
 

بررسی تأثیر خانواده بر رشد اجتماعی 

 دانش آموزان استان کرمانشاه
  

 امین زارعی: گاننویسند

 کاظم حسنی              

  

  

  

  

   :آماده سازيو جست و جو 

  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

    



 

 31 از 2 صفحه

 

آموزان دوره متوسطه استان کرمانشاه انجام  منظور بررسی تأثیر خانواده بر رشد اجتماعی دانشاین تحقیق به 

شده است که در آن متغیرهایی از قبیل ساختار قدرت خانواده، مرزهاي خانواده، تضاد والدین با یکدیگر، 

این . تربیتی و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی والدین بررسی شده است يها بدرفتاري والدین با فرزندان، سبک

آموزان دختر و  نفر از دانش 625تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است که 

نتایج به . سیستماتیک براي تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند يریگ پسر دبیرستانی با استفاده از روش نمونه

، ساختار قدرت )گسسته، مشخص و به هم تنیده(آمده از تحقیق نشان داد که متغیرهاي مرزهاي خانواده  ستد

. اند آموزان همبستگی مستقیم و معناداري داشته خانواده و سبک تربیتی دموکراتیک با رشد اجتماعی دانش

الدین با فرزندان و تضاد والدین با ، بدرفتاري ویتیمسئول یتربیتی اقتدارطلبی، ب يها همچنین متغییرهاي سبک

متغیرهاي پایگاه اقتصادي ـ  .اند آموزان همبستگی معکوس و معناداري داشته هم با رشد اجتماعی دانش

نتایج تحلیل . اند نداشته يا آموزان رابطه با رشد اجتماعی دانش رانهیگ اجتماعی والدین و سبک تربیتی سهل

رهاي مرزهاي خانواده، ساختار قدرت خانواده و بدرفتاري والدین با فرزندان نیز نشان داد که متغی» رگرسیونی»

 .اند آموزان داشته با هم تأثیر مستقیم و معناداري بر رشد اجتماعی دانش

 بیان مسئله

که بخش وسیعی از افراد جامعه را  شود یاز نظر جامعه شناسان یک پدیده زمانی به مسئله اجتماعی تبدیل م

، عدم رعایت هنجارهاي اجتماعی، یتیمسئول یامروزه ناسازگاري، ب .اکثر افراد از آن رنج ببرند دربر گیرد و

است که در محافل مختلف علمی مورد بحث قرار گرفته  يا عمده يها یهمکاري و مشارکت جوانان از جمله نگران

عدم سازگاري جوانان ناشی از . از آن است يا جوانان نمونه یشناس بیمختلف آس يها شیاست که هما

هاست که موجب شده است افراد نتوانند قواعد رفتارهاي  ناقص و عدم رشد اجتماعی کافی آن يریپذ جامعه

ها در کارهاي گروهی و  آموزان، عدم شرکت آن دانش يها ياز طرف دیگر دلیل پرخاشگر. اجتماعی را فرا گیرند

توأم نبودن رشد جسمانی آنها  توان یها را که یک معضل عمده در جامعه است م عدم رعایت هنجارها توسط آن

در ایران بهتر از کارهاي گروهی ) علمی، هنري، ورزشی و غیره(کارهاي فردي  .با رشد عاطفی و اجتماعی دانست

افراد جامعه ما  دلیل عمده این امر آن است که. اخیر به اثبات رسیده است يها و این امر در سال دهند ینتیجه م

دهنده  همه این موارد نشان. مشارکت، کارکردن با هم تحمل آرا و عقاید یکدیگر برخوردار نیستند هیهنوز از روح

از رشد اجتماعی الزم و کافی برخوردار نیستند؛ ) چه جوانان و چه بزرگساالن(این است که افراد جامعه ما 

مسائل عمده اجتماعی مطرح کرد که  د اجتماعی را به عنوان یکی ازرش توان یبنابراین باتوجه به مطالب مذکور م

 :در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت هستیم که. باید آن را به صورت همه جانبه بررسی نمود

 آموزان به چه صورت است؟ میزان رشد اجتماعی دانش .1

 آموزان دارد؟ خانواده چه تأثیري بر رشد اجتماعی دانش .2
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 رورت و اهمیت بررسیض

انسان موجودي اجتماعی است و براي اینکه بتواند به حیات خود در اجتماع ادامه دهد، باید با همنوعان خود 

عدم سازگاري و همنوایی جوانان با سایر افراد جامعه بیشتر ناشی از عدم رشد . سازگاري و همنوایی داشته باشد

داشتن . نظام اجتماعی را بر هم زند  رازهیدر دراز مدت ش تواند یاین امر م. هاست یافتگی کامل اجتماعی آن

که  یآموزان دانش) 1379خلیلی، . (کلید رشد و کمال آدمی باشد تواند یروابط صحیح، سالم و مثبت با دیگران م

لذا انجام چنین . روبرو خواهند شد يا دهیبا مسائل و مشکالت عد شود یها دچار مشکل م رشد اجتماعی آن

مختلف رشد اجتماعی را  يها تا از طریق آن بتوان به صورت علمی جنبه رسد یحقیقی ضروري به نظر مت

به همین جهت ارزیابی رشد و بلوغ . مشخص کرده و نیز علل و عوامل مهم و تأثیرگذار بر آن را روشن نمود

 .تآموزان امري ضروري اس رشد اجتماعی دانش يها ها و راه اجتماعی و بررسی مهارت

 سوابق پژوهش

باتوجه به تأثیر انکارناپذیر خانواده بر اجتماعی شدن و رشد اجتماعی فرزندان تحقیقات گوناگونی در این زمینه 

 توان یاز جمله این تحقیقات م. اند بررسی نموده يا هیها این مسئله را از زاو صورت گرفته است که هر کدام از آن

 :به موارد زیر اشاره کرد

ها مجموعه یا الگوهایی از  را انجام داده است که در آن ییها یرا از دانشگاه کالیفرنیا مجموعه بررس1باومرینددیانا 

بین والدین کودکانی که در دوران پیش  سهیبا مقا ها یاین مجموعه بررس. رفتاري والدین مشخص شد يها وهیش

 .کودکان آغاز شد يها سایر گروهدر سطح باالیی داشتند و والدین » اي توانش وسیله«از مدرسه 

بودند که از لحاظ استقالل یا رشد یافتگی، متکی بودن به خود، فعال بودن، تسلط بر خود،  ییها کودکان توانا آن

 کند یچنین فرض م» باومریند«. به سوي پیشرفت رتبه باالیی گرفته بودند يریگ میل به کاوش، دوستی و جهت

دارند به وابسته بودن تمایل دارند؛ زیرا هر دو نوع  ریگ که والدین مستبد یا سهل یدبستان شیکه کودکان سنین پ

ها را از رشد مهارت ابراز وجود  در نتیجه آن. ها حمایت کنند را در برابر استرس شانیها که بچه خواهند یوالدین م

 .دارند یو تحمل در برابر ناکامی باز م

والدین » باومریند«بر طبق نظر . هستند تر تیاو همچنین دریافت که کودکان داراي والدین مقتدر منطقی، باکفا 

؛ زیرا والدین با کودکان تعامالت واقع گرایانه و ارتباط دهند یرا در کودکان رشد م يریپذ تیمقتدر منطقی مسئول

اجتماعی،  يها تیتران این والدین از نظر پذیرش مسئولسالگی پسران و دخ 9رو در رو دارند؛ بنابراین در سنین 

 )448، 1372یاسایی، . (ابراز وجود در اجتماع و توانش شناختی در سطح باالیی قرار دارند

والدین . کنند یدر پژوهشی نشان دادند که والدین پذیرا رفتار کودکان را کنترل م 1983    2 ماکوبی و مارتین

والدین پذیرا متمایل هستند تا کودکان . انجام دهند خواهند یتا آنچه را که م دهند یه مغیرپذیرا به کودکان اجاز
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خود را  يها کودکانشان را طرد کرده و ابتدا خواسته تفاوت یوالدین ب. را بپذیرند و نیازهاي آنان را برآورده سازند

 )1996، به نقل از شیفر، 1983ماکوبی و مارتین،. (رندیگ یدر نظر م

 .را انجام دادند تحقیقی» باومریند«و همکاران به منظور ارزیابی چهارچوب نظري تئوري 3  لمبورن

______________________________ 

1. Diana Baumrind. 

2. Maccoby and Martin. 

3. Lemborn. 

پذیرش «ها از والدینشان و باتوجه به دو بعد  ساله بر اساس ارزشیابی آن 14 - 18نوجوان  4100در این تحقیق 

از اقتدار منطقی، استبدادي، : انداز به چهار دسته تقسیم شدند که عبارت» محدودیت ـ نظارت«و » ـ گرفتاري

رفت پیش«، »روانی ـ اجتماعی«سپس نوجوانان از نظر چهار بعد یعنی رشد . آزادگذار منطقی و مسامحه کار

تحقیق نشان داد نوجوانانی  جهینت. مورد ارزیابی قرار گرفتند» دار رفتار مشکل«و » پریشانی درونی«، »تحصیلی

کرده بودند، باالترین نمره را در مقیاس کفایت اجتماعی و  يبند که والدین خود را به عنوان اقتدار منطقی طبقه

براي نوجوانانی که والدین خود را به . رفتاري کسب کردندنمره را در مقیاس اختالل روانشناختی و  نیتر نییپا

نوجوانانی که والدین آنها به عنوان مستبد . کرده بودند، عکس قضیه صادق بود يبند کار طبقه عنوان مسامحه

مربوط به اطاعت و همنوایی با استانداردهاي بزرگساالن  يها اسیشده بودند، نمرات باالیی در مق يبند طبقه

در مقابل نوجوانانی . نشان دادند يتر نییدند اما به طور نسبی در مقایسه با نوجوانان دیگر مفهوم خود پانشان دا

از خود نشان دادند اما مقدار زیادي  يقو آزاد گذار منطقی آمده بودند، احساس اعتماد به نفس يها که از خانواده

 )36، 1375بهرامیان، . (ت از مدرسه داشتندسوء استفاده از مواد و اختالل رفتاري در مدرسه و نیز غیب

نیز به آن استناد 2  پژوهشی انجام داده است که کلمان1 درباره محیط خانواده و تأثیر آن بر رشد اجتماعی الدور

