Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

Vol 19. No. 2 (Continuous No. 72)- summer 2018

)72  (پیاپی1397  تابستان2 سال نمزدهم شمارۀ
35-43 صص

PP: 35-43

Prediction of Elementary School Student’s
Machiavellian Beliefs by Parenting Styles
The Prediction of Machiavellian beliefs of
elementary students based on parenting
styles
Zahra eslami chehrazi, M.A
Psychology, Islamic Azad
(khorasgan), Isfahan,Iran

University

of

Isfahan

دانشآموزان

پیشبینیباورهایماکیاولیستی

 سبکهایفرزندپروری

ابتداییبراساس
زهرا اسالمی چهرازی
کارشناسی ارشد روانشناسی عموممی دانشواا آزاد اسوالمی واحود
.اصفهان (خمراساان) اصفهان ایران
*

Maryam Ghorbani. Ph.D.
Psychology, University of Payamenoor Tehran,Iran

Asghar Aghaei. Ph.D.
Academic member Islamic Azad University of Isfahan
(Khorasgan), Isfahan,Iran

Abstract
The purpose of this research was to explore the
role of the children's Machiavellian beliefs in
predicting parenting styles. The research method
was descriptive statistical population included all
fourth and fifth grade elementary school students
and their mothers in the academic year in Isfahan
in 2014-2015. Therefore 361 (177 boys and 184
girls) elementary school students and their
mothers were selected as the sample using cluster
random sampling from the five areas of
education.Research tools included Parenting
Styles Questionnaire (Baumrind, 1972) and
Machiavellian Beliefs Scale for Children
(Christie & Geis, 1970).The data was analyzed
using by stepwise regression. The results of
regression analysis showed that authoritarian
parenting style is 16% can predict Machiavellian
beliefs in this level (p< 0.01). According to the
results of this study can be said the authoritarian
parenting style has a negative effect on children’s
Cognitive development and their social behaviors
because of its authoritarian governing structure,
lack of discussion, and Lack of attention to
children's needs.
Keywords: Parenting styles, Machiavellian
beliefs, Authoritative style, Authoritarian style,
Permissive style, fourth and fifth grade
elementary students.
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مقدمه
خانواده نقش اساسی در حفظ سظت ر روانظی اجتمظایی و
جسمانی کودکظا دارد .خظانواده اویظ و و ظ تظریو ااتظر
اجتمایی را ارای رشد انسا تراه یسازد .اکثظر کظتت
رتتاری کودکا ظعکت کععظده شظرای پ ی ظده اظ و تظردی

تمایل اه تسل

یدس صداقر و یدس ایتمظاد را جظلو ااکظاد

ااورهای اک اوی ستی کرتی نموده اسر.
در ارتباطا اجتمایی اک اوی سرها ار ایو اظاور هسظتعد
که هر ل نباید اه دیگرا دی ل واقکی انجاس کاری را ا ا کرد
ظردد (اوکظانر و

گر ایعته از ا ا واقک ر عفکتی نص بکظا

ایضای خانواده اه ویژه وایدیو اسر؛ اهیبظار دیگظر وجظود

ه ظظرش .)1999 7ااورهظظای اک اوی سظظتی دارای ارتبظظاطی

ک ظوض ایضظای

تعگاتعگ اا قدر طلبی اسر؛ اعاارایو یتوا انتظظار داشظر

خانواده اا یتدیگر اسظر و اظا روش هظای ترا تظی نادرسظر

که چع و ااورهایی در تظرد وجظب اظروز رتتارهظایی انعظد

کتت

رتتاری کودک اظه علیظه روااظ

وایدیو و تکا ت ک وض آ ها اا ترزندا ارتباط دارد.
از ا و کتت رتتاری و انحراتا اجتمظایی کودکظا

پرخاشگری ردند ( ریوز کاسلو و ترااو
پرورش کودکا

2

.)2010

تأثر از یوا ل اجتمایی اس اری اسظر

یتوا اه شخص ر اک اوی ستی 1و داشتو اتتار و ااورهای

از ا و ایو یوا ل خانواده از جمله اانفو تریو یا ل پرورش

اک اوی سظظتی اشظظاره کظظرد .اظظاور اک اوی سظظتی یظظی ویژ ظظی

اجتمایی کودک اه شظمار ظیرود .تجظارض سظالهظای اول
کودکی که کموالً در خانوادهها شتل ی رد هظر خظانواده

شخص تی اسر که اایث یشود ترد ارای اه دسظر آورد
سود شخصی از تریب دیگرا ا ره ابرد .اساس ایو تریظب

ش وههای خاصی را در ترا ظر تظردی و اجتمظایی ترزنظدا

ایو اسر که در تکا ل اا ه

روه از یی نفظو هوشظمعدانه

خویش اه کار ی رد که تأثر از یوا ل ختلظف ترهعگظی

استفاده شود اه ونهای که ه

روه از ایعته ورد تریب قرار

اجتمایی س اسی اقتصادی و غ ره اسظر (هظاردی پظاور و

رتته آ اه نکود (ایرنا .)2002 2در اک اوی سظرهظا داشظتو

دید اه ادا عانه اه طب کر انسظا تمایظل اظه هظوخظوانی و
تسل ار هظو دیگظرا از یظی سظو و یظدس حساسظ ر اظه
یواطف دیگرا اه آ ها قدر

