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 .1کارشناس ارشد روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .2دانشیار روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران( .نویسنده
مسئول)
 .3دانشیار روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .4استاد روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر که با هدف بررسی نقش تیپ شخصیتی و جهتگیری مذهبی مادران در پیشبینی سبکهای
فرزندپروری اجرا شد.
روش :روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی (تحلیل مسیر) بود .برای انجام این پژوهش از بین مادران
نوجوانان  15-18سال ساکن در شهر همدان نمونهای به حجم  100نفر با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شد و
مادران پرسشنامه تیپ شخصیتی  Aو  Bفریدمن و روزنمن ( ،)1959مقیاس تیپ شخصیتی  Cراهه و سولومون ()1999
و مقیاس تیپ شخصیتی Dدنولت( ،)1998جهتگیری مذهبی آلپورت ( )1950و سبک فرزندپروری بامریند ()1972
را تکمیل نمودند برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مبتنی بر رگرسیون استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که تیپهای شخصیتی  Cو  Dبا سبک فرزندپروری استبدادی رابطه مثبت؛ و تیپ
شخصیتی  Dبا سبک فرزندپروری قاطع رابطه منفی دارد .همچنین جهتگیری مذهبی درونی با سبک
فرزندپروری قاطع و جهتگیری مذهبی بیرونی با سبکهای فرزندپروری سهلگیر و استبدادی رابطه مثبت
دارد و تحلیل مسیر انجام شده نیز نشان داد که جهت گیری مذهبی بیرونی با سبک فرزندپروری سهلگیر به
طور مستقیم و با سبک فرزندپروری استبدادی به طور غیرمستقیم و از طریق تیپ شخصیتی  Dبه عنوان یک
متغیر میانجی رابطه دارد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد که بین مؤلفههای تیپ شخصیتی و جهتگیری مذهبی وسبک فرزندپروری
ارتباط وجود دارد که از نتایج پژوهش میتوان در راستای پیشگیری از صدمات وارده بر فرزندان که میتواند ناشی از
انتخاب سبکهای فرزندپروری نادرست والدین باشد استفاده نمود.
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مقدمه
خانواده یکی از قویترین پیوندهای ارتباط اجتماعی است
[ ]1که در میان عوامل اجتماعی زیادی که در تحول کودک
سهم دارند بدون شک از اهمیتی اساسی برخوردار است []2
اولین تاثیرات محیطی که فرد دریافت میکند از خانواده است
و حتی تاثیرپذیری فرد از سایر محیطها نیز میتواند نشأت
گرفته از همین محیط خانواده باشد .خانواده پایهگذار بخش
مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خطمشی
زندگی آینده ،اخالق ،سالمت و عملکرد فرد در آینده نقش
بزرگی را بر عهده دارد[ .]3به طور کلی ،محیط خانواده اولین
و بادوامترین عاملی است که در رشد شخصیت 1افراد تأثیر
میگذارد[ ]4و رفتارهای پدر و مادر به طور مداوم با سالمت
روان کودکان و نوجوانان در ارتباط است [ .]5در درون
خانواده نیز در مقایسه با سایر اعضاء ،مادران بیشترین و
مؤثرترین نقش را در صالح و فساد فرزندان بر عهده دارند[]6
که رفتار آنها میتواند تحت تأثیر سبکهای فرزندپروری
انتخابی آنها بر روی فرزندانشان متفاوت باشد[ .]7سبک
های فرزندپروری ،الگوهای استاندارد تربیت فرزند هستند[.]8
که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال میکنند و در
شکلگیری و رشد آنان در دوران کودکی و خصائص
شخصیتی و رفتاری آنها تاثیر فراوان و عمیقی میگذارند[.]9
بامریند 2سه نوع سبک فرزندپروری مستبدانه ،3مقتدرانه4
و سهلگیرانه 5را با در نظر گرفتن کنترل و صمیمیت والدینی
ارائه کرده و پژوهشهای مرتبط انجام شده نشان داده که این
سبکها ممکن است پیامدهای مثبت یا منفی را در کودکان
افزایش یا کاهش دهند[.]10
سبک فرزندپروری مستبدانه یا سلطهگر با سطوح پایین
پذیرش ،همراه با سطوح باالی کنترل ،شناخته میشود[.]11
والدین با این سبک ،حدود و قوانین مشخصی را برای فرزندان
تعیین میکنند که امکان بحث و مذاکره درباره آنها وجود
ندارد[ ]12این سبک با بروز افسردگی ، 6اضطر7اب عدم
کیفیت اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی ضعیف ،رفتارهای
بزهکارانه ،مصرف مواد مخدر و اختالل سلوک 8همراه
است[ ]13از سوی دیگر فرزندپروری مقتدرانه با ترکیبی
ازمهارگری ،حمایت عاطفی باال ،سطوح مناسبی از استقالل و