این پژوهش به توصیف سه گونه نفوذ والدین یعنی کنترل یا نفوذ مستبدانه، آزاد منشانه و کنترل یا . کند یم

شخصیت نوجوانان پرداخته است و به این نتیجه رسیده که فراوانی  يها ارتباط آن با برخی از جنبهنفوذ مجاز و 

 يها دموکراتیک بیشتر است، اما این فراوانی نزد خانواده يها اعتماد به خود نزد دختران و پسران در خانواده

 )65ـ  66،1371احدي و محسنی، . (مجاز یا آزاد گذرانده، به ویژه مستبد کم است

______________________________ 

1. Alder 

2. colman. 
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سازگاري زناشویی اختالف والدین در پرورش کودك و «در تحقیقی به عنوان  1991در سال  1  جوریلز ارنس

دریافت که اختالف والدین در تربیت کودك منجر به مشکالت رفتاري کودك شده و » مشکالت رفتاري پدران

به نقل از حیدر ویس، . (شود یزناشویی م يها ينسبت به سازگار يتر موجب به وجود آمدن مسائل رفتاري عمده

1377 ،64( 

و  کردند یزیادتري از والدین دریافت م يریگ نیز در تحقیق خود دریافتند نوجوانانی که سخت  2 فولیگنی و اکلس

داشتند، اشتیاق بیشتري را براي زیر پا گذاشتن دستورات والدینشان، تکالیف مدرسه  يریگ میکمتر فرصت تصم

ماسن و (تا به این قیمت بتوانند رابطه با دوستانشان را حفظ کنند  دادند یو حتی ذوق و قریحه خود نشان م

 )1993همکاران، 

رابطه بین فرزندپروري والدین و رفتار سازشی در  يریپذ بیدر چهارچوب مدل آس) 1993(و همکاران   3  ریچتر

کودکی به ویژه در  تحقیق نشان داد که تجارب اجتماعی دوران  جهینت. بزرگسالی را مورد مطالعه قرار دادند

نسبت به بروز اختالالت روانی در دوران بعدي زندگی و به طور  يریپذ بیطور مستقیم آس روابط والد ـ فرزندي به

. کند یها فرد راهبردهاي سازشی را کسب م که از طریق آن دهد یرا تحت تأثیر قرار م ییها تیغیرمستقیم موقع

 )1376به نقل از مهرابی، . (با رفتار سازشی همبستگی داشت يدار یطرد والدین و حمایت افراطی به طور معن

اند با  آموزشی فرزندپروري شرکت کرده يها ها در کالس نشان داد که کودکانی که مادران آن (1994 4  اسمیت

 ).مشکالت عاطفی و رفتاري کمتري مواجه هستند

______________________________ 

1. Erness. 

2. Fulegni and Alex. 

3. Richter. 

4. Smith. 

ساختاري خانواده بر رفتارهاي فرزند پروري  يها یژگیتحقیقی به منظور بررسی تأثیر و (1995   1    ویلسون

 يها وهیش يریگ او دریافت که متغیرهاي مربوط به ساختار خانواده از جمله درآمد در شکل. انجام داد

در ایران نیز تحقیقات گوناگونی در این زمینه صورت .)1379،112توکلی، (فرزندپروري نقش بسزایی دارند 

شریعت در  مهیفه. اند گرفته است که هریک به نوعی تأثیر خانواده را بر رشد اجتماعی فرزندان بررسی نموده

از هم گسیخته با کودکان  يها رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی کودکان خانواده سهیبه مقا 1366سال 

از هم گسیخته در مقایسه  يها که کودکان خانواده دهد ینتایج این تحقیق نشان م. منسجم پرداخت يها خانواده
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شریعت، . (هستند يتر نییاز نظر رشد اجتماعی در سطح پا يدار یطور معن منسجم به يها با کودکان خانواده

1376( 

نتایج این . پرداخت» نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان«به بررسی  1372علی اکبر قمصري در سال 

ها بیشتر آموزش  که هر قدر والدین با فرزندان بیشتر صحبت نموده و به آن دهد یطور خالصه نشان م تحقیق به

 )1372قمصري، . (شوند یها بهتر اجتماعی م دهند، فرزندان آن

دموکراسی از رشد اجتماعی فرزندان  يها اجتماعی فرزندان خانواده گلپر مهرابی در تحقیقی دریافت که رشد

که بین رشد اجتماعی  سازد یهمچنین خاطر نشان م. بیشتر است ریگ دیکتاتوري و سهل يها خانواده

 )1376مهرابی، . (مشاهده نشده است يدار یدیکتاتور تفاوت معن يها سهل گیر و خانواده يها خانواده

، اعتماد به ها تیتحقیقی که انجام داده، دریافته است که مشارکت و همکاري در فعالنرگس حیدر ویس در 

دیگران در میان نوجوانانی که سبک تربیتی  يها دگاهینفس، توانایی انجام انتخاب صحیح و اهمیت دادن به د

دین مستبدانه یا که در آن سبک تربیتی وال ییها ها دموکراتیک بوده است، نسبت به خانواده آن يها خانواده

  )1377 حیدرویس، . (است، بیشتر است ریگ سهل

______________________________ 

1. Wilson. 

آموزان دریافته است که بین رشد اجتماعی کودکانی که  نفر دانش 310رضا بهرامیان نیز در تحقیقی روي 

 1/0در سطح  يدار یارند، تفاوت معنوالدینشان نگرش مثبت تربیتی داشته و والدینی که نگرش منفی تربیتی د

بین والدین کودکان رشد یافته از نظر اجتماعی و والدین کودکان رشد نیافته در مقیاس تحکم ـ . وجود دارد

بین والدین کودکان رشد یافته از نظر . وجود دارد 1/0آزادي و مقیاس دموکراسی تفاوت معناداري در سطح 

همچنین بین . فته در مقیاس پذیرش ـ طرد تفاوت معناداري وجود ندارداجتماعی و والدین کودکان رشد نیا

والدین کودکان رشد یافته از نظر اجتماعی و والدین کودکان رشد نیافته در مقیاس استقالل ـ وابستگی تفاوت 

 )1375بهرامیان، . (معناداري وجود ندارد

 چارچوب نظري پژوهش

 توان یبه طور کلی م. میپرداز یآن م يها اجتماعی به تعریف آن و شاخصدر ابتدا به منظور درك الزم از رشد 

گفت که منظور از رشد اجتماعی آن است که فرد بتواند روابط اجتماعی برقرار کند یا رشد و نمو الزم را براي 

 )1370، نژاد يشعار. (برقراري روابط اجتماعی به دست آورده باشد

 .به صورت زیر بیان نمود توان یی را ماصلی و عمدي رشد اجتماع يها شاخص
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استقالل یعنی توانایی انجام کارها بدون کمک گرفتن از دیگران است یا اینکه فرد توانایی آن را  :استقالل-1

 .داشته باشد، گاهگاهی هم تنها باشد و از این تنهایی لذت برد و یا در برخی کارها به تنهایی اقدام کند

که جامعه به او محول نموده است و  ییها یعنی پذیرفتن وظایف و نقش يریپذ تیمسئول :يریپذ تیمسئول-2

 .در آن هر کسی مسئول اعمال و رفتار خویش باشد و نیز از انجام کارها سرباز نزند

یعنی احساس وحدت اجتماعی و برقراري روابط متقابل میان افراد یک اجتماع و  :ارتباط و سازگاري-3

فرد اجتماعی عالوه بر اینکه مایل است با دیگران به سر برد خواهان تشریک مساعی با  یک .همکاري با دیگران

 .ها نیز است آن

یعنی اینکه یک فرد یاد بگیرد که تصمیمات امروزش  ينگر ندهیآ :ینیب ، امیدواري و خوشينگر ندهیآ-4

، خرج نکند و براي آورد یتأثیر بگذارد و هرچه که به دست م اش ندهیآ يها ممکن است در زندگی فردا و سال

 .روزهاي پیري، بیماري و حوادث غیرمترقّبه که در انتظار اوست، بیندیشد و تدابیر الزم را انجام دهد

در برابر مسائل  يریگ قوي و مستحکم در گذشتن از موانع، موضع يا هییعنی داشتن روح ینیب امیدواري و خوش

بشري در مقابل رویدادهاي غیر منتظره و  يورز کیگی، ایفاي نقش مثبت در حرکت به سوي ناساسی زند

 .کننده از کوره به در نرفتن و در یک کالم آسان گرفتن مشکالت است ناراحت

و کارها به طوري که به  ها یابیها، کام یعنی متعادل نگه داشتن لذت يرو انهیم :یطبع و خوش يرو انهیم-5

شوخ طبعی هم یعنی داشتن . وظایف اصلی شخص لطمه نزند و به حد معمول فرد بتواند به همه کارهایش برسد

قابل تحمل و  يها تینامطلوب و ناراحت کننده و تبدیل آن به موقع يها تیروحیه شاد و خندان، تحمل موقع

 .)22-20، 1365وایتزمن، ( .آسان گرفتن و خندیدن به مسائل کوچک زندگی است

که به ترتیب  یشناخت ، روانشناختی و جامعهیشناخت ستیمسئله رشد اجتماعی انسان از سه دیدگاه متفاوت ز

 یشناس ستیز يها هینظر. گانه زیستی، روانی و اجتماعی حیات انسانی است، بررسی شده است ناظر بر ابعاد سه

روانشناسی  يها هینظر. پردازند ید و رابطه آن با رشد اجتماعی مژنتیکی افرا يها یژگیبه ساخت جسمانی و و

شخصیتی و روانی افراد که از فردي به فرد دیگر متفاوت است را در رشد اجتماعی  يها یژگیتا تأثیر و کوشند یم

بر ، نقش عوامل محیطی و اجتماعی را در نظر دارند و یشناس جامعه يها هیبررسی کنند؛ و باالخره اینکه نظر

نه  دهند یخالف دو دیدگاه قبلی معتقدند، این محیط است که رشد اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار م

به نقش و تأثیرات خانواده، مدرسه، همساالن و  ها هیاین دسته از نظر. جسمانی و شخصیتی افراد يها یژگیو

 يها هیادامه بحث به بعضی از نظر در. پردازند یجمعی و دیگر نهادهاي اجتماعی م يها ، رسانهها يباز هم