9

جادیی .)1993
صظاحبنظظرا روانکعاسظی اظظا وجظود اخظتت نظظظر در
اس اری از ح وهها در ز عة اهم ر نقش خانواده در ترایعظد

و یانهای یدهد کظه از آ

تحول اتفاق نظر دارند؛ ایو ا ظر ظعکت کععظدة تظأث ر اظارز

ارای سوءاستفاده از دیگرا ا ره ظی رنظد (ویلسظو ن ظر

.)2013
خانواده ار ترایعد تحول اسر (است
ار اساس حبر و کعترل وایدیو دستهاعدیهای تعظویی

لر.)1996 3
اتراد اا ویژ ی اک ظاویی ا کظتر اظه سظلوه و نفظو اظر

دیگرا

ی پردازند ا کتر دیگرا را تقاید یکععد و کمتظر

10

از سبی های ترزنظدپروری 11ارائظه شظده اسظر (اا ریعظد

 1979و ایسو و شظ فر

13

12

 .)2003شظ وههظای ترزنظدپروری
14

تقاید یشوند .توجه اساسی آ ها اه چ لی کظه در دسظر

قتدرانظظه سظظتبدانه و سظظ ل رانظظه سظظه سظظبی رایظظ

دارند یا کاری که ااید انجاس دهعد اسر و کتقدند که هظد

ترزندپروری هستعد که توس اا ریعد ( )1979ارائه شدهانظد.

وس له را توج ه یکعد (ترهعگی  .)1392ارا عستی 4ککف
کظظرد کودکظظظا اظظظا ااورهظظای اک اوی سظظظتی شظظظدیدتر از

کودکانکا

استراتژی های دستتاری و تریب ا کتری استفاده یکععظد و

کودکظظا تعاسظظب دارد (انظظدر و ظظوالی

قدر

نفو پذیری و تأث ر ذاری و کعترل تتظر ا کظتری اظر
5

روی دیگرا دارند (ساتو و کظو  .)2001پظژوهش ایعظی
( )2004ن ل چ ار یا ظل تفاو اظدا عی اظه طب کر انسا

6

2. Irena
4. Braginsky
6. Eleni
8. Graves, Keslow & frabut
10. Aslan
12. Baumrind
14. authoritative, authoritarian, permissive styles
16. Babiarz

در سظبی قتدرانظه وایظدیو اظا ارقظراری روااظ نلدیظی از
راقبر یکععد و انتظاراتکا اا شایسظتگی هظای
15

 .)2009کعتظظرل

وایبه ری ر ی یقتن ر و پذیرا اظود از ویژ ظیهظای
ارجسته وایدیو در ایو سظبی اسظر (ااا ظارز .)2009 16در
ایو سبی کظودکا احساس ا ع ر ا کتظری در رواا خظود
1. machiavellian
3. Wilson, Near & Miler
5. Sutton & Keogh
7. O,conner & Hirsh
9. Hardy, Power & Jaedicke
11. parentingstyles
13. Eisen & Scheafer
15. Onder & Gulay
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دارند ا تر یتوانعد دسر ن از اهسظوی دیگظرا دراز کععظد

(آکگظظو و لظظر .)2015 1کودکظظا در ایظظو روش ترا تظظی
تتی اهخظود و سظتقل هسظتعد و از پ کظرتر هظای اظاالیی
ارخوردارند .آ ها همیع و در ارتبظاط اظا دیگظرا خکظعود
صظم می اجتمظایی و شایسظظته هسظتعد (هظاتمو ورنظظوی و

ش ظ وههظظای ترزنظظدپروری اظظا رشظظد هویظظر خظظود ردانی و
استقتل اختتلهای روانی الهتظاری و در ظا آ ارتبظاط

دارد .اوجظظا )2007( 9رااوظظه اظظ و رتتظظار وایظظدیو و تمایظظل
اک اوی سظظظتی ترزنظظظدا را در یظظظی نمونظظظه  302نفظظظری
دانشآ وزا پسر  15تا  12سال ورد سعجش قرار داد .نتای

ورنظظوی .)1325 2در سظظبی سظظتبدانه وایظظدیو از کعتظظرل

نکا داد که رتتارهای حبرآ ل و آسا

سظظخر رانظظه اسظظتفاده ظظیکععظظد و یظظی جمویظظه از

عفی و کعاداری اظا تمایظل اک اوی سظتی ترزندانکظا دارد.

