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 پیشگفتار
 برخوردار سالم هاییخانواده از چه چنان کند سالمت ادعای تواندنمی ایجامعه هیچ

 به خانواده ثیرتأ از فارغ که اجتماعی نیست هایآسیب از یکهیچ شبهه هیچنباشد. بی

 هایسال در ویژهبه کودکان کردن پذیرجامعه نهاد نتریاساسی باشد. خانواده آمده وجود

 تا سازدمی آماده را کودکان صحیح، شرایط تحت زندگی است. خانواده اولیه حساس

 در را های سودمندیشنق بالغ، افراد عنوانبه و کنند شناسایی را خود بالقوه هایتوانایی

 بیشتر است. خطرپر رفتارهای بروز انمیز ناسالم هایخانواده در اما گیرند؛ عهده به جامعه

 بسیاری زمان، طول در اینکه با و است کودک رشد تربیتی محیط اولین خانواده واقع در

 تاکنون نهادی هیچ اما نموده، اجتماعی محول مختلف نهادهای به را خود کارکردهای از

 کامل طور به است، فرزندان تربیت و پرورش که را آن کارکرد ترینمهم است، نتوانسته

 موجود، هاینظریه همه که است یقدربه فرد رشد بر خانواده تأثیر اهمیت .بگیرد عهده به

 فرزند شباهت به یزیولوژیاییف - بیولوژیایی دیدگاه .اندنموده معطوف بدان را خود توجه

 شباهت سبب خانواده، محیط در را وی تربیت و دارد توجه زیستی لحاظ به والدین به

 شخصیت یریگشکل در والدین قاطع تأثیر به پویشی نظریه روان .داندمی ایشان به او

 گونههمهکه  اجتماعی - رفتاری یادگیری نظریه .دارد اشاره رشد، اولیه سال پنج در کودک

 .دارد زیادی توجه خانواده، محیط به نیز دهدمی نسبت او هاییادگیری به را آدمی رفتار

 به داند،می دیگران رفتار مشاهده حاصل را رفتار فرد که نیز ایمشاهده یادگیری نظریه

 که هم شناختی دارد. دیدگاه خاص توجهی کودک الگوهای اولین عنوانبه والدین نقش

 دریافت خارج محیط از فرد که داندمی اطالعاتی تفسیر و تعبیر نتیجه را هرگونه رفتار

 خانواده محیط در کودک ،بارنیاول را زندگی وقایع به دادن معنی که است معتقد کند،می

 روابط الگوهای به زیادی توجه نیز خانواده نظامبه مربوط رویکرد سرانجام، آموزدمی



 یفرزندپرور هایشیوه یریگشکل در خانواده تأثیر به اگر .داردمی مبذول خانوادگی

 یریرپذیتأث و یاررگذیتأث روابط طریق از هابچه که شویممی متوجه میندازیب نظری

 این و سازدمی را افراد و هاانسان که است خانواده گرم کانون این واقع در و شوندمی

 مادر و پدر سلطه زیر خود زندگی دوران حساس در و است بیشتر کودکی در هاساختن

 (.1379است )هیلگارد، 

به  ودخ ندانفرز تربیت برای والدین که است هاییروش ،یفرزندپروراصول  از منظور

 شامل و دارند ودخ به فرزندان نسبت هاآن که است هایینگرش بیانگر و گیرندمی کار

 یفرزندپرور کنند. رفتارهایمی وضع خویش فرزندان برای که است قوانینی و اصول

 هایشیوه و رفتار کند. چگونگیمی تغییر اقتصادی هایو گروه نژاد فرهنگ، واسطهبه

 او دهرفتارهای آین و هیجانی حاالت و کودک روی بر مستقیم تأثیر ینوالد یفرزندپرور

 صحیح یفرزندپرور هایدهد. شیوهمی قرار ریتأثتحت را فرزندان روان سالمت و دارد

 انگیزش و یریپذتیمسئول سازگاری، افزایش سطح و فرزندان در مثبت نتایج ایجاد باعث

را  فرزندان نیازهای توانمی که است سالم باطارت سایه گردد. درمی اهداف به رسیدن در

 ستا پایگاهی نخستین گماشت. خانواده همت هاآن ارضای و تأمین به نسبت و شناخت

 روانی و روحی هایتیناراح گیرد. بسیاری ازمی یاد را شدن اجتماعی آن در کودک که

 ایعمده مشکالت سازهنیزم که آیدمی وجود به والدین باورهای و رفتارها اثر در فرزندان

 را روحی هایناراحتی دچار بزرگساالن مشکالت منشأ اگر، خواهد شد آنان زندگی در

 نادرست های تربیتیشیوه همان رسیممی آن به که مبانی از یک شک بدون کنیم جستجو

 (.1390است )نائینی فرد،  والدینشان

 نیمؤلفسخنی از 
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 روریمفهوم فرزندپ
است که به طور مجزا  یاژهیو یها و رفتارهاشامل روش یادهیچیپ تیفرزندپروری فعال 