ارتباطات دو سویه میان کودک و والد مشخص میگردد[]10
و فرزندان متعلق به والدین مقتدر ،اهدافی واقع بینانه و در
سطوح توانایی خود بر میگزینند و سطوح باالتری از
خودمختاری 9و صالحیت اجتماعی و میزان کمتری از
پرخاشگری 10را از خود نشان میدهند[ ]14نهایتاً سبک
فرزندپروری سهلگیرانه نیز ،با کمبود مهار والدینی مشخص
میشود[ ]10این والدین به فرزندانشان اجازه میدهند هر
کاری خواستند انجام دهند ،بدون اینکه بر اعمال آنان مراقبت
و نظارت داشته باشند[ ]15این سبک نیز با بزهکاری 11و
پرخاشگری ارتباط دارد[.]16
شناخت تعیینکنندههای سبکهای فرزندپروری یکی از
دغدغههای محققان فعال در زمینهی خانواده است .بلسکی12
بیان میکند که سه منبع تعیین کننده و تأثیرگذار بر سبک
های فرزندپروری عبارتند از :ویژگیهای شخصیتی فرزندان،
منابع زمینهای حمایتی و استرسزا و ویژگیهای شخصیتی13
والدین .بلسکی معتقد است که از این سه منبع ،ویژگیهای
شخصیتی والدین در تعیین سبکهای فرزندپروری مؤثرتر و
تعیینکنندهتر هستند [.]17
به طوریکه در تحقیقات انجام گرفته توسط اسمخانی
اکبری نژاد و همکاران [ ،]18استاد علی و نفیس[ ،]19بشارت
و همکاران [ ]17و هوورو همکاران [ ]20این تاثیر نشان داده
شده است.
شخصیت والدین میتواند به صورت الگوهای رفتاری
مختلف مانند تیپهای شخصیتی  Aو  C ،Bو  Dظاهر شود.
الگوی رفتاری تیپ  Aبه عنوان مجموعهای از اقدامات
هیجانی شامل جاهطلبی 14شدید ،رقابت در رانندگی ،بی
حوصلگی ،تنش 15عضالنی ،هشیاری 16و شتاب تعریف
شده[ ]21افراد تیپ  ،Bنسبت به افراد تیپ  Aآرامش
بیشتری دارند ،کمتر جاهطلب 17و بیحوصله هستند[]22
مسائل را خیلی آسان میگیرند و بیشتر به کیفیت زندگی
اهمیت میدهند[ ]23تیپهای  Cنیز به عنوان یک تیپ
شخصیتی گوش به زنگ و سرکوبکننده 18معرفی شدهاند
[ ]24و تمایل شدیدی برای سرکوب خشم و سایر احساسات
منفی دارند[ ]25تیپ شخصیتی  Dیا شخصیت مضطرب هم

تحلیل مسیر سبک فرزندپروری مادران با مؤلفههای تیپ شخصیتی( (A.B.C.Dو جهتگیری مذهبی آنها

فرزندپروری مناسب نقشی انکار نشدنی در انسانسازی و
تامین سالمت جامعه دارد و بر سالمت و عدم سالمت روانی
کودکان و نوجوانان که آیندهسازان جامعه هستند تاثیرگذار
است و از آنجا که خانواده نخستین و حساسترین پایگاه
تربیت است و همچنین نقش تربیتی مادر در خانواده پررنگتر
میباشد این مساله ،ضرورت بررسی عوامل تاثیرگذار بر نوع
سبک فرزندپروری مادران و رسیدگی و پیشگیری از عواقب
جبران ناپذیر آن را ایجاد کرد و از آنجا که تحقیقی در
خصوص تاثیر تیپهای نوع ( )A,B,C,Dبر سبکهای
فرزندپروری صورت نگرفته است و همچنین تحقیقات در
خصوص تاثیر انواع جهتگیری مذهبی از نوع درونی و بیرونی
بر سبکهای فرزندپروری کم است .لذا این پژوهش در صدد
آن بود که نقش هر کدام از متغیرهای تیپ شخصیتی و
جهتگیری مذهبی را در پیشبینی سبک فرزندپروری در
قالب تحلیل مسیر 8مورد بررسی قرار دهد .شکل  ،1مدل
پیشنهادی اولیه را در خصوص روابط بین متغییرهای پژوهش
از جمله :سبکهای فرزندپروری ،جهتگیری مذهبی و تیپ
های شخصیتی نشان میدهد.
روش
نوع پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی  -همبستگی بود که در آن ابتدا
روابط سااااده بین انواع سااابکهای فرزندپروری با تیپهای
شاااخصااایتی ( )A,B,C,Dو جهتگیری مذهبی درونی و
بیرونی مورد بررسی قرار گرفته ،سپس از طریق تحلیل مسیر
مبتنی بر تحلیل رگرسیون تأثیرگذارترین عوامل از بین انواع
تیپهای شااخصاایتی و انواع جهتگیری مذهبی (به عنوان
متغیرهای پیش بین )9بر انواع سبک فرزندپروری (به عنوان
متغیر مالک )10مورد بررسی قرار گرفته است.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
کلیه مادران نوجوانان  15-18سال ساکن شهر همدان بودند.
ب) نمونه پژوهش :از بین نوجوانان مشغول به تحصیل
در مدارس با رنج سنی  15-18سال به صورت نمونه گیری
خوشهای با توجه به تعداد متغیرهای مورد بررسی به حجم
 100نفر انتخاب شدند .نمونهگیری به این صورت بود که در
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تمایل به تجربه باالی عواطف منفی و مهار اجتماعی را 1دارد
[ ]26و به عنوان یک تیپ شخصیتی آشفته تعریف شده
است[ ]27این تیپ با خطر فزاینده بیماری افسردگی،
بیگانگی اجتماعی ،2اختالل در عملکردهای اجتماعی
روزمره[ ]28و خشم و اضطراب نیز همراه است[.]29
در کنار عوامل شخصیتی والدین به خصوص مادران ،به
نظر میرسد که معنویت و جهتگیری مذهبی 3خانواده و
والدین نیز بر سبک فرزندپروری آنها تأثیرگذار باشد .معنویت
از ابعاد مهم ش خصیت انسان و دارای آثار ژرف و گسترده در
ساحتهای مختلف فردی و اجتماعی زندگی اوست []30
معنویت یکی از اساسیترین و مهمترین مسائل در شخصیت
سالم است و باالترین قابلیت را برای ایجاد وحدت شخصیت
داراست[ ]31پس میتواند به عنوان یک عامل موثر در
شخصیت و یا در کنار آن ،بر نوع انتخاب سبک تربیتی والدین
تاثیرگذار باشد.
به طوریکه پورنقاش تهرانی و همکاران[ ]32و یزدانی
زازرانی[]33در پژوهشهای خود نشان دادهاند که والدینی که
از جهت گیری مذهبی باالتری برخوردار بودهاند ،در تربیت
فرزندان خود موفقتر عمل کرده و والدینی که جهتگیری
مذهبی پایینتری داشتهاند ناموفقتر بوده و از سبکهای
فرزندپروری نادرستی استفاده نمودهاند.
جهتگیری مذهبی ،روی آورد کلی شخص است که از
مذهب اتخاذ کرده است [ ]34داشتن اعتقادات مذهبی و
جهتگیری مذهبی با سالمت روانشناختی 4همراه بوده
[ ]35و میتواند به عنوان عامل محافظی در برابر فشار روانی
عمل کند] [36آلپورت 5در تحقیقات خود به این نتیجه رسید
که دو نوع جهتگیری مذهبی وجود دارد که عبارتند از
جهتگیری مذهبی درونگرایانه 6و جهتگیری مذهبی برون-
گرایان ]34[ 7افرادی که دارای جهتگیری مذهبی درونی
هستند در درون مذهب زندگی میکنند و در هر جنبه از
زندگی خود به مذهب متوسل میشوند .افرادی که دارای
جهتگیری مذهبی بیرونی هستند از مذهب برای شرکت در
گروه ،محافظت از خود ،شرکت در موقعیتهای اجتماعی،
نشست های مذهبی و دفاع از خود استفاده میکنند[]37
افراد دارای مذهب درونی ،سالمت روانی باالتری دارند و افراد
دارای مذهب بیرونی احتماال پیامدهای منفیتری را تجربه
میکنند [.]38
حال با توجه به اینکه تربیت صحیح و اعمال سبک

