭﺗری دارﻧد .اﯾن ﮐودﮐﺎن از ﺣس ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﺑﯾﺷﺗری
ﺑرﺧوردارﻧد ،ﺧﻼق و ﺗﮏرو ھﺳﺗﻧد ،در ﺑﯾن ھﻣﺳﺎﻻن ﺧود ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد و ﺑﺎﻷﺧره ﻣﯽﺗواﻧﻧد رھﺑری ﮔروه ھﻣﺳﺎﻻن
ﺧود را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺻف اﮔر در ﻣﺣﯾط دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐودﮐﺎن از آزادی اﻓراطﯽ و ﺑﯽﺑﻧدوﺑﺎری ﺑﮭرهﻣﻧد ﺑﺎﺷﻧد ﺑرای
ﺣﻘوق دﯾﮕران اﺣﺗرام ﻗﺎﺋل ﻧﻣﯽﺷوﻧد .در ﺑراﺑر ھﻣﺳران ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﺎﻷﺧره ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ و درس ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺧﺎﻧوادهھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﭘرورش ﮐودﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﺳﺎﻟم ﻣﺳﺗﻠزم ﭘﯾروی از
اﺻول و اﻧﺿﺑﺎط اﺳت).اﺣدی و ﺑﻧﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ(١٣٨٨ ،
ج :ﺧﺎﻧواده ﺑﺎ اﻗﺗدار ﻣﻧطﻘﯽ
اﯾن ﮔروه از واﻟدﯾن ھم ﭘذﯾرﻧده و ھم ﭘﺎﺳﺦدھﻧده ھﺳﺗﻧد .از ﻧظر ﺳﺑﮏ درﺧواﺳتﮐﻧﻧدﮔﯽ ﻧﯾز در ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗرار دارﻧد ،ﻗواﻧﯾن
واﺿﺢ و روﺷﻧﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻓرزﻧدان را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽﮐﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﻓرزﻧدان را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽﮐﻧﻧد آﻧﮭﺎ اﺻول ﺑﻧﯾﺎدی
ﻗواﻋد و ﻣﺣدودﯾتھﺎﯾﺷﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھﻧد.

٢. Halfman
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اﯾن واﻟدﯾن ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی رﺷدی ﻓرزﻧدان ﺳﺎزﮔﺎر ھﺳﺗﻧد و ارزش زﯾﺎدی ﺑﮫ رﺷد ﺧودﻣﺧﺗﺎری ﻣﯽدھﻧد .در اﯾن ﺳﺑﮏ واﻟدﯾن
ﻓرﺻتھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﯽدھﻧد ﺑرای آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ را در ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و اﺳﺗﻘﻼل ﻧﯾروﻣﻧد ﮐﻧﻧد .اﺳﺗﻧﺑرگ و ھﻣﮑﺎران ) (١٩٨٩در
ﻣطﺎﻟﻌﮫای ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﭘروری ﺑﺎ اﻗﺗدار ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﮫ رﺷد ﺑﻠوغ روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ در ﻧوﺟواﻧﺎن و در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت در
ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺷود.
ﺑﺎﻣرﯾﻧد ) (١٩٩١درﯾﺎﻓت ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺑﺎ اﻗﺗدار ﻣﻧطﻘﯽ ،ﺑﭼﮫھﺎﯾﯽ دارﻧد ﮐﮫ اﻏﻠب ﺳﺎزﮔﺎر ،ﺧوش رو ،ﻣﺳﺋوﻟﯾتﭘذﯾر و ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺧود
ھﺳﺗﻧد و ﺟﮭتﮔﯾریھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﯽﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺳن ﻧوﺟواﻧﯽ ﻣﯽرﺳﻧد ﺑﮫطور ﻣﻧطﻘﯽ رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺧوﻧﮕرم
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺑﺎﻣرﯾﻧد ﻧﺷﺎن داد ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن ﻣﻘﺗدر داﺷﺗﻧد ،از رﺷد ﺧوﺑﯽ ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد ،در ﺗﮑﻠﯾف
ﺟدﯾد اﻋﺗﻣﺎدﺑﮫﻧﻔس داﺷﺗﻧد و ﮐﻣﺗر رﻓﺗﺎر ﻧﻘش ﺟﻧﺳﯽ ﻏﺎﻟﺑﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن دادﻧد .ﭘژوھشھﺎی دﯾﮕر ارﺗﺑﺎط ﻣﺛﺑت ﺑﯾن ﻓرزﻧدﭘروری ﺑﺎ
اﻗﺗدار ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳﺎلھﺎی ﻗﺑل از ﻣدرﺳﮫ را ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺷﯾوه ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از
ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ در ﺳﻧﯾن ﺑﺎﻻﺗر ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺳن دﺑﯾرﺳﺗﺎن ارﺗﺑﺎط دارد.
ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ دﯾﮕران ﺻورت ﮔﯾرد ،اطﻼق ﻣﯽﺷود )ﮐوﮐﺎرو،
ﺑرﻣن و ﮐﺎووﺳﯽ .(١٩٩٧ ،در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﮫ از ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣده اﺳت "ﺗﻌﻣد در رﻓﺗﺎر" و "آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ
دﯾﮕران" ﻣدﻧظر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
دﺳﺗﮫﺑﻧدیھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﺗظﺎھر رﻓﺗﺎر ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت و اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﭘرﺧﺎﺷﮕری را
ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺻورتھﺎی زﯾر ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﻧﻣود:
ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ
ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم
ﭘرﺧﺎﺷﮕری راﺑطﮫای و ﭘرﺧﺎﺷﮕری اﺑزاری
ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﻋﺑﺎرت اﺳت از آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺗﻌﻣدی ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺷﺎر ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﻼحھﺎی آﺗﺷﯾن ﺑﺎ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻧظﯾر ﮐﺗﮏ زدن ،ھل
دادن ،ﻟﮕد زدن و)...زای ﻓﺎرﻣر ﮐﺎرﯾﻧز(٢٠٠٣ ،٦
ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﮐﻼﻣﯽ
اﯾن ﻧوع ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺷﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده از واژﮔﺎن و ﺗن ﺻدا ﺑﮫ ﻗﺻد وارد آوردن آﺳﯾب ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﺎ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻧظﯾر ﻓرﯾﺎد
زدن ،دﺷﻧﺎم دادن ،ﺗﮭدﯾد ﮐﻼﻣﯽ ،ﺗوھﯾن ،ﺗﺣﻘﯾر و ﻧﺎﻣﯾدن اﻓراد ﺑﮫ اﺳﺎﻣﯽ زﺷت ﻣﯽﺑﺎﺷد )زای ﻓﺎرﻣر ﮐﺎرﯾﻧز.(٢٠٠٣ ،
ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﮐﻼﻣﯽ و ﺟﺳﻣﯽ اﺳت ﺷﺎﻣل ﻣواﺟﮭﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣرﺗﮑب و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﭘرﺧﺎﺷﮕری اﺳت.
ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾ م
اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث آﺳﯾبرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻓردی و ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕران ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﭘرﺧﺎﺷﮕری را ﻣﻌﺎدل
"ﭘرﺧﺎﺷﮕری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ "٧در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .در ﭘرﺧﺎﺷﮕری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرد ﭘرﺧﺎﺷﮕر از طرﯾق ﺻدﻣﮫ زدن ﺑﮫ ﻋزت ﻧﻔس و
ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓراد در ﺻدد آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑر ﻣﯽآﯾد .ﺷﮑل اﺑزار ﯾﺎ ﻧوع ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺑﮫ ﺻورت ﭘﻧﮭﺎن اﺳت .اﯾن
ﻧوع ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﺗﮭﻣت و اﻓﺗراء ﺑﺳﺗن ،ﺷﺎﯾﻌﮫﭘراﮐﻧﯽ و طرد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺑراز ﺷود )ﮔﺎﻟن و
آﻧدروود(١٩٩٧،٨

٦. Xie, Farmer Carines
٧. Social aggression
٨. Galon, Anderwood

ﭘرﺧﺎﺷﮕری راﺑطﮫای
ﻧوﻋﯽ از ﭘرﺧﺎﺷﮕری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد آﺳﯾبرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ رواﺑط ﻓردی ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .اﯾن ﻧوع ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ
ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﻧظﯾر ﺑدﮔوﯾﯽھﺎی ﮐﻼﻣﯽ ،اظﮭﺎرات ﻣﻧﻔﯽ و ﯾﺎ اﺷﺎرات ﺑدﻧﯽ ﻣﻧﻔﯽ )اﺧم ﮐردن ،روی ﺑرﮔرداﻧدن و (...و ﯾﺎ
ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺎﻧﻧد اﻓﺷﺎی اﺳرار دﯾﮕران ،ﺧﯾﺎﻧت ﯾﺎ ﻧﺎرو زدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،ﻏﯾﺑت و ﺑدﮔوﯾﯽ ﭘﺷت ﺳر دﯾﮕران ،دزدﯾدن دوﺳت ﯾﺎ ﺷرﯾﮏ
ﻋﺷﻘﯽ ،ﺷﺎﯾﻌﮫﭘراﮐﻧﯽ و ﺗﺷوﯾق دﯾﮕران ﺑﮫ ﻣﺗﻧﻔر ﺑودن از اﺷﺧﺎص ،طرد ﻓرد از ﮔروه دوﺳﺗﺎن و  ...اﺑراز ﺷود )زای و ﻓﺎرﻣرو
ﮐﺎرﯾﻧز.(٢٠٠٣ ،
داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﺧﺗﻠف روﯾﮑردھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻣطرح ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً در ﭘﻧﺞ دﺳﺗﮫ ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .اﯾن
ﭘﻧﺞ دﺳﺗﮫ ﻋﺑﺎرتاﻧد از:
روﯾﮑرد ﻏرﯾزی ﺑودن ﭘرﺧﺎﺷﮕری
روﯾﮑرد ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ
روﯾﮑرد ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ٩
روﯾﮑرد ﯾﺎدﮔﯾری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ١٠
روﯾﮑرد ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ١١
اﯾن روﯾﮑردھﺎ در ذﯾل ﻣورد ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
روﯾﮑرد ﻏرﯾزی ﺑودن ﭘرﺧﺎﺷﮕری
رﯾﺷﮫھﺎی اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط اوﻟﯾﮫ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔردد .ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ارزش زﯾﺎدی ﺑرای ﺑﻘﺎی اﻧﺳﺎن
داﺷت .طرﻓداران اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ در طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی ﺷراﯾط ﻣﺣﯾطﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﮐرده اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن
ﻏرﯾزه ھﻣﭼﻧﺎن ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎﻧده اﺳت .در ﺧﺻوص ﻏرﯾزی ﺑودن ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻧظرﯾﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ
ﻣﯽﺗوان ﻧظرﯾﮫ ﻓروﯾد ،١٢ﺑﻧدورا ١٣و ﻟورﻧز ١٤را ﻧﺎم ﺑرد )ﭘوراﻓﮑﺎری.(١٣٧٩،
روﯾﮑرد ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ
اﺳﺎس اﯾن روﯾﮑرد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺑﯾﻠﯾﻧﺳﮑﯽ ١٥در ﺳﺎل  ١٩٨٢ﻣطرح ﺷد .ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﻐز ﺗوﺳط ﻻﻧزا ١٦ﺗﺷرﯾﺢ و ﺳﯾﺎن ١٧ﻧﻘش
واﺳطﮫھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻋﺻﺑﯽ ،١٨ﻧور ،آدرﻧﺎﻟﯾن ،دوﭘﺎﻣﯾن و ﺳروﺗوﻧﯾن را ﺑررﺳﯽ و ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﻏﻠظت اﯾن ﻣواد ﺑﺎ
٩. Frustration approach
١٠. Social learning theory
١١. Cognitive approach
١٢. Freuid
١٣. Bendura
١٤. Lorenz
١٥. Bylinsky
١٦. Lanza
١٧. Sian
١٨. Neurotransmitters

ﭘرﺧﺎﺷﮕری ھﻣراه اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ارﺗﺑﺎط ﺳطﺢ ﺳورﺗوﻧﯾن ﺑﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ ﺗوﺳط واﻟزﻟﯽ ١٩در ﺳﺎل  ١٩٨١ﺑﮫ اﺛﺑﺎت
رﺳﯾد )ﺑرﻧﺎن(١٩٩٨ ،
روﯾﮑرد ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﭘژوھشھﺎی ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﯾن آن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ،ﭘرﺧﺎﺷﮕری را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد .اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻓرﺿﯾﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ-
ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺳﺎﺑﻘﮫای طوﻻﻧﯽ دارد .اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﻼﺳﯾﮏ در ﺳﺎل  ١٩٣٩ﻣطرح ﮔردﯾد .در ﺗﮏ ﻧﮕﺎره ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن
روﯾﮑرد دو زﻣﯾﻧﮫ اﺻﻠﯽ ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
ھر ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد.
ھر ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺟدﯾدی ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد.
