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 دهیچک
و تعارضبا   پبروری   هبای فرزنبد   اختالل سلوک براساس سبک  بینی  پیشپژوهش حاضر با هدف 

 آمبوزان  ه دانشیشامل کل ید. جامعه آماربو یهمکستگ-یفیتوص ن پژوهش از نوعيا صور  گرفت. یخانوادگ
حاضبر   پبژوهش و نمونه مورد بررسی در  مدارس راهنمايیل در یساله مشغول به تحص 13تا  11دختر 
تعارضبا    ببرای  کبه  انتخاب شدند گیری دردسترس ان آنان بود که به روش نمونهینفر از م 150شامل 
ببا پرسشبنامه   پبروری   های فرزند وهی( و شCPICن )ين با پرسشنامه ادراک کودک از تعارض والديوالد
 SPSSافباار   از نبرم  هبا  ل دادهیب تحل برایوودورث استفاده شد.  یند و پرسشنامه اطالعا  شخصيبامر

و انحبراف   34/24میانگین نمرا  پاسخگويان در اين متغیبر براببر ببا     نتايج نشان داد که و استفاده شد
 و 39/0مستکدانه برابر با پروری  فرزندرگرسیون متغیر سک   ريبض بوده است. 61/11معیار آن برابر با 

( 05/0) که در سبح  برآورد شده است و  14/0متغیر برابر با  اين ضريب رگرسیون استاندارد شده برای
. ضبريب رگرسبیون   باشبد  می 39/0ضريب رگرسیون متغیر تعارض خانوادگی برابر با  .باشد میمعنادار 

 .باشبد  مبی معنبادار   001/0کبه در سبح    برآورد شده است  43/0ين متغیر برابر با استاندارد شده برای ا
درصبد   21يبا حبدود    21/0ضريب تعیین تعديل يافته براساس متغیر اختالل سلوک در تحلیل برابر ببا  

قاببل   درصد از تغییرا  متغیر اختالل سلوک از طريق اين متغیرها 21يعنی بیش از  .آمده استدست  به
 ببا  یمستکدانه و تعارضا  خانوادگپروری  های فرزند وهین شیکه ب دهد می نشان ها اين يافته .ستتکیین ا

 وجود دارد. دار  معنیاختالل سلوک فرزندان رابحه 
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 مقدمه
ای است که  خانواده عامل واسحهو  رنديپذ میتأثیر  ادهند رشد از بافت خانويکودکان در فرآ

هبا و جامعبه نقبش مهمبی در انتقبال هنجارهبای        ها، سازمان قکل از ارتکاط مستقیم فرد با گروه

 هبا و افبراد را   ن کانون گرم خبانواده اسبت کبه انسبان    ينمايد. در واقع ا اجتماعی به وی ايفا می

، )رحمتبی  ر سبلحه پبدر و مبادر هسبتند    يب خود ز یدر دوران حساس زندگ کودکانسازد و  می

تبرين اخبتال   دوران کبودکی ببه      اختالل سلوک يکی از فبراوان  (.1386، محرابی و اعتمادی

، گبويی از مدرسه، نقض قانون، نقبض حقبود ديگبران، درو     ررود. تقلب، دزدی، فرا می شمار

لاوم توجه به آن جبای   ی اختالل سلوک است کهها گیژاز جمله ويآزار حیوانا ، پرخاشگری 

اختالل بیش فعبالی و کمکبود    گذارد. اين اختالل بیشترين همايندی را با هیچ شکی را باقی نمی

 وافسبردگی   ،دارد. از نظر شیوع، دومین دسته از اختال   همبراه، اخبتال   اضبحرابی   توجه 

تمايل کبودک   يگری ازی د استفاده  یرمجاز از مواد احتما ً نشانه. باشد می مصرف الکل و دارو

 .(1386به نقل از اقکبالی،   ،2005، 1)دنوان و جستر باشد می اجتماعی برای تخحی از هنجارهای

ببا   هبا  اين زيبر گبروه   شود. می تقسیم نوجوانی و شروع اختالل سلوک به دو نوع فرعی کودکی

 نس متفاوتنبد. ی رشدی، پیش آگهی و نسکت شیوع در دو جب ها ی رفتاری در دورهها توجه به ويژگی

،   عاليم مشباهده شبده در سبه گبروه خفیب      توان براساس شد می را ها هر دو نوع اين گروه

وجبود دارد و   مشکال  رفتاری کمتبری متوسط و شديد مورد ارزيابی قرار داد. در نوع خفی  

ی، ببدون  زنب  ضرر و زيان مسائل سلوکی نسکت به ديگران کم است )ماننبد درو  گفبتن، پرسبه   

صبدما  و   مشکال  رفتباری در نوع شديد بر خالف نوع خفی  ، یرون از منال رفتن(اجازه ب

مانند ارتکاط جنسی با اعمبال زور،  )سازد  می ای به ديگران وارد ی شديد وقابل مالحظهها آسیب

در نبوع  ، استفاده از اسلحه، دزدی در عین مواجهه با قربانی، شکستن و داخل شدن( رحمی، بی

کنبد )ماننبد دزدی ببدون     مبی  حد فاصل خفی  و شديد نمبود پیبدا   اریمشکال  رفتمتوسط 

 .(1378، و وزيری کاشانیلحفی ) خرابگری(و مواجه شدن قربانی

ترين عوامبل   يکی از مهم، ی کودکان توسط والدين کنترل و اداره های نادرست تربیتی، شیوه

آشبنايی کبافی در    به وجود آمدن مشکال  رفتاری کودکان است. ا لبب والبدين اطالعبا  و   

 ی برخورد و تربیت فرزندان خود را ندارند و اين امر هم به علت فقر فرهنگبی و   ی شیوه زمینه
 

                                                           
1. Dnvan & Jstr 
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های خبانوادگی يبا دعبوا و جبدايی      سرپرستی ناقص يکی از والدين، نابسامانی، تربیتی والدين

و  کبت، فبداکاری و گذشبت، خشبم    محوالدين است. کودکان در جريان اجتماعی شدن مهر و 

را در کنبار والبدين و خبواهران و ببرادران خبود تجرببه        توزینفر ، حساد  و ش  و کینه 