استانداردهای رتتظاری دارنظد کظه کودکانکظا اایظد اظا ایظو

همیع و کخص ردید که تمایظل اک اوی سظتی وایظدیو و

استانداردها همعوایی کععد (ه لستورس .)2009 3ایظو وایظدیو
از رتتاری اظی تفظاو

ترزندانکا اهصور

ر وایدیو رااوظه

ثبظر و کعظاداری اظه هظ وااسظته و

و سظرد ارخوردارنظد اظرای اطایظر

رتب هسظتعد .یل ظلاده ( )2011در یظی ظروه نمونظه 621

ایچو وچرا ارزش قائلانظد و از کودکظا انتظظار سظیوی ر

نفری از دانش آ وزا ااتدایی اه ایو نت جه رس د کظه ارتبظاط

دارند .کودکانی که وایدیو خودکا ه دارند کمتر تتی اه خود
هستعد و نمی توانعد اه تع ایی کاری انجاس دهعظد یظا از خظود

کعاداری ا و ش وه هظای ترزنظدپروری ظادرا و کظتت
رتتاری کودکا  10وجود دارد .اخظتتال رتتظاری ظیتوانظد

یق دهای داشته ااشعد (هریعگتو و پارک .)1373 4همیعظ و

علیر اجتمایی کظودک در ظروه همگعظا را تظأثر کعظد و

کتان و )1997( 5در تحق قی که در ورد خلقوخوی کودکا

ا داشر روانی ترد را در آیعده پظ ش ا عظی نمایظد (اسظتتی

و نگرشهای ترزندپروری ادرا انجظاس داد اظه ایظو نت جظه

ا ری و ویوی .)1390

رس د که ش وههای انضباطی سخر رانة ادرا ه جا های

پدر و ادرها راقبا اصلی کودکا

حسوض یشظوند

عفی و اجتمایی اود پای و کودکا را توسکه یدهد .ش وة

و ادر اه ایو دی ل که ز ا ا کتری را اا کودک ی ذراند و

س ل رانه سبتی اسر که در آ وایدیو در یظ و ارداظاری

کودک از او تأث ر ا کتری یپذیرد همیعا اوی و عبع ارای

خواسظتهای در

ترا ری رتتارهای اجتمایی کودک اسر .چعا چه کظودکی

ورد رتتار ترزند خود یا خودتعظ می وی ندارند ( وپاال
 .)2009ایو نوع پدر و ادرها اه ترزندانکا اجازه یدهعظد

اا ادر رااوة عاسظبی داشظته ااشظد از آنیظه ظیآ ظوزد در
ارتباط اا دیگرا استفاده یکعد و اا اطرات ا ارخورد ر ظی

ظی خواهظد اتععظد .کودکظا وایظدیو

دارد .از سوی دیگظر ا ظر رااوظه کظودک اظا ظادر سظرد و

س ل ر اغلب نمی آ وزند که اه دیگرا احتظراس اگذارنظد و

حروسکععده ااشد کودک اا دیگرا رااوة نا ولوض خواهظد

پذیرش و ر ی خواسته های اندکی یا هظ

هر کاری کظه دیکظا

6

تتانکی ناپخته و خارج از کعترل هستعد (سانتراک.)1322 7
روری ار تحق قا

داخل ککور نکظا داده کظه ارتبظاط

تغ ر ش وه های ترزندپروری توس

حققظا اظا تغ رهظایی

داشر (شف ع آاادی  .)1379هما ونه که تحق قظا
شده نکا

یعظوا

یدهعد ایعته وایدیو چه روشی را ارای ترا ظر

کودک ار ی لیععد تا سظای ای تمظادی ارزنظد ی تظردی و

انعظظد خودکارآ ظظدی (توزنظظده جظظانی توکل ظظا و یگلیظظا

اجتمایی ترد اثر ذار اسر .اهطور ثال وایدیو قتدر رواا

 )1390هویر (کوزه ر  )1329اختتل سلوک (کم جانی و

کت ی ا کتر و صم مانه تری را اا ترزندا ارقرار یکععظد و

ظاهر  )1326سظظیوی رپظظذیری (ترحظظلاد  )1322سظظخر
رویی (آزادیتتا  )1390ورد سعجش قرار رتتظه اسظر ا ظا

در ااال ارد درک و رتتار اجتمایی کودکا نقظش ظوثرتری
دارند (اایدویو.)1997 11

تاکعو اا تغ ر ااورهای اک اویی در نظر رتته نکده اسر.