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ھﯾﺟﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻣﺣدود ﺷدن راهھﺎی دﺳتﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ روی ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣواﻧﻊ ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ
ﺑر ﺳر را دﺳتﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداﻓﯽ ﻣﻌﯾن ظﮭور ﮐﻧد )ﻓرﺟﺎد.(١٣٧٥ ،
ﺑر اﺳﺎس اﯾن روﯾﮑرد ،ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﺳﺦ از طرﯾق ﻣﺷﺎھده ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯾد آﻣوﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﻓردی ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم دﺳتﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻧش زا ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮕﯽ ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ اﯾن ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮕﯽ ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ روﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﻧش زا ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻓرد
ﻧﺎﮐﺎم ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔوﺷﮫﮔﯾری اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر ﭘﻧﺎه ﺑﺑرد و ﯾﺎ ﭘرﺧﺎش ﮐﻧد .ﭘﺎﺳﺦ ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ در ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد
ﮐﮫ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫاﻧد در ﺑراﺑر ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﻧﺎراﺣتﮐﻧﻧده رﻓﺗﺎر ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧد )ﻣﯾﻠون و ھﻣﮑﺎران.(٢٠٠٤،٢٠
اﯾن روﯾﮑرد ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﻣدل اﺳت ﮐﮫ ﻋﺑﺎرتاﻧد از:
ﻣدل ﭘردازش اطﻼﻋﺎت ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ٢١
ﻣدل ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧوھﻣﺧواﻧﯽ در ﭘرﺧﺎﺷﮕری٢٢
ﻣدل ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻋﺎطﻔﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ٢٣
در ذﯾل در ﻣورد ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣدلھﺎ ﺑﮫطور ﺧﻼﺻﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﻣدل ﭘردازش اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ:
ﻣدﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ از اواﺳط دھﮫ  ١٩٨٠ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺋورﯾﮏ اﺻﻠﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ
رﻓﺗﺎر ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ در ﺑﯾن ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﺷد .ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻣدل ،ﻧﻘص در ﭘردازش اطﻼﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )رﻣزﮔﺷﺎﯾﯽ
ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺷﺎھدهﺷده از ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﻔﺳﯾر ﻣوﻗﻌﯾت ،اﺗﺧﺎذ ھدف ،ﺗﻌﯾﯾن راھﮑﺎر و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ آن و اﺟرای
رﻓﺗﺎر( ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺣﺗﻣﺎل ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری اﺳﺗراﺗژی ﺣﻣل ﻣﺷﮑل ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ ﻣﯽﺷود .ﻧﻘص در ﭘردازش اطﻼﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻧوﺟوان را ﺑرای ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت روزﻣره اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎھش ﻣﯽدھد.
ﺗوﺳط ﺑرﮐووﺗﯾز ٢٤ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده اﺳت .ﺑرﮐووﺗﯾز ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻓرد در ﻣﻌرض
ﺗﺟﺎرب ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻗرار ﮔﯾرد .ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض وﻗﺎﯾﻊ ﺗﻧﻔرآور ﻋواطف ﻣﻧﻔﯽ را ﺑرﻣﯽاﻧﮕﯾزد اﻓرادی ﮐﮫ داﻣﻧﮫ وﺳﯾﻊ از
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ﺣوادث ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد و ﺗﻧﻔرآور را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗﻣﺎﯾل ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ رﻓﺗﺎر ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ دارﻧد .ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻣدل اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ً ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ
ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻣﺗوﻟد ﻧﺷده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻔﺳﯾر و ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺟﺎرب ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد )ﺗﺣرﯾﮏ اﯾﺟﺎدﺷده ﺗوﺳط ﮔرﻣﺎ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و (...ﺑر اﺳﺎس
ﭘﺎﺳﺦ آﻣوﺧﺗﮫﺷده ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻋﺎطﻔﮫ ﻣﻧﻔﯽ ٢٥و ﺗﺣرﯾﮏ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺷده ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻓﻌﺎل ﺷدن ﺳﮫ ﺟزء ﺷﻧﺎﺧت ،ھﯾﺟﺎن و
رﻓﺗﺎر ﻣﯽﺷود و ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﮫ ﺻورت اﻓﮑﺎر ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ،ﺧﺷم ﯾﺎ ﺗرس ،ﮔرﯾز ﯾﺎ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ظﺎھر ﻣﯽﺷود.
ﻣدﻟﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣدل ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻧوھﻣﺧواﻧﯽ اﺳت و ﺑر روی ﺳﮫ ﻣﺳﯾری ﮐﮫ ﭘرﺧﺎﺷﮕری را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﻋﺎطﻔﯽ٢٦
و اﻧﮕﯾﺧﺗﮕﯽ ٢٧ﺗﺎﮐﯾد دارد.