ها رشد اجتماعی را از  پرداخته شده است که هرکدام از آن یشناس روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه

 .اند منظري مورد بررسی قرار داده
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 اجتماعی یشناس و روان یشناس روان يها هینظر

و  کنند یها و دور از والدین زندگی م که در پرورشگاه »یکودکان«: دیگو یدر تئوري پیوستگی خود م 1 بولبی

نیز نظریه خود  2 جی بلسکی. اند، از رشد اجتماعی پایینی برخوردار هستند رابطه چندانی با والدین خود نداشته

 .بیان کرده است گونه نیرا در مورد تأثیر خانواده بر رشد اجتماعی فرزندان در مدل مذکور ا

 

 

 

 

 رشد کودك) تربیتی يها وهیش(براي تأثیر خانواده مدل جی بلسکی 

، کنند ینیز بر این باور است که رشد شناختی کودك عمدتاً به مردمی که در دنیاي او زندگی م   3 ویگوتسکی

از نظر ایشان . ابدی یفرد در تعامل با دیگران تحول م يها ها و ارزش ، نگرشها شهیها، اند دانش. وابسته است

. دارند يا العاده ها نیز تأثیر فوق والدین با فرزندانشان روابط زیادي دارند، بر رشد اجتماعی آن که نیباتوجه به ا

 )1379سیف، (

______________________________ 
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1. Bowlby. 

2. J.Belessky. 

3. Vygotesky. 

 

یادگیري خود معتقد است که یادگیرنده از طریق مشاهده رفتار دیگران به یادگیري  هیدر نظر 1  بندورا

است که هیچ تغییر سریع ناگهانی در  يشمار یکوچک ب يها رشد محصول گام» بندورا«در دیدگاه . پردازند یم

در عین حال با توصیف مفهوم جبرگرایی تقابلی . نیست يا و به صورت مرحله دهد یطول زندگی در آن روي نم

 داند یرشد فرد، یعنی یادگیري شناختی اجتماعی او را ناشی از تعامل میان فعال بودن شخص، رفتار و محیط م

لطف (محیطی نیست بلکه تأثیر گذرانده بر محیط نیز هست  يها محرك يگو و معتقد است که فرد تنها پاسخ

 )1380آبادي، 

تصویر خود . شود یمعتقد است که رشد اجتماعی از همان ابتداي زندگی آغاز م سان نهیخود آ هیدر نظر2  یکول

و گروه همساالن رشد  ها يو در طول زندگی ضمن تماس با همباز ردیگ یدر نزد کودك از خانواده سرچشمه م

 )1372 بروس کوئن،. (کند یم

را شکل 3 یعنی کنش متقابل اجتماعی هویت افراد و مفهوم خودکولی اساساً به رشد اجتماعی توجه داشت؛ 

که در آن فرد در رابطه با دیگران مفهوم خود را  دانست یرا تالش مشارکتی م يریپذ وي جامعه. دهد یم

 .شود یدوباره در ذهن خود فرد خلق م4و جامعه به عنوان دیگري عام  دهد یگسترش م

و فرد بیشتر بر اثر همکاري و  رود یشمار م ی در اجتماعی ساختن فرد بهکه جامعه عامل اصل دیگو یمید نیز م

افراد خانواده و مباشران و (دار شدن نقش دیگران  و با عهده شناسد یتماس با افراد پیرامون خویش خود را م

 کند یافراد جامعه که با آنان سروکار دارد، تصویري از خویش در ذهنش رسم م  و به طور کلی همه) نزدیکان

 )80گیدنز، (

تعمیم، تقلید و همانندسازي که بسیار مهم  يها سمیفرآیند اجتماعی شدن اساساً از طریق مکان» پارسنز«نظر  به

، به صورت جزئی از شوند ییادگیري وارد م يها سمیجریانات انگیزش که در مکان. ردیگ یهستند، صورت م

ها، سازمان داده  سیستم مکمل انتظارات نقش یکدر از طریق مشارکت کودك  اجتماعی کردن يها سمیمکان

 )227، 1962پارسنز، . (شوند یم
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______________________________ 

1. Bandura. 

2. Cooly. 

3. Self. 

4. Generalized other. 

 

او معتقد است که اجتماعی شدن کودك قبل از هر چیز توسط خانواده صورت گرفته و در واقع اجتماعی شدن 

بر این عقیده است   1  گود )1370روزن باوم، . (فراد توسط خانواده را تداوم بخش نظام اجتماعی دانسته استا

را یاد بگیرد و خانواده وظیفه دارد آنچه را که جامعه از نسل  يا ژهیاجتماعی و آداب و يها که انسان باید مهارت

به فرزندان خود یاد بدهند، همان چیزي  کنند یتالش م، به کودك یاد دهد و آنچه والدین کند یتر تقاضا م جوان

در توضیح عوامل مهم » گود«. داند یها را براي رفتار یک فرد بزرگسال در آینده کافی م است که جامعه آن

اساسی   فهیاجتماعی کردن بر نقش والدین تأکید زیادي دارد و معتقد است والدین در صورت عمل به هفت وظ

 :اند از این وظایف عبارت. که تأثیر بسزایی بر اجتماعی شدن فرزندان داشته باشندقادر خواهند بود 

 گرمی و محبت و پرورش؛ ـ 1

 ـ همانندسازي؛ 2

 اقتدار شناخته شده؛ ـ 3

 پایداري؛ ـ 4

 آزادي؛ ـ 5

 توضیح و دلیل؛  برقراري ارتباط یا ارائه ـ 6

 )1990گود، . (مجازات ـ 7

عالوه بر این . و نوع خانواده تأثیرات متفاوتی بر اجتماعی شدن فرزندان دارد گیدنز هم معتقد است که شکل

. رندیگ ییاد م شان یمنطقه و طبقه اجتماعی رفتار ویژه پدر، مادر یا دیگران را در همسایگی یا اجتماع محل

اعی فرد مؤثر که الگوهاي پرورش کودك و انضباط در خانه بر رشد اجتم کند یدر ادامه خاطر نشان م» گیدنز«
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 )1376 گیدنز،. (هستند

______________________________ 

1. William J.goode  

 اهمیت و نقش خانواده در رشد اجتماعی

 هیروانکاوي، یادگیري اجتماعی و نظر يها هیدر مورد خانواده از جانب نظر ها دگاهیاز نظر تاریخی مؤثرترین د

روانی  يها حرکت کودك از میان تعارض جهیروانکاوي رشد را به طور سنتی نت هینظر. نقش ارائه شده است

نظریه پردازان یادگیري اجتماعی، . داند ی، مکنند یجنسی که نقش مهمی در روابط بین کودك و والدین بازي م

والدین با به در این نظریه . نگرند یبر اصول یادگیري تأکید بسیار دارند و از این دریچه به مفهوم خانواده م

نقش بر  هینظر .دهند یکارگیري تشویق و تنبیه و با نمونه قرار دادن خود در رفتارها به رفتار فرزندانشان شکل م

منشی طوسی . (گذارند یاجتماعی و از جمله نقش جنسیت تفاوت م يها این مدعاست که در تمام جوامع نقش

 )1375مترجم، 

ها و معیارهاي فکري است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و خط  زششخصیت و ار گذار هیخانواده اولین پا

واکنش . فرد دارد و اخالق و صحت و سالمت روانی فرد تا حدود بسیاري در گرو آن است ندهیمشی زندگی آ

کودك نسبت به محیط خود بالطبع تحت تأثیر موازین اجتماعی و فرهنگی گروهی است که در میان آن بزرگ 

ها و معیارهاي اجتماعی از طریق آن به  واحد اجتماعی است و ارزش کیآنجا که خانواده خود از . شده است

. به عنوان یک واسطه از لحاظ تأثیر محیط اجتماعی بر کودك، اهمیت فراوانی دارد شود یکودك منتقل م

 )1371احدي و محسنی، (

اولین تماس و ارتباط . نقش را در رشد شخصیت و اجتماعی شدن کودك بر عهده دارد نیتر خانواده اولین و مهم

زندگی او را  وهیکودك با محیط از طریق پدر و مادر، خواهران و برادران است و تقلید از رفتارهاي آنان ش

اشد، کودك چنانچه رفتار اعضاي خانواده بر دوستی، محبت، پذیرش و احترام متقابل متکی ب .سازد یمشخص م

و بر اثر رشد اجتماعی مطلوب و تقویت اعتماد به نفس قدرت سازگاري  کند یاحساس امنیت و آرامش م

گوناگون اجتماعی در مراحل بعدي  يها و نقش ها تیپذیرش مسئول  و آماده آورد یبیشتري با محیط بدست م

 )1373شفیع آبادي، . (و بر عکس شود یزندگی م

 

سال اول زندگی تقریباً به طور کامل تحت تأثیر محیط  ششمعتقد است که رشد روانی کودك در   1 برانفن برنر

او گروهی از کودکان طبقه متوسط آمریکا را مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت کودکانی که . خانواده است

مانند احساس مسئولیت و  شخصیتی يها نهیاند، در بعضی زم خود زندگی کرده يها براي مدت طوالنی با خانواده
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زندگی طفل خانواده نقش اصلی را در  هیاول يها در سال دیافزا یاو م. باشند یقدرت رهبري در سطح باالتري م

 )1375شعاري نژاد، . (او بر عهده دارد يریپذ جریان جامعه

صورت  هدف بهخانواده همچون یک جامعه کوچکی است که هدفش رشد و تکامل اجتماعی کودکان است و این 

 :چنین خالصه کرد توان یتأثیر خانواده در رشد و تکامل اجتماعی را م. ابدی یابتدایی در درون خانواده تحقق م

کودك آداب معاشرت و خصوصیات اخالقی را از مشاهده رفتار افراد خانواده در موارد و مواقع گوناگون یاد  .1

  .ردیگ یم

همچنین . ردیگ یو سایر عادات اجتماعی را از خانواده یاد م کودك طرز لباس پوشیدن، سخن گفتن .2

اش آموخته  خواهد بود که او از خانواده ییها اجتماعی در دوران زندگی یک فرد غالباً همان ارزش يها ارزش

 .است

 .طرز رفتار والدین با یکدیگر نیز در رشد و تکامل اجتماعی کودك بسیار مؤثراست .3

ر اجتماعی کودك از قبیل عالقه به تسامح یا تعصب یا طرفداري از حق نیز در خانه و عقاید و افکا هیپا .4