از طرتی کودکا در داستا ارای اویظ و اظار در زنظد ی

خظظود نکا داد کظظه

اجتمایی نسبتاً اظلرگ در

وایتوناس )2004( 2در تحق قظا

2. Hoffman,Vernoy & Vernoy
4. Herington & Park
6. Goplan
8. Vicunas
10. children’s behavioral problems

خود اهطور جدی وارد یی ح

1. Akgun & Mellier
3. Hillstrom
5. Katanin
7. Santrock
9. Ojha
11. Baldwin
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چارچوض های پذیرتته شده یشوند و اهتظدری شخصظ ر

از روش نمونه ری تصادتی خوشهای چعد رحلهای استفاده

آ هظظا و نحظظوه ارتباطکظظا در ظظروههظظای اجتمظظایی شظظتل

شد .ادیوصور

که از نواحی شش انظه آ ظوزشوپظرورش

ی رد .یتوا فر داستا یتی از تریو حظ هظای
اجتمایی در شتل ری آیعده اتراد جا کظه اسظر .ترهعگظی

ش ر اصف ا دو ناح ه ( 3و  )5و از هر ناح ظه پظع درسظه
(جمکاً ده درسه) اه ش وه تصظادتی انتخظاض شظد و حجظ

( )1392کتقد اسر کظه ویژ ظی « اک ظاویی» ن ظل آ ظوختعی

نمونه ار اساس جدول کوکرا  324دانشآ ظوز تک ظ و شظد.

اسر کودکا از وایدیو خود آ را ترا ی رند و اا اجظرای

اکد از هماهعگی اا سظیوی و ظدارس هظردو پرسکظعا ه در

آ ها اه ونهای نا حسوس و غ ریمدی از سوی وایظدیو اظه

اخت ار دانش آ وزا قظرار رتظر تظا اظا دقظر اظه سظااال

کودکا پاداش داده یشود و در راحل اکدی کودکا آ را

پرسکعا ة ااورهظای اک اوی سظتی پاسظخ دهعظد و پرسکظعا ه

از روه همساال یا روه های ه تراز و رسانه هظای جمکظی

ترزندپروری اا ریعد را در اخت ار ادرا قظرار داده و اکظد از

ی آ وزند .ازآنجاکه دانش آ وزا

آیعده سازا هظر جا کظه و

پاسخ ویی اه پژوهکگر یود

دهعد.

ترا رکععد ا نسظل هظای اکظد اظه شظمار ظی آیعظد توجظه
ا ش ازپ ش اه وضویا رتب اه آ ها اهخصظو نحظوه
ترا ر آ ها در خانواده و درسه و چگظونگی شظتل ظری

ابزار سنجش
پرسشنامة شیم های فرزندپروری  :سعجش ش وة ترزنظدپروری

اتتار ااورها و رتتارهای آ ها اس ار حائل اهم ر اسر .یظذا

اا استفاده از پرسکعا های کظه توسظ اا ریعظد ( )1979طراحظی
شده اسر صور رتر .ایو پرسکعا ه شا ل  30ساال اسر

 .1ش وه ترزندپروری قتدرانه اهطور کعاداری ااورهظای

که ش وههای ترزندپروری را در سه سبی س ل رانه سظتبدانه

ایو پژوهش ار آ اسر تا اه ایو ترض هها پاسخ اگوید:
اک اوی ستی دانشآ وزا را پ شا عی یکعد.

1

و قتدرانه و هر سبی را در  10اده ظیسظعجد .نمظره ظذاری

 .2ش وه ترزندپروری ستبدانه اه طور کعاداری ااورهای

پرسکعا ه ن ل ار اساس ق ظاس پظع درجظهای ی تظر از کظا تً
واتق تا کا تً خایف تعظ یاتته اسر .نحوه توزیظع سظااال

 .3شظ وه ترزنظظدپروری سظ ل رانظظه اظظهطظظور کعظظاداری

سه سبی ترزندپروری ادیو قرار اسر :ش وه سظ ل رانظه (10

اک اوی ستی دانشآ وزا را پ شا عی یکعد.
ااورهای اک اوی ستی دانشآ وزا را پ شا عی یکعد.

جملظظه )14 13 10 6 1 22 24 21 19 17 :ش ظ وه قتدرانظظه (10
جملظظه )27 23 22 20 15 11 2 5 4 30:و ش ظ وة سظظتبدانه (10

روش
روش پژوهش جامعوة آمواری و نممنو  :طظر پظژوهش

جملظظه .)29 26 25 12 16 12 9 7 3 2 :روایظظی 2پرسکظظعا ه در
تحق ق وری )1991( 3اا استفاده از روش اظاز آز ظایی در اظ و

توص فی از نوع همبستگی اود .جا که آ اری شا ل دو روه

روه ادرا  0/21ارای ش وة سظ ل رانظه  0/26اظرای شظ وة

اه شر زیر اود )1 :کل ه دانشآ وزا پایظة چ ظارس و پظعج

استبدادی و  0/72ارای ش وة قتدرانظه اظه دسظر آ ظده اسظر.