 وهیو اساس ش هی. در واقع پاگذاردیم ریبر رشد کودک تأث گریکدیدر تعامل با  ای

 ند،ی)بامر کردن کودکان است. یکنترل و اجتماع یبرا نیوالد یهاتالش نیفرزندپروری مب

ها و ها، تعامل، آموزشهایسازنهیشامل رفتارها، زم یرزندپرورف یعبارت ه( ب1991

 ،یعاطف ،یمعنو ،یبر رشد شناخت گریکدیاست که به طور مجزا و در تعامل با  ییهاروش

د رش ،یها و ابعاد سالمتجنبه کهی. بطورگذاردیم ریتأث یاجتماع - یدر ابعاد فرد یرفتار

ر مدنظر هستند. فرزندپروری ابزا یاجتماع ،یعاطف ،یجانیه ،یذهن ،یتیشخص ،یجسم

 .است ایپو یادهیو خود پد باشدیو فرزندان م نیوالد نیتعامل ب

 فرزندپروری یهامهارت

ان خود را است که چگونه فرزند نیوالد یالزم برا یهافرزندپروری مهارت یهامهارت 

سبت نکه  یو مثبت کنند تا فرزندان عالوه بر احساس خوب تیترب یتا نوجوان یاز کودک

 برسند. زیبه کمال رشد ن کنندیم دایبه خودشان پ

 یفرزندآور دیو فوا تیاهم
متناسب  ودارد و از ابعاد متعدد  یدیو فوا تیفرزند باشند چه اهم یدارا نیکه زوج نیا

 تیند اهماست. اما چ یبررسجوامع مختلف قابل یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع طیبا شرا

 :گرددیوجود دارد که به آنها اشاره م یعموم دهیفا

 یتوسعه ارتباطات انسان 

 دیجد یو آرزوها هادهیا لوعط 

 یتداوم زندگ 
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 یکمال عشق خانوادگ 

 یروح یازهاین نیتأم 

 شور و نشاط در خانواده 

 یزندگ وندیاستحکام پ 

 خانواده ییایپو 

 یاجتماع یخروج از انزوا 

 نیزوج یریگ تیهو. 

 فرزندپروری اهداف
 متعدد هستند از جمله: زیرزندپروری ناهداف ف

 و استعدادها هاتیظرف ییشکوفا 

 معقول اتیبه ح یعیطب اتیتحول از ح 

 یاجتماع تیتدارک قابل 

 فرزندپروری یهاسبک
 یکه دارا باشدینگرش م کی یایفرزندان گو تینوع سبک در ترب کیاز  یبرخوردار

 یو چگونگ تیفیک انگریروری ب. سبک فرزندپباشدیقاعده، ضوابط و اصول خاص خود م

 تیترب یبرا نی. مطمئناً همه والدباشدیم شیخانواده با فرزندان خو کیدر  نیارتباط والد

طبقه  ،یاقتصاد ،یاجتماع طیشرا ریتأثبلکه تحت رند،یگیبهره نم کسانیفرزندان از سبک 

. اشدبیم گریها عامل دسن، نوع نگاه به کودک و ده الت،یسطح تحص ،یاجتماع

فرزندپروری  یهاها سبکعنوان نمود که به تعداد خانواده نیبتوان چن دیشا گر،یدعبارتبه
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 یهاموجود در سبک یهایژگیو یبه برخباتوجه میاگر بخواه یوجود داشته. ول

ارائه  یهاو سبک هاهی. با نظرمیینما یو جداساز یبندها دستهها آنفرزندپروری خانواده

نظران صاحب یهادگاهیاصول فرزندپروری با د حیکه قبل از تشر میینمایشده برخورد م

 .میشویها آشنا مآن یشنهادیپ یهاو سبک

 رانهیگالف( سبک فرزندپروری سهل

منفعل،  یه معناب ری. سهل گباشدینم یبار منف یبودن به معنا رانهیگگفت که سهل دیابتدا با