طبور   ببه اند که هر نوع مشکل يا مساله ي  عضو خانواده  کنند. خانواده آن قدر به هم وابسته می

های ويژه  هاست با ابداع روش روان شناسان سال گذارد. میتأثیر  مستقیم بر زندگی ساير اعضاء

 .(1388، جمهری)احدی و  خانواده را بر چگونگی رشد شخصیت روشن کنندتأثیر  اند یدهکوش

 مبرتکط اسبت.  کبودک  -مبادر ويژه رابحبه   هببسیاری از مشکال  رفتاری نوجوان به دوران کودکی او 

و  هبا  لذا ويژگی .گذراند می کننده کودک است و زمان بیشتری را با او اولین مراقکت مادر معمو ً

 ارتکاط او با کودک در همه مراحل قکل و بعد از تولد اهمیت ببه سباايی در تحبول و سبالمت    نحوه 

 ی عباطفی هبا  توان گفت نابسامانی عاطفی مبادر ببیش از پريشبانی    می کودک برخوردار است و حتی

 .(1387جمالی،  )احدی و بنی شود می پدر، موجب اختالل در رفتار فرزندان

 زياد است ببا فرزنبدان خبود نیبا دچبار تعبارض      ها  آن بیناز طرفی والدينی که تعارضا  

 ی درونبی ببه مقابلبه ببر    هبا  شوند. در اين میان فرزندان برای ايجاد تعبادل و کباهش تبنش    می

هبا   آن شبوند،  می ی الگوهای موجود برای فرزندان در خانواده يافت خیاند. از آنجا که عمده می

ند. يکی از اين الگوهای  یرسازنده با مشبکال   سعی در استفاده از همین الگوهای رفتاری دار

ر م تالش والبدين ببرای    علی  .(2007، 1روندها تعارضا  والدينی پرخاشگری است )شلتون و

شبوند.   مبی  طبور روزمبره ببا تعبارض والبدين مواجبه       هحفظ فرزندانشان از تعارض، کودکان ب

)افسردگی  و مشکال  عاطفی دهنده رابحه بین مواجهه کودک با تعارض والدين تحقیقا  نشان

تعبارض والبدين،   . )پرخاشگری و باهکباری( در کودکبان ببوده اسبت     رفتاری و اضحراب( و

تواند منجر  می و مواجهه مکرر با تجربه تعارض کند می کودکان را دچار استرس، ترس و خشم

شبود. رويبدادهای    مبی  همچنین مشکال  سالمت جسبمی در کودکبان   به مشکال  رفتاری و

زای زندگی ي  تهديد بالقوه برای سالمت رفتباری و رشبد سبالم کبودک و نوجوانبان       رساست

زا بر کودکان اثر بگذارد. محالعبا    عنوان ي  عامل استرس تواند به می تعارض زناشويی هستند.

 سال بعد از تعارضبا  والبدينی    3تا  1، ح با ی ناسازگاری کودکانحوکننده س طولی پیشگويی
 

                                                           
1. Shelton & Harold 
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محابق با ديدگاه تکبادلی ببه رشبد انسبان، کودکبان در       (.2002، 1مینگا و ديويسکا) بوده است

دهبد   می ی فعال هستند. تحقیقا  نشانها کننده پذيری از بافت خانواده، عمل تأثیرتحول خود و 

در رواببط  کنندگان فعبال   ی منفعل رفتارهای والدينی نیستند، بلکه شرکتها که کودکان پذيرنده

(. برخی از الگوهای نظری به دنکال درک اثرا  تعارض والدين 2003، 2کول) دباشن می خانواده

يکبی از ايبن    هسبتند.  هبا  عنوان واسبحه  بر کودکان، با تاکید بر فرايندهای شناختی و هیجانی به

الگوها چارچوب شناختی مکتنی بر بافت است که در آن ارزيبابی کودکبان از تعبارض والبدين     

 یکي (.2007، 3)فوسکو و گريچ ی کودکان داردها ض و ناسازگاریارنقش مرکای در تفسیر تع

از فرزنبدان   یاریفرزندان است. در واقع بسب  ی، مشکال  رفتارها ج در خانوادهياز مشکال  را

 نشبان دچبار اخبتال     ينادرست پبرورش والد های  وهیا شيل تعارضا  داخل خانواده و یبه دل

گباه   عنبوان بهتبرين تجلبی    ، کانون مقدس خانواده ببه مختل  اجتماع یشوند. در بین نهادها می

 شبناخته  یو عباطف  یو عقالن یمختل  جسمان یفرهنگ حاکم بر ساير نهادها، محل ارضاء نیازها

دارد و کبودک  تأثیر  های اجتماعی در رشد و تکامل فرد شده است. خانواده بیش از تمام محیط

والبدين   تربیتی خانواده اسبت. های  شیوهأثیر ت تحت بیش از آن که از اوضاع اجتماع متأثر شود،

 نمايند که اعمبال و رفتارشبان را ببا    می عنوان الگوی فرزندان و خانواده بوده و فرزندان سعی به

کننبد   والدين از عوامل مهمی هستند که به فرزندان کم  مبی  (.4،2005)لکو محابقت دهندها  آن

متکبی ببه   ، برآيند و تکديل به بارگسالی توانا ی مستقل شدن است ی آن چه که  زمه تا از عهده

گرفتن ابتکار عمل و انجام وظیفه  دست بهخود دارای تصوير مثکت از خود شوند. والدين برای 

 .تا بتوانند ببر کودکبان خبود مبوثر واقبع شبوند      کنند  می تر لاوماً اطالعا  خود را هر روز  نی

چه کارهايی را دارند و متناسب ببا  ايی انجام دادن بايد بدانند که کودکان در هر سنی توان، والدين

هبای والبد فرزنبدی ببر      پژوهشبگران معتقدنبد رابحبه   . انتظبار داشبته باشبند   هبا   آن ازها،  آن توانايی

گبذارد و   مبی تأثیر  خصوصیا  فردی های تشخیص و رشد نیازهای روانشناختی و ساير يابی جهت

ها و  ای از تربیت کودک و ارزش الگوهای گسترده ی والدين در برگیرندهپروری  فرزندهای  شیوه