ااتدایی ش ر اصف ا که در سال تحص لی  94-93کغول اه
تحص ل اودند و  )2کل ه ادرا دانشآ وزا پایظه چ ظارس و

پایایی 4ایو پرسکعا ه را ن ل از طریق آیفای کرونباخ اظرای شظ وة
س ل رانه  0/75ش وة سظتبدانه  0/25و شظ وة قتدرانظه 0/22

پعج ااتدایی ش ر اصف ا که ترزندانکا در سال تحصظ لی

ادسظظر آوردنظظد .در پظظژوهش حاضظظر آیفظظای کرونبظظاخ ش ظ وه

حاصل

س ل رانه  0/73ش وه استبدادی  0/75و شظ وه قتدرانظه 0/22

از ساز ا آ وزشوپرورش تکداد کل دانظشآ ظوزا در ایظو

اه دسر آ د .دو نمونه از ویظههظای ایظو پرسکظعا ه اظه ایظو

دو پایه  54004نفر اودند.
اظظظرای انتخظظظاض نمونظظظه از تقسظظظ اعظظظدی سظظظاز ا

صور اسر« :وایدیو ااید اه ایههای خود اجازه دهعد تظا هظر
آ چظظه را که ظیخواهعظد انجظاس دهعظد ».و «وایظدیو اایظد اظا

آ وزشوپرورش که نواحی آ وزشوپرورش ش ر اصف ا را

ایههایی کظظظه اظا نظظر آ ها خایفر ظظیکععظد اظظظه شظد

اه شش ناح ه تقس نمودهاند استفاده ردید .ار ایو اساس

اظظرخورد کععد».

 94-93کغول اه تحص ل اودند .ار اساس اطتیا

2. validity
4. stability

1. parenting stylequestionnaire
3. Moore
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پرسشنامة باورهای ماکیاولیستی مخصمص کمدکوان:1
پرسکعا ه ااورهای اک اوی ستی دارای  23سظاال اسظر کظه
 )1970( 2ارای اندازه ری ااورهظای
توس کریستی و
اک اوی ستی در کودکا تدویو شظده اسظر .ایظو پرسکظعا ه
شا ل سه زیر ق اس یا ل دید اه ادا عانظه یا ظل تسظل و
یا ل یدس ایتماد اسر جمت

پرسکعا ه های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پ رسظو
و تحل ل ر رس و اا اسظتفاده از نظرس اتظلار آ ظاری

5

SPSS

ظظورد تحل ظظل قظظرار رتتعظظد .در ایظظو پظظژوهش شظ وههظظای
ترزنظظدپروری اظظه یعظظوا تغ ظظر پظظ ش اظظ و و ااورهظظای
اک اوی ستی اه یعوا

تغ ر تک در نظر رتته شدند.

راظوط اظه یا ظل ادا عانظه

( )12 17 16 13 11 7 4 3 2 1و یا ظظظظظظظظل تسظظظظظظظظل
( )23 22 21 20 19 12 9 5و یا ظظظظظل یظظظظظدس ایتمظظظظظاد

ی فتهه
از تکداد  361نفر روه نمونه پژوهش  177نفظر پسظر و 124

( )15 14 10 2 6اسظظر نحظظوه نمظظره ظظذاری آ اظظر اسظظاس

نفر دختر اودند و یاتته ها حاکی از آ اود که در تغ ر شظ وه
ترزندپروری س ل رانه انگ و  24/92و انحرا اسظتاندارد

خایف تعظ شده اسر .در لارش پژوهشهای انجاس شده

آ  5/04در تغ ظظر ش ظ وه ترزنظظدپروری سظظتبدانه ظظانگ و

ق اس پع درجه ای ی تر

اسر که از کا تً واتق تا کا تً

توس ساتو و کو )2001( 3و اندرو )2004( 4که اه ترت ظب
اا استفاده از دانش آ وزا  9تا  12سظایه انگل سظی و یونظانی
انجاس شد روایی یوا ل ایو پرسکظعا ه اظا اسظتفاده از روش

 27/56و انحرا

استاندارد آ  7/12در شظ وة ترزنظدپروری

قتدرانه انگ و  42/07و انحرا استاندارد آ  4/63اوده و
ارای اررسی همبستگی اظ و تغ رهظای پظژوهش از ضظریب

تحل ل یا لی حاسبه شده اسر .یارتی و یو ف ظا ()1390

همبستگی پ رسو استفاده شد؛ نتای نکا داد که اظ و شظ وه

روایی ایو پرسکعا ه را اا استفاده از تحل ل یا ل انجاس دادند

ترزنظظظد پظظظروری سظظظتبدانه و ااورهظظظای اک اوی سظظظتی در

و پایایی ایو پرسکعا ه را اا استفاده از ضریب آیفای کرونباخ

دانش آ وزا در سوح  P> 0/01رااوة ثبر کعظاداری ارااظر

ارااظظر  0/65ظظلارش کظظردهانظظد .در ایظظو پظظژوهش پایظظایی

 r=0/41ارقرار اظوده و اظ و شظ وه ترزنظدپروری قتدرانظه و
ااورهای اک اوی سظتی در دانظش آ ظوزا در سظوح P> 0/01

آ د .دو نمونه از ویههای ایو پرسکظعا ه اظه ایظو صظور

رااوة عفی کعاداری اراار  r= -0/12وجود داشر .اظرای اظه

پرسکعا ه اا استفاده از ضریب آیفای کرونباخ  0/67اه دسر
اسر« :ا کتر ردس خوض و راظا هسظتعد ».و «چاپلوسظی
کار یاقتنهای اسر».
کرد از اتراد
روش اجرا و تحلیل دادهه
پرسکعا ه های پژوهش اه صور

دسظظر آورد

ظلا و تظظوا پ ظ شا عظظی تغ ظر ش ظ وههظظای

ترزنظظدپروری ( تغ ظظر پظ شاظ و) اظظرای ااورهظظای اک ظظاویی
دانشآ وزا ( تغ ر تک) از ر رس و اه روش اساظه ظاس
استفاده شد که نتای آ در جدول  1ارائه شده اسر.