تر ها پرزحمتسبک ریبا سا سهی. بلکه در مقاباشدینم فیضع ای توجهی، بتفاوتیتنبل، ب

ستقالل خودمختار و ا دیبا جهیحصول نت یبرا نیسبک والد نی. چرا که در اباشدیم زین

 .باشدیم زیسخت ن یطیشرا نیبه فرزندان بدهند که کنترل و نظارت در چن یشتریعمل ب

 کی ایبت نو کیاو را  یدهب یماه بارکینفر اگر  کیبه »: دیگویمثل معروف که م نیا

 نیدر ا «یاکرده ریس عمرکیاو را  یاددهیرا  یریگیبه او ماهاگر  یول ؛یاکرده ریروز س

ه وجه ب نیفرزندان به بهتر شودیسبک باعث م نی. اگرددیسبک فرزندپروری محقق م

 معقول و یریگمیبه تصم قادر تیو در نها ابندینفس دست  رمتها، حها، ارزشمهارت

 یشتریب یسبک مستلزم کوشش و خطا نیبا فرزندان در ا نیمسئوالنه گردند. تعامل والد

و  یپختگ جادی، سبب اکندیرا طلب م یشتریکردن باست و گفتگو و صحبت

 .گرددیدر فرزندان م یریپذتیمسئول

داخله م یو تنها زمان نگرندیبه فرزندان م ترفیظر یکردیبا رو نیسبک والد نیا در

. حد گردندیدچار مشکل و دردسر م ایو  شوندیخارج م ریکه فرزندانشان از مس کنندیم

رفتار  یاگونهها بهگسترده است. آن کنندیم نییفرزندان تع یبرا نیکه والد ییو مرزها

 تیسئولو م تیبدانند و احساس مالک میکه فرزندان خود را در امور خانواده سه کنندیم

 کنند.
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، کنندیم قیا تشوبا فرزندانشان دارند و آنها ر یو توأم با همدل زیآممحبت یبرخورد نیوالد

و  اندازندیم حیو آنها را در حرکت صح کنندیم کیدر فرزندان را تحر یدرون یهازهیانگ

 نیدسبک وال نی. در ادیرشد نما تشانیابراز وجود نمودن فرزندان آزاد است تا خالق

کنند چرا  یزیرمهبه هدف برنا یابیدست یفرزندان خودشان براکه  کنندیم ملع یاگونهبه

نجام آن کار ا یبرا یشتریب زهیکنند انگ یزیربرنامه یکار یکه هرگاه فرزندان خودشان برا

زگار و مؤدب و متواضع بودن، روراست و سا یبودن، حام رای. پذدهندیم از خود بروز

واده بودن، مدارا کننده خان یر ساختار درونب ینوا بودن، متکبودن، دلگرم و همرنگ و هم

 نیا ی. جمالت تعاملگردندیم یسبک تلق نیغالب ا یهایژگیو از و یبودن و صبور

 :اندنیگروه چن

 ست؟یات چبرنامه 

 ؟یکن یخواهیکار مچه 

 است؟ یکار درست یکنیفکر م 

 ؟یدهیکارت را کجا انجام م 

 دارد؟ یادهیکار فا نیا ایآ 

 )مستبدانه( یدپروری امرونهب( سبک فرزن

 شتریب نیوالد یاست که امرونه یاگونهبا فرزندان به نیسبک نحوه تعامل والد نیدر ا

نقش غالب دارند و  نیوالد هایریگمیاست و معموالً به هنگام حل مشکالت و تصم

 یهاتی. از مزدینمایم تیبا آنها دارند تبع یزیآمبرخورد محبت نیکه والد یفرزندان مادام

مراتب . در ساختار سلسلهشودیساختار در خانواده م یریگکه عامل شکل نیسبک ا نیا

 دیبا یکه چه کار ندیگویصراحت به فرزندان مبه نیسبک والد نیتر است. در اروشن
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. معموالً باشندینم ریپذو معموالً انعطاف نیمع نیانجام ندهند. قوان یانجام دهند و چه کار