                                                           
1. Cummings & Davies 
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رفتارهای خاص تربیتی والدين است که در رشد و شکوفايی فرزندان و همچنبین طبرز رفتبار    

هبايی کبه والبدين ببا      خبانواده در .(2002، 1جاگین و )ريچاردسون فرزندان نفوذ فراوانی دارند

اختالل در کبارکرد   شود. نواده ايجاد میمناسب برای اختالل در خا هيکديگر توافق ندارند، زمین

و در صور  تشديد مشکال ، خبانواده را   کند می ايجاد خانواده منظومه در را خانواده، مشکالتی

های فکری، جسبمی، عباطفی و عبدم     کلی افاايش ناراحتی طور هدهد و ب به سمت فروپاشی سود می

در  (.1390)صبرامی،   باشبد  خبانواده مبی  سالمت در جامعه ناشی از کارکرد مختل خانواده در درون 

، روش مقتدرانبه  3ببه  تبرل فرزنبدان   کن در را هبا  بامرينبد ايبن روش   پبروری  های فرزند روشحیحه 

 یکنترل و اجتمباع  ین ممکن است در چگونگياگرچه والد گیرانه متمايا کرده است. مستکدانه و سهل

م ین در تعلب يوالبد  ی رسد که همه می نظر به یگر تفاو  داشته باشند، وليکديکردن فرزندان خود با 

 (.1390)دولتشاهی و باقری،  عهده دارند هه را بیت و نظار  بر فرزندان نقش اولیو ترب

 هبای  ند و ويژگبی در شخصیت فرز، گیرند ای که والدين در مورد تربیت فرزندان به کار می شیوه

ببا   ی برخبورد  و نحوهپروری  فرزندصحی  های  ساايی دارد. آشنايی والدين با شیوهبتأثیر  شناختی او

رزند خويش مبا را  جهت بهداشت روانی خانواده و يافتن رابحه و تعامل والدين با ف کودکان در

 پبروری  فرزنبد ها را در قرار گرفتن روند صحی   خانواده، دارد که با بررسی بیشتر اين الگوها یبر آن م

و تربیتی والدين و به دنکال آن رشبد اجتمباعی    پروری فرزندهای  ياری دهیم و بهتر کردن شیوه

تر از طرف والدين اهمیبت   های صحی  و برخوردهای منحقی بهتر کودکان و به کار بستن روش

را  بهنجبار  ییب ن تغی(. همچن2002، 2س و کرتني)هر سازد و ضرور  اين تحقیق را آشکار می

را  بهنجبار در  ییب د. شناخت تغشدن کودکان نقش دار ین و کودکان در اجتماعيدر تعامل والد

 .(2003، 3)کولینس و مدسبن  شود می ا محسوبيپو یکردهايرو یدیکودک از عناصر کل-تعامل والد

کبه ببین تعارضبا  خبانوادگی و      دهبد  مبی  نشان (1387) با ی و وفايی قره ی پژوهشیها يافته

 ض زناشبويی ببا ارزيبابی   بین تعار که طوری بهآموزان دختر رابحه وجود دارد  اختالل سلوک در دانش

در  انبد.  داری گاارش کرده رابحه معنیمنفی کودک از تعارضا  والدين و مقابله شناختی کودک 

دريافتنبد کبه   ( 1386و کمیجبانی و مباهر )   (1390) نیبا  شمیها  تحقیق ديگری خواجه نوری و

در يب   . ی تهاجمی را در نوجوانان شکل دهبد تواند تعارضا  و رفتارها می تعارضا  والدين

                                                           
1. Richardson & Jagyn 

2. Harris & Kurten 

3. Collins & Madsen 
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( ببه بررسبی نقبش وامبل فبردی و خبانوادگی در       1392عه فراتحلیبل د ور و ابراهیمبی )  المح

ی هبا  دهد که از بین عوامل فردی مهبار   می گیری اختالل سلوک پرداختند و نتايج نشان شکل

زندگی و از بین عوامل خانوادگی وضعیت روانی والدين رضبايت زناشبويی مصبرف مبواد در     

 نبژاد،  همچنین بسباک  هستند. موثرگیری اختالل سلوک  نفس والدين در شکلوالدين و حرمت 

( در پژوهشبی روی گروهبی از دختبران نوجبوان     1393) زاده هنرمند و گنجبی  مهرابی، رياحی

با باشبد.  مبوثر توانبد روی ناسبازگاری کودگبان     می گاارش نمودند که تعارضا  والد و کودک

تبوان   مبی  آيبا ی پاسخگويی به اين پرسبش اسبت کبه    در پ اين پژوهش توجه به پیشینه تحقیق

 .نمودبینی  پیشو تعارضا  خانوادگی پروری  های فرزند اختالل سلوک را با توجه به سک 

 

 روش

 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، جامعه
آمبوزان   ه دانبش یب شبامل کل  یجامعه آمار .باشد می یهمکستگ-یفین پژوهش از نوع توصيا

نفر  150که بوده تهران  11منحقه  يیراهنما ارسدر مد لیه مشغول به تحصسال 13تا  11دختر 

ی مبورد نظبر مبا ببرای     هبا  مبالک  .دمه پاسخ دادنب سه پرسشنابه شیوه در دسترس انتخاب و به 

 درسال بوده و رضايت کامل ببرای شبرکت    17تا  13شامل دامنه سنی بین نمونه انتخاب افراد 

نام خبانوادگی در   هت اجرای مالحظا  اخالقی از ذکر نام وپژوهش را دارا باشند. همچنین ج

تکمیل پرسشنامه خودداری کرده و والدينشان از اجرای پرسشنامه توسبط فرزندشبان رضبايت    

کمینبه و بیشبینه و در روش   ، آمار توصیفی میانگین، انحبراف معیبار  های  شاخص کامل داشتند.