خود لارشدهظی توسظ

ایضای ظروه نمونظه پاسظخ داده شظدند .نتظای حاصظل از
جدول  .1نتایج رگرسیمن گامب گام میزان باورهای ماکیاولیستی دانشآممزان از طریق سبکهای فرزندپروری

دل

تغ رها

اس 1

ستبدانه

انگ و جذورا

درجة آزادی

4444/55

1

F

خوای
استاندارد

R

7/20

0/41

ارآورد

هما طور که در جدول شمارة  1قاال کاهده ظیااشظد
از ا و شظ وههظای ترزنظد پظروری تقظ شظ وه ترزنظدپروری
2. Christie & Geis
4. Andreou

73/02

سوح

R2

کعاداری

0/16

0/001

ستبدانه توا پ شا عی ااورهای اک اوی سظتی را داشظر کظه
تق در یی اس ایو توا پ شا عی در کادیه ارائه شد.
1. children's machiavellian beliefs questionnaire
3. Sutton & Keogh
)5. statistical package for the social sciences. (spss

 / 44دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

یذا ترض دوس پژوهش بعی ار ایعته ش وة ترزندپروری

ااورهای اک اویی و یملترد اجتمایی رااوه عفی کعظاداری

ستبدانه اهطور کعاداری ااورهای اک اوی ستی دانشآ وزا

وجود دارد .در تب و ایو ترض ی توا اه ایو وایب اشاره

را پ ش ا عی یکعد تأی د و ترض اول و سوس پظژوهش کظه
ا ا یداشر ش وه ترزنظدپروری قتدرانظه و سظ ل رانظه

داشر که نوجوانانی که وایدیو قتدر دارند اه دی ل ایتماد و
ا ع تظظی کظظه اظظ و آ هظظا وجظظود دارد یظظی احسظظاس سظظای

اهطظور کعظاداری ااورهظای اک اوی سظتی دانظشآ ظوزا را

خود ختاری و اتتای اه خویکتو دارنظد و حظ

ظیکععظد

پ شا عی یکعد تأی د نکده و اه ایو دی ظل کظه کعظیداری

یتوانعد کعترل زند ی خویش را اظه دسظر اگ رنظد .اظدیو

ضریب ر رس و ایو تغ رها ا کتر از  0/05اظود از کادیظه

ترت ب نت جة قاطع ترزنظدپروری قتدرانظه ترزنظدی اسظر

ر رسظ و خظظارج شظدند .در جمظظوع شظ وه ترزنظظدپروری

کارآ د که از قدر

توااق روانی وتق ر آ ظلی ارخظوردار

ستبدانه 16درصظد از ظلا نمظره ااورهظای اک اوی سظتی

اسر و اا همتایا خود ارتبظاط ظرس و احتظراسآ ظلی دارد

دانشآ وزا را پ شا عی نمود ضریب تأث ر ایو ش وه ترزند

روح ة همتظاری در آ هظا ااالسظر ایظو کودکظا احسظاس

پروری 4/9درصد اود و ضظریب اتظا ن ظل نکظا داد کظه اظا

خوشایعدی نسبر اه خود دارند و توانظایی ااظراز وجظود در

اضاته شد یی انحرا اسظتاندارد اظه شظ وه سظتبدانه اظه
ظظلا  0/41ارحسظظب انحظظرا اسظظتاندارد اظظه ااورهظظای

آ ها زیاد اسر .وایظدیو قتظدر وایظدیعی ظرس و صظم می
هستعد که اا ترزندا خود تکا ل و فتگوی زیادی دارنظد و

اک اوی سظظتی اتظظلوده شظظده اسظظر .تر ظظول ر رس ظ و ن ظظل

اجتمایی در ترزنظدا خظود

ادیوصور

اسر:

یشوند .در ایو خانوادهها هر یی از ایضا اا دیگظری ارااظر

(ش وه ستبدانه)  =39/2 +0/49ااورهای اک اوی ستی
اهطور ختصه نتای

اایث اتلایش کفایر و تک دا

اس آخر تحل ل ر رس و نکا داد

کظظه از ا ظ و همظظه تغ رهظظای پ ظ شا ظ و تق ظ

تغ ظظر ش ظ وه

ترزندپروری ستبدانه قادر اه پ شا عظی ااورهظای اک ظاویی
کودکا اود اعاارایو ترض دوس پژوهش تأی د شده و تظرض

اوده و هما قظدر ارزشظمعد و ظ اسظر کظه یضظو دیگظر
خانواده پ

ی توا انتظار داشر که ترزندانی که اظا شظ وه

قتدرانظظه ترا ظظر ظیشظظوند نمظظرا

کمتظظری را در ق ظظاس

ااورهای اک اوی ستی کسب کععد.
ترض ة دوس پژوهش ایو اود که ش وه ترزندپروری ستبدانه

اول و سوس پژوهش تأی د نکد.