اهداف  د،ینمایم یریگمیاقدام به تصم ییتنهابه یاصل رپرستو غالباً س نیلداز وا یکی

امر مشارکت و دخالت  نیرا در ا گرانیو د دینمایم نیو مشخص و تدو نیخانواده را مع

. تیو حما تیو عدم پاداش است تا تقو هیروش تنب شتریموردنظر ب یتی. روش تربدهدینم

 فیو آشکار است و هر کس بر وظا وشنفرزندان کامالً رانتظارات از  یهمبستگ نیدر چن

برخورد خشن همراه خواهد بود. به  یبا نوع فیاز انجام وظا یخود مسلط است کوتاه

. قاطع بودن، متوقع، جسور، باشدیسبک متداول م نیدر ا یریوجود مشاجره و درگ یعبارت

 یو تحکم کنندگ ی، جدبودن ریناپذبودن، انعطاف ریگسخت ،یگرمحور، سلطه فیتکل

از جمالت و اقتدار  یمستبدانه است. برخ ای یدر سبک امرونه نیاز صفات غالب والد

 :باشدیم نیچن نیوالد نیا

 یفن کار را انجام ده االننیهم دیبا. 

 یریبگ ینمرات بهتر دیبا. 

 یانجام ده یطورنیکار ا نیا دیبا. 

 یکن یرویاز قواعد پ دیبا. 

 مشخص را یانجام کارها محدوده زمان یرک و قاطع بوده و براسبک  نیدر ا نیوالد

 .دارندرا ن یدارند و تحمل نافرمان ینیو قواعد مع کنندیم نیمع

 طلبج( سبک فرزندپروری مساوات

که به فرزندان  گرددیم میتنظ بیترت نیبا فرزندان بد نیسبک نحوه ارتباط والد نیدر ا

صورت مشارکت کنند، خانواده به یخانوادگ یهایریگمیکه در تصم شودیاجازه داده م

 یبر آن حاکم است. تمام میدر اخذ تصم کیدموکرات یو فضا دینمایعمل م میت کی
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 شکالتم ، حلهایریگمینمودن اهداف، تصم نیو مع نییتع ن،یخانواده در تدو یاعضا

 یو فضا اشدبیو مشارکت دارند. جو حاکم جو همکاران و تعاون م کنندیم فاینقش ا

روش غالب روش مذاکره است.  ییهاخانواده نیاز اعضاء وجود دارد. در چن یتیحما

به  یبه فرزندان حق انتخاب داد و با اقدام گذار دیدارند با دهیسبک عق نیبه ا نیمعتقد

ها و حرمت قائل شوند. قواعد ارزش فرزندان به آنها آموخت که نظرات و اعتقاداتشان

به دنبال ندارد.  نیآن مجازات سنگ تیها برقرار است که عدم رعاخانواده نیدر ا یاساده

 تیمهربان و پاسخگو بوده و اعتدال را رعا نی. والدباشدیم ریپذخانواده انعطاف نیقوان

 است: ری. معموالً طرز ارتباط به شکل زندینمایم

 میشویو موفق م مییآیکار بر م نیما از عهده ا. 

 کمکت کنم. توانمیچطور م 

 میرا باال بزن هانیآست ایب. 

 میدار یما هدف مشترک. 

 سیاز رئ زیگر نبودن، پرهبودن، سلطه ریپذتیداشتن، مسئول کیبودن، شر اریو هم همراه

طلب ساواتمدر سبک  نیغالب والد یهایژگیبودن از و ریپذگر نبودن، واکنش هیتنب ،ییما

 .باشدیم

 بهتر است یتیکدام سبک ترب
است که کدام سبک  نیا یسؤال اساس میفرزند آشنا شد تیترب یهاال با انواع سبکحا

کدام سبک بهتر و کدام بهتر است؟ در  یدارد؟ به عبارت حیترج گرید یهانسبت به سبک

چه موقع؟  ؟یکجا؟ ک دیپرس دیبا گریدعبارتهر سه. به ای کدامچیگفت که ه دیپاسخ با

 ای باشدیکدام سبک مناسب م دیگویالت است که به ما مسؤا نیبا کدام فرزند؟ پاسخ ا
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مواقع سبک مستبدانه،  یمعنا است که برخ نیجمله به ا نی. اباشدیگو نمکدام سبک پاسخ

خاص خودشان  ییطلبانه کارامواقع سبک مساوات یو برخ رانهیگمواقع سبک سهل یبرخ

 یچه صفات ینند که فرزند آنها داراک نیمع دیبا نیکه والد نجاستیا یرا دارند. نکته اساس