از  هبا  تجايبه و تحلیبل داده  .باشد می غیریآمار استنکاطی همکستگی پیرسون و رگرسیون چندمت

 .صور  گرفت <p 05/0داری  در سح  معنی SPSSافاار  طريق نرم

 

 ابزار پژوهش

جهبت  کبه   مداد کا ذی استاين پرسشنامه اباار  . بامریندپروری  فرزندهای  مقیاس شیوه

تهیبه   سبوال  48اين پرسشنامه ابتدا با  تهیه شده است.ی فرزند پروری ها ی شیوهها بررسی مدل

شناسبی   روان متخصص در حبوزه  21وسیله  به سوال 36ی اولیه، سوال 48شد که از اين مقیاس 
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 36شناسی برای بیان سه ديدگاه اولیه والدين بامريند انتخباب شبد و درنهايبت از     تربیتی جامعه

 آن مربوط به يکی از سبه روش  سوال 10که هر  در مقیاس نهايی جای گرفت سوال 30، سوال

در ايبن آزمبون در   (. 1378، به نقبل از مهرافبروز  ، 1993، 1ن و براکنها ) باشد می پروری فرزند

کبامالً مخبالفم   ، تقريکباً مخبالفم  ، مبوافقم ، پنج ستون با عناوين کامالً مبوافقم ، مقابل هر عکار 

ه   مربوط به هر شیوه سه نمبر سوا شود با جمع نمرا   می گذاری نمره صفرتا  4ترتیب از  به

صور  جدول در زير  هايی که به هر ي  اختصاص دارند به سوالشماره ، آيد دست می بهمجاا 

 -29شیوه مسبتکدانه:   1 -6 -10 -13 -14 -17 -19 -21 -24 - 28گیرانه:  آيد: شیوه سهل می

 -5 -8 -11 -15 -20 -22 -23 -27-30 شببیوه مقتدرانببه:  2 -3 -7 -9 -12 -16 -18 -25 -26

ی مثکبت و   مهرورزی والدين رابحبه  مقیاسبا کند که اين مقیاس  می ( گاارش1991) 2بوری .4

 .رابحبه منفبی داشبت   هبا   آن شیوه استکدادی والدين با مقیاس مهرورزی و( =56/0r) داری دارد معنی

شبیوه  ببرای   درصد 81آورده است.  دست بهپايايی اين پرسشنامه را با روش باز آزمايی به شرح زير 

ببرای شبیوه اسبتکدادی همچنبین      درصد 86برای اقتدار منحقی مادران و  درصد 78، رانمادمستقالنه 

مبادران  مسبتقالنه  سانی درونی را با استفاده از روش آلفای کرونکبا  ببرای شبیوه    هم (1991)بوری 

 .بوده است 8/0ی استکدادی مادران  و برای شیوه 83/0نحقی مادران و برای شیوه اقتدار م74/0

 اين پر سشنامه اصو ً معرف کوششبی اسبت ببرای   .دسنجی شخصیت وودورثپرسشنامه خو

از  میاان کردن مصاحکه روانپاشکی و کاربرد گروهی آن به همین جهت وودورث نخست با اسبتفاده 

و ديگبر   آزردگبی  ادبیا  روانپاشکی و گفتگو با روانپاشبکان، اطالعباتی درخصبوص عاليبم روان    

های اولیه پرسشنامه را تهیه نمود.  اساس اين عاليم، سوال آوری کرد و سپس بر اختال   جمع

، وسبواس  2 هبا  هبای  یرعبادی يبا هبراس     ی رفتباری از قکیبل تبرس   هبا  به نابهنجباری  ها اين سوال

تنبی و  کابوس و ساير اخبتال   خبواب، احسباس خسبتگی شبديد، عاليبم روان       اختیاری، بی

ن پرسشنامه تأکید اصبلی ببر روايبی    ساخت و کاربرد اي احساس گم گشتگی مربوط بودند. در

ره ناسازگار ببودن  توافق افراد دربار نحوه گاينش سوا   و استناد برمحتوا بود که بازتاب آن د

(. فرم اولیه اين آزمبون  1371براهنی،  ترجمه 1975)آناستاری،  شود می مالحظه برخی از رفتار

وودورث دادنبد.   مبی  پاسبخ ها  آن به« یرخ»يا  «بله»های  با پاسخ ها سوال داشته که آزمودنی 116

                                                           
1. Han & Bracken 

2. Buri 
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 درصببد افببراد  25يی را کببه بببیش از هببا مببواد يببا سببوال، تببدوين ايببن پرسشببنامه در مراحببل
 

پاسبخ  هبا   آن هايی که نشانگر اختالل هیجبانی ببود( ببه    های کلید )پاسخ هماهنگ با پاسخبهنجار 

هبا   ه ايبن گونبه پرسبش   کرد ک می که وودورث فرضدادند، از محتوای پرسشنامه حذف کرد چرا 

اسباس ايبن روش نبه تنهبا      ببر  هبا  کند. انتخاب پرسبش  آزرده را از افراد سالم جدا نمی افراد روان

برای جبدا کبردن افبراد بیمبار از افبراد بهنجبار و سبالم         ها موجب شد، ضريب تشخیص پرسش

 76وودورث افاايش يابد بلکه سوا   اين پرسشنامه کاهش يابد. فرم کوتاه پرسشنامه شخصبیتی  

. سالگی کباربرد دارد  16-17سالگی تا  12ی هیجانی افراد از ها ماده دارد که برای سنجش اختالل

 -1 نبد از ا گیرنبد عکبار    مبی  يی کبه ببه وسبیله ايبن پرسشبنامه مبورد سبنجش قبرار        هبا  ويژگی

 رفتار و افکبار پارانويیبدی   -4گیری  تمايل به گوشه -3 وسواس و ضع  روانی -2پذيری  هیجان

گبرايش ببه    -8 یقبراری ب -7 ش به پرخاشگری و رفتار تهباجمی گراي -6 گرايش به افسردگی -5

های مبذکور تعبدادی پرسبش وجبود دارد.      برای سنجش هري  از حالت رفتارهای ضداجتماعی

ی مبذکور مرببوط   هبا  دو يا سه حالت از حالبت ، ی آزمون ممکن است به ي ها هري  از پرسش

گذاری بعد از اين که با آزمودنی مصاحکه اولیه انجام گرفبت و   مرهچگونگی اجرا و روش ن .باشد

شبود و ببه وی    پرسشنامه وودورث به او داده میاز لحاظ روانی در شرايط مساعدی قرار گرفت، 