اهطور کعاداری ااورهای اک اوی ستی دانشآ وزا را پ شا عظی
یکعد .یاتتههای جداول  1و  2نکا داد یظتوه اظر آنتظه اظ و

بحث و نتیجهگیر
هظظد ایظظو پظظژوهش پظظ شا عظظی ااورهظظای اک اوی سظظتی

ش وه ترزندپروری ستبدانه و ااورهای اک اوی ستی رااوه ثبظر
کعاداری وجظود دارد ایظو ایفظه اظاور اک ظاویی کودکظا را

دانش آ وزا اا توجه اه ش وه های ترزندپروری وایدیو اظود.

اهطور کعاداری پ شا عی یکعد .نتای اه دسظر آ ظده در ایظو

در ترض ظ ه اول کظظه ش ظ وه ترزنظظدپروری قتدرانظظه اظظهطظظور

ترض اا یاتته های اایظدویو ( )1997کتظان و ( )1997همخظوا

کعاداری ااورهای اک اوی ستی دانظش آ ظوزا را پظ شا عظی
ی کعد؛ اا آنته نتای همبستگی ارتباط عفی کعظاداری اظ و

اوده و اا نتای تحق ق ی و ( )2011همسو اسر .در تب ظ و ایظو
ترض ظیتظوا اظه ایظو وایظب اشظاره داشظر کظه در سظبی

ش وة ترزندپروری قتدرانه و ااورهای اک اویی نکا داد ا ا

ترزنظظدپروری سظظتبدانه وایظظدیو پاسظظخگو ن سظظتعد ا ظظا اس ظ ار

طبق نت جه جدول شمارة  2ایظو تغ ظر قظادر اظه پظ شا عظی

توقعاند؛ اهیبار دیگر اا ایعته وایظدیو رتتظاری اظیتفظاو و
سرد دارند ارای اطایر ایچو وچرای ترزندا ارزش قائلانظد

ااورهای اک اویی در کودکا نبود و ایو ترض تحق ق تأی ظد
نکد .نت جة اه دسر آ ده در ایو ترض اا یاتتههای تریعگ و

و از کودکظظا انتظظظار سظظیوی ر دارنظظد .کودکظظا ایظظو وایظظدیو

تاسظظتا ( )1996اایظظدویو ( )1997یل ظظلاده ( )2011اوجظظا

اهساد ی ضورض یشوند نوسا خلق و پرخاشظگری نکظا

( )2007وی و ( )2011همسو اسظر .یمظده نتظایجی کظه از

یدهعد و کموالً ظار ارتبظاطی ضظک فی دارنظد .اتظراط در

ااال اه دسر آ د ایو اسر که اظ و شظ وة رتتظاری

ایمال قدر توس وایدیو کموالً ضایکههظای یظاطفی ایجظاد

وایدیو و یملتظرد ا تظر و دوسظتانهتظر ترزنظدا در روااظ
اجتمظظایی ارتبظظاط کعظظاداری وجظظود دارد و همیع ظ و ا ظ و

یکعد؛ ا ا ضایکا یاطفی یلو اً اه واکعشهظای کظا تً کظااه

تحق قا

عجر نمیشوند .اتظرادی کظه قراظانی لظ و زور ظویی حظ
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خانواد ی خود شدهانظد ارحسظب ز عظة خصوصظ ا تظردی

درن ایظظر از ظظا سظظه سظظبی ترزنظظدپروری شظظ وه

واکعشهای تفاوتی از خود نکا یدهعد کظه ظیتظوا انتظظار

ترزندپروری استبدادی اسر که اا ایجظاد شظرای سظخر و

داشر رتتار اک اویی یتی از ایو واکعشها ااشد .اتراد اک ظاویی
در رواا ا و تردی کموالً اه انگ لههای دیگرا اظد ما انظد و

حدودکععده و جوی حاکی از اطایر کورکورانه همظراه اظا
تعب ه انضباط شظدید و یظدس اسظتفاده از اسظتدالل و فتگظو

از ارتباطا اجتمایی خود سوءاستفاده یکععظد و کتقدنظد کظه

ز عظظه را اظظرای شظظتل ظظری ااورهظظای اک اوی سظظتی تظظراه

یتوا از هر وس لهای اسظتفاده کظرد .در

یکعد .اتراد اک اویی دید اه ادا عانظهای نسظبر اظه روااظ

ارای رس د اه هد

حق قر وایدیو ستبد اا ح

سرد و انکوا ناپذیری که اظرای

ترزندا خود تراه یکععد اهطورغ ر ستق ز عة شتل ظری
رواا اجتمایی ار پایة ادا عی و خودخواهی را در آ ها تقویظر
یکععد .در ایو ایگوی ترا تظی وایظدیو همظدیی را اظه ترزنظدا