نادیا قره گوزلو و همکاران
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مرحله اول از بین نواحی آموزش و پرورش همدان از هر
ناحیه  3مدرسه انتخاب شد و در مرحله بعدی از بین مدارس
متوسطه انتخاب شده ،از هر مدرسه  2کالس انتخاب شد .و
بعد از مشخص شدن دانشآموزان ،از مادران آنها دعوت به
عمل آمد و پرسشنامهها بعد از ارائه توضیحات مقدماتی در
خصوص دالیل و اهداف پژوهش و در صورت رضایت آنها،

شکل  .1مدل پیشنهادی روابط بین متغیرهای پژوهش

ابزارهای پژوهش
 )1آزمون شخصیت تیپ  Aو  Bفریدمن و
روزنمن( :)1959این پرسشنامه که توسط فریدمن و
روزنمن 1تهیه شده از  25گویه تشکیل شده که پاسخ آنها
به صورت دو گزینهای (بلی و خیر) است .به هر پاسخ بلی یک
نمره تعلق میگیرد و نمره باالتر از  13نشانگر تیپ شخصیتی
 Aو نمره کمتر از  13نشانگر تیپ  Bاست .همچنین نمره
کمتر از  5تمایل شدید به تیپ  Bو نمره بیش از  20تمایل
شدید به تیپ  Aرا نشان میدهد .اعتبار این آزمون در اکثر
بررسیها باالتر از  0/70و  0/80بوده و در پژوهش شاکرینیا،
پایایی پرسشنامه با سنجش آلفای کرونباخ  0/89به دست
آمده است[.]39
 )2مقیاس تیپ شخصیتی  Cراهه و
سولومون( :)1999این مقیاس توسط راهه و سولومون2

تدوین شده و دارای  5خردهمقیاس شامل:
اجتماعی(جلوگیری از تعارض ،)3احساسات(سرکوب
احساسات) ،خدمات رسانی(گذشت بیش از اندازه و خود
قربانسازی) ،جرأتمندی( 4فقدان جرأت مندی) و
نیرو(ناامیدی و درماندگی) میباشد .در این مقیاس از آزمودنی
خواسته میشود که در مورد  30صفت ،وضعیت خود را در
قالب مقیاس لیکرت چهار گزینهای («به ندرت» ()3؛ «گاهی
اوقات» ()2؛ «اغلب اوقات» ( )1و «همیشه» ( ))0توصیف
نماید .باگبی 5و همکارانش ،روایی درونی این مقیاس را با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه نموده و برای زیر
مقیاس اجتماعی ،0/64احساسات  ،0/78خدمترسانی ،0/66
جرأتمندی 0/84و نیرو  0/67گزارش کردهاند[.]40
همچنین داوودی و همکاران در پژوهشی ضریب پایایی این
مقیاس را با روش آلفای کرونباخ  0/64گزارش کرده[ ]41و
خرده مقیاسهای آن با آزمونهای غربالگری تیپ  ،Aمقیاس

1

4

Assertiveness
Bagbi

Fridman & rozenmen
Rahe & Solomon
3 Conflict
2
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جهت تکمیل ارائه شد .و برای تکمیل آن نیز محدودیت زمانی
اعمال نشد .از ویژگیهای جمعیت شناختی بررسی شده:
شغل ،میزان تحصیالت و وضعیت اقتصادی آنها بود .شرایط
ورود و ارائه پرسشنامه ،داشتن حداقل تحصیالت سیکل و
تسلط به خواندن و نوشتن جهت تکمیل پرسشنامهها بود.