 .)211ـ  212همان، . (شود یم يزیر یخانواده پ

 محیط خانوادگی و رشد اجتماعی فرزندان

کودك به واسطه یک سلسله نیازهایی که دارد به خانواده وابستگی . از عوامل مؤثر در رشد کودك، خانواده است

 و نخستین فردي که در خانواده بستگی کند ییدا مپ

______________________________ 

1. Burner. 

نفوذ . شود یزندگی با ارتباط بیولوژیک و زیستی میان کودك و مادرش آغاز م. مستقیم با کودك دارد، مادر است

فرهنگی  يها انیارثی نیست بلکه نحوه آشنایی و ارتباط کودك با بن يها والدین در کودکان تنها محدود به جنبه

چون طرز غذا  ییها همچنین کودك عادت. ارتباط والدین و فرزندان دارد  و تربیتی جامعه بستگی به نحوه

عادي رفتار با مردم، نگرش فرد نسبت به اموال دیگران، ارتباط با  يها خوردن، سخن گفتن، راه رفتن، روش

 )1368شرفی، . (آموزد ی، سرپرستی در خانواده و ارتباط با فرزندان را از خانواده مهمسر

 مقام و موقعیت کودك در خانواده

مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، کودکی که تنها فرزند خانواده  يها وضع کودکان در یک خانواده و در خانواده

کودك، کودکان متوسط، تنها پسر میان دخترها، تنها  نیتر کودك، کوچک نیتر مسن. است، وضع خاصی دارد
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کودك، دختر یا پسر  نیتر کودك، کم هوش نیتر کودك، با هوش نیتر دختر میان پسرها، زیباترین کودك، زشت

بودن کودك در طرز پرورش او و نحوه برخورد و ارتباط والدین با یکدیگر و با کودك و دیگران با وي کامالً مؤثر 

 )68، همان. (است

. احتیاجات اساسی روانی افراد برخورداري از محبت است نیتر یو اساس نیتر لیمحبت والدین از جمله اص

زندگی از محبت و تأمین عاطفی والدین محروم باشند، در خانه احساس ناامنی  يها کودکانی که در اولین سال

، برعکس کودکانی که از محبت کنند ید م، از زندگی راضی نبوده و همیشه گرفته و سرد و خشک برخورکنند یم

اند، قدرت تفاهم و همکاري بیشتري دارند، احساس سکون و آرامش  و تأمین عاطفی به قدر کافی برخوردار بوده

کودکان بیش از . باشند یها قوي است و نسبت به معیارهاي اخالقی حساس م ، اعتماد به خویشتن در آنکنند یم

اند که مقبول والدین قرار گیرند و دوست داشته  ب بازي و هواي آزاد، نیازمند آنغذاي خوب، لباس گرم، اسبا

 )68همان، . (شوند و احساس کنند که به کسی تعلق دارند

 درگیري و اصطکاك بین والدین

دائمی، پرخاش و انتقاد شدید میان  يریگ که سرزنش و خرده دهد یمطالعات دقیق بر روي کودکان نشان م

مرکز تأمین  نیتر والدین که مهم انهیکودك نیازمند محبت است و اگر م. گذارد یوالدین آثار سوئی بر کودکان م

چنین کودکی در . لطمه روانی را بر کودك وارد خواهد کرد نیتر نیازهاي عاطفی اوست به هم بخورد، بزرگ

روابط موفقی با همسر خود برقرار نماید و حتی از پذیرش  تواند ینواده بنماید، نمآینده وقتی اقدام به تشکیل خا

 )70ـ  71همان، . (مسئولیت در آینده نیز عاجز خواهد بود

 خواهران، برادران و اجتماعی شدن

 يها و براي همدیگر نقش کنند ی، الگوهایی براي تقلید فراهم مکنند یخواهران و به راداران معیارهایی تعیین م

کنش متقابل اجتماعی را تمرین کنند و در مواقع تنش  توانند یکه از طریق آن م کنند یمکملی را بازي م

کودکان به هنگام کنش متقابل با خواهران و برادران الگوهاي وفاداري، کمک . عاطفی به یکدیگر یاري رسانند

وندرزندن، . (آموزند یم ها ییو رقابت جو يها ییها، تسلط جو فکردن به دیگران و محافظت را در هنگام اختال

1381(  

 آثار طالق بر رشد اجتماعی فرزندان

تک والدینی طالق است، بررسی چگونگی تغییر و انطباق یافتن در  يها از آنجا که علت پیدایش غالب خانواده

تحمل  )470، 1368همکاران، هنري ماسن و . (طالق گرفته بیش از پیش مورد توجه است يها خانواده

 .در سال اول پس از طالق براي هر دو والد طاقت فرساست ها يدشوار

، در روابط آنها با دیآ یوجود م زندگی به وهیو تغییراتی که از ش کنند یها پس از طالق احساس م که آن ییها تنش

آور براي مادر و باتوجه به رویدادهاي  ؛ بنابراین با در نظر گرفتن رویدادهاي استرسشود یکودك منعکس م
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 پیش بینی کرد که کودك چگونه با زندگی خود سازگار خواهد توان ی، مکند یکه کودك دریافت م يآور استرس

ان خود انتظار تحقیقات نشان داده است که در مقایسه با والدین جدا نشده، والدین جدا شده از فرزند. شد

و از نظر انضباط کمتر  دهند ی، کمتر محبت نشان مکنند یها ارتباط برقرار م پختگی کمتري دارند، کمتر با آن

 )191ـ  192، 1381وندرزندن، . (کنند یهماهنگی دارند و کمتر بر کودکان نفوذ م

و رفتار فرزندان نمایانگر این  کند یگفت تجربه طالق براي تمام اعضاي خانواده ایجاد اضطراب م توان یدر کل م

 .اضطراب است

 مرزهاي خانواده و رشد اجتماعی فرزندان

. چه کسی و چگونه جزء این زیر منظومه است کند یمرزهاي یک زیر منظومه عبارت از مقرراتی است که معین م

اراي عملکرد یا ویژه خانواده د  هر زیر منظومه. عملکرد یا نقش مرز حراست از عمل متمایز سازي سیستم است

 .دارد يا ژهیاست و از اعضاي خود انتظارات و يا ژهیو يها نقش

مرزها باید طوري مشخص باشد . ها به وضوح مشخص باشد براي عملکرد صحیح والدین باید مرزهاي زیر منظومه

عین حال اجازه  فراهم کند و در جا یرا بدون مزاحمت ب شانیها که براي اعضاي زیر منظومه امکان اجراي نقش

وضوح مرزهاي درون خانواده یک پارامتر مفید براي ارزیابی . تماس اعضاي زیر منظومه با سایرین را هم بدهد

تا جهان کوچک خودشان را به وجود آورند که پیامد  گردند یها به خود برم بعضی خانواده. عملکرد خانواده است

و مرزها مغشوش و  ابدی یها کاهش م فاصله جهیدر نت .آن استآن باال رفتن میزان توجه و ارتباط بین اعضاي 

ممکن است بار چنین سیستمی سنگین شود و فاقد منابع الزم براي . شود یتمایز سیستم خانواده نامشخص م

 ریناپذ ها هم بیش از حد خشک و انعطاف مرزهاي داخلی خانواده. زا گردد تطابق و تغییر با شرایط استرس

عملکرد . شود یو نقش حمایتی خانواده هم فلج م گرد یها دشوار م که ارتباط بین زیر مجموعه يطور به. شوند یم

 .خوانند یمرزي در این دو نهایت را به هم تنیدگی و گسستگی م

شدید تعلق مستلزم از  زیر منظومه یا خانواده به هم تنیده ممکن است اعضاي خود را فلج کند؛ زیرا احساس

ها، کاوش مستقالنه و احاطه بر  فقدان تمایز زیر منظومه. از استقالل فردي است يا ش عمدهدست دادن بخ

. شود یها دچار وقفه م شناختی ـ عاطفی خصوصاً در بچه يها در نتیجه مهارت. کند یمشکالت را تضعیف م

یک احساس استقالل گسسته، ممکن است مستقالنه عمل کنند اما گرفتار  يها ها یا خانواده اعضاي زیر منظومه

؛ به برند یاند و از فقدان حس وفاداري و تعلق و قابلیت به هم وابستگی و طلب حمایت مورد نیاز رنج م مسخ شده

از  يا گسترده  دامنه تواند یم تواند یعبارت دیگر، سیستمی که نزدیک به نهایت گسستگی قرار دارد، م

از مرزهاي بسیار  تواند یتک تک اعضاي خانواده نم يها فردي اعضاي خود را تحمل کند؛ اما استرس يها تفاوت

رفتار یک عضو . در قطب مقابل، یعنی به هم تنیدگی، عکس این صادق است. خشک و سخت آن عبور کند

و به سرعت در  کند یور مو استرس یکی از افراد شدیداً از مرزها عب گذارد یخانواده بالفاصله روي دیگران اثر م

 )1373مینوچین، . (شود یها منعکس م سایر زیر منظومه
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 یا سؤاالت اساسی تحقیق ها هیفرض

 .آموزان رابطه وجود دارد بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي والدین و رشد اجتماعی دانش .1

و رشد اجتماعی ) یتیمسئول یو ب رانهیگ اقتدارطلبی، دموکراتیک، سهل(تربیتی والدین  يها بین سبک .2

 .آموزان رابطه وجود دارد دانش

 .آموزان رابطه وجود دارد و رشد اجتماعی دانش) گسسته، مشخص و به هم تنیده(بین مرزهاي خانواده  .3

 .آموزان رابطه وجود دارد بین تضاد والدین با یکدیگر و رشد اجتماعی دانش .4

 .ان رابطه وجود داردآموز بین بدرفتاري والدین با فرزند و رشد اجتماعی دانش .5

 .آموزان رابطه وجود دارد بین نوع ساختار قدرت خانواده و رشد اجتماعی دانش .6

 ؟اند افتهیآموزان از نظر اجتماعی تا چه اندازه رشد  دانش .7

 سنجش متغیرها

شده سنجیده » الیس وایتزمن«استاندارد شده   این متغیر با استفاده از پرسشنامه) متغیر وابسته(رشد اجتماعی 