شود، با دقت تمام سوا   پرسشنامه را محالعه کند و هر سبوال را ببا توجبه ببه شبرايط       گفته می

ايبن آزمبون محبدوديت زمبانی      .بدهبد  «خیر»يا  «بله»پاسخ  احساسی، شناختی و شخصیتی خود

در روش  .دهند می دقیقه پاسخ 40الی  35به سوا   اين پرسشنامه  ها ندارد ولی معمو ً آزمودنی

گیبرد   مبی  دهد ي  نمره می گذاری پرسشنامه وودورث، به ازای هر سوال که آزمودنی پاسخ بله نمره

گیری که مشبتمل ببر    کند. مثالً در ويژگی تمايل به گوشه دريافت نمیای  و در مقابل پاسخ خیر، نمره

سوال پاسخ خیر دهبد، نمبره نهبايی     7سوال پاسخ بله و به  8باشد، چنانچه آزمودنی به  سوال می 15

خواهد بود و سپس با نمره برش اين ويژگی مقايسه خواهبد شبد و مشبخص     8وی در اين ويژگی 

 .باشبد  گیرانبه نمبی   گیری دارد يا اين که واجبد تمبايال  گوشبه    گوشه گردد که آزمودنی تمايل به می

گبذاری خواهبد شبد     سبنجد ببه همبین صبور  نمبره      مبی  های که اين پرسشبنامه  برای بقیه ويژگی

 (.  1920)وودورث، 

 ( ايبن 1992) گبريچ و سبید و فینچبام    .والدینمقیاس ادراک کودکان از کشمکش میان 

ی هبا  ب شناختی مکتنبی ببر بافبت، ببرای سبنجش کشبمکش      مقیاس را بر پايه الگوی چهارچو
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ی کشمکش يا ابعاد کشمکش والبدين از ديبد   ها ی کودکان، يعنی ويژگیها زناشويی از گاارش

ی تکرار، شد ، حبل مسباله و محتبوای کشبمکش( و واکبنش      ها کودک )در بر گیرنده مقیاس

بله و خود مقصبربینی( ببرای   )شامل احساس تهديد، کارآمدی مقاها  آن يا تفسیرها  آن کودک به

پرسش است. هبر پرسبش نیبا     5سال و با تر طراحی کردند. اين مقیاس دارای  10گروه سنی 

و  لط= صفر( است و دامنه نمرا  آن از صبفر   1درست=  تقريکاً، 2دارای سه گاينه )درست= 

تر )تعارض  منفی ی تعارضها دهنده ويژگی تواند نوسان داشته باشد. نمره با تر نشان می 102تا 

تر و ارتکاط بیشتر محتوای کشمکش با موضوعا  مربوط  حل تعارض ضعی ، بیشتر و شديدتر

ببا ی و   قبره  احساس تهديد بیشتر و کارآمدی مقابلبه کمتبر اسبت.   خود مقصربینی، ، به کودک(

دسبت   ببه ی آن را به شبرح زيبر   ها ی آلفای کرونکا  مقیاساه در پژوهشی نمره( 1387) وفايی

و ارزيبابی   درصد 61جمع مقیاس تفسیر تعارض ، درصد 77ی تعارض ها آوردند: جمع مقیاس

ی تعبارض و تفسبیر   هبا  ی مقیباس ويژگبی  ها از آنجا که نمره، درصد 84 ها يا جمع کل مقیاس

 .، دارای منحنی هنجار بودندCPICی ها تعارض از میان مقیاس

 

 ها افتهی
 دهد. را نشان می متغیرهای اصلی تحقیقانحراف معیار  و میانگیننتايج  1جدول 

 

 قیتحق یاصل یرهایار متغیانحراف مع و نیانگیم . 1جدول 

 اریانحراف مع نیانگیم ن نمرهیشتریب ن نمرهیکمتر رهایمتغ ها شاخص

 65/4 35/15 28 4 رانهیگ سهلپروری  فرزندسک  

 14/5 71/16 30 5 مقتدرانهپروری  فرزندسک  

 16/4 74/32 40 24 تکدانهمسپروری  فرزندسک  

 78/12 53/32 69 0 یتعارضا  خانوادگ

 61/11 34/24 48 1 اختالل سلوک

 

سبهل  پبروری   فرزنبد ر سبک   یان در متغين پاسخگوینمره ب ترين پايین، 1با توجه به جدول 

ر یب ن متغيب ان در اين نمبرا  پاسبخگو  یانگین میبوده است، همچن 28ن نمره يو با تر 4رانه، یگ
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ان در ين پاسبخگو ینمره ب ترين پايینبوده است.  65/4ار آن برابر با یو انحراف مع 35/15ر با براب

ن نمبرا   یانگیب ن میبوده است، همچن 30ن نمره يو با تر 5مقتدرانه، پروری  فرزندر سک  یمتغ

نمره  ترين پايیناست.  14/5ار آن برابر با یو انحراف مع 71/16ر برابر با ین متغيان در ايپاسخگو

ببوده اسبت،    40ن نمبره  يو ببا تر  24، مسبتکدان پبروری   فرزندر سک  یان در متغين پاسخگویب

ار آن براببر ببا   یب و انحراف مع 74/32ر برابر با ین متغيان در اين نمرا  پاسخگویانگین میهمچن

و  صبفر ، یر تعارضبا  خبانوادگ  یب ان در متغين پاسبخگو ینمبره بب   ترين پايینبوده است.  16/4

 34/24ر برابر ببا  ین متغيان در اين نمرا  پاسخگویانگین میبوده است، همچن 69ن نمره يبا تر

ر اختالل یان در متغين پاسخگوینمره ب ترين پايینبوده است.  78/12ار آن برابر با یو انحراف مع

ر یب ن متغيب ان در اين نمبرا  پاسبخگو  یانگین میبوده است، همچن 48ن نمره يو با تر1سلوک، 

 بوده است. 61/11ار آن برابر با یو انحراف مع 34/24 برابر با

بايبد از توزيبع آمباری متغیرهبا،      انتخاب آزمون پارامتري  يا ناپارامتري ، ابتدا میمنظور  به

اسبمیرنوف   -اطمینان حاصل کرد. برای آزمبون نرمبال ببودن توزيبع، از آزمبون کولومبوگراف      