تحلیل مسیر سبک فرزندپروری مادران با مؤلفههای تیپ شخصیتی( (A.B.C.Dو جهتگیری مذهبی آنها

شد .همچنین روایی محتوایی آزمون نیز توسط  10نفر از
صاحب نظران روان شناسی و روان پزشکی مورد تأیید قرار
گرفت[.]47
شیوه انجام پژوهش
جمعآوری دادهها به صورت انفرادی و با حضور پژوهشگر
انجام گرفت .و بعد از ارائه توضیحات مقدماتی در خصوص
دالیل و اهداف پژوهش ،از آزمودنیها جلب رضایت میشد و
در صورت رضایت وی ،پرسشنامهها جهت تکمیل به آنها
ارائه میشد .برای تکمیل پرسشنامهها هیچگونه محدودیت
زمانی اعمال نمیشد.
شیوه تحلیل دادهها

برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو دسته تحلیل استفاده
شد برای بررسی روابطه ساده میان انواع سبکهای
فرزندپروری با تیپهای شخصیتی ( )A,B,C,Dو جهتگیری
مذهبی درونی و بیرونی از ضریب همبستگی پیرسون 7و برای
تعیین اثرگذارترین متغیرها از بین انواع تیپهای شخصیتی
و انواع جهتگیری مذهبی از تحلیل مسیر مبتنی بر تحلیل
رگرسیون 8استفاده شد تا روابط مستقیم و غیر مستقیم
متغیرهای پیشبین با سبکهای فرزندپروری مشخص شود.
عملیات آماری فوق الذکر با استفاده از نرم افزار آماری -رایانه
ای از «اس .پی .اس .اس »9 .نسخه  16صورت گرفت.
نتایج
در این پژوهش تعداد  100نفر از مادران با میانگین سنی
 41/71و انحراف معیار  4/69مورد مطالعه قرارگرفتند .جدول
 1ویژگیهای دموگرافیکی مادران نوجوانان  15-18سال را
نشان میدهد.
جدول  .1ویژگیهای دموگرافیکی نمونههای پژوهش
متغیرها
شغل مادران

تحصیالت مادران

وضعیت اقتصادی خانواده

1

6

2

7

Negative Affect
Social inhibition
3 Allport & Rass
4 Bumrind
Test reliability

زیرگروه ها
خانهدار
شاغل
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
باالتر از لیسانس
ضعیف
متوسط

فراوانی
59
35
14
34
11
28
9
1
54

درصد
60/8
36/1
14/4
35/1
11/3
28/9
9/3
1/0
55/7

ReTest
Pearson correlation coefficient
8 Path analysis based on regression
9 SPSS-16
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صفت شخصیتی مرتبط با افسردگی و پرسشنامه شخصیتی
آیزنک همبستگی معنیدار نشان داده است[.]42
 )3مقیاس تیپ شخصیتی  Dدنولت( :)1998این
مقیاس که توسط دنولت طراحی شده شامل  14ماده (7
ماده برای ارزیابی عاطفه منفی 1و  7ماده برای ارزیابی بازداری
اجتماعی )2است که بر اساس یک مقیاس  5گزینهای
(درست ،نسبتاً درست ،نه درست نه نادرست ،نسبتاً نادرست،
نادرست) از  0تا  4نمرهگذاری میشوند .بدین ترتیب دامنه
نمرههای آزمودنی برای هر خردهمقیاس بین  0تا  28و برای
کل مقیاس بین  0تا  56خواهد بود .دنولت همسانی درونی
خردهمقیاس عاطفه منفی را  0/88و خردهمقیاس بازداری
اجتماعی را  0/86گزارش کرده[ ]43و ضریب اعتبار همزمان
این مقیاس با مقیاس تیپ شخصیتی  0/63 ،Aگزارش شده
است[ .]44پایایی این مقیاس در پژوهش احمد پور و
همکاران ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،بازآزمایی و دو
نیمه سازی به ترتیب برابر بوده است با ،0/92 ، 0/85
.]45[0/84
 )4پرسشنامه جهتگیری مذهبی آلپورت(:)1950
این مقیاس توسط آلپورت و راس 3برای سنجش جهتگیری
های درونى و بیرونى مذهب تهیه شد .این آزمون شامل 21
عبارت لیکرتی پنجگزینهای (ازکامالً مخالفم تا کامالً موافقم)
است این مقیاس در سال  1378در ایران ترجمه و هنجاریابی
شده است .همسانی درونی آن توسط جانبزرگی و با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ  0/71و پایایی بازآمایی آن 0/74
گزارش شده است .اعتبار این مقیاس نیز بر روی  45دانشجو
در دانشگاههای تهران معادل 0/737گزارش شده است[.]46
 )5پرسشنامه فرزندپروری بامریند( :)1972این
پرسشنامه که توسط دیانا بامریند 4طراحی شده شامل 30
عبارت است که  10عبارت آن به شیوه مستبدانه و  10عبارت
دیگر به شیوه قاطع و اطمینانبخش و  10عبارت دیگر به
شیوه سهلگیرانه مربوط می شود .با جمع نمرات عبارات
مربوط به هر شیوه یک نمره بین  0تا  40برای هر سطح
شیوههای فرزندپروری بدست میآید .در پژوهشی که توسط
اسفندیاری ،انجام شد پایایی آزمون 5برای نمونه ای از مادران
جمعیت مورد مطالعه به شیوه بازآزمایی 6و با فاصله زمانی
یک هفته به ترتیب برای شیوه سهل گیرانه  ،0/69شیوه
مستبدانه 0/77و شیوه قاطع و اطمینان بخش  0/73گزارش

نادیا قره گوزلو و همکاران
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شخصیتی  )r = -0/24( Dو جهتگیری مذهبی درونی
( )r =0/42رابطه دارند.