در اﯾن ﻣدل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑدون ﭘردازش ﺻﺣﯾﺢ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ﻣﺷﺎھده اﻟﮕوھﺎی ﭘرﺧﺎﺷﮕر و ﺻﺣﻧﮫھﺎی ﺧﺷوﻧتآﻣﯾز
از دو طرﯾق ﻣوﺟب ﭘرﺧﺎﺷﮕری و ارﺗﻘﺎی اﻓﮑﺎر ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽﺷود ،در اﺧﺗﯾﺎر ﮔذاﺷﺗن اطﻼﻋﺎت و ﺣﺳﺎﺳﯾتزداﯾﯽ
)ﮐروﻧﻧﺑرﮔر.(٢٠٠٥،٢٨
ﻣﺎرﯾن ) (١٩٩٤در زﻣﯾﻧﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری و ارﺗﺑﺎط آن ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی رﺷدی ﻣﻧﺎﺳب ،ﺑر روی ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ  ٣٨ﻧﻔری از واﻟدﯾن
ﺑﮫ ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ اﻧﺟﺎم داد .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻧﮕرشھﺎ و ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری واﻟدﯾن ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی رﺷدی ﻣطﻠوب در
ﺑﭼﮫھﺎ ارﺗﺑﺎط دارد و روش ﻓرزﻧدﭘروری ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫﺗر ،ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت رﻓﺗﺎری و ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯾن و ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗر
ارﺗﺑﺎط دارد .اﻣﺎ ﻧﮕرشھﺎ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی رﺷدی ﻣﻧﻔﯽ در ﺑﭼﮫھﺎ ارﺗﺑﺎط دارد.
در ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ دﯾﮕر ﺗوﺳط داﮔت ،اﺑرﯾن ،٢٩زاﻧوﻟﯽ و ﭘﯾﺗون (٢٠٠٠) ٣٠در زﻣﯾﻧﮫ ادراک واﻟدﯾن از ﺗﺟﺎرب دوران ﮐودﮐﯽﺷﺎن و
ﺗﺄﺛﯾر آن در ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری و ﻣﺣﯾطھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺑرای ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻧﺟﺎم دادﻧد .در اﯾن ﺗﺣﻘﯾق  ٨٠ﻣﺎدر
ﺑرای  ٥ﺳﺎل ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .در اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭼﻧد ﻋﺎﻣل ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت:
اﻟف( ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ زﻧدﮔﯽ واﻟدﯾن
ب( ادراک آﻧﮭﺎ از ﺗﺟﺎرب دوران ﮐودﮐﯽ ﺧود
ج( دﯾدﮔﺎه راﯾﺞ آﻧﮭﺎ از زﻧدﮔﯽ ﻓردی ﺧود
د( ﻧﮕرشھﺎی ﻣﻧﻔﯽ درﺑﺎره ﮐودﮐﯽﺷﺎن
ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﭘژوھش ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾتھﺎی ﻣﺣﯾط ﻓرزﻧدﭘروری واﻟدﯾن ﺑﺎ ﻧﮕرشھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ ،ﮐﮫ اﮐﻧون ﺧود ﭘدر
و ﻣﺎدر ھﺳﺗﻧد ،ارﺗﺑﺎط دارد .واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﺧﺷن و ﻏﯾرواﻗﻌﯽ در دوران ﮐودﮐﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑودﻧد و دﯾدﮔﺎه ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻓرزﻧدان ﺧوﯾش داﺷﺗﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻣﺳﺋول وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻧﻔﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑﺎ ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺑدرﻓﺗﺎری ﻣﯽﮐردﻧد.
ﺑﻠﺳﮑﯽ ،ﺟف ،ھﺳﯽ و ﺳﯾﻠوا ) (٢٠٠١ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑر روی  ١٠٠ﻧوﺟوان  ١٥ﺗﺎ  ١٨ﺳﺎﻟﮫ و ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﺷﺎن اﻧﺟﺎم دادﻧد و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺷﺎن
داد ﮐﮫ ﻣﺣﯾطھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾتﮐﻧﻧده ﺗر ھﺳﺗﻧد ﺑرﺧورد و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در آﻧﮭﺎ دﯾده ﻧﻣﯽﺷود و ﺑﯾﺷﺗر ﻧزدﯾﮑﯽ و ﮐﻣﮏھﺎی
ﻣﺗﻘﺎﺑل وﺟود دارد.