 گذارد. متغیرهای اصلی تحقیق، به نمايش مینتايج اين آزمون را برای  2استفاده شد. جدول 

 

  رهایمتغ یبرا 1رنوفیاسم-ج آزمون کولموگرفینتا.  2جدول 

 داری معنیسطح  رنوفیاسم-مقدار آزمون کولموگرف یاصل یرهایمتغ

 363/0 922/0  رانهیگ سهلپروری  فرزندسک  

 376/0 912/0 مقتدرانهپروری  فرزندسک  

 088/0 251/1 همستکدانپروری  فرزندسک  

 342/0 939/0 یتعارضا  خانوادگ

 603/0 764/0 اختالل سلوک

 

کبوچکتر از   داری معنبی سبح    چنانچبه ، K-Sاذعان داشت که در آزمون  توان میکلی  طور به

ع يب ان است، توزينما 2در جدول چنانچه رنرمال است. یرها  یع متغيگفت توز توان میباشد  05/0

 .است، نرمال هستند 05/0بارگتر از ها  آن یکه سح  معنادار نيبه ارها با توجه یمتغ یتمام

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
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 توان گفبت کبه    است می05/0سح  معناداری تمامی متغیرها بارگتر از  3با توجه به جدول 
 

ها ارائبه شبده اسبت. در     نتايج حاصل از تحلیل آماری داده واريانس از تجانس برخوردار است.

صیفی مربوط به متغیر پژوهش و نتبايج تحلیبل همکسبتگی    های تو ، دادهسوالقالب بررسی هر 

هبای   سبوال مربوطه، گاارش شده است. در قسمت آخر ببا روش تحلیبل رگرسبیون همامبان،     

 اند. پژوهشی مورد تجايه و تحلیل آماری قرار گرفته

 

 ها واریانستجانس  ین جهت بررسیآزمون لو . 3جدول 

 رهایمتغ نیلوماره آمقدار  df2 df1 (sig) یسطح معنادار

 رانه یگ سهلپروری  فرزندسک   159/0 1 148 690/0

 مقتدرانهپروری  فرزندسک   786/0 1 148 377/0

 مستکدانهپروری  فرزندسک   011/0 1 148 918/0

 یتعارضا  خانوادگ 148/0 1 148 701/0

 اختالل سلوک 134/0 1 148 715/0

 

و همکسبتگی ببین    پبروری و اخبتالل سبلوک    هبای فرزنبد   همکستگی بین سبک  نتايج  4جدول 

 را نشان می دهد. و اختالل سلوک تعارضا  خانوادگی

 

 و همبستگی بین تعارضات خاانوادگی  و اختالل سلوکپروری  فرزند یها ن سبکیب یهمبستگ . 4 جدول

 و اختالل سلوک

 آماره
 های فرزندپروری با اختالل سلوک و تعارضات خانوادگی سبک

 تعارضات خانوادگی مقتدرانه تبدانهمس گیرانه سهل

 452/0 064/0 192/0 055/0 ضريب همکستگی پیرسون

 502/0 018/0 434/0 0000/0 (sig) میاان معناداری

 

)ببا افباايش تعارضبا  خبانوادگی، اخبتالل       ، ضريب همکستگی مثکت4با توجه به جدول 

( و ببا  ياببد  مبی کباهش  ک و با کاهش تعارض خانوادگی، اخبتالل سبلو   يابد میسلوک افاايش 

 بین دو متغیر، تعارضبا  خبانوادگی و اخبتالل سبلوک وجبود دارد.      (452/0شد  متوسحی )
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مقتدرانبه، اخبتالل سبلوک    پبروری   فرزنبد )با افاايش استفاده از سک   ضريب همکستگی مثکت

کباهش   مقتدرانبه، اخبتالل سبلوک   پبروری   فرزنبد و با کاهش استفاده از سک   يابد میافاايش 

مقتدرانبه و اخبتالل   پبروری   فرزنبد ( بین دو متغیبر، سبک    064/0) ( و با شد  ضعیفیيابد می

پبروری   فرزند)با افاايش استفاده از سک   ضريب همکستگی مثکتهمچنین  .اردسلوک وجود د

مسبتکدانه،  پبروری   فرزنبد و با کاهش استفاده از سبک    يابد میمستکدانه، اختالل سلوک افاايش 

پبروری   فرزنبد ( بین دو متغیر، سک  064/0) ( و با شد  ضعیفیيابد می کاهش اختالل سلوک

ش اسبتفاده از سبک    ي)ببا افباا   مثکبت  یب همکستگيضروجود دارد. مستکدانه و اختالل سلوک 

و ببا کباهش اسبتفاده از سبک       ياببد  مبی ش يرانبه، اخبتالل سبلوک افباا    یسهل گپروری  فرزند

ن دو ی( بب 055/0) یفی( و با شبد  ضبع  يابد میش رانه، اختالل سلوک کاهیگ سهلپروری  فرزند

  و اختالل سلوک وجود دارد.گیرانه  سهل پروری فرزندر، سک  یمتغ

يافتبه و خحبای معیبار نشبان      ضرايب همکستگی، ضريب تعیین، ضريب تعديل 5در جدول 

 داده شده است.

 

 ار برآوردیمع یافته و خطای لیب تعدین، ضرییب تعیچندگانه، ضر یب همبستگیضرا . 5جدول 

 ها شاخص
مجموع 

 مجذورات
df 

ن مجموع یانگیم

 مجذورات
F Sig 

همبستگی 

 R چندگانه

ب یضر

 نییتع

ن ییب تعیضر

 خالص
S.E 

 519/2252 2 038/4505 ونیرگرس

 963/105 147 622/15576 مانده یباق 29/10 214/0 224/0 474 001/0 25/21

  149 660/20081 کل

 

ر اخبتالل سبلوک   یب چندگانبه متغ  یاان همکستگیان کرد که میب توان می 5جدول نتايج با توجه به 

 474/0 براببر  ،یمستکدانه و تعارضا  خانوادگپروری  فرزند سک  یرهایبا متغ یب خحی  ترکيدر 

اسباس   افته ببر يل ين تعدییب تعيو ضر 224/0ن حاصل برابر با ییب تعين ضری. همچنباشد می