جدول .2میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی تیپ شخصیتی ،جهتگیری مذهبی و سبکهای فرزندپروری مادران
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

ا -تیپ شخصیتی  Bو A

11/08

3/98

 -2تیپ شخصیتی C

37/60

6/86

 -3تیپ شخصیتی D

18/81

9/10

 -4جهت گیری مذهبی درونی

40/51

8/18

 -5جهت گیری مذهبی بیرونی

21/43

5/42

 -6سبک فرزندپروری سهلگیر
 -7سبک فرزندپروری استبدادی
-8سبک فرزندپروری قاطع

16/66
14/91
30/74

4/37
5/57
6/61

2

3

4

5

6

7

8

1

-0/13

**0/34

0/15

0/13

-0/05

0/17

0/04

0/004

-0/14

0/03

-0/15

**0/30

-0/18

-0/11

**0/27

0/01

**0/36

*0/24

-0/15

0/01

-0/14

**0/42

*0/23

*0/23

-0/16

0/06

-0/03
**-0/39

جدول  .3ضرایب مسیر تیپهای شخصیتی و جهتگیری مذهبی بر سبکهای فرزندپروری
سهلگیر

متغیرها

قاطع

استبدادی

متغیرها

ضریب مسیر

معناداری

ضریب مسیر

معناداری

ضریب مسیر

معناداری

ا -تیپ شخصیتی  Bو A

-0/094

0/397

0/127

0/200

0/032

0/749

 -2تیپ شخصیتی C

-0/156

0/137

0/324

0/001

-0/125

0/192

 -3تیپ شخصیتی D

-0/010

0/928

0/294

0/004

-0/198

0/053

 -4جهت گیری مذهبی درونی

0/038

0/722

-0/055

0/562

0/371

0/001

 -5جهت گیری مذهبی بیرونی

0/246

0/022

0/158

0/097

-0/066

0/493

جدول .4ضرایب مسیر بین متغیرهای پژوهش (ضرایب مسیر غیرمستقیم برای سبکهای فرزندپروری)
جهت گیری مذهبی
تیپ شخصیتی D
تیپ شخصیتی C
تیپ شخصیتی  Bو A
درونی
ضریب
ضریب
ضریب
ضریب
معناداری
معناداری
معناداری
معناداری
مسیر
مسیر
مسیر
مسیر

جهت گیری مذهبی
بیرونی
ضریب
معناداری
مسیر

ا -تیپ شخصیتی  Bو
A

-

-

-0/106

0/279

0/338

0/001

0/180

0/070

0/071

0/479

 -2تیپ شخصیتی C

-0/122

0/279

-

-

0/023

0/838

-0/122

0/257

0/031

0/772

 -3تیپ شخصیتی D

0/330

0/001

0/020

0/838

-

-

-0/122

0/216

0/210

0/034

0/198

0/070

-0/116

0/257

-0/137

0/216

-

-

-0/129

0/220

0/077

0/479

0/030

0/772

0/232

0/034

-0/127

0/220

-

-

 -4جهت گیری مذهبی
درونی
 -5جهت گیری مذهبی
بیرونی

مذهبی درونی ( )B =0/371با سبک فرزندپروری قاطع دارای
ضریب مسیر مستقیم هستند .که در مورد سبک فرزندپروری
استبدادی سهم تیپ شخصیتی  Cبیشتر از تیپ شخصیتی
 Dاست.

با توجه به جدول  3از بین همه متغیرهای پژوهش،
جهتگیری مذهبی بیرونی ( )B =0/246با سبک فرزندپروری
سهلگیر ،تیپ شخصیتی  )B =0/324( Cو تیپ شخصیتی
 )B =0/294( Dبا سبک فرزندپروری استبدادی و جهتگیری
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جدول  2نشان میدهد که سبک فرزندپروری سهلگیر
با جهتگیری مذهبی بیرونی( )r =0/23؛ سبک فرزندپروری
استبدادی با تیپ شخصیتی  )r =0/30( Cو تیپ
شخصیتی )r =0/36( Dو سبک فرزندپروری قاطع با تیپ

تحلیل مسیر سبک فرزندپروری مادران با مؤلفههای تیپ شخصیتی( (A.B.C.Dو جهتگیری مذهبی آنها

نادیا قره گوزلو و همکاران

است  P > 0/05( .یا .)P >0/01

چنانچه در جدول  4مالحظه میشود بر تیپ شخصیتی
 Dجهت گیری مذهبی بیرونی دارای ضریب مسیر معنادار

شکل  2نشان میدهد که تیپ شخصیتی  Cو  Dبا سبک
فرزندپروری استبدادی به طور مستقیم رابطه دارند،
جهتگیری مذهبی درونی به طور مستقیم با سبک
فرزندپروری قاطع رابطه دارد و جهتگیری مذهبی بیرونی با
سبک فرزندپروری سهلگیر به طور مستقیم و با سبک
فرزندپروی استبدادی به طور غیر مستقیم و از طریق تیپ
شخصیتی  Dبه عنوان یک متغیر میانجی رابطه دارد.