٢٤. Bertwitz
٢٥. Negative affect
٢٦. Affection
٢٧. Arousa
٢٨. Kronenberger
٢٩. Obrien
٣٠. Peyton

ﻣﺟﯾدزاده ) (١٣٧٥ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑررﺳﯽ راﺑطﮫ ﺑﯾن "وﯾژﮔﯽھﺎی ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﻣﺎدران ﺑﺎ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن" ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑر روی
 ٢٨٠داﻧش آﻣوز ﺳوم اﺑﺗداﯾﯽ اﻧﺟﺎم داد و ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ھرﭼﮫ ﻣﺎدران ﻣﻘﺗدرﺗر ﺑﺎﺷﻧد ﺳطﺢ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻓرزﻧدان ﻧﯾز
ﭘﺎﯾﯾنﺗر و ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗر ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ درﺻد ﭘرﺧﺎﺷﮕری در ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻣﺳﺗﺑد ﺑﯾﺷﺗر از ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﺳﺎن ﮔﯾر ﺑود.
روش
ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎری اﯾن ﭘژوھش ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﮐﻠﯾﮫ واﻟدﯾن و ﺟواﻧﺎن  ٢٣-١٨ﺳﺎﻟﮫ آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﻣﻧطﻘﮫ  ٣ﮐرج ﺑوده اﺳت.
ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ آﻣﺎری اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺷﺎﻣل  ١٥٠ﻧﻔر ﺑﮫ ھﻣراه واﻟدﯾﻧﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ روش ﺧوﺷﮫای از ﺑﯾن آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﮐرج
اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾده اﺳت.
اﺑزار ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺷﺎﻣل  ٢ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ AGO
اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر  ٣٠ﻣﺎده اﺳت ﮐﮫ ﻋواﻣل ﺧﺷم و ﮐﯾﻧﮫﺗوزی را ﻣﯽﺳﻧﺟد .ﻣﻘﯾﺎس  AGOﯾﮏ ﻣﻘﯾﺎس ﺧود ﮔزارش دھﯽ
ﻣداد-ﮐﺎﻏذی اﺳت و آزﻣودﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ھرﮔز ،ﺑﮫ ﻧدرت ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت و ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗﮫ و ﺑرای ھر ﯾﮏ از ٤
ﮔزﯾﻧﮫ ﻣذﮐور ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣﻘﺎدﯾر  ١ ،٢ ،٣و  ٠در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ﺟز ﻣﺎده  ١٨ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﻣﻧﻔﯽ دارد و ﻧﻣرهﮔذاری در آن
ﻣﻌﮑوس اﺳت.
ﻧﻣره ﮐﻠﯽ اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ از ﺻﻔر ﺗﺎ  ٩٠ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﻧﻣرات ﺳؤالھﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد .اﻓرادی ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻘﯾﺎس ﻧﻣره آﻧﺎن از ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن
ﮐﻣﺗر اﺳت ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﭘﺎﯾﯾن ﺧواھﻧد داﺷت.
از ﻧظر ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ آﻟﻔﺎی ﮐروﻧﺑﺎخ ﺑرای آزﻣودﻧﯽھﺎی دﺧﺗر ﺑراﺑر  ٠.٨٦و ﺑرای آزﻣودﻧﯽھﺎی ﭘﺳر  ٠.٨٩ﮔزارشﺷده
ﮐﮫ ﻗﺎﺑلﻗﺑول ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری:
ﺑرای ﺳﻧﺟش ﺳﺑﮏ ﻓرزﻧدﭘروری واﻟدﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﺷد اﯾن اﺑزار ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫ ﺑﺎﻣرﯾﻧد از اﻟﮕوھﺎی رﻓﺗﺎری ﺳﮭل ﮔﯾر ،ﻣﺳﺗﺑد و
ﻗﺎطﻊ اﻗﺗﺑﺎسﺷده ﮐﮫ ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻣﻘﯾﺎس ﻓرزﻧدﭘروری ﺑﺎﻣرﯾﻧد ﺷﺎﻣل ﺳﯽ ﺳؤال ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ
ھر ﺳؤال ﺷﺎﻣل  ٥ﮔزﯾﻧﮫ طﯾف ﻟﯾﮑرت )ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣواﻓﻘم ،ﻣواﻓﻘم ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﺧﺎﻟﻔم ،ﻣﺧﺎﻟﻔم وﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺧﺎﻟﻔم( ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر ﺷﯾوه
ﻓرزﻧدﭘروری )ﺳﮭلﮔﯾراﻧﮫ ،ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ و آزادﻣﻧﺷﺎﻧﮫ( ده ﺳؤال را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود .ﺑوری ) (١٩٩١ﻣﯾزان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ
روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ  ٠.٨١ﺑرای ﺳﺑﮏ ﺳﮭل ﮔﯾراﻧﮫ ٠.٩٢ ،ﺑرای ﺳﺑﮏ ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ و  ٠.٩٢ﺑرای ﺳﺑﮏ ﻣﻘﺗدراﻧﮫ ﮔزارش ﻧﻣوده اﺳت.