ش از یب یعنيآمده است؛ دست  بهدرصد  21يا حدود  214/0تحلیل، برابر با رد شده در متغیر وا

 ین شبده اسبت و مبابق   یبی رهبا تک ین متغيب ق اير اختالل سلوک از طریرا  متغییدرصد از تغ 21
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 هبای  فرضیهن محالعه و ياست که در ا يیرهایر متغيدرصد( متعلق به سا 79) اانین ميرا  اییتغ

ا يب کبه آ  دهبد  می( نشان F) نییب تعيضر ین آزمون معناداریمچنه است. اند نشدهتحقیق ديده 

ن اساس مقبدار  ياا نه؟ بر يمعنادار است  یآمده به لحاظ آماردست  بهافته يل ين تعدییب تعيضر

F 25/21مانده، کبه براببر ببا     یانس باقيون به متوسط واریانس رگرسيبرابر است با نسکت متوسط وار 

ن يشده است. بنبابرا  دار معنیدرصد  99در سح   یعني، باشد می =s 0001/0 یسح  معنادار یو دارا

 .معنادار است یآمده به لحاظ آمار دست بهافته يل ين تعدییب تعيضر

ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسبیونی متغیبر مبوثر ببر     ضرايب  6در جدول 

 داده شده است.نشان  اختالل سلوک

 

 بر اختالل سلوک مؤثرر یمتغ یونیشده و استاندارد نشده رگرس ب استانداردیضرا . 6جدول 

 متغیرها
 ضریب استاندارد شده ضریب استاندارد نشده

 سطح معناداری Tآزمون 
B مقدار  انحراف معیارß 

 819/0 -229/0  834/6 -564/1 مقدار ثابت

 053/0 951/1 143/0 204/0 398/0 مستکدانهپروری  فرزندسک  

 000/0 958/5 436/0 066/0 396/0 یخانوادگتعارضا  

 

مسبتکدانه براببر ببا    پبروری   فرزندر سک  یون متغیب رگرسيکه ضر دهد مینشان  6 ج جدولينتا

برآورد شده اسبت و   143/0ر برابر با ین متغيا یون استاندارد شده برایب رگرسي. ضرباشد می 398/0

ب يضبر  .باشبد  مبی نبان معنبادار   یدرصبد اطم  95( در سبح   05/0آن ) یبا توجه به مقبدار معنبادار  

 یون اسبتاندارد شبده ببرا   یب رگرسب ي. ضرباشد می 396/0برابر با  یر تعارض خانوادگیون متغیرگرس

 99در سبح    (001/0آن ) یبرآورد شده است و با توجه به مقبدار معنبادار   436/0ر برابر با ین متغيا

مسبتقل در   یرهبا ی  از متغيب د سهم و نقش هر . اما قضاو  در مورباشد مینان معنادار یدرصد اطم

ر اسبتاندارد شبده   ين مقباد يب را اير بتا واگذار کرد، زيد به مقادي)اختالل سلوک( را با ر وابستهین متغیتک

ر یب رها، متغین متغی. در بسازد میرها را فراهم ی  از متغيهر  ین سهم نسکییسه و تعيبوده و امکان مقا

ر وابسته دارد و پبس از  ین متغییدر تک یشتریت است و سهم بین اهميشتریب یدارا یتعارض خانوادگ

 انس را داشته است.ين وارییمستکدانه توان تکپروری  فرزندآن سک  
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 یریگ جهیبحث و نت
در  ی فرزندپروری با اختالل سلوکها شیوهو  ین تعارضا  خانوادگیبنشان داد که  ها افتهي

 یخواجه نبور ، (1387 )وفايیو  یبا  ق قرهیجه با تحقیتن نياآموزان رابحه وجود دارد که  انشد

 (1385رضبايیان و همکباران )   ( همسو اسبت. 1386و کمیجانی و ماهر )( 1390) این یشمها  و

بین اختالل سبلوک و مشبکال  روانبی والبدين     کنند که  می روی گروهی از نوجوانان گاارش

گذاری بر  که فرزندپروری از طريق اثر یطور ويژه سک  فرزند پروی آنان رابحه وجود دارد به هب

ن از فرزند انتظار اطاعت يوالد تواند نوجوان را آماده برای اختالل سلوک نمايد. می ادراک خود

ببه فرزندشبان    ینین قبوان یوضبع چنب   يبی دربباره چرا  یحیچ توضب یچون و چرا داشبته و هب   یب

فرزندشبان   یرویپ یبرا ینيلدن وایشوند. چن می ین فرزندان دچار مشکال  رفتاريدهند. ا ینم

ن فرزندشان را مدام سرزنش ين والديکنند. ا یه استفاده میمانند تنک يیها ها، از روش ن آنیاز قوان

ما  را ببدون مشبور  ببا فرزندشبان     یدهند و همه تصبم  ینم یکردن به و سوالکرده، اجازه 

کبه   ین در صبورت یرند همچننشان هراس داين معمو  از والدين والديفرزندان ا. کنند یاتخاذ م

رنبد تبا   یگ یاد مب يب فرزنبدان   ايندر پنهان کردن آن دارند.  یشوند سع يیا خحايمرتکب اشتکاه 

در  فرزنبدان ايبن   مثال معمبو ً  یر پا بگذارند. براين را زیتوانند قوان یاند م فتادهیر نیکه گ یزمان

 تبوان  مبی اخبتالل سبلوک را    .نبد کن ینشان پنهان مب يآخر امتحانا  خود کارنامه خود را از والد

محقبق  هبای   افتبه ياساس  نمود. بربینی  پیش یو تعارضا  خانوادگپروری  فرزند سک براساس 

هبای   ن سبک  یبب  یم که رابحه معنبادار يدیجه رسین نتيد قرار گرفت و به ايیه مورد تاین فرضيا

  يب  یریب گ جبه ینتبا اختالل سلوک وجبود دارد.   یمستکدانه و تعارضا  خانوادگپروری  فرزند

ببا   ینيتعارضبا  والبد   ی ( ببا عنبوان رابحبه   1390،ینبور  ق )خواجبه یب ه با تحقین فرضير ایمتغ

ن ببا  يتعارضا  والد، نين تعارضا  والدیب یدار یدند که رابحه معنیجه رسین نتيبه ا یباهکار

در  دارد و ینوجوانان وجود داشته اسبت همخبوان   یو خارج از آن با باهکار فرزندان در خانه

دند کبه  یجبه رسب  ین نتيب انجام دادنبد ببه ا  ( 1381آبادی، لیل) که یقیر آن با تحقیگر متغيمورد د

انبد و   شوند که به شد  محدود کننده می افتي يیها شتر در خانوادهیکودکان با اختالل سلوک ب

به  جهیدارد. در نت یهمخوان« ب و انضکاط برقرار سازند.یخواهند نظم و ترت می خشونت با ابراز

ن یو بب ، )مستکدانه( و اختالل سلوک فرزنبدان پروری  های فرزند وهین شیم که بيدیجه رسین نتيا
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تعارضبا    یکل طور بهم وجود دارد. یو اختالل سلوک فرزندان رابحه مستق یتعارضا  خانوادگ

اخبتالل سبلوک دارد در    نوجوانبان از جملبه   یدر بروز مشکال  رفتار يیبسااتأثیر  یخانوادگ

 خود اسبت دچبار اخبتالل سبلوک     یگر تعارضا  خانوادگ که در خانواده مشاهده یکودک واقع

، یق عمبد يب ، حریاز جمله اعمال پرخاشگرانه، سرقت، خرابکار يیشود که آن را در رفتارا می

ا ببا  یب ن نيوالبد پبروری   هبای فرزنبد   وهیشب  یدهد. از طرف می و فرار نشان ی، ولگرديیدرو گو

آمده  دست بهج يب که با توجه به نتاین ترتيم دارد و بدین رابحه مستقاختالل سلوک در نوجوانا

دارد که ببا   یوع اختالل سلوک نقش مهمیمستکدانه در شپروری  فرزندم که سک  يدین رسيبه ا

ش يمستکدانه، اختالل سلوک در کودکان و نوجوانان افباا پروری  فرزندش استفاده از سک  يافاا

انتخباب نمونبه    کند. می داین سک  امکان بروز آن کاهش پيفاده از اکند و با کاهش است می دایپ

ی اين تحقیق اسبت کبه تعمبیم آن را    ها در دسترس و دختران ساکن تهران از جمله محدوديت

ی هبا  ی فرزنبدپروری روی گبروه  ها شیوه شود برای تحقیقا  آينده می پیشنهاد کند. می محدود

 .ی بارگتر صور  پذيردها پسران در جمعیت
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آموزش  تأثیر .(1393) نیما ،گنجی ؛مهناز ،زاده هنرمند مهرابی ؛حکیکه ،رياحی ؛سودابه ،نژاد بساک

فصلنامه علمبی   .فرزندسازگاری و رضايت از زندگی -مهار  حل مساله بر تعارضا  والد
 .52-62 ،2 ،مثکتشناسی  تخصصی روان

 خبانوادگی ورفتارهبای تهباجمی    تعارضبا   محالعبه رابحبه میبان    .(1390، بیژن )نوری خواجه
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115. 

دارای  های شخصیتی والبدين کودکبان   مقايسه ويژگی .(1390فريکرز )، باقری و بهروز، دولتشاهی

نامه کارشبناس ارشبد    پايان .ای، اختالل سلوک و عادی در شهر اصفهان اختالل نافرمانی مقابله

 .شناسی شناسی عمومی، دانشگاه عالمه طکاطکايی، دانشکده علوم تربیتی و روان روان

 در روانی اختال   میاان مقايسه .(1386) شهربان و محرابی، ؛احمد اعتمادی،؛ عکاس، رحمتی

 شهرسبتان  هبای  دبیرسبتان  در والبدين  فرزنبدپروری  های شیوه به توجه با نوجوان اندختر

 .9-23، (4)3 روانشناختی، محالعا . جیرفت

 ؛مسبعود  ،لواسبانی  ؛زهبره  ،سبرمد  ؛بباقر  ،بنباب   کباری  ؛چهبره  نی   محسنی ؛حمید ،رضايیان

واده ادراک های خبان  (. بررسی مدل علیتی متغیر1385و مومنی فرزاد ) ؛محمدرضا ،محمدی

 .32-38 (،3)9 ،حکیم مجله پاشکی. خود نوجوانان و اختالل سلوک

 انتشارا  رشد. :تهران .سنجی و روان آزمايشی اصول روان .(1386حسن پاشا )، شريفی

 انتشارا  تنديس. :تهران .های فرزندپروری آموزش سک . (1390حمید ) صرامی،

 .ارسکاران نشر تهران: شناسی مرضی کودک. انرو (.1378) فر ، لحفی کاشانی و شهرام، وزيری

 ببا  کبودک  شناختی مقابله و ارزيابی زناشويی، تعارض .(1387) مريم و وفايی، فاطمه با ی، قره

پبژوهش در سبالمت   . کبودک  سبالمت  و شبناختی  آسبیب  هبای  نشانه و والدين تعارضا 

 .49-60، (1)2 روانشناختی،



 67 ... های توجه به سبکبینی اختالل سلوک با  پیش

هبای فرزنبدپروری والبدين و نوجوانبان ببا       مقايسبه شبیوه   (.1386) فرهاد ،ماهرو  مهرناز ،کمیجانی

 .63-93، (33)9 شناسی کاربردی، دانش و پژوهش در رواناختالل سلوک و نوجوانان عادی. 

پبروری مبادران    هبای فرزنبد   هبای شخصبیتی و شبیوه    بررسبی ويژگبی  . (1381) آبادی، لیدا لیل

 .ش ابتبدايی پسبرانه شبهر تهبران    آموزان عادی و مکتال به اختال   رفتباری در مبدار   دانش
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. پايان

های فرزندپروری، مکبان   بررسی رابحه بین نگرش نسکت به شیوه .(1378اهلل ) مهرافروز، حجت

نامبه کارشناسبی    پايبان  .آموزان پسر پايه چهارم ابتبدائی  شرفت تحصیلی در دانشکنترل و پی

 .ارشد، دانشگاه تربیت معلم
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