 .گویه است 27است که شامل 

 متغیرهاي مستقل) الف

توقع بیش از حد از فرزند، تنبیه فرزند، : زیر سنجیده شده است يها سبک تربیتی اقتدارطلبی با معرف

و چرا از والدین، عدم توجه به نیازهاي کودك، کنترل بیش از حد  چون یانضباط خشک در خانه، اطاعت ب

 .فرزندان

هدایت فرزندان براي انجام  :ها سنجیده شده است یا دموکراتیک با این معرّف سبک آزادمنشانه

کارهایشان، توجه به نیازهاي کودك به جاي توجه به نیازهاي خود، توضیح کافی در مورد انجام بعضی کارها، 

 .قائل شدن براي فرزند شدن يخودداري کودك از انجام کارها، آزاد

مشورت با فرزندان در مورد کارهاي خانه، عدم کنترل رفتار فرد،  :هاست سبک سهل گیرانه شامل این معرف

 .انجام کارها  نهیتوجه زیاد به نیازهاي کودك، توقع کم از فرزند، آزاد گذاشتن فرزند در زم

رها کردن فرزند، تمرکز بیش از حد والدین بر نیازهاي خود،  :هاست شامل این معرف یتیمسئول یسبک ب

در حقیقت برایشان مهم نیست که . والدین نسبت به رفتارهاي فرزند، عدم کنترل رفتارهاي فرزند یتوجه یب

 .دیگران رفتار فرزندانشان مثبت یا منفی ارزیابی کند

نوع شغل والدین، میزان تحصیالت والدین،  :هاست پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی والدین شامل این معرف

 .نه خانوادهماها يها نهیدرآمد خانواده، هز
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حرف اول و آخر را زدن، حرف شنوي اعضاي خانواده از فرد،  :هاست ساختار قدرت خانواده شامل این معرف

 يریگ میها و تأثیرپذیري اعضاي خانواده از فرد، تصم درباره مسائل بچه يریگ میخرید وسایل اساسی منزل، تصم

 .ها در صورت لزوم و غیره در مورد ازدواج فرزندان، تنبیه بچه

اختالف والدین با هم سرزنش کردن یکدیگر، قبول نداشتن  :هاست تضاد والدین با هم شامل این معرف

 .همدیگر، انتقاد از هم زد و خورد با هم پرت کردن چیزي به سمت هم و درگیري لفظی يها حرف

، جا یبه فرزند، تحقیر کردن، انتقاد ب یتوجه یب :هاست دان شامل این معرفبد رفتاري والدین با فرزن

 .، ناسزاگویی، سیلی زدن، کتک زدن، تنبیه کردن و سرزنش کردن آنان در نزد آشنایانیاحترام یب

آزادي کامل افراد در  :زیر است يها شامل معرف) گسسته، مشخص و به هم تنیده(مرزهاي خانواده 

با هم وفاداري به یکدیگر، در غم هم شریک  بودن یمیاعضاي نسبت به همدیگر، صم یتفاوت یامورات شخصی، ب

بودن، احساس تنهایی در خانه، لذّت بردن اعضاي از زندگی در خانه، بازگو کردن کارها براي والدین و همنشینی 

 .و گفتگوي زیاد اعضا با هم

 روش تحقیق و جمعیت مورد بررسی

مورد نیاز  يها داده  روش پیمایشی بوده است که در آن با استفاده از ابزار پرسشنامه روش انجام این تحقیق

  از پرسشنامه) آموزان رشد اجتماعی دانش(در این تحقیق براي سنجش متغییر وابسته . اند گردآوري شده

. فاده شده استمحقّق ساخته است  و براي سنجش بقیه متغیرها از پرسشنامه» الیس وایتزمن»  استاندارد شده

ـ  83متوسطه استان کرمانشاه بودند که در سال تحصیلی   آموزان دوره دانش  هیپژوهشی تحقیق نیز کل  جامعه

 .این استان مشغول به تحصیل بودند يها رستانیدر یکی از دب 1382

 نمونه گیري وهیحجم نمونه و ش

نفر برآورد شده است که افراد نمونه  625اس  2اي . دي يریگ حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول نمونه

تصادفی سیستماتیک  يریگ بعد نمونه  و در مرحله يا خوشه يریگ نمونه وهیبراي تکمیل پرسشنامه ابتدا به ش

  .فضاي آرام و خالی تکمیل شده است 1آموزان در  پرسشنامه توسط خود دانش. انتخاب شدند
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 تحقیق يها افتهی

 نتایج توصیفی متغیرها 

 )متغیر وابسته(آموزان  رشد اجتماعی دانش) الف

حداقل  تواند یکه م يطور آموزان تغییر مقیاس یافته است؛ به به منظور سهولت فهم، متغیر رشد اجتماعی دانش

و نه  باشد 100 تواند یاختیار کند؛ به عبارت دیگر حد باالي آن در مقیاس جدید بالقوه م 100و حداکثر  0

  .بیشتر

                                                                                                                                     
                                                                                                                               

                                                                                            
                                                                                                                                     
                       

 .نمره مقیاس جدید است×نمره حداکثر و  Maxنمره حداقل،  minنمره مقیاس اولیه،  i باال در فرمول

استان به ترتیب برابر   آموزان در کل نمونه رشد اجتماعی دانش انهی، میانگین و مدهد یچنانکه جدول زیر نشان م

بوده  49ورت متوسط برابر آموزان استان در مقیاس صفر تا صد به ص است؛ یعنی رشد اجتماعی دانش 50و  49

آموزان رشد  درصد دانش 50که بدان معنی است که  باشد یم 50آن نیز   انهیم. است که در حد متوسط است

آموزان رشد اجتماعی نسبتا باالیی  درصد دانش 50به عبارت دیگر  اند؛ درصد داشته 50اجتماعی بیشتر از 

 .اند داشته

 )متغیر وابسته( آمارهاي رشد اجتماعی: 1جدول شماره 

میانه  چاراك اول  میانگین  شهر   انحراف معیار  چار سوم 

 16/19  61  50  39  51 کرمانشاه 

 15/90  58  47  47  49 پاوه 

 14/54  61  50  39  50 سرذهاب 

 16/92  56  45  34  45 آباد کنگاور  اسالم

 16/11  61  50  39  49  کل استان 
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. اند آموزان رشد اجتماعی ضعیفی داشته درصد دانش 25آن است که   است که نشان دهنده 39چراك اول برابر 

 چهارم کیاست؛ یعنی فقط  61چارك سوم هم برابر 

آموزان  گفت که رشد اجتماعی دانش توان یدر مجموع م. اند داشته 61آموزان رشد اجتماعی بیشتر از  دانش

 .استان متوسط به پایین است

. باشد یم 45آموزان شهر اسالم آباد غرب و کنگاور از همه کمتر است که برابر  میانگین رشد اجتماعی دانش

 51آموزان شهرستان کرمانشاه نسبتا از همه بهتر است که برابر  ازطرف دیگر میانگین رشد اجتماعی دانش

این امر در میانه نیز . ب از بقیه بهتر استذها آموزان سرپل بعد از کرمانشاه میانگین رشد اجتماعی دانش. باشد یم

 .است 44و  45آبادغرب به ترتیب  و کنگاور و اسالم 50ذهاب  مشخص است که در آن میانه کرمانشاه و سرپل

. ، با این تفاوت که چولگی ضعیف مثبتی داردرسد ینمودار توزیع فراوانی تقریبا شبیه توزیع نرمال به نظر م

این امر در . تر است ـ است که نسبت به نرمال اندکی پهن 67/0کشیدگی آن نیز برابر ) است 59/0چولگی برابر (

  .نمودار زیر نشان داده شده است

  

 متغیرهاي مستقل) ب

، شود یهمچنان که مالحظه م .اند نتایج حاصل از بررسی متغیرهاي مستقل تحقیق ذکر شده 2در جدول شماره 

آموزان معتقد بودند که والدینشان از سبک تربیتی اقتدارطلبی به میزان خیلی کم یا کم به  درصد دانش 4/21
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ها اظهار داشتند که والدینشان این سبک تربیتی را تا  درصد یعنی نزدیک به نیمی از آن 49.کنند یاستفاده م

. اند این سبک زیاد یا خیلی زیاد استفاده کرده اند که والدینشان از درصد هم گفته 6/29. برند یبه کار م يا اندازه

 13. برند یکار نم درصد اظهار نمودند که والدینشان این سبک را به 7/2در سبک تربیتی دموکراتیک نیز فقط 

درصد  3/84؛ اما کنند یاز این سبک استفاده م يا ها تا اندازه اند پدر و مادرشان براي تربیت آن درصد گفته

با توجه . کنند یآموزان معتقد بودند که والدینشان از سبک تربیتی دموکراتیک زیاد یا خیلی زیاد استفاده م دانش

تربیتی است و موجب افزایش رشد اجتماعی کودکان  يها به اینکه سبک تربیتی دموکراتیک از بهترین سبک

گفت  توان یم یتیمسئول یدر بحث سبک تربیتی ب. باشدفرزندان  ندهینوید خوبی براي آ تواند یاین امر م. شود یم

 8/55 .اند کار نبرده ها به آموزان معتقد بودند، والدینشان این سبک تربیتی را در مورد آن درصد دانش 7/11که 

درصد نیز بیان داشتند  32و  کنند یاستفاده م يا درصد اظهار نمودند که پدر و مادرشان از این سبک تا اندازه

آموزان معتقد  درصد دانش 27همچنین . اند الدینشان از این سبک تربیتی زیاد یا خیلی زیاد استفاده کردهکه و

اند که پدر و مادرشان این  درصد گفته 5/44. اند استفاده نکرده رانهیگ بودند که والدینشان از سبک تربیتی سهل

آموزان معتقد بودند که والدینشان این سبک  درصد دانش 8/23اند و تنها  سبک را در خانه تا حدودي به کاربرده

آموزان سبک  گفت که براساس اظهارات خود دانش توان یدر مجموع م. اند کار برده زیادي به  تربیتی را تااندازه

 .ها شایع بوده است ها در خانواده تربیتی دموکراتیک بیش از سایر سبک

موزان اظهار نمودند که والدینشان بر سر مسائل مختلف با هم آ درصد یعنی نزدیک به نیمی از دانش 5/48