اﺳﻔﻧدﯾﺎری ) (١٣٧٤ﻣﯾزان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺳﺑﮏ ﺳﮭل ﮔﯾراﻧﮫ  ،٠.٦٩ﺑرای ﺳﺑﮏ ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ  ٠.٧٧و ﺑرای
ﺳﺑﮏ ﻣﻘﺗدراﻧﮫ  ٠.٧٣را ﮔزارش ﻧﻣود .اﻋﺗﺑﺎر اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺻﺎﺣبﻧظران رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و روانﭘزﺷﮑﯽ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد واﻗﻊ
ﺷده اﺳت.
ﺟﮭت ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ ﻣﺣﻘﻘﯾن ﭘس از ﺟﻣﻊآوری ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫھﺎ ،دادهھﺎی ﻣورد ﻧظر را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرماﻓزار  SPSSﺗﺟزﯾﮫ و
ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل آﻣﺎر ﺗوﺻﯾﻔﯽ و آﻣﺎر اﺳﺗﻧﺑﺎطﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری و
ﭘرﺧﺎﺷﮕری از ﺿرﯾب ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﭘﯾرﺳون و ﺟﮭت ﺗﺑﯾﯾن ﭘرﺧﺎﺷﮕری از طرﯾق ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری از رﮔرﺳﯾون ﭼﻧد ﻣﺗﻐﯾره
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎ
از ﻧظر ﺗﺣﺻﯾﻼت  ٢٢درﺻد از واﻟدﯾن ﺟواﻧﺎن ﻣورد ﺑررﺳﯽ زﯾر دﯾﭘﻠم ) ٣١ﻧﻔر( ٤٥.٢ ،درﺻد ) ٦٤درﺻد( دﯾﭘﻠم١١.٣ ،
درﺻد ) ١٦ﻧﻔر( ﻓوقدﯾﭘﻠم و  ٢١.٢درﺻد ) ٣٠ﻧﻔر( ﻟﯾﺳﺎﻧس و ﺑﺎﻻﺗر ﺑودهاﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن  ١٠٩ﻧﻔر از ﻧﻣوﻧﮫ آﻣﺎری ﻣؤﻧث و  ٦١ﻧﻔر
ﻣذﮐر ﺑودهاﻧد.
از ﻧظر ﺳطﺢ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻓرزﻧدان ١١ ،ﻧﻔر ) ٦.٥درﺻد( ﭘﯾشداﻧﺷﮕﺎھﯽ ٨٦ ،ﻧﻔر ) ٥٠.٦درﺻد( دﯾﭘﻠم و  ٧٣ﻧﻔر ) ٤٣.٩درﺻد(
ﻓوقدﯾﭘﻠم ﺑودهاﻧد.

ﺑررﺳﯽ ﺗوﺻﯾﻔﯽ دادهھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری واﻟدﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧﻣره ﺷﯾوهھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری ﻣﻘﺗدراﻧﮫ،
دﻣوﮐراﺳﯽ و دﯾﮑﺗﺎﺗوری واﻟدﯾن در اﯾن ﭘژوھش ،ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ٢٧.٩ ،٣٩.٥و  ٢٧.٢٨و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧﻣره ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻓرزﻧدان ٧١.٥٥
ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺟدول  ٢ﺳﺎﯾر آﻣﺎرهھﺎی ﺗوﺻﯾﻔﯽ را ﻧﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
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ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻓرزﻧدان

ﺑﯾن ﺷﯾوه ﻓرزﻧدﭘروری دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺎ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻧوﺟواﻧﺎن راﺑطﮫ ﻣﻌﻧﺎداری وﺟود دارد.
ﺑرای ﺑررﺳﯽ راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺷﯾوه ﻓرزﻧدﭘروری دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺎ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻧوﺟواﻧﺎن از ﺿرﯾب ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﭘﯾرﺳون اﺳﺗﻔﺎده ﺷد.
ﺿرﯾب ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﯾن دو ﻣﺗﻐﯾر  (r=-٠.٠٢) -٠.٠٢و ﻣﻘدار ﭘﯽ اﯾن ﺗﺳت  (p=٠.٦٢) ٠.٦٢ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮔردﯾد و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻧﺷﺎن داد
راﺑطﮫ ﻣﻌﻧﺎداری ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﺗﻐﯾر وﺟود ﻧدارد )ﻓرض ﺻﻔر رد ﻧﻣﯽﺷود( ﯾﻌﻧﯽ ﻓرﺿﯾﮫ اول ﭘژوھش اﺛﺑﺎت ﻧﻣﯽﮔردد.