بیشتر میشود و همین طور مادران تیپ  Dاز سبک
فرزندپروری قاطع استفاده نمیکنند و هرچه به این تیپ
متمایلتر باشند امکان انتخاب این نوع سبک فرزندپروری نیز
کمتر میشود.
گرچه ارتباط بین این نوع تیپ شناسی شخصیتی مادران
یعنی تیپهای شخصیتی  A.B.C.Dبا سبکهای
فرزندپروری تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته ولی این یافته
با نتایج تعدادی از تحقیقات انجام گرفته در زمینهی رابطه
شخصیت و سبکهای فرزندپروری همسو میباشد .به
طوریکه ،اسمخانی اکبری نژاد و همکاران[ ،]18در پژوهشی
به بررسی رابطه تیپهای شخصیتی و شیوههای فرزندپروری
در والدین پرداختند نتایج پژوهش نشان داد که بین شیوههای
فرزندپروری و تیپ شخصیتی رابطه معنیداری وجود دارد.
پژوهش استاد علی و نفیس[ .]19تحت عنوان بررسی رابطه
بین شیوههای فرزندپروری با تیپ شخصیتی درونگرا 1و
برونگرا 2نیز نشان داد که بین شیوه فرزندپروری (مقتدر،
استقالل آموز ،مسامحه کار و قدرت طلب) و شخصیت برون
گرا و درونگرا رابطه وجود دارد .بشارت و همکاران[ ،]17در

1

2

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،تحلیل مسیر سبک فرزندپروری
مادران با مؤلفههای تیپ شخصیتی( (A.B.C.Dو
جهتگیری مذهبی آنها بود .قسمتی از نتایج حاصل از
پژوهش نشان داد که در روش تحلیل مسیر از بین تیپهای
شخصیتی  C ، B ، Aو  ، Dتیپهای شخصیتی  Dو C
مادران با سبک فرزندپروری استبدادی رابطه مثبت و مستقیم
دارند و جدول ضرایب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که
تیپ  Dهمچنین با سبک فرزندپروری قاطع رابطه منفی دارد.
یعنی هرچه تیپ شخصیتی مادران بیشتر به سمت  Dو C
متمایل باشد ،امکان استفاده از سبک فرزندپروری استبدادی
Introverted

Extravert
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شکل  .2مدل نهایی تحقیق
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1

4

2

5

Pessimism
Asociaiity
6 Grasmick

Perfectionnism
Huver
3 Stress
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تحقیقی دیگر تحت عنوان رابطه کمالگرایی 1والدین با
سبکهای فرزندپروری نیز نشان دادند که ابعاد کمالگرایی با
سبکهای فرزندپروری رابطه دارد و در آخر هوور 2و
همکاران[ ]20نیز در تحقیقی تحت عنوان شخصیت و سبک
فرزندپروری در پدر و مادران نوجوانان به بررسی رابطه بین
شخصیت پدر و مادر و شیوه های فرزندپروری والدین پرداخته
و رابطه بین این دو متغیر را تأیید کردند.
در تبیین این یافتهها میتوان به این نکته اشاره کرد که
مادران دارای تیپ شخصیتی  Dبه دلیل داشتن یک شخصیت
آشفته و همچنین داشتن ویژگیهایی نظیر افسردگی،
اضطراب ،استرس ،3خشم و بدبینی 4و بیگانگی اجتماعی 5و
روان رنجورخویی ،مستعد استفاده از یک سبک فرزندپروری
افراطی دیکتاتورانه میباشند ،همچنین این افراد از این که
مورد نارضایتی و عدم پذیرش قرار گیرند ،بیزارند .که خود
این امر سبب نوعی وسواس در تربیت فرزندان و انتخاب نوعی
تربیت خشک جهت رعایت تمامی ضوابط توسط فرزندانشان
میشود .بنابراین این افراد با توجه به ویژگیهای ذکر شده
نمیتوانند همانند دیگران با تیپهای شخصیتی دیگر آزادی
عمل به فرزندان خود بدهند که ممکن است از دالیل دیگر
آن بدبینی و یا بیگانگی اجتماعی آنها باشد که این عدم
اعتماد ،خود باعث کنترل بیش از حد ،که از ویژگیهای سبک
استبدادی است میشود .و همینطور افراد تیپ  Cیک
شخصیت گوش به زنگ دارند که بیش از سایر افراد دچار
اختالالت هیجانی ،افسردگی ،اضطراب و حالتهای خصمانه
میگردند که مجموعه این حاالت در درون این افراد وجود
دارد بطوریکه در ظاهر افرادی آرام و صبور نشان داده می
شوند .این افراد ظرافت و باریک بینی آسیب شناختی باالیی
دارند و بیشتر از اینکه نگران خود باشند نگران سایر اعضای
خانواده و دوستان هستند .تیپ  Cبه دلیل شخصیت ناآرامی
که از درون دارد مستعد استفاده از سبک فرزندپروری
استبدادی میباشد ضمن اینکه این افراد به دلیل نگرانی
نسبت به اطرافیان ،بیشتر سعی در کنترل کردن آنها را دارند
که خود از ویژگیهای سبک فرزندپروری استبدادی است .این
افراد با فرزندان خود به ندرت وارد بحث و مشاجره میشوند
و نیازها و احساسات خود را بیان نمیکنند در نتیجه نمی
توانند دلیل کاری را که از فرزند خود انتظار دارند توضیح
دهند و یا دلیل رفتار او را جویا باشند .بنابراین این افراد به
دلیل اینکه در بیان نیازها و احساسات خود مشکل دارند و به
ندرت وارد بحث و مشاجره میشوند نمیتوانند از سبک