 نیروش مستبدانه بهتر مواقع یآن بدانند که کدام روش مناسب است. گاه یاست تا از رو

 ی. گاهدهدیرا م جهینت نیکودکان بهتر یخاص در مورد برخ طیروش بوده و در شرا

ها سبک نیاز ا کی چیه توانیآنکه نم جهی. نتکندیبهتر عمل م رانهیگمواقع روش سهل

 نیعنوان بهتربه توانینم کی چیاز ه نینمود. همچن یغلط، تلق ایبد، درست  ایرا خوب 

دارد که آن سبک  یبستگ یبه کودک یتیسبک ترب کیبد بودن  ای. چرا که خوب نمود ادی

نافرمان  یقرار دارد. برخ توانیدرباره او اجرا شود، کودکان را در سه گروه م خواهدیم

کودکان متفاوت  نیمشارکت طلب، نحوه برخورد با ا یمنفعل هستند برخ یهستند، برخ

 خواهد بود.

ه مرحله سدر امر فرزندپروری موفق باشند  نیآنکه والد ی( برالیمک گراو )دکتر ف پیلیف

 نی. ادینمایم شنهادیپ یتیآن سه مرحله سبک ترب جیو متناسب با نتا کندیم شنهادیرا پ

 اند از:مراحل عبارت

 والدین( نی: شناخت سبک فرزندپروری خود توسط زوجرحله اولم( 

 :والدین( نیفرزند توسط زوج یشناخت سبک ارتباط مرحله دوم( 

 ( نیفرزندپروری خود )والد یهاسبک یو ناسازگار یکنترل سازگار سوم: مرحله

 .فرزندان یبا سبک ارتباط
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 فرزندپروری یهاموجود در زمینه سبک یهاهیظرن
 یلین تحلروا هیظرن

 یوو ق دیکودک شد یدهان یجنس یازهاین یماه اول زندگ 18معتقد است در طول  دیفرو

 تیبر شخص یمهم ریپاسخ دهند، تأث یفور یازهایچگونه به ن نیکه والد نیهستند. ا

تقال کودک از هستند، ان ریگآسان یلیخ ایکننده محروم یلیکه خ ینیکودک دارد. والد

ثر . کودک در اسازندیرا با مشکل مواجه م تیرشد شخص یبعد به مراحل یمرحله دهان

 افتنی عمدتاً به سمت هایشده بماند، انرژ تیتثب یدر مرحله دهان تواندیم تیمحروم

شده است. ن نیتأم یقدر کافبه یکه در طول دوره کودک شوندیم تیهدا یدهان یارضا

رضاء ای شود، ول تیتثب یه دهاندر مرحل توانیکودک باز هم م یافراط یدر صورت ارضا

 ،ینی/ بدب ینیب: خوششودیمنجر م ریز یبا صفات دوقطب یدهان تیبه رشد شخص یافراط

فتن و گر ی/ به باز یاریاختیب ،ی/ خودپسند یخودخوار شمار ،یلوحساده ؟یبدگمان

 (.2007، پروچاسکا و نورکس، 1920، گالور، 1927 آبراهام،) نیحسد/ تحس

 فردنگر یشناسروان هینظر

 هیاول یکودک اتیتجرب یبر مبنا یاخود را تااندازه یآدلر معتقد است که افراد سبک زندگ

غفلت،  ،یاعتمادیهستند که رقابت، ب ییهااز خانواده ماریب یهاتی، شخصسازدیم

مانع از  هانیفرما هستند که تمام الوس کردن بر آنها حکم ایسوءاستفاده و  ،یگرسلطه

 یبرا گرانید یبه بها ادیاحتمال زها بهخانواده نی. فرزندان اشوندیم یه اجتماععالق

 دنیرس یاند براممانعت شده یکه از عالقه اجتماع یکودکان کنندیتر تالش مکامل یزندگ

 ،یطلبقدرت ،یتوجه خواه کنندیاز چهار هدف خودخواهانه را انتخاب م یکی یبه برتر

خودخواهانه ممکن است  یهاهدف نیشکست. گرچه ا ایبه ضعف و اعتراف  ییجوانتقام
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شوند که به  یصفات تیدر نها توانندیم یباشد که بدرفتار هستند، ول یکودکان یهاتالش