با  یگاه درصد هم معتقد بودند که والدینشان گاه 7/41. اشتراك نظر داشته و تضاد و اختالفی با یکدیگر ندارند

قد آموزان معت درصد دانش 8/9تنها  .یکدیگر را زیاد قبول ندارند يها دگاهیهم اختالف نظر و سلیقه دارند و د

 .دیآ یها برخورد به وجود م والدینشان با هم تضاد و اختالف داشته و بین آن بودند که

سال گذشته از طرف والدین مورد بدرفتاري واقع نشده و  3آموزان اظهار داشتند که درطول  درصد دانش 3/69

آموزان نیز معتقد بودند که در این  درصد دانش 1/22. اند داشته يا ها روابط خوب و حسنه پدر و مادرشان با آن

اند که در سه سال  آموزان گفته درصد دانش 6/8تنها . اند مورد تنبیه و بدرفتاري والدین واقع شده یگاه مدت گاه

 .ها بدرفتاري شده است اند و با آن گذشته از طرف والدینشان زیاد تنبیه شده

ها مرزهاي کامالً  از خانواده 1آموزان هیچ  ق اظهارات خود دانشدر مورد مرزهاي خانواده باید گفت که طب

 تواند یها روابط تضادآمیز و خصمانه با یکدیگر که م اند؛ به عبارت دیگر هیچ یک از خانواده گسسته نداشته

اي اند که مرزه درصد هم گفته 3/0تنها . اند سالمت روانی و رشد اجتماعی فرزندان را به خطر اندازد، نداشته

درصد  7/38 .شان مشخص است درصد هم معتقد بودند که مرزهاي خانواده 6/5.شان نسبتا گسسته است خانواده

درصد یعنی  55هم تنیده هستند و باالخره اینکه  نیز گفته بودند که داراي مرزهاي خانوادگی نسبتا مشخص ـ به

هم تنیده است؛ به عبارت دیگر  ان از نوع بهش آموزان اظهار داشتند که مرزهاي خانواده بیش از نیمی از دانش

آکنده از مهر و صفا و صمیمیت و  شان ي آموزان معتقد بودند که فضاي خانواده گفت که این عده از دانش توان یم

 .درفکر یکدیگر بودن است و نسبت به همدیگر احساس مسئولیت زیادي دارند
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خانواده صرفا برعهده پدر است؛ یعنی کمتر از  يها يریگ میآموزان بیان نمودند که تصم درصد دانش 5/0فقط 

درصد هم گفته بودند که  3. کنند یپدرساالر زندگی م يها آموزان معتقد بودند که در خانواده یک درصد دانش

درصد هم بیان داشتند که تصمیمات خانه بیشتر  3/22. خانواده بیشتر برعهده پدر است يها يریگ میتصم

مادر بوده و ساخت خانوادگی   اند که تصمیمات خانواده فقط بر عهده درصد هم گفته 2/3ه و مادر بود  برعهده

 يها يریگ میآموزان معتقد بودند که تصم چهارم دانش درصد یعنی نزدیک به سه 5/71اما  مادرساالرانه دارند؛

تلف خانه با توافق پدر و مادر عبارت دیگر امورد مخ ؛ بهشود یصورت مشترك توسط پدر و مادر گرفته م خانواده به

  .رندیگ یانجام م

 توزیع فراوانی درصد متغیرهاي مستقل: 2جدول شماره

ردیف   متغییر 
خیلی 

 کم 
تاحدودي  کم  خیلی زیاد  زیاد 

1  
سبک تربیتی 

 اقتدارطلبی 
0/0  21/4  49/0    23/8  5/8 

2  
سبک تربیتی 

 دموکراتیک 
2/0 2/5 13/0 38/5  45/8 

3 
سبک تربیتی 

  یتیمسئول یب
0/7  11/0 55/8 27/9 4/7  

4  
سبک تربیتی 

  رانهیگ سهل
5/0 26/7 44/5 21/1 2/7  

5  
تضاد والدین با 

 همدیگر 
1/7 46/7 41/7  8/5  1/3  

6  

بد رفتاري والدین 

با فرزندان در سه 

 سال گذشته 

8/3  61/0  22/1 7/1 1/5  

 مرزهاي خانواده   7
گسسته 

0/0  

بینابین 

3/0  

مشخص 

6/5  

بینابین 

38/7  

 به هم

تنیده 

55/3  

8  
ساختار قدرت 

 خانواده 

فقط پدر 

0/5  

بیشتر 

پدر 

3/0  

پدر و 

مادر با 

 71/5هم 

بیشتر 

مادر 

22/3  

فقط 

  2/3مادر
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 و تحلیل نتایج  ها هیآزمون فرض

با توجه به این . است) رشد اجتماعی)دهندهرابطه بین متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته  نشان 3جدول شماره 

ـ  202/0آموزان برابر با  گفت که همبستگی سبک تربیتی اقتدارطلبی با رشد اجتماعی دانش توان یجدول م

گفت که هرچه والدین از سبک تربیتی اقتدارطلبی بیشتر  توان یاست؛ بنابراین م دار یمعن 1/0است که در سطح 

سبک تربیتی دموکراتیک خانواده با   رابطه .استفاده کنند، فرزندانشان رشد اجتماعی کمتري خواهند داشت

گفت که  توان یپس م. است دار یمعن 1/0است که مثبت است و در سطح  +270/0رشد اجتماعی نیز برابر 

دارد و استفاده  يدار یوالدین با رشد اجتماعی فرزندان همبستگی مستقیم و معن سبک تربیتی دموکراتیک

. بیشتر والدین از این سبک تربیتی موجب خواهد شد که فرزندانشان رشد اجتماعی بیشتر داشته باشند

 .است دار یمعن 1/0بوده است که منفی بوده و در سطح  -142/0همبستگی سبک 

معکوس دارد و   آموزان رابطه با رشد اجتماعی دانش یتیمسئول یسبک تربیتی باین امر بدان معنی است که 

هرچه والدین بیشتر از این سبک استفاده کنند، فرزندانشان در آینده از رشد اجتماعی کمتر برخوردار خواهند 

این ضریب هرچند که . ـ است 22/0آموزان  با رشد اجتماعی دانش رانهیگ همبستگی سبک تربیتی سهل .بود

با رشد  رانهیگ نیست و این امر بدان معنی است که در حقیقت سبک تربیتی سهل دار یمنفی است اما معن

 .نداشته است و نتوانسته است فرضیه مورد نظر را به اثبات برساند يا آموزان رابطه اجتماعی دانش

است؛ یعنی  دار یمعن 1/0بوده است که در سطح  -216/0ابر آموزان بر تضاد والدین با رشد اجتماعی دانش  رابطه

گفت که هرچه پدر و مادر با یکدیگر تضاد داشته و برسر مسائل مختلف باهم سازگاري نداشته باشند،  توان یم

رشد اجتماعی فرزندان با مشکالت بیشتري مواجه خواهد شد؛ بنابراین والدین باید این نکته را به خاطر داشته 

همبستگی بدرفتاري والدین با فرزندان با . در رشد اجتماعی فرزندانشان مؤثر باشد تواند یها م که تفاهم آن باشند

گفت که رفتار  توان یاست؛ بنابراین م دار یمعن 1/0این ضریب در سطح . باشد یم -244/0ها  رشد اجتماعی آن

ها را به خطر خواهد انداخت، بالعکس روابط حسنه پدر و مادر با فرزندان  بد والدین با فرزندان رشد اجتماعی آن

 .ها را افزایش دهد رشد اجتماعی آن تواند یم

ن است که ای 246/0آموزان برابر  با رشد اجتماعی دانش) به هم تنیده  ازهم گسسته(همبستگی مرزهاي خانواده 

این امر بدان معنی است که هرچه از مرزهاي گسسته به طرف مرزهاي به . است دار یمعن 1/0ضریب در سطح 

گفت که همدلی و سازگاري افراد  توان یو م ابدی یهم تنیده حرکت کنیم، رشد اجتماعی فرزندان افزایش م

 .دهد یخانواده با یکدیگر رشد اجتماعی فرزندان را افزایش م

با رشد اجتماعی ) 2هر  يریگ میصرف پدر یا مادر به سمت تصم يریگ میاز تصم(ساختار قدرت خانواده   رابطه

گفت که اگر پدر و  توان یاست؛ یعنی م دار یمعن 1/0این ضریب در سطح . باشد یم 208/0آموزان برابر  دانش

کنند و خانواده از حالت پدرساالري یا مادرساالري خارج شود، رشد  يریگ میطور مشترك با هم تصم مادر به

 .دهد یها را افزایش م و سازگاري آن ابدی یاجتماعی فرزندان افزایش م
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 دار یـ است که البته معن 21/0همبستگی پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی والدین با رشد اجتماعی فرزندان برابر 

نداشته  يا اجتماعی والدین با رشد اجتماعی فرزندان رابطه - ه اقتصاديگفت که پایگا توان ینیست؛ یعنی م

  .است

 همبستگی متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته: 3جدول شماره 

 آموزان دانش یرشداجتماع

ردیف   متغیرهاي مستقل 
ضریب همبستگی 

 پیرسون 

سطح 

 معناداري 

  000/0 - 0/202 سبک تربیتی اقتدارطلبی   1

  000/0 0/270 سبک تربیتی دموکراتیک   2

  000/0 -  0/142  یتیمسئول یسبک تربیتی ب  3

  646/0  -0/022  رانهیگ سبک تربیتی سهل  4

  000/0  -0/216 تضاد والدین با همدیگر   5

  000/0  -0/244 بد رفتاري والدین با فرزندان   6

7  
گسسته، مشخص و (مرزهاي خانواده 

  )هم تنیده به
0/246 000/0  

  000/0 0/208 ساختار قدرت خانواده   8

  603/0  -0/021 پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی والدین   9

 

 

 تحلیل رگرسیون چند متغیره

 وهیگام که ش به و براي ورود متغیرها از روش گام OLS  1 در این تحقیق براي تحلیل رگرسیون از رگرسیون 

  جدول زیر حاکی از آن است که سه متغیر مرزهاي خانواده،  يها افتهی. بسیار مرسومی است، استفاده شده است
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از واریانس متغیر مالك یعنی  109/0اند  ساختار قدرت خانواده و بدرفتاري والدین با فرزندان در مجموع توانسته