فرزندپروری قاطع استفاده کنند .از طرفی به دلیل نگرانی زیاد
و داشتن شخصیت گوش به زنگی توآم با اضطراب نمیتوانند
نسبت به فرزندانشان نیز سهلگیر باشند .نتیجه این عمل
منجر به ،استفاده از سبک فرزندپروری توام با اعمال دستور،
کنترل نایجا و ندادن استقالل شخصی که از ویژگیهای سبک
فرزندپروری استبدادی محسوب میشوند ،میشود.
همچنین قسمت دوم نتایج حاصل از پژوهش نشان داد
که جهتگیری مذهبی درونی با سبک فرزندپروری قاطع
رابطهی مثبت معنادار و مستقیم دارد و جدول ضرایب
همبستگی پیرسون نیز نشان داد که با سبک فرزندپروری
استبدادی و سهلگیر رابطهای ندارد و جهتگیری مذهبی
بیرونی نیز با سبکهای فرزندپروری سهلگیر به طور مستقیم
و با سبک فرزندپروری استبدادی به طور غیر مستقیم و از
طریق تیپ شخصیتی  Dرابطه دارد و جدول ضرایب
همبستگی پیرسون نیز نشان داده است که با سبک
فرزندپروری قاطع رابطهای ندارد و این بدین معناست که اگر
جهتگیری مذهبی مادران از نوع درونی باشد آنها از سبک
فرزندپروری قاطع استفاده میکنند و اگر از نوع بیرونی باشد
در صورتی که تیپ شخصیتی مادر از نوع  Dباشد از سبک
فرزندپروری استبدادی استفاده میکند و در غیر این صورت
سبک انتخابی آن میتواند از نوع سهلگیر باشد .که در مورد
رابطه جهتگیری مذهبی با سبک فرزندپروری نیز یافتههای
پژوهش با نتایج برخی از پژوهشهای یافت شده همخوان و
با برخی ناهمخوان میباشد .به طوریکه ،پورنقاش تهرانی و
همکاران[ ]32در تحقیقی به بررسی نقش جهتگیری
مذهبی والدین در سبکهای فرزندپروری پرداختند نتایج
نشان داد که والدینی که واجد جهتگیری مذهبی باالتری
هستند ،از سبک قاطع در تربیت فرزندان خود استفاده می
کنند و والدینی که جهتگیری مذهبی پایینتری دارند ،از
سبکهای مستبد و سهلگیر در فرزندپروری برخوردارند.
یزدانی زازرانی[ ]33نیز در تحقیقی دیگر به بررسی رابطهی
سبکهای فرزندپروری با جهتگیری مذهبی والدین پرداخت
و نشان داد که همبستگی مثبت قابل قبولی بین جهتگیری
مذهبی و سبک فرزندپروری مقتدرانه وجود دارد و بین سبک
فرزندپروری سهلگیرانه با جهتگیری مذهبی رابطه
معناداری وجود نداشته و بین سبک استبدادی و جهتگیری
مذهبی رابطه منفی معناداری وجود داشته است.
اما از نتایج ناهمخوان با یافتههای این پژوهش میتوان به
پژوهش گراسمیک 6و همکاران[ ،]48اشاره کرد که به این
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نتیجه رسیدند که افراد بسیار مذهبی در مقایسه با افراد کمتر
مذهبی ،بیشتر سبک فرزندپروری مستبدانه به کار میگیرند.
و همچنین دانسو 1و همکاران[ ،]49در مطالعهای دیگر نشان
دادند که افرادی که معتقد به اصول مسیحیت میباشند،
بیشتر خواهان اطاعت مطلق کودک از والدین خود میباشند.
و کمترین میزان خود مختاری را برای کودکان خود قایل
هستند.
در تبیین نتایج بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته در
خصوص رابطه جهتگیری مذهبی و سبک فرزندپروری نیز
میتوان گفت ،که تفاوتهای فرهنگی و از همه مهمتر تفاوت
در ادیان سبب بدست آمدن نتایج متناقضی شده است .در
مذهب اسالم ،قرآن مجید ،عالوه بر توصیه به فرزندان به
اطاعت از پدر و مادر ،همواره والدین را به مشورت با فرزندان
و احترام به خواستههای آنها دعوت مینماید به طوریکه
اسالم شخصیت و آینده کودک را مرهون تربیت و پرورش و
مراقبت پدر و مادر آن هم با رعایت احترام و کسب نظر از
فرزندان و احترام به عالیق و سالیق آنها میداند .و بر تعلیم
و تربیت توام با محبت تاکید ورزیده است که خود نشانگر
استفاده از سبک فرزندپروری مناسب میباشد .و از آنجا که
این پژوهش در جامعه ایران با مذهب اسالم صورت گرفته
خود میتواند دلیلی بر یافتههای بدست آمده از نتایج این
پژوهش باشد .و دلیل تناقض با تحقیقات دیگر میتواند،
تفاوت در نوع فرهنگ و دید متفاوت ادیان دیگر به این منظر
باشد .در تبیین نوع جهتگیری مذهبی و نوع سبک
فرزندپروری انتخابی نیز ،میتوان گفت که دلیل استفاده
مادران دارای جهتگیری مذهبی درونی از سبک فرزندپروری
قاطع میتواند این باشد که برقراری رابطه صمیمانه با خداوند
و مذهب قادر است تا تغییرات عمیق شخصیتی را پدیدار
ساخته و شکل متفاوتی از شخصیت را سازماندهی کند و
یک ثبات شخصیت و حس اطمینان درونی توآم با حس
منطق را در آنها ایجاد کند .در نتیجه ،مادران دارای این نوع
جهتگیری مذهبی به دلیل شخصیت با ثبات ،آرامش درونی
و توکل بر نیروی ماورآیی میتوانند آزادی و اختیار بیشتری
را توآم با نظارت و کنترلی بجا به فرزندان خود بدهند که در
نتیجه آن میتوان گفت مادران با جهتگیری مذهبی درونی
از بین سبکهای فرزندپروری ،سبک مناسبتر و با اعتدال
تری را تحت عنوان سبک فرزندپروری قاطع انتخاب میکنند
و اما جهتگیری مذهبی بیرونی در مقایسه با جهتگیری
مذهبی درونی ،افرادی را شامل میشود که به اندازه افراد
دارای جهتگیری مذهبی درونی ،دارای اطمینان خاطر و

