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دارد تیدر شخصشهیر،رفتارنحوه . استیطیو محیکیعوامل متعدد ژنتریثأتحت ت،تیشخصيرگیشکلرشد و :مقدمه

تیشخصيهایژگیوینیبشیپمطالعه حاضر با هدف .ردیگیقرار مطرفینتیشخصریثأفرزند تحت ت- تعامل والدنیبنابرا
.انجام شدنیوالدتیو ارتباط آن با پنج عامل بزرگ شخصيفرزندپروريهااساس سبکفرزندان بر

به شیوه 1393ال پزشکی رفسنجان در سنفر از دانشجویان دانشگاه علوم296در این مطالعه توصیفی،: هامواد و روش
دانشجویان و . هاي الکترونیکی به ایمیل منتخبین ارسال گردیدها به شکل فایلپرسشنامه. و وارد مطالعه شدندتصادفی انتخاب

ده از ها با استفاداده. تکمیل نمودندنیزرا پرسشنامه فرزندپروري بامریندوالدین ووالدین آنها، پرسشنامه شخصیت نئو 
.مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون، مورد بررسی قرار گرفتهاي آماري تیآزمون
با و)p>001/0(و معکوسدار معنیفرزندان ارتباط يریپذتوافقیتیپدران با بعد شخصگراییتجربهیتیبعد شخص: هایافته

گرایی فرزند گرایی مادر با بروناد شخصیتی مادران، بروندر میان ابع. داشت)p=045/0(يداریارتباط معنانفرزندییگراونبر
)001/0<p(گرایی فرزند گرایی مادر با تجربه، تجربه)002/0=p(گرایی فرزند پذیري مادر با برون، توافق)006/0=p ( و

بعد شخصیتی . داشتيداریمعنفرزند ارتباط ) p=008/0(پذیري توافقو )p>001/0(گرایی شناسی مادر با برونوظیفه
هاي شناسی فرزندان بر اساس سبکیفهگرایی فرزندان بر اساس سبک فرزندپروري منطقی مادر و بعد شخصیتی وظبرون

.بینی بودفرزندپروري منطقی و مستبد والدین قابل پیش
نتایج چنین مطالعاتی .رسد یکی از عوامل مرتبط با شخصیت فرزندان، الگوهاي شخصیت والدین باشدبه نظر می:گیرينتیجه

در گیري شخصیت بهینهشکلبرايتربیت بهتر فرزندان رفتار صحیح جهتشناسان را در امر آموزش و والدین را در امرروان
.کمک شایانی خواهد نمودآنها

شخصیت، سبک فرزندپروري، والدین، فرزندان:هاي کلیديواژه

.
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مقدمه
ي پایدار فرد در ادراك، اي از الگوهامجموعه،شخصیت

بینی فردي است؛ نوعی سبک قابل پیششناخت و روابط بین
عوامل ، که از ارتباط نزدیکرفتاردر طرز تفکر، احساس و

هاي آغازین زندگی، روند تکامل شخصی و ، تجربهزیستی
نظر ماز . آیدفردي، اجتماعی و فرهنگی پدید میتأثیرات بین

و عادات،تمامیت فرد،»شخصیت«ی، واژه ختشناروان
مفهوم شخصیت در . دهدهاي روانی او را نشان میکنش
العاده فوقحالنیشناسی یک مفهوم رایج و معمول و درعروان

و هاي مختلفی تعریف شیوهکه موجب شده به پیچیده است
هاي بیوشیمیایی و برخی به جنبه.مورد بررسی قرار گیرد

رفتاري و يهاالعملعکسفیزیولوژیکی شخصیت، برخی به 
رفتارهاي مشهود، برخی به فرایندهاي ناهشیار و رفتار آدمی و 

که در ییهاهاي متقابل افراد با یکدیگر و نقشبرخی به ارتباط
همان مبنا برکنند توجه نموده و شخصیت را جامعه بازي می

.]1[اندتعریف کرده
Cattell & Eysenckاملی، با استفاده از روش تحلیل ع

از صفات شخصیت به دست آوردند که ازمختلفیهايفهرست
نظریهدر این بین،.نظر تعداد با یکدیگر تفاوت داشتند

Eysenck عوامل ،کتلنظریهدر کهیدرحالاستبسیار ساده
McCrae. و صفات متعدد و مختلفی مد نظر قرار گرفته است

&Costaملی هشناسی موسسدر مرکز پژوهش پیريکه
اي در برنامهفعالیت داشتند » مریلند«تندرستی در بالتیمور 

:پیش گرفتند که پنج عامل بزرگ شخصیت را شناسایی کرد
،)Extraversion(گراییبرون،)Neuroticism(رنجوريروان

Openness(گراییتجربه to experience(،يرپذیتوافق
یاسشنفهیوظ)Agreeableness()تیمقبول(
)Conscientiousness(. ،و نیاز جمله بانفوذتراین مدل

ریاخيهادر دههتیصفات شخصیها در بررسمدلنیترمهم
مدل انجام شده نیبا اایدر سراسر دنقاتیبوده و اکثر تحق

& McCrae. است Costaاي براي ارزیابی پرسشنامه
مدلی از پرسشنامه ساخته وشده ت پنج بعد مطرحاخصوصی