 (.2007)پروچاسکا و نورکراس،  انجامدیب مارگونهیب یزندگ یهاسبک

 کسونیار هینظر

بر  بر طبق مراحل و تیشخص یریگشکل کسون،یار یاجتماع یبنا بر نظریة تحول روان

 یو شدن اریو هش یکشش فرد نسبت به جهان خارج کنندهنییکه تع یاساس رشد بدن

 یاجتماع - یگانه روان. بر اساس مراحل هشتردیپذینسبت به آن است تحقق م

. کندیم رییدر مراحل مختلف رشد تغ نیفرزندپروری والد یهااهداف و سبک کسون،یار

و  باشدیبرابر عدم اعتماد م که اعتماد در کسونیار یاجتماع - یشد رواندر مرحله اول ر

 ییگوخمرحله پاس نیفرزندپروری در ا ی. هدف اصلشودیرا شامل م یماهگ 18از تولد تا 

 یماهگ 18 نیکه در سن یودکانک یفرزندپروری برا ی. هدف اصلباشدیفرزند م یازهایبه ن

کنترل  هستند، دیدر برابر شک و ترد یرحله خودمختارو در م برندیبه سر م یسالگ 3تا 

 گناه احساس ساله که در مرحله ابتکار در برابر5تا  3کودک  ی. براباشدیرفتار فرزندان م

که  پرورش خودگردان باشد. مرحله چهارم دیبا ،فرزندپروری یهدف اصل بردیسر م به

ا ت 5است و کودکان  دهیامدر برابر احساس حقارت ن ییمرحله را کارا نیا کسونیار

ت. کودک اس شرفتیدادن و پ یترق ،فرزندپروری یهدف اصل رد،یگیساله را در بر م11

در برابر  تیو مرحله هو یسالگ 13تا  11 تاس یدر مرحله پنجم که دوران نوجوان

است  یعاطف یهاتیبه استقالل و حما قیفرزندپروری تشو ی. هدف اصلباشدیم یآشفتگ

 (.1390 ،ی)اسلم

 ندینظریة بامر

شده است: مستبد،  فیفرزندپروری تعر ی( سه سبک اساس1971) ندیدر نظریه بامر

توجه  زانیاند: مسه سبک فرزندپروری در دو مشخصه باهم متفاوت نیو مقتدر. ا ریگآسان
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 شودیکودک کنترل م یهاتیکه رفتار و فعال یزانیو م آوردیکه کودک به دست م یگرم ای

 (.2009و همکاران،  یری)دو

ها رند. آندا دیاو تأک یبرداربر کنترل کودک و فرمان نیوالد نیاسبک مستبد:  (1

. کنندیم نییآنها تع یرا برا اسبو رفتار من کنندیکودک را محدود م یخودمختار

بدون  تی، معموالً خواستار تبعکنندیم یدارطرف یاز اصول اجبار نیوالد نیا

 تیرضا از یکه حاک یندرت از عباراتها بههستند. آنپرسش از دستوراتشان 

 (.2009و همکاران،  یری)دو کنندیباشد، استفاده م

و کنترل  یریگاز اعمال هر نوع سخت نیوالد نیا (:ریگ)آسان ریسبک سهل گ (2

 ماتیمخود تص یبرا دهندیبه فرزندان اجازه م ریسهل گ نی. والدکنندیاجتناب م

 افتیرد ندیرا ندارند(. بامر یکار نیچن تیکه آنها ظرف ین)در س رندیبگ یاریبس

خود  یهاها در کنترل تکانه. آندخام هستن اریبس ریسهل گ نیکه فرزندان والد

با  را انجام دهند که یکار شودیکه از آنان خواسته م یمشکل دارند و هنگام

 اریسودکان بک نی، اکنندیم یو سرکش یزودگذر آنان مخالف است، نافرمان قیعال

 (.1390 ،یاسلم)پرتوقع هستند 

 روستایپ کی یسودر دو  ریفرزندپروری مستبد و سهل گ یهاسبک سبک مقتدر: (3

که  ینیدآن دو قرار دارد. وال نیب یی. در مقابل سبک مقتدر در جارندیگیقرار م

 زانیو م دهندیبه فرزندان خود نشان م یتوجه خوب برندیسبک را به کار م نیا

به طور  دهندیاجازه م که به کودکان برندیرا به کار م یمتوسط ینیرل والدکنت

 و یری، به نقل از دو2002من و همکاران،  تیخودمختار شوند )ر یاندهیفزا

 (.2009همکاران، 
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 تیاز حما ییمعتقد بود که سبک فرزندپروری مقتدرانه با داشتن سطوح باال ندیبامر