 .رشد

______________________________ 

1. Ordinory Linear Sample. 

 

 105/0تعدیل شده با چهار هزارم کاهش به  R ولی این مقدار در R2 =109/0. (اجتماعی را تبیین کنند

است؛ چون نسبت به افزایش متغیرها حساسیت کمتري از خود نشان  تر یقیحق Rرسیده است که نسبت به 

  .4جدول شماره ( دهد یم

  ف مختل يها میزان واریانس تبیین شده در مدل: 4جدول شماره 

 

 وزن خالص و ناخالص متغیرهاي مستقل

بر روي متغیر مالك یا وابسته است  نیب شیمتغیرهاي پ B و خالص b جدول صفحه بعد بیانگر ضرایب ناخالص

با توجه به نتایج . چه تأثیري بر ضرایب سایر متغیرها دارد نیب شیکه ورود هر یک از متغیرهاي پ دهد یو نشان م

مقدار واریانس رشد اجتماعی  نیتر شیبه این نتیجه رسید که متغیر مرزهاي خانواده ب توان یجدول زیر م

رگرسیون استاندارد   معادله توان یبنابراین م ؛کند یآموزان و متغیر ساختار قدرت کمترین مقدار را تبیین م دانش

 :صورت زیر نوشت شده را به

 رشد اجتماعی =  176/0مرزهاي خانواده + 123/0ـ ساختار قدرت خانواده  132/0بدرفتاري والدین با فرزندان 

مدل  R   مجذورR  
R 
  شده نییتع

خطاي 

 استانداردبینی 

 2/73297 0/076 0/078 0/297 مرزهاي خانواده   1

 2/70823 0/093 0/096  0/310 مرزهاي خانواده ساختار قدرت   2

3  
مرزهاي خانواده ساختار قدرت بد رفتاري والدین 

 با فرزندان 
0/330 0/109 0/105 2/69088 



 

 31 از 24 صفحه

 

گفت که متغیرهاي مرزهاي خانواده، بدرفتاري والدین با  توان یبراساس معادله رگرسیون استاندارد شده م

 )5جدول شماره . (آموزان تأثیر دارند فرزندان و ساختار قدرت خانواده به ترتیب بر رشد اجتماعی دانش

 

 )آموزان رشد اجتماعی دانش(ر ضرایب خالص و ناخالص متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته: 5جدول شماره 

 

 مدل تحلیل مسیر

با . از متغیرهاست يا سودمند براي به نمایش درآوردن الگوي روابط علّی در میان مجموعه يا لهیتحلیل مسیر وس

. را بر متغیر مالك محاسبه کرد نیب شیاثراي مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي پ توان یاستفاده از این الگو م

الگوهاي  توان یهمچنین م. این اثرها در اصطالح ضرایب مسیر نام دارند که در عمل همان ضرایب بتا هستند

یر مشاهده طور که در مدل ز همان .مشاهده شده آزمون کرد يها مسیر مختلف را براي بررسی همخوانی با داده

صورت مستقیم بر رشد  ، متغیرهاي ساختار قدرت خانواده، مرزهاي خانواده و بدرفتاري والدین بهدیکن یم

اند که البته مرزهاي خانواده و ساختار قدرت تأثیر مثبت و بدرفتاري والدین  آموزان تأثیر داشته اجتماعی دانش

سبک تربیتی دموکراتیک، تضاد (از طریق متغیرهاي میانی البته این متغیرها . با فرزند تأثیر منفی داشته است

 آموزان صورت غیر مستقیم نیز بر رشد اجتماعی دانش به) والدین و بدرفتاري والدین با فرزندان
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صورت غیر مستقیم از طریق بدرفتاري  متغیرهاي سبک تربیتی دموکراتیک و تضاد والدین نیز به. اند تأثیر داشته

   .اند ن بر رشد اجتماعی تأثیر داشتهوالدین با فرزندا

 نتیجه گیري

تحقیق  يها افتهی. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر محیط خانواده بر رشد اجتماعی فرزندان انجام گرفته است

؛ به عبارت دیگر باشد یآموزان استان کرمانشاه متوسط و متوسط به پایین م نشان داد که رشد اجتماعی دانش

با توجه به اینکه رشد اجتماعی افراد در . اند به بلوغ اجتماعی برسند همراه با رشد جسمی نتوانستهآموزان  دانش

اندارکاران تعلیم  ، الزم است والدین و دستباشد یافراد مؤثر م... و همکاري و مشارکت و يریپذ سازگاري، انعطاف

 :باشد ییز بدین صورت مروابط بین متغیرها ن. و تربیت به این مسئله توجه بیشتري نمایند

وجود نداشته است؛ به  يدار یآموزان رابطه معن بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی والدین و رشد اجتماعی دانش-1

اول رد شده است و این نتیجه با آنچه که علیزاده در تحقیق خود به آن رسیده است، مغایر  هیعبارت دیگر فرض

  .است

 1/0در سطح  يدار یآموزان رابطه معکوس و معن الدین و رشد اجتماعی دانشبین سبک تربیتی اقتدارطلبی و-2

آموزان  تربیتی اقتدار طلبانه بیشتر استفاده کنند، رشد اجتماعی دانش  وهیوجود داشته است؛ هرچه والدین از ش

که معتقد است، رشد شناختی » ویگوتسکی«رشد شناختی ـ اجتماعی   هیاین نتیجه با نظر. ابدی یکاهش م

اند و نیز تئوري یادگیري اجتماعی  اجتماعی کودك متأثر از محیط و مردمی است که در کنار او زندگی کرده

حیدر ویس  يها افتهیهمچنین با . کند یکه معتقد به تأثیر محیط در رفتارهاي فرد است، مطابقت م» بندورا«

و باومریند که معتقد به تأثیر منفی سبک اقتدارطلبی بر رشد » اکلس«و » فولینجی«، )نامه انی، پا1375)

 .اجتماعی هستند، سازگاراست

در سطح  يدار یمستقیم و معن  آموزان رابطه بین سبک تربیتی دموکراتیک والدین و رشد اجتماعی دانش -3

بیتی دموکراتیک بیشتر استفاده کنند، رشد اجتماعی وجود داشته است؛ بعنی هرچه والدین از سبک تر 1/0

سان  سان«  نهییادگیري اجتماعی بندورا، نظریه خودآ  هیاین نتیجه مطابق با نظر. فرزندانشان بیشتر خواهد شد

» گود ویلیام جی« هینظر و» تالکوت پارسنز» هی، نظر)شناسد یو م ندیب یدیگران م  نهیانسان خود را در آ(» کولی

تحقیقات مهرابی، حیدر ویس و باومریند همسان است که در  يها افتهیاین تحقیق با  يها افتهیهمچنین . است

  .مستقیم دارد  تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بودند که سبک دموکراتیک با رشد اجتماعی رابطه

در سطح  يدار یمعکوس و معن  آموزان رابطه والدین و رشد اجتماعی دانش یتیمسئول یبین سبک تربیتی ب-4

که معتقد است حمایت والدین از کودك در » جی بلسکی« هیاین نتیجه از حمایت تئوریکی نظر. وجود دارد 1/0

لدین که معتقد است تقلید و همانندسازي با اعضاي خانواده و به ویژه وا» پارسنز«  هیرشد او مؤثر است، نظر

که معتقد است محبت با فرزندان و برقراري ارتباط » ویلیام جی گود«  هیتأثیر مهمی در رشد اجتماعی دارد، نظر

مهم است، نظریه گیدنز که معتقد است الگوهاي پرورش کودك بر رشد  اشان یصحیح با آنان در رشد اجتماع
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اجتماعی فرهنگی یوري بران فن برنر   نهیزم  هیاجتماعی فرد تأثیرگذار هستند و از حمایت تئوریکی نظر

» ریچتر«حیدر ویس، الدور،  يها افتهیاین تحقق منطبق با  يها افتهیگفت که  توان یهمچنین م. برخوردار است

 .دست آمده است ها به شبیه آن  جهیو همکارانش و باومریند است که نت

این نتیجه  .وجود نداشته است يا آموزان رابطه والدین و رشد اجتماعی دانش رانهیگ بین سبک تربیتی سهل-5

و رشد  رانهیگ بین سبک تربیتی سهل يا مختلف رشد اجتماعی است که معتقدند رابطه يها هیمغایر با نظر

 .اجتماعی وجود دارد

وجود  001/0در سطح  يارد یمستقیم و معن  آموزان رابطه بین ساختار قدرت خانواده و رشد اجتماعی دانش-6

پدر و مادر بوده و فرزندان از   خانواده در مورد امور مختلف برعهده يریگ میداشته است؛ یعنی زمانی که تصم

این . ها بوده است یکی از آن  فقط برعهده يریگ میاند تا زمانی که تصم رشد اجتماعی بیشتري برخودار بوده

که معتقد است روابط زن و شوهر با هم از طریق تعلیم و تربیت فرزندان بر رشد » جی بلسکی«نتیجه با نظریه 

 .اجتماعی تأثیر مثبت دارد، منطبق است

وجود  001/0در سطح  يدار یمستقیم و معن  آموزان رابطه بین تضاد والدین با هم و رشد اجتماعی دانش-7

هاي از هم  کودکان خانواده«که دریافته بود  1369خانم شریعت در سال  يها افتهیاین نتیجه با . داشته است

دار از نظر رشد اجتماعی در سطح پایینی  طور معنی هاي منسجم به گسیخته در مقایسه با کودکان خانواده

ازگاري والدین در پرورش کودك اختالف و ناس«که دریافته بود  1991در سال » جوریلز ارسن«و » .هستند

 .منطبق است» .شود منجر به مشکالت رفتاري کودك می

وجود  1/0در سطح  يدار یمعکوس و معن  ها رابطه بین بدرفتاري والدین با فرزندان و رشد اجتماعی آن-8

 يها هیمعکوس دارد با نظر  ها رابطه این نتیجه که بدرفتاري والدین با فرزندان با رشد اجتماعی آن. داشته است

گفته است که چنانچه رفتار اعضاي  باره نینیز درا يآباد عیشف. منطبق است» ویلیام جی گود»و » ویگوتسکی«