آرامش درونی نمیباشند زیرا از مذهب بیشتر در جهت حفظ
منافع خود استفاده میکنند و اعتقاد راسخ به آن ندارند .در
نتیجه این افراد اضطراب و تنش بیشتری را در برخورد با
مسائل تجربه میکنند و این اضطراب ،نگرانی و تشویش
درونی باعث میشود سعی در اعمال کنترل بیشتری را در
روابط با فرزندانشان داشته باشند و بیشتر به استفاده از شیوه
های افراطی در تربیت فرزند خود روی بیاورند.
و در قسمت آخر طبق نتیجه به دست آمده از مدل تحلیل
مسیر در خصوص رابطه بین جهتگیری مذهبی و شخصیت
که رابطه تیپ شخصیتی  Dرا به عنوان متغیر میانجی بین
جهتگیری مذهبی و سبک فرزندپروی نشان داده است.
پژوهشهایی صورت گرفته که میتواند مؤید نتایج به دست
آمده از این مدل باشند .به طوریکه ،زره پوش و همکاران[،]50
در تحقیقی به بررسی جهتگیری مذهبی و ویژگیهای
شخصیتی دانشجویان بر اساس پنج عامل شخصیت
پرداختند ،نتایج پژوهش نشان داد که رگههای شخصیتی با
جهتگیری مذهبی رابطه دارد .واال و جمالی آرائی[ ،]51نیز
در تحقیقی به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و باورهای
دینی مورد مطالعه کارکنان یگانهای ویژه ناجا پرداختند.
نتایج نشان داد که بین عمل به باورهای دینی با ویژگیهای
شخصیتی رابطه معناداری وجود دارد .فرانسیس ،]52[ 2نیز
در تحقیقی با عنوان بررسی شخصیت و جهتگیری مذهبی
نشان داد که جهتگیری مذهبی درونی در مقیاس روان
پریشیگرایی 3پایین اما مستقل از برونگرایی و روان-
رنجورخویی 4است و جهتگیری مذهبی بیرونی نیز در
مقیاس روانپریشیگرایی پایین اما در مقیاس روان
رنجورخویی باال است و مستقل از مقیاس برونگرایی است.
که در تبیین نتایج به دست آمده میتوان ذکر کرد که مادران
با جهتگیری مذهبی بیرونی بیشتر احتمال دارد که دارای
تیپ شخصیتی  Dباشند .که شاید بتوان دلیل آن را این
دانست که مادران با جهتگیری مذهبی بیرونی ،چون به
معنای ذاتی و واقعی مذهب نرسیدهاند نمیتوانند آن آرامش
و سالمت روانی خوب و متعادل الزم را داشته باشند که این
خود میتواند سبب ایجاد تیپ شخصیتی با ویژگیهای
اضطراب ،افسردگی ،بیگانگی اجتماعی ،خشم و غیره که از
ویژگیهای تیپ شخصیتی  Dمیباشند شود .به طوریکه در
تحقیقات مختلف نیز نشان داده شده است که مذهب با
سالمت روح و روان در ارتباط است و سبب ایجاد وحدت
شخصیت در افراد میشود .در نتیجه ،نداشتن آن سبب ایجاد
حسی از ناامنی و به وجود آمدن ویژگیهایی که نشانه عدم
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سالمت روان است میشود که از آن میتوان به مجموع
ویژگیهای تیپ شخصیتی  Dاشاره کرد .و شاید بتوان این
رابطه را دو سویه نیز دانست یعنی مادران دارای تیپ
شخصیتی  Dبا ویژگیهای ذکر شده بیشتر مستعد انتخاب
جهتگیری مذهبی از نوع بیرونی میباشند که ضرایب مسیر
به دست آمده بین این دو متغیر نشاندهنده آن است که تأثیر
جهتگیری مذهبی بیرونی بر روی تیپ شخصیتی  Dبیشتر
از تأثیر تیپ شخصیتی  Dبر جهت گیری مذهبی بیرونی
است .یعنی مادران دارای جهتگیری مذهبی بیرونی بیشتر
دارای ویژگیهایی از نوع تیپ شخصیتی  Dمیشوند ،که
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