اجتمایی دارند آ ها سکی دارند ار دیگرا

سل شده و اظه

کسی ایتماد نمیکععد.
از جمله حدودیر هظای ایظو پظژوهش؛ حظدود اظود
سظظعجش ش ظ وههظظای ترزنظظدپروری وایظظدیو اظظه ش ظ وههظظای

آ وزش نمیدهعظد و تقظدا ایگظوی همظدیی اایظث ظیشظود

ترزنظظدپروری ظظادرا

ترزندا ایو ظار را ن ا وختظه و اظه احساسظا و یواطظف
دیگرا واقف نباشعد.

دانشآ وزا پایه چ ارس و پعج ااتدایی و احت اط در تکمظ
نتای اه دانشآ وزا پ شداستانی و سایر پایههای تحصظ لی

در تب و ترض ة سظوس پظژوهش کظه ا ظا داشظر شظ وه
ترزندپروری س ل رانه اه طور کعاداری قادر اه پظ شا عظی

حظظدود اظظود نتظظای پظظژوهش اظظه

اسر.
ازآنجاکه ح

خانواد ی ار رشد کودکا و شتل ری

ااورهای اک اوی ستی دانشآ وزا اسر نتای اه دسر آ ظده

ااورها و نگرش های آنا تأث ر ذار اسر و اا توجه اه رااوة

حاکی از ایظو اظود کظه ارتبظاط کعظیداری اظ و ایظو شظ وة

کعاداری که ا و دو ش وة ترزندپروری قتدرانه و سظتبدانه

ترزندپروری و ااورهای اک اویی وجود نداشته و ایو تغ ظر

و ااورهای اک اوی ستی در ایو پژوهش اه دسر آ د ایجظاد

قادر اه پ شا عی ااورهای اک اویی نبود .نتای اه دسر آ ده

رااوظظة ظظرس و صظظم می اظظا ایضظظای خظظانواده و نلدیتظظا
در دورا اوی ة رشد اه وایدیو توص ه ی ظردد.

اا یاتتههای توالدچعگ ( )1325اوجا ( )2007ناهمسظو و اظا

اهخصو

یاتتههظای سظا ر ( )2007همسظو اسظر .وایظدیو سظ ل ظر
پاسخگو هسظتعد ویظی توقظع ن سظتعد و از هر ونظه ایمظال

وایدیو و کلم و یتوانعد اا ش وههایی همیو قصه ظویی
استفاده از اازی های وانمودی و ارائه ایگوهای عاسب ح

کعتریی خودداری یکععد .کودکا آ ها جبور ن سظتعد طظرز

همدیی همتاری و سیوی رپظذیری را در کودکظا تقویظر

رتتار خوض را یاد اگ رند اس ار پرتوقع و وااسته اه وایظدیو

کععد .شایسته اسر که ارتبظاط ایظو تغ ظر اظا سظایر یوا ظل

هستعد .همیع و ایو کودکا کعترل ضک فی روی خود دارند

ترهعگی اقتصادی و اجتمایی در سع و تفاو

ورد توجظه

و از ار های اجتمظایی ضظک فی ارخوردارنظد .از طرتظی

پژوهکگرا یتقه عظد قظرار ظرد .اثراخکظی ترزنظدپروری

اتظظرادی کظظه دارای ااورهظظای اک اوی سظظتی هسظظتعد ظظرایش

ثبر ار ااورهای اک اوی سظتی از جملظه پ کظع اد پژوهکظی

ا کتری اه تقلب و رایش کمتری اه اختق دارند نسبر اه

دیگری ارای حققا آتی اسر.

ن ازهای اجتمایی ایتفاو ترند و دارای توانایی اداره کظرد
ااالتری هستعد .اتراد دارای ااورهای اک اوی ستی دیرترنظد
ارندهترند کمتر تقاید یشوند دیگظرا را ا کظتر تقایظد
یکععد و در وضک ر هایی که دارای ااتتظار یمظل ا کظتری
هستعد قادرند تا از اتراد یادی اه نفع خود ا ره اگ رنظد .در
ترزندا وایدیو س ل ر که حبر زیاد و غ ر کقظویی را از
وایدیو دریاتظر ظیکععظد ا کظتر انتظظار وااسظتگی و یظدس
ایتماداهنف

یرود تا رتتار اک اویی کظه ن از عظد تسظل و

تقاید کرد دیگرا اسر.

من بع
آزادیتتا س .)1390( .اررسظی رااوظه سظخر رویظی اظا شظ وههظای
ختلف ترزندپروری وایدیو در دانش آ وزا دختر دا رستانی.
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