که حضور ندبردکاردر یک سري از مطالعات بهرا 
.]2[رساندجا به اثبات میعامل را در همهپنج يجانبههمه

نیمؤثرتر، ناسازگاريباتقابل سازگاريیارنجوريروان
تمایل عمومی به تجزیه. استشخصیت يهااسیقلمرو مق

عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس 
را تشکیل ) N(رنجوري روانمجموعه حیطه،گناه و نفرت

قاید عاشتنمستعد دحیطه،نیاباال در با نمرهافراد. دهدمی
هاي خود غیرمنطقی هستند و کمتر قادر به کنترل تکانش

. ]3[آیندز دیگران با استرس کنار میتر ابوده و خیلی ضعیف
ی فقط یکی گرا بوده، اما توانایی اجتماعجامعه)E(گراهابرون

عالوه بر . گرایی داراي آن استبروناز صفاتی است که حیطه
بزرگ و يهادوست داشتن مردم، ترجیح گروه،آن

ها، باجرأت بودن، فعال بودن و پرحرف بودن نیز از گردهمایی
د به بشاش باشنکهیها وقتآن. گراهاستصفات برون

يهااسیمق. برانگیختگی جنسی و تحریک تمایل دارند
هاي بزرگ در عالقه به ریسکطور قوي بابه) E(يحیطه

پذیر غیرسنتی و انعطافاین افراد،. ]4[مشاغل همبسته است
ل کنند و آمادهامندند همیشه سؤعالقهبوده وغیرمتعارف

. و اجتماعی و اخالقی جدید هستندپذیرش عقاید سیاسی
عنوان یک بعد اصلی شخصیت، خیلی بهO()گراییتجربه

اشخاص . شده استشناختهجوريرنروانو گراییبرونکمتر از 
بیرونی دنیاي دنیاي درونی و هم دربارههم درباره،گراتجربه

ها آن. لحاظ تجربه غنی استا ازهو زندگانی آنبودهکنجکاو 
وغیرمتعارف بوده يهامایل به پذیرش عقاید جدید و ارزش

مثبت و يهاجانیهگراتجربهریتر از اشخاص غبیشتر و عمیق
پذیريتوافقگرایی، همانند برون. ]5[کنندمنفی را تجربه می

)A()یک فرد . بعدي از تمایالت بین فردي است)دلپذیري
او نسبت به دیگران همدردي . دوست استدلپذیر اساساً نوع

کرده و مشتاق است که کمک کند و باور دارد که دیگران نیز 
،فرد غیردلپذیر،در مقابل. کننده هستندمتقابالً کمک

بیشتر به شکاك بوده و نسبت به دیگران ار و جو، خودمدستیزه
. دنبال رقابت است تا همکاري

اراده و هدفمند، با،)باوجدان) (C(شناسوظیفهفرد 
افراد موفق، موسیقیدانان بزرگ و ورزشکاران. استمصمم 
باال در نمره. صفات را در حد باال دارنداین مطرح،
نمره. مراه استهبا موفقیت شغلی و تحصیلی شناسی وظیفه

بینی شود که فرد از باریکموجب میشناسی وظیفهپایین در 
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ي باال در افراد با نمره. الزم، دقت و پاکیزگی زیاد اجتناب کند
قول و مطمئن هستند اما افراد با دقیق، خوش،شناسیوظیفه

لزوماً فاقد اصول اخالقی شناسی وظیفهنمرات پایین در 
.]6[دقت ندارندزیاد ،اصول اخالقیيریارگکنیستند؛ اما در به

خود مشغول ه شناسان را بی که ذهن روانمهمنکته
افراد و صفات مطرح تیشخصيریگشکلیگونگچداشته 

تماعی و فرهنگی، ازژنتیک به همراه محیط اج. استشده
.اندگیري شخصیتثیرگذار بر چگونگی شکلجمله عوامل تأ

که خانواده، فرهنگ حاکم بر این مسئله امري بدیهی است 
در یبه نوعکیهر نهادها و متولیان آموزش، ،هاجامعه، رسانه

در اما؛ هستندمیفرد سهتیهاي شخصساختن ویژگی
از خانواده،افرادتیشخصنحوه سازماندهی ثیر برخصوص تأ

والدین، اولین سازندگان .]7[اي برخوردار استجایگاه ویژه
هايویژگیخصوصیات ژنتیکی،عالوه بر ،بنابراین؛ اندخانواده

.بر فرزندان خواهد داشتزیاديثیرتأنیزرفتاري و فکري آنان
از الگوي تابعیتواند الگوي شخصیتی فرزندان می،در نتیجه

.]8[شخصیتی والدین باشد
از آنجایی که شخصیت هر فرد، نوع رفتار وي را مشخص 

شیوه فرزندپروري والدین فرزند و -نحوه تعامل والدد لذا سازمی
نسبت به نیوالدها و گفتارهايمجموعه رفتارها، روشکه 
باشدنیز تابعی از الگوي شخصیتی آنان میخود استدانفرزن

،مستبدانهيهاوهیصورت شهاي فرزندپروري به یوهش. ]9[
ایمستبدانