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 چكيده

شيوه هاي فرزندپروري نقش اساسي در تعيين سبك هاي         
اي زندگي نوجوانان داشته و بنابراين از اهميت ويژه              

هاي پژوهش حاضر با هدف بررسي شيوه      .  برخوردار است 
فرزندپروري ادراك شده نوجوانان بر اساس جنسيت و            

اين پژوهش به روش پس رويدادي و با         .م شد سن آنان انجا  
 كه با   ) پسر 312،   دختر 311( نفر   623اي به حجم    نمونه

برداري چندمرحله اي انتخاب شده بودند، انجام      روش نمونه 
نامه داده ها پس از گردآوري به كمك پرسش              .  شد

سبك هاي فرزندپروري بامريند، با روش تحليل واريانس          
ايج تحليل نشان داد اثرهاي       نت.  چندمتغيري تحليل شد   

 معنادار بوده و      01/0اصلي جنسيت و سن در سطح           
والدين با فرزندان پسر بيشتر به شيوه مستبدانه و با                
فرزندان دختر بيشتر به شيوه مقتدرانه تعامل مي كنند،           

ساله در مقايسه با نوجوانان     17ها در تعامل با نوجوانان      آن
روري سهل گيرانه   سال بيشتر از سبك فرزندپ         17زير  

 . استفاده مي كنند
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Abstract 

Parenting styles play a major role in 
determining the life styles of adolescents 
and that is why they share a special 
significance. The present study was done 
with the aim to investigate adolescents’ 
perceived parenting styles based on th-
eir gender and age. The study was conduc-
ted by a post-event method and with a 
sample size of 623 subjects (311 female 
and 312 male), who were selected by the 
multistage sampling method. Data were 
analyzed, after being collected by the 
Baumrind Parenting Styles Questionnaire, 
using multivariate analysis of variance. 
The results indicated that the main effects 
of gender and age are significant at 0.01 
level. Parents’ interaction with boys is 
more authoritarian and with girls more au-
thoritative; also compared with adolesc-
ents less than 17 years, they interact with  
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 مقدمه

 پژوهي، موضوع فرزندپروري بهينه و چگونگي دستيابي به آن است           يكي از مباحث اساسي حوزه خانواده      
موضوع فرزندپروري از آن جهت اهميت دارد        ).  2008ني و رنك،    يك؛ مك  2011،  1، ميلون و رنك   نييمك ك(

كه شواهد پژوهشي نشان مي دهد شيوه هاي تعامل والدين با فرزندان نقش چشمگيري در تعيين بسياري از                  
، براون،  پرر؛ ها 2008ني و رنك،     يمك ك(  رفتارهاي سازگارانه و ناسازگارانه كودكان و نوجوانان ايفا مي كند           

يند جامعه پذيري  آكه شيوه هاي تربيتي والدين نقش اساسي در فر            به ويژه اين ).  2006،  2بروديآرياس و    
فرزندان دارد، زيرا والدين واسطه بين فرزندان و محيط بيروني بوده و بنابراين معرف معيارهاي اخالقي و                      

ر همين راستا يافته هاي    د).  2009،  3آكن و دكوويك  تويجل، ون ، ون كارمان(  اجتماعي به فرزندان خود هستند    
 درون سازي قوانين   پژوهش هاي انجام شده بيانگر آن است كه از يك سو شيوه هاي نادرست تربيتي، احتماالً               

و در سوي ديگر شيوه هاي ) 1997، 4كوچانسكا( اجتماعي را به صورت منفي تحت تأثير قرار مي دهد    ـ   اخالقي
 ري از توسعه مسائل درون فردي به دنياي بيرون را فراهم كند           صحيح تربيت فرزند مي تواند زمينه هاي پيشگي     

چنين يافته ها حكايت از آن دارد كه شيوه هاي فرزندپروري نقش             هم).  2005،  5، سامروف، كر و لوپز    السون(
 ،اساسي در تعيين سبك هاي زندگي نوجوانان داشته و نوجواناني كه به وسيله والدين مقتدر تربيت شده اند                  

يش كمتر به مصرف سيگار، مواد مخدر و الكل، موفقيت هاي تحصيلي بيشتري كسب نموده و                   ا گر عالوه بر 
 ).2010، 6، اوتن، دي وريس و اينگلزهاور( كمتر احتمال دارد مرتكب رفتارهاي بزهكارانه شوند

كيب و  اشكال مختلف، تر  .  ريزي خواهد شد  از طريق ازدواج، خانواده متشكل از پدر، مادر و فرزندان پايه            
قاني، (هاي مختلف تحت تأثير قرار بدهد         ساختار خانواده ممكن است رشد شخصيت كودكان را به روش            

يند آترين اعضاي اين فر   پرورش كودكان يكي از ابعاد عملكرد والدين است و مهم          ).  2014،  7روزواردي و عزيز  
يعني ابعاد عملكردي خانواده در      الگوهاي عملكرد خانواده،     ).  2014،  8قاني، كمال و عزيز    (والدين هستند   

 و  تنها در       05/0اثر تعاملي جنسيت و سن در سطح            
 به اين   ،متغير شيوه فرزندپروري سهل گيرانه معنادار بود       

خالف دختران، والدين همگام با افزايش سن          معنا كه بر  
ندان نوجوان پسر بيشتر از شيوه فرزندپروري                 فرز

 .سهل گيرانه استفاده مي كنند
چنين نتيجه گيري شد كه الگوهاي تعامل والدين با               
فرزندان ثابت نبوده و در مجموع اين الگوها متناسب با              

 .جنسيت و سن فرزندان تغيير مي يابد

 .جنسيت، سن، فرزندپروري، نوجوان :هاكليدواژه
 

 

adolescents 17 years old more permiss-
ively. The interaction effects of gender 
and age were significant at 0.05 level only 
in the permissive parenting style. This me-
ans that unlike the girls, parents use more 
and more the permissive parenting style 
along with increasing age of adolescent 
teenage boys. It was concluded that the 
interaction patterns of parents with chi-
ldren are not fixed and these patterns vary 
according to gender and age of the chil-
dren.  
 

Keywords: Gender, Age, Parenting, Ado-
lescent . 
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به تعريف سبك هاي     بنا  ).2015،  9ماتجويك، جووانويك و ايليك   (شود  منعكس مي پرورش فرزندان   هاي  شيوه
 اگرچه  ).2010هاور و همكاران،    (  فرزندپروري فضاي خانوادگي كلي است كه در آن تربيت فرزند رخ مي دهد            

 10ردي در تعامل با فرزند خود به كار مي گيرد، با وجود اين بامريند            ف هر خانواده و هر والد شيوه هاي منحصربه      
اقدسي، (   تقسيم نموده است   13 و سهل گيرانه  12، مقتدرانه 11سبك هاي فرزندپروري را به سه سبك استبدادي       

، اين باور است كه والدين مستبد، عالوه بر تعامل سرد با فرزندان             وي بر ).  1390،  14 محمدي  و علي نجفي، پناه 
كنترل زيادي بر اعمال و رفتار آنان دارند و اغلب در مورد كنترل بيش از حد خود به فرزندان توضيحي ارائه                       

ها بر خالف   والدين مقتدر مانند والدين مستبد بر رفتار فرزندان كنترل دارند، با وجود اين آن                  .  نمي دهند
ت والديني كه سبك فرزندپروري آنان از نظر          در نهاي .  والدين مستبد رابطه گرم با فرزندان برقرار مي كنند         

بامريند، سهل گيرانه است، كنترل اندكي بر رفتار كودكان خود داشته و به فرزندان خود اجازه مي دهند در هر                  
ها در آن سنين قادر به اتخاذ تصميم هاي صحيح          گيري كنند، اگرچه ممكن است آن       سني خودشان تصميم  

 ).1389، 15ني، ثابتي و رضواشهامت( نباشند
عنوان توان به   بعد اول را مي   .  اندمطالعات تحليل عاملي دو بعد اصلي در فرزندپروري را شناسايي كرده            

توصيف نمود، اين بعد به رفتارهاي مرتبط با پذيرش،  گرمي و صميميت و در مقابل طرد و انتقاد،                   »  مراقبت«
حمايتي و در مقابل ترويج        كنترل والدين، بيش    نام گرفته است، به    »  كنترل«بعد دوم كه     .  اشاره دارد 

مروري بر مطالعات انجام شده     ).  1396،  16اكبريان فيروزآبادي، بهاري و محمدخاني    (خودمختاري اشاره دارد    
در حوزه فرزندپروري نشان مي دهد كه بيشتر آنان تأثير سبك هاي تعامل والدين بر ويژگي هاي شناختي،                    

ثر بر  ؤو مطالعه عوامل م   )  2011ني و همكاران،    يمك ك(  را مورد توجه قرار داده     رفتاري و هيجاني فرزندان      
 . سبك هاي فرزندپروري والدين را كمتر مورد توجه قرار داده اند

ثر بر سبك هاي فرزندپروري را مورد توجه قرار داده، مدل نظري بلسكي            ؤيكي از ديدگاه هايي كه عوامل م     
 استرس و ويژگي هاي ـثر از سه منبع شخصيت، منابع حمايت أدپروري متاست كه معتقد است شيوه هاي فرزن 

 از بين ويژگي هاي فردي فرزندان، تأثير          )1984  (اگرچه بلسكي ).  1984،  17بلسكي(  فردي فرزندان است   
سبك هاي رفتاري و خلق و خوي آنان بر سبك هاي فرزندپروري و ميزان حساسيت والدين در واكنش به                      

كيد قرار داده است، با وجود اين شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد عالوه بر                 أرا مورد ت  نيازهاي كودكان   
 شناختي فرزندان، جنس آنان نيز شيوه هاي تعامل والدين را تحت تأثير قرار مي دهد                     ويژگي هاي روان 

ان مثال مطالعه   به عنو ).  2000،  19، دانلي، لويس و ماينارد    ؛ ماهوني 2010،  18؛ تاسكر 2008ني و رنك،    يمك ك(
نشان مي دهد كه پسران در مقايسه با دختران تنبيه هاي كالمي و جسمي                )  2007  (20 و همكاران  يمك ك

دست آمده حكايت از آن دارد كه عالوه بر جنس،            ه  چنين شواهد پژوهشي ب    هم.  بيشتري دريافت مي كنند  
طوري كه پسرهايي كه برادر ه اسي دارد، بترتيب تولد فرزندان نيز در تعيين شيوه هاي تعاملي والدين نقش اس      

م با طرد با آنان دارند، در مقابل         أها رفتاري تو   تر از خود دارند، براين باورند كه والدين آن           يا خواهر كوچك  
م با  أ بر اين باورند كه رفتار والدين نسبت به آنان گرم و تو            ،تر از خود دارند   دختراني كه برادر يا خواهر كوچك     

 ). 2000، 21، يوهارا، كادوواكي، تانگ و تاكاهاشيسوميا( پذيرش است

 /...هاي فرزندپروري ادراك شده نوجوانان براساسمطالعه شيوه                                /	��
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 شيوه هاي تعامل   به نظر مي رسد عالوه بر جنسيت، سن فرزندان نيز يكي از عواملي است كه احتماالً                   
، ييد اين ادعا ميشل    أدر ت ).  2011ني و همكاران،     يمك ك(  والدين و فرزندان را تحت تأثير قرار مي دهد           

در پژوهش هاي جداگانه نشان دادند كه        )  2005(  23، بيانچي و رالي    و ونگ )  2005(  22فينكلهور و ووالك  
تر تحت   سن و سال خود در استفاده از فضاي مجازي را بيشتر از فرزندان بزرگ               والدين رفتارهاي فرزندان كم   

استفاده   24افزارهاي فيلترينگ  نظر گرفته و اغلب به منظور كنترل رفتارهاي آنان در فضاي مجازي از نرم                  
نيز در يك مطالعه نشان دادند كه بين سن فرزندان و سبك هاي               )  2008(  25، چيور و كرير   روزن.  مي كنند

. تر رفتار مي كنند   تر خود سهل گيرانه    با فرزندان بزرگ   فرزندپروري والدين رابطه وجود دارد و والدين احتماالً        
به همين  .  ، خودمختاري بيشتري به آنان مي دهند      تر شدن فرزندان    والدين با بزرگ   به عبارت ديگر احتماالً    

 از آزادي بيشتري براي فعاليت در فضاي مجازي         تر خود احتماالً  ها در مقايسه با همشيرهاي كوچك      دليل آن 
 . كسب مي كنند

 نوجوانان از عوامل يت سن و جنس در كل از مرور مطالعات انجام شده، چنين استنباط مي شود كه احتماالً           
 شيوه هاي تعامل با فرزندان دختر و پسر در سنين           ن شيوه هاي فرزندپروري والدين است و احتماالً       مهم تعيي 

به همين جهت پژوهش    .  مختلف متفاوت است، با وجود اين شواهد پژوهشي اندكي در اين حوزه وجود دارد               
ن است، از اين رو     اساس سن و جنسيت نوجوانا      حاضر به دنبال مطالعه شيوه هاي فرزندپروري ادراك شده بر         

االت است كه آيا شيوه هاي فرزندپروري ادراك شده نوجوانان دختر و پسر متفاوت              ؤبه دنبال پاسخ به اين س     
است؟ آيا شيوه هاي فرزندپروري ادراك شده نوجوانان با سنين مختلف، متفاوت است؟ و آيا شيوه هاي                       

  سنين مختلف متفاوت است؟فرزندپروري ادراك شده در بين دختران و پسران نوجوان با 

 

 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

آموزان نوجواني بود كه در مقطع      اي و جامعه آماري آن تمامي دانش      مقايسه ـ   پژوهش حاضر از نوع علي    
 منطقه  چهاربراي انتخاب گروه نمونه ابتدا از بين          .  دبيرستان در شهرستان كرج مشغول به تحصيل بودند         

ان كرج دو منطقه به صورت تصادفي انتخاب و در ادامه از هر منطقه دو دبيرستان پسرانه و                    آموزشي شهرست 
 از نوع رشته، كالس ها ابتدا شماره گذاري و         غسپس در هر دبيرستان فار    .  دو دبيرستان دخترانه انتخاب شد     

ه عنوان گروه نمونه ها ب آموزان آن كالس  سپس به صورت تصادفي از هر دبيرستان چهار كالس انتخاب و دانش
 .  از آنان داوطلب شركت در پژوهش حاضر شدندنفر 623پژوهش حاضر در نظر گرفته شدند و در نهايت 

 

 ابزار پژوهش

 بامريند از    فرزندپروريهاي  براي ارزيابي سبك     :26 بامريند فرزندپروريهاي  نامه سبك  پرسش
سبك مقياس   ال است كه سه خرده    ؤ س 30امل   ش  كه  بامريند استفاده شد   فرزندپروريهاي  نامه سبك  پرسش

تا »  كامالً مخالفم =  0« در يك طيف ليكرت از        و دگيرميرا در بر      و سبك مقتدرانه    ، سبك مستبد  گيرانهسهل
 را به   78/0 و   86/0،  81/0ضرايب آلفاي كرونباخ    )  1991  (27بوري.  شودگذاري مي  نمره»  كامالً موافقم =  4«
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 را به ترتيب 92/0 و 85/0، 77/0، مستبدانه و مقتدرانه براي گروه مادران و انهگيرسهلهاي ترتيب براي سبك
 نتايج .گيرانه، مستبدانه و مقتدرانه براي گروه پدران و روايي قابل قبولي را گزارش كردندهاي سهلبراي سبك

. هستند  لوبيمط  نسبتاً  روايي  داراي  پرسش نامه،  نشان داد سؤاالت   )  1396  (28زادپژوهش مينايي و نيك    
 براي  و  ايطبقه  آلفاي  از  پرسش نامه  كل  اعتبار  محاسبه  براي  )1396(زاد  هم چنين در پژوهش مينايي و نيك     

 خوب  نسبتاً  اعتبار  دهندهنشان  نتايج.  گرديد  استفاده  گاتمن  ضريب  از  هاخرده مقياس  اعتبار  محاسبه
 .بود آن هايمقياسخرده و پرسش نامه

 

 يافته ها

 225به اين ترتيب كه تعداد  .  اند نفر و همگي در سنين دبيرستان بوده       623دگان اين پژوهش    شركت كنن 
 33/30( نفر نيز    189 ساله، و    16)   درصد 54/33( نفر   209 ساله و يا كمتر،       15)   درصد 11/36(آموز  دانش
 .  ساله و يا بيشتر بودند17) درصد

3(انس چندمتغيري دوراهه    االت پژوهش از روش تحليل واري     ؤبه منظور پاسخ به س    
�

 قبل  .استفاده شد )  2
مورد ارزيابي  »  29 باكس ام ـ «  وسيله آماره    كواريانس به  ـاز اجراي تحليل واريانس، مفروضه همگني واريانس        

 حاصل از آزمون همگني ماتريس هاي كوواريانس مشاهده شده به لحاظ           Fقرار گرفت و مالحظه شد كه نمره        
اساس ديدگاه تاباچينك و      با وجود اين بر   ).  007/0P<  ،750/1=F  ،17/53=M Box's(  آماري معنادار است  

 است، بنابراين مي توان گفت     001/0تر از   كه سطح معناداري بزرگ    با توجه به اين   )  252، ص   2007(  30فيدل
انحراف شديد در مفروضه همگني ماتريس هاي واريانس و كوواريانس رخ نداده و بنابراين نتايج تحليل                       

 .اريانس معتبر استو
 

 

 هاي فرزندپروري ادراك شده نوجوانان ميانگين و انحراف استاندارد سبك:1جدول 

 براساس سن و جنسيت آنان

 دختر پسر

 گيرانهسهل مقتدرانه مستبدانه گيرانهسهل مقتدرانه مستبدانه

SD M SD M SD M SD M SD M SD M 

 

  سال 15 16/23 72/4 27/40 22/4 13/21 93/4 52/22 68/4 87/39 93/3 25/23 00/6

 و كمتر

  سال16 81/22 71/4 75/39 50/4 52/22 75/4 93/22 67/4 07/39 21/5 66/23 03/6

 سال17 05/23 41/4 24/40 60/3 39/22 22/4 03/25 59/4 93/38 32/4 09/23 14/5

 و بيشتر

 كل 00/23 63/4 10/40 18/4 90/21 73/4 58/23 76/4 26/39 52/4 33/23 69/5

 

هاي خطاي سه شيوه فرزندپروري سهل گيرانه،        چنين استفاده از آزمون لون نشان داد كه واريانس            هم
از طرف ديگر نتيجه آزمون كرويت بارتلت      .   و مقتدرانه در گروه ها تفاوت معناداري با يكديگر ندارند          مستبدانه

اين نتيجه نشان مي دهد كه     .  دست آمد ه   ب 77/199 برابر با    001/0، در سطح معناداري     5 با درجه آزادي     31
 . سطح قابل قبولي از همبستگي بين متغيرهاي وابسته برقرار است
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 فرزندپروري هايشيوه مطالعه  در) سن و جنسيت (تعاملي اثر و اصلي اثرهاي :2 جدول

 نوجوانان در شده ادراك 

ANOVA MANOVA 

2η F 
 آزاديدرجه 

)B،W( 

 ميانگين

 مجذورات

 

2η F 

آزادي درجه 

فرض، (

 )خطا

المبداي 

 ويلكز
 متغير

 گيرسهل 20/10 617، 1 679/0 001/0

 مقتدر 76/237 617، 1 934/9∗∗ 016/0

 مستبد 96/39 617، 1 797/3∗ 006/0

 جنسيت 981/0 3/615 914/3∗∗ 019/0

 گيرسهل 06/115 617، 2 657/7∗∗ 024/0

 مستبد 80/18 617، 2 786/0 003/0

 مقتدر 81/11 617، 2 122/1 004/0

 سن 966/0 6/1228 555/3∗∗ 017/0

 گيرسهل 26/66 617، 2 410/4∗ 014/0

 مستبد 39/21 617، 2 894/0 003/0

 مقتدر 51/4 617، 2 428/0 001/0

012/0 ∗493/2 6/1230 976/0 
 جنسيت

  سنو

 

. ها در داده هاي گردآوري شده، تحليل واريانس چندمتغيري اجرا شد         از اطمينان از برقراري مفروضه     پس  
 و اثر تعاملي    01/0نتايج تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد كه اثرهاي اصلي جنسيت و سن در سطح                  

 .  معنادار است05/0در سطح  جنسيت و سن
در تحليل واريانس    حاصل از آزمون اثر اصلي و تعاملي جنسيت و سن                 Fبه دنبال معناداري ارزش      

 مربوط به شيوه     Fچندمتغيري، تحليل واريانس يك راهه به كار گرفته شد و مالحظه شد كه نمره هاي                    
ارزيابي .   معنادار است  05/0 و   01/0به ترتيب در سطوح        و سبك فرزندپروري مقتدرانه    مستبدانهفرزندپروري  

 مستبدانهشان داد ميانگين نمره هاي سبك       ميانگين هاي دو سبك ياد شده در دو گروه دختران و پسران ن              
 .پسران بيشتر از دختران است و ميانگين نمره هاي سبك مقتدرانه دختران بيشتر از پسران است

 

 

 
 گيرانهاثر تعاملي جنسيت و سن در شيوه فرزندپروري سهل: 1شكل 
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ي فرزندپروري ادراك شده در      راهه نشان داد كه در مقايسه شيوه ها       چنين نتايج تحليل واريانس يك      هم
با توجه به   .   معنادار است  01/0بين گروه هاي سني مختلف، تنها سبك فرزندپروري سهل گيرانه در سطح              

 بنابراين براي ارزيابي تفاوت ها، آزمون تعقيبي        ،كه متغير سن در پژوهش حاضر بيش از سه سطح داشت            اين
ساله 16 و   15ساله در مقايسه با نوجوانان        17 نوجوانان   بونفروني به كار گرفته شد و نتايج نشان داد كه             

ساله در مقايسه با والدين     17اين موضوع نشان مي دهد كه والدين نوجوانان        .  ميانگين باالتري كسب نموده اند   
در نهايت نتايج تحليل واريانس يك راهه نشان داد كه اثر . ساله سهل گيرانه تر تعامل مي كنند16 و 15نوجوانان 

اين موضوع بيانگر آن است     .  تملي جنسيت و سن تنها در متغير شيوه فرزندپروري سهل گيرانه معنادار اس            تعا
 نشان  1چنان كه نمودار شكل      كه والدين در تربيت فرزندان خود به جنسيت و سن آنان توجه مي كنند و هم               

 در حالي كه افزايش ؛ تعامل مي كنندفزايش سن فرزندان نوجوان پسر، والدين با آنان سهل گيرانه ترامي دهد، با 
 .خالف پسران، به اعطاي اختيارات بيشتر به آنان منجر نمي شود سن دختران نوجوان بر

 

 گيرينتيجهبحث و 

اساس سن و جنسيت آنان       پژوهش حاضر با هدف مطالعه شيوه هاي فرزندپروري ادراك شده نوجوانان بر           
گين نمره هاي شيوه سهل گيرانه ادراك شده در دو جنس به لحاظ            نتايج تحليل نشان داد كه ميان     .  انجام شد 

 ادراك شده پسران بيشتر از دختران و          مستبدانهآماري متفاوت نيست، در مقابل ميانگين نمره هاي سبك           
به عبارت ديگر پژوهش حاضر      .  ميانگين نمره هاي شيوه مقتدرانه ادراك شده دختران بيشتر از پسران بود             

طوري كه اين تعامل با     ه  ن با فرزندان پسر و دختر خود به صورت متفاوت تعامل مي كنند، ب              نشان داد والدي  
 32، ديويس، بوكر و كامينگز    اپل ـ   اين يافته با نتايج مطالعه استورج     .   و با دختران مقتدرانه است     مستبدانهپسران  

 بيشتر مورد توجه قرار مي دهند،      كه نشان دادند والدين در مقايسه با پسران، آشفتگي هاي دختران را          )  2004(
شايد عمده ترين دليل تعامل والدين به شيوه مقتدرانه با دختران و تعامل استبدادي با پسران                .  همسويي دارد 

 ناشي از نگرش هاي والدين درباره جنسيت فرزندان باشد كه خود ريشه در طرحواره هاي نقش جنسيتي دارد                
ها انتظار مي رود پسران قوي، شجاع،        در خانواده  ،عنوان مثال   به).  2013،  33، ايمران، خانام و رياض     احمد(

 اما در   ،دب و رسمي باشند   ؤكه از دختران مي خواهند تا اجتماعي، م         حالي  در.  ورز باشند تأطلب و جر   جاه
 ها سعي دارند  از آنجا كه آن    ).  1991،  34اگلي و وود  (  موقعيت هاي سخت و دشوار ترسو و كناره گير باشند         

پذيرتر تر و آسيب   بنابراين با دختران كه از نظر آنان ظريف           ،فرزندان را منطبق بر انتظارات تربيت كنند         
يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه دختران در         .  هستند، منعطف تر و با پسران مستبدانه رفتار مي كنند          

ار هستند و بنابراين سعي مي كنند       با اعضاي خانواده بيش از پسران عاطفه مد       برقراري روابط شخصي مخصوصاً   
ها مي دانند كه در ناماليمات و تعارضات درون خانوادگي به           روابط با اعضاي خانواده را حفظ كنند، زيرا آن          

در مقابل گرايش پسران به استقالل در موقعيت هاي             .  لحاظ عاطفي بيشتر تحت تأثير قرار مي گيرند          
كرده و آنان را وادار مي كند تا براي رهايي از سلطه والدين به                 شخصي بار سنگيني را بر آنان تحميل           بين

چنين مبارزه اي از سوي والدين نافرماني تلقي شده        ).  1389،  35واحدي و فتحي  (  مبارزه اي دشوار دست بزنند   
 .گيري در تعامل با پسران مي كندو گاهي آنان را مجبور به سخت
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تر در مقايسه با والديني كه فرزندان       ساله يا بزرگ  17نوجوان  پژوهش حاضر نشان داد والدين داراي فرزند        
تر دارند، با فرزندان نوجوان خود سهل گيرانه تر رفتار نموده و به عبارت ديگر اختيارات                   سال يا كوچك    16

 ،36پور و نقدي  ، معدني نقل از خدايي  به  (  اين نتيجه همسو با نتايج مطالعه فيليمينگ      .  بيشتري به آنان مي دهند   
در .  يابد استقالل رفتاري افزايش و پندپذيري كاهش مي        ،است كه نشان داد با افزايش سن نوجوان        )  1386

معتقدند الگوهاي تعامل   )  2000(  37، درينكواتر، يين، اندرسون، اشميت و همكاران        تبيين اين يافته لوئبر    
گواه اين  .   شدن فرزندان تغيير مي يابد    تروالدين با فرزندان ثابت نبوده و در مجموع اين الگوها همگام با بزرگ             

است كه نشان   )  2000همكاران،     نقل از لئوبر و    به  (38دافمك و   ، ترمبلي، ويتارو، كر   ادعا يافته مطالعه پاگاني   
) 2017  (39لمونداپريوو و تاميس  .  تر شدن فرزندان، والدين كمتر از تنبيه جسمي استفاده مي كنند         داد با بزرگ  

. دارد  تفاوت  هاآن  سن  برحسب  شان با فرزندان  ني والد يرين دادند كه ارتباط و درگ       در يك مطالعه نشا    
كننده مواد  در يك مطالعه با والدين سوءمصرف       )  2004(  40، دامنسي، كامون و برنستاين     چنين استنگر  هم

ارهاي مخدر، دريافتند كه با افزايش سن فرزند، كنترل نامناسب والدين بر رفتارهاي آنان افزايش و رفت                      
 زمان اوج گرفتن تعارضات بين فرزندان و والدين است، اما           ،دوره بلوغ ميانه  .  فرزندپروري مثبت كاهش مي يابد   

چنان وضعيت    با وجود اين پدر هم       ،در دوره هاي بعدي اگرچه تعارض مادران با فرزندان كاهش مي يابد             
بر اين باورند كه     )  1382(  ي و جمهري   احد .)1994،  41كالباگ و هاويلند    (گونه خود را حفظ مي كند      غلبه

 والدين خود ،خالف دوره هاي قبل ها بر، به دنبال افزايش سن در دوره نوجواني، آن42منطبق بر ديدگاه الكايند
را افراد بي نقص نمي بينند و به همين دليل سعي مي كنند در تصميم گيري هاي خود، مستقل تر از پيش عمل                  

 موضوع را كه والدين با افزايش سن نوجوانان از سبك فرزندپروري سهل گيرانه                 ها اين در نهايت آن  .  كنند
 حاصل تالش هاي نوجوانان براي كسب استقالل تلقي نموده و معتقدند اگرچه در جريان                 ،استفاده مي كنند 

تالش هاي نوجوان براي كسب استقالل كشمكش هايي نيز ميان والدين و نوجوانان رخ مي دهد، اما اين                      
ها اين شيوه   به عبارت بهتر آن   .  دار شدن رابطه عاطفي يا جدايي بين آنان نيست          ها به منزله خدشه    مكشكش

 بلكه آن را شكل تازه اي از تعامل بين والدين و               ؛تعامل والدين و فرزندان را پديده نابهنجار تلقي ننموده           
 . نوجوانان در نظر مي گيرند

ثر تعاملي جنسيت و سن تنها در متغير شيوه فرزندپروري             در نهايت نتايج پژوهش حاضر نشان داد ا          
فزايش سن فرزندان نوجوان پسر، والدين به آنان اختيارات بيشتري مي دهند، در          اسهل گيرانه معنادار بوده و با      

مقابل افزايش سن دختران نوجوان، منجر به افزايش اعطاي آزادي هاي بيشتر در اعمال و رفتارهاي آنان                      
زنان پيرامون ايجاد و حفظ روابط و حس خود          »  خود« حس   ،اساس نتايج مطالعات انجام شده      رب  .نمي شود

 ).1380،  43حجازي و سيف  (  فردي سازمان مي يابد   مردان پيرامون گرايش به استقالل در موقعيت هاي بين         
د، اما پسران   جوي روابط نزديك و حفظ آن متمايل مي سازن        وبنابراين والدين رفتار دختران را به سمت جست       

اند كودكان و    ها نشان داده   پژوهش).  1993،  44لوپز و گوور   (  را به سوي عملكرد مستقل سوق مي دهند         
دهند، ويژه دختران نسبت به كودكان و نوجواناني كه تنهايي و انزوا را ترجيح مي                     نوجوانان وابسته، به   

چنين از آنجا كه در جامعه         هم ).1997،  45نبوزاكي، اينرد و تاوسو   (  فردي دارند ترند و گرايش بين   اجتماعي
ها دختران را بيشتر از پسران پذيرتر و شكننده تر از پسران تلقي مي كنند، بنابراين آن دختران را آسيب،والدين
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 باعث مي شود آنان حتي با افزايش سن فرزند نوجوان دختر              اين موضوع احتماالً  .  نيازمند حمايت مي دانند  
نظران نيز بر اين باورند كه در كشور نيازهاي دختران در مقايسه            برخي از صاحب  .  نان دهند آزادي كمتري به آ   

با نيازها و خواسته هاي پسران از سوي والدين كمتر به رسميت شناخته مي شود و اشتباهات دختران در                       
انه دختران حمايت كمتري  لذا خانواده ها از اقدامات استقالل طلب،آيدمقايسه با پسران نابخشودني تر به نظر مي    

 ). 1391، 46 و جوانمرد سامانيعريضي( به عمل مي آورند
در كل پژوهش حاضر نشان داد والدين در تعامل با دختران بيشتر از پسران از شيوه هاي مقتدرانه استفاده               

ن دختر، با   برخالف نوجوانا مي كنند، با افزايش سن فرزند نوجوان آزادي هاي بيشتري به آنان مي دهند و                  
 با وجود اين، پژوهش حاضر با        .  فزايش سن فرزندان نوجوان پسر، اختيارات بيشتري به آنان مي دهند              ا

 بين پژوهش حاضر    ؛اول:  ها مي توان به موارد زير اشاره نمود       محدوديت هايي نيز مواجه است كه از جمله آن        
را شامل مي شود كه در مقطع دبيرستان        نوجوانان شهرستان كرج انجام شده و تنها آن دسته از نوجوانان               

آموزان و ساكنان   مشغول به تحصيل بودند، اين موضوع تعميم يافته هاي پژوهش حاضر به نوجوانان غيردانش             
يكي از  .   مطالعه حاضر از نوع مقطعي است          ؛دوم.  ديگر مناطق كشور را با محدوديت مواجه مي سازد            

. هاست نشان دادن تأثير گذر زمان بر متغيرها و روابط آن              محدوديت هاي مطالعات مقطعي ناتواني آن در       
ها يكي  بنابراين صورت بندي نتايج پژوهش حاضر بدون در نظر گرفتن تأثير گذر زمان بر متغيرها و روابط آن                 

 داده هاي مربوط به شيوه هاي فرزندپروري، بر         ؛سوم.  از محدوديت هاي مهم پژوهش حاضر به شمار مي رود         
 نه بر اساس رفتارهاي واقعي والدين، به همين ؛دست آمده هنوجوانان از شيوه هاي تعامل والدين ب     اساس ادراك   

در نهايت شايان ذكر است كه در پژوهش حاضر          .  دليل ممكن است يافته ها از روايي بااليي برخوردار نباشد         
 اجتماعي و اقتصادي    صفات شخصيت فرزندان و والدين، وضعيت     (برخي متغيرهاي اثرگذار در نتايج پژوهش        

كنترل نشده است و ممكن است اين موضوع نتايج پژوهش را تحت       )  والدين، هوش هيجاني نوجوانان و والدين     
صورت طولي، در جوامع متفاوت، با مشاركت       هاي آينده به  شود پژوهش  از اين رو، پيشنهاد مي     .تأثير قرار دهد  

هم چنين با در نظر گرفتن نتايج حاصل از پژوهش         .  نجام شود والدين و با كنترل متغيرهاي اثرگذار در نتايج ا        
 .شودهاي فرزندپروري مقتدرانه فارغ از سن و جنسيت فرزندان به والدين پيشنهاد ميحاضر، آموزش شيوه
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