خانواده بر دوستی، پذیرش و احترام متقابل متکی باشد، کودك احساس امنیت و آرامش بیشتري کرده و از رشد 

 )1373،يآباد عیشف. (گردد یاجتماعی بیشتري برخودار م

مادر به بهداشت روانی  يها نرتن نیز در تأیید نتیجه باال گفته که کمبود عواطف و عدم برخوداري از مراقبت

و باالخره محمدرضا ) 56، ص 1375شعاري نژاد، . (دهد یو اوارا درمعرض خطر قرار م کند یکودك لطمه وارد م

زندگی از محبت و تأمین عاطفی والدین محروم باشند،  يها شرفی هم معتقد است که کودکانی که در اولین سال

. کنند ی، از زندگی راضی نبوده و همیشه گرفته و سرد و خشک برخورد مکنند یدرخانه احساس ناامنی م

کافی از محبت برخودار باشند، قدرت و تفاهم و همکاري بیشتري دارند و   برعکس کودکانی که به اندازه

 .)68، ص 1368شرفی، ( ابدی یایش مها افز نفس آن اعتمادبه

مستقیم و معناداري   آموزان رابطه و رشد اجتماعی دانش) هم تنیده گسسته، مشخص و به(بین مرزهاي خانواده 

اند فرزندانشان از  و مشخص داشته دهیتن هم که مرزهاي به ییها وجود داشته است؛ یعنی خانواده 1/0در سطح 
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اند، رشد اجتماعی الزم را  که مرزهاي گسسته داشته ییها بوده و فرزندان خانوادهرشد اجتماعی بیشتري برخودار 

که معتقد است مرزهاي خانواده با رشد اجتماعی  باشد یمنطبق م «مینوچین«این نتیجه با نظریه . اند نداشته

  .فرزندان در رابطه است

قدرت خانواده و بدرفتاري  اده، ساختارنشان داد که متغیرهاي مرزهاي خانو» رگرسیونی« يها لیهمچنین تحل

اند رشد اجتماعی کودکان را  آموزان داشته و توانسته بر رشد اجتماعی دانش يدار یوالدین با فرزندان تأثیر معن

نهایتا اینکه مدل تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهاي مرزهاي خانواده، ساختار قدرت خانواده و . کنند ینیب شیپ

صورت مستقیم و بدون واسطه بر رشد اجتماعی مؤثر بوده و متغیرهاي سبک  بدرفتاري والدین با فرزندان به

متغیر بدرفتاري والدین با فرزندان بر صورت غیرمستقیم از طریق  تربیتی دموکراتیک و تضاد والدین با هم نیز به

  .اند آموزان تأثیر داشته رشد اجتماعی دانش

 :رسد یذکر پییشنهادهاي زیر ضروري به نظر م ها افتهیدر خاتمه با توجه به این 

 .آگاه کردن والدین نسبت به نتایج زیان بار اختالفات و مشاجرات در خانواده-1

و خطرناك  بار انیمشترك و پیامدهاي ز يریگ میپیامدهاي مثبت تصمآگاه کردن والدین نسبت به -2

 .انفرادي خانواده يها يریگ میتصم

 .آگاه نمودن والدین از تأثیرات مثبت روابط سالم زن و شوهر در رشد اجتماعی و روانی فرزندان-3

تنها  بیت فرزندان نیست و نهحل صحیح تر ها راه گوشزد نمودن به والدین که تنبیه فرزندان و بدرفتاري با آن-4

  .آورد یوجود م بلکه ناراحتی روحی و روانی را نیز به کند یفرزندان را اصالح نم

  نهیسخنرانی در زم  منظور ارائه و تعلیماتی در انجمن اولیا و مربیان به یشناس دعوت از متخصصین روان-5

 .آموزان و راهکارهاي تقویت آن رشد اجتماعی دانش

  .آموزان از نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه دیگر کردن والدین دانشآگاه -6

  .رشد اجتماعی توسط مشاوران مدرسه  نهیآموزان درزم دانش يها به خانواده يا خدمات مشاوره  ارائه-7

ات آموزان، تأثیر که با توجه به فراوانی عوامل مؤثر بر رشد اجتماعی دانش شود یبه محققان بعدي توصیه م-8

به عالوه درصورت امکان از . نیز بررسی شود... خبري و يها عوامل دیگري همچون مدرسه، گروه همساالن، رسانه

  .استفاده نمایند» وایلند«پرسشنامه استاندارد شده 

 منابع و مآخذ
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انتشارات : ، مفاهیم بنیادي روانشناسی نوجوانی و جوانی، تهران1371احدي، حسن و محسنی، نیکچهره،  .1

 .بنیاد، تهران

 1  هیآموزان پسر پا تربیتی والدین بر رشد اجتماعی دانش يها ، بررسی تأثیر نگرش1375بهرامیان، رضا،  .2

کارشناسی ارشد دانشگاه   ، پایان نامه1374ـ  75آباد در سال تحصیلی  راهنمایی مدارس دولتی شهر نجف

 .تربیت معلم تهران

اشتغال مادران با سازگاري اجتماعی و عملکرد تحصیلی فرزندان   ، بررسی رابطه1376توکلی، محمدباقر،  .3

 .کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران  نامه انیها در مقطع ابتدایی شهرستان سنندج، پا آن

فوق  يها تیآموزان در فعال ، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت دانش1378حیدر ویس، نرگس،  .4

کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه   نامه انیآموزش و پرورش شهر تهران، پا 9  برنامه مدارس راهنمایی منطقه

 .طباطبایی

 .نویسی، انتشارات بازتاب نامه انی، روش تحقیق با رویکردي به پا1378خاکی، غالمرضا،  .5

 .، روش تحقیق در علوم تربیتی، نشر ویرایش1379دالوري، علی،  .6

 .هوشنگ نایبی، نشر نی، تهران  پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه 1376دواس، دي، اي،  .7

شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی،  يها بر روش يا مقدمه: ها ، کندوکاوها و پنداشته1375، فرامرز، پور عیرف .8

 .شرکت سهامی انتشارات، تهران

محمدصادق مهدوي، انتشارات   ساختاري در مقابل جامعه، ترجمه  ، خانواده به منزله1370روزن باوم،  .9

 .کیهان

 .درتحقیق، انتشارات سمت، تهران يریگ بر نمونه يا ، مقدمه1375سرایی، حسن،  .10

 .تحقیق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه يها ، روش1383سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه،  .11

 .، روانشناسی پرورشی، انتشارات آگاه1379، اکبر یسیف، عل .12

 .، مراحل رشد و تحول انسان1368شرفی، محمدرضا،  .13

از هم گسیخته با  يها رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی کودکان خانواده  سهی، مقا1376شریعت، فهیمه،  .14

 .1376کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز،   نامه انیمنجسم، پا يها کودکان خانواده
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 .تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر، تهران  ، اصول فلسفه1364شریعتمداري، علی،  .15

 .، مبانی روانشناختی تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران1375، اکبر یشعاري نژاد، عل .16

ان و نوجوانان، پنجمین ، جایگاه خانواده و مدرسه در رشد اجتماعی کودک1373شفیع آبادي، عبداللّه،  .17

 .1373سمینار مجمع علمی جایگاه تربیت و پرورش اجتماعی کودکان و نوجوانان، تهران، آبان 

مقاالت شامل مباحث روانشناسی رفتاري، انتشارات   ، شما و فرزندانتان، مجموعه1376علیزاده، حسین،  .18

 .دانشگاه تهران

 .نور امیخاص تحقیق، انتشارات پ يها کی، تکن1381قاضی طباطبایی، محمود،  .19

، نقش خانواده در جامعه پذیري فرزندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اکبر یقمصري، عل .20

 .1372بهشتی، 

ترجمه دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر ) 1جلد (، مبانی پژوهش در علوم رفتاري 1376کرلینجر، فردان،  .21

 .انتشارات آواي نور، تهرانجعفر نجفی زند، 

، ترجمه )جلد اول(، رگرسیون چند متغیري در پژوهش رفتاري 1366کرلینجر، فردان و پدهازور، االزار جی،  .22

 .دکتر حسن سرایی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران

 .عاصر، تهرانمحسن ثالثی، انتشارات فرهنگ م  ، ترجمهیشناس ، درآمدي به جامعه1372کوئن، بروس،  .23

 اکبر فتوحی اردکانی،  کینر، پاول و گراي، کالین، کتاب آموزشی، ترجمه .24

 .1380انتشارات چرتکه، تهران، 

 .منوچهر صبوري، نشر نی  ، ترجمهیشناس ، جامعه1376گیدنز، آنتونی،  .25

باقر پرهام و جمعی از مترجمان،   ، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه1376گولد، جولیوس و کولب، ویلیام ل،  .26

 .انتشارات مازیار، تهران

 .نوجوانی، جوانی و بزرگسالی، انتشارات سمت، تهران) 2(، روانشناسی رشد 1380، حسین، يآباد لطف .27

 .عمومی، انتشارات طهوري، تهران یشناس ، جامعه1375محسنی، منوچهر،  .28

 .1382، آبان 289  ، سازمان مرکزي انجمن اولیا و مربیان، شمارهآموزشی ـ تربیتی  پیوند، ماهنامه  مجله .29
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آموزان سال  ، بررسی تأثیر جو عاطفی خانواده در رشد اجتماعی فرزندان در بین دانش1376مهرابی، گلپر،  .30

کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عالمه   نامه انیمدارس راهنمایی شهر کرمان، پا 1

 .طباطبایی

 .رشد بهاري، انتشارات  ، فنون خانواده درمانی، ترجمه1373مینوچین، سالوادور،  .31

محمدتقی منشی طوسی، انتشارات آستان   ، اختالالت رفتاري کودکان، ترجمه1375نلسون و همکاران،  .32

 .قدس رضوي

 .مهشید یاسایی، نشر مرکز  ، رشد و شخصیت کودك، ترجمه1380، پاول و همکاران، هنري ماسن .33

سیف، محمد نقی براهینی و  اکبر یعل  روانشناسی، ترجمه يها نهی، زم1377هیلگارد، ارنست و همکاران،  .34
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  1 شماره, 1384 زمستان, اسالمی تربیت هاي پژوهش جلهم :عبنم

  



 

 31 از 31 صفحه

  

  

 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود
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