ﺑﯾن ﺷﯾوه ﻓرزﻧدﭘروری دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑﺎ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻧوﺟواﻧﺎن راﺑطﮫ ﻣﻌﻧﺎداری وﺟود دارد.
ﺿرﯾب ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﯾن دو ﻣﺗﻐﯾر  (r=٠.٢١) ٠.٢١و ﻣﻘدار ﭘﯽ اﯾن ﺗﺳت  (p=٠.٠٠١) ٠.٠٠١ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮔردﯾد و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻧﺷﺎن داد
ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﻣﻌﻧﯽداری  α= ٠.٠١راﺑطﮫ ﻣﻌﻧﺎداری ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﺗﻐﯾر وﺟود دارد )ﻓرض ﺻﻔر رد ﻣﯽﺷود( ﯾﻌﻧﯽ ﻓرﺿﯾﮫ دوم
ﭘژوھش اﺛﺑﺎت و ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﯾوه ﻓرزﻧدﭘروری دﯾﮑﺗﺎﺗوری در ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﭘرﺧﺎﺷﮕری در ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﯽﮔردد.
ﺑﯾن ﺷﯾوه ﻓرزﻧدﭘروری ﺑﺎ اﻗﺗدار ﻣﻧطﻘﯽ و ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻧوﺟواﻧﺎن راﺑطﮫ ﻣﻌﻧﺎداری وﺟود دارد.
ﺑرای ﺑررﺳﯽ راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺷﯾوه ﻓرزﻧدﭘروری ﺑﺎ اﻗﺗدار ﻣﻧطﻘﯽ و ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻧوﺟواﻧﺎن از ﺿرﯾب ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﭘﯾرﺳون اﺳﺗﻔﺎده ﺷد.
ﺿرﯾب ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﯾن دو ﻣﺗﻐﯾر  (r=-٠.١٧) -٠.١٧و ﻣﻘدار ﭘﯽ اﯾن ﺗﺳت  (p=٠.٠٢) ٠.٠٢ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮔردﯾد و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻧﺷﺎن داد
ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﻣﻌﻧﯽداری  α= ٠.٠٥راﺑطﮫ ﻣﻌﻧﺎداری ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﺗﻐﯾر وﺟود دارد )ﻓرض ﺻﻔر رد ﻣﯽﺷود( ﯾﻌﻧﯽ ﻓرﺿﯾﮫ ﺳوم
ﭘژوھش اﺛﺑﺎت و ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﯾوه ﻓرزﻧدﭘروری ﺑﺎ اﻗﺗدار ﻣﻧطﻘﯽ در ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﭘرﺧﺎﺷﮕری در ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﯽﮔردد.
ﺑﺣث و ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری
ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣدهای ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً واﻟدﯾن ﺑﺎ آن روﺑرو ھﺳﺗﻧد ﻋدم آﮔﺎھﯽ از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷﯾوهھﺎی ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب در ﻣورد
ﻓرزﻧدان اﺳت .واﻟدﯾن ﻣﻌﻣوﻻ ً از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرﺧوردھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﮐودﮐﺎﻧﺷﺎن ﺑﺎزﺧوردی درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﻌﺿﺎ ً ﺷﮑﺳت و
ﺑرﺧوردھﺎی ﻧﺎﺻﺣﯾﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﻧد .ﭘدر و ﻣﺎدر ﻧﻣﯽداﻧﻧد در ھر ﺳﻧﯽ از ﻓرزﻧدﺷﺎن ﭼﮫ
اﻧﺗظﺎراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و آﻧﺎن از روشھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ارث رﺳﯾده از ﻧﯾﺎﮐﺎن ﺧود ﺑرای ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧدﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﮐﻣﺗر
ﺑﮫ ﻓﮑر اﺻﻼح روش و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری روشھﺎی ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽاﻓﺗﻧد ﻟذا اﮔر واﻟدﯾن ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﻧد روشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑرای ﭘرورش
ﻓرزﻧدان ﺧود ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑرﻧد ﭼﮫ اﺛراﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر آﻧﮭﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری آن روشھﺎ دﻗت ﻻزم را ﺧواھﻧد ﮐرد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺛﺎل اﮔر ﭘدری ﺑداﻧد ﮐﮫ روش اﺳﺗﺑدادی او در ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧدش ﭼﮫ اﺛراﺗﯽ دارد روش ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد داد.
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