ط کودک در مدرسه مرتب یستگیمناسب با شا یودمختارو دادن خ کیروابط نزد ،یعاطف

 (.1390 ،ی، به نقل از اشرف1999برندتان  چ،یاست )استر

است. هر  یشناختمستبد و مقتدر در بعد کنترل روان نیوالد نیب یدیتفاوت کل کی

 نیوالد نیرفتار کنند و از قوان یدودسته از فرزندانشان انتظار دارند که به طور مناسب

ها و اهدافشان ها، ارزشمستبد انتظار دارند که فرزندان قضاوت نی. اما والدندینما اطاعت

زندانشان با فر یمقتدر به تعامالت کالم نیوالد کهیدرحال رند،یبپذ یپرسش چیرا بدون ه

، 1996)باربر،  برندیرا به کار م یشتریب حاتین توضمند هستند و در مورد انتظاراتشاعالقه

 (.1388 ،یاریاخت مانیلبه نقل از س

 فریش یالگو

در  یفرض یالگو کیکنترل،  یو آزاد یسرد یکردن ابعاد گرم( با مطرح1993) فریش

 :کندیم میکودک ارائه داده و آن را به چهار دسته تقس نیمورد روابط والد

عنوان هستند که معموالً به یکسان نیوالد نیا بامحبت و آزاد گذارنده: نیوالد (1

 یر اجتماعاستقالل بوده و رفتا ی. کودکان آنها داراشوندیمونه شناخته من نیوالد

لت که کودکان به ع شودیموجب م یتوأم با آزاد یدارند. محبت و گرم یمناسب

نامناسب  یهاو عدم وجود پاسخ یجانیه یزیربرون یمناسب برا یداشتن فضا

 نشود. دهیدر آنها د یپرخاشگر یهاحالت ن،یوالد یاز سو

را به دنبال  ییهاتیمحدود نیمحبت والد یگاه محدودکننده: وبامحبت  نیوالد (2

. کنندیرا از کودکان سلب م یریادگیفرصت کسب تجربه و  نیوالد نیدارد. ا

 .کنندیود سلب مخالزم را از کودکان  یداشتن، آزاد یها بامحبت افراطآن
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که  نینوع والد نیا زیآممتخصو یرفتارها محدودکننده: -والدین متخاصم  (3

 که یدیشد تیو محدود یریگبر اصل تنبیه استوار است به همراه سخت شتریب

در  دیاحساس خصومت شد جادی، موجب اکنندینسبت به فرزندانشان اعمال م

احساس  نیا ساختنعدم اجازه به کودک در ظاهر  یی. از سوشودیها مفرزندان آن

 .شودیدر کودک م تیموجب عصبان

است  نیدر ا یکودکان با گروه قبل نیفاوت ات آزاد گذارنده: -متخاصم والدین  (4

 یرفتارها جادیموجب ا یکه همراه شدن عامل خصومت با عامل آزاد

ات مطالع یبرخ جی. نتاگرددیکودکان م نیحالت در ا نیدتریپرخاشگرانه به شد

 دهندینشان م دالگو را از خو نیکودکان بزهکار ا نینشان داده است که والد

 (.1392، آبادنیبه نقل از دهقان حس 1993)شفر، 

 نترباتمیو یالگو

 اند از:ح کرد که عبارتکودک را مطر -( سه بعد از روابط مادر 1953) نترباتمیو ایمار

ند و انتظار دار کنندیروش استفاده م نیکه از ا ینیوالد :یبعد استقالل آموز (1

 شانیشخص یدهند که بتوانند کارهامستقل پرورش  یتا فرزندان کنندیتالش م

 د.انجام دهن گرانیبه کمک د ازیو امور مدرسه( را بدون ن یابی)همچون دوست

ه کانتظار دارند  برندیسبک را به کار م نیکه ا یمادران :یبعد تسلط آموز (2

 یکردن خود و انجام کارهاورزش، سرگرم همچونیی هاتیفرزندانشان فعال

را در  تا کودکان خود کنندیم تالش نینجام دهند؛ بنابراو ا اموزندیمشکل را ب

 کنند. بیامور ترغ نیا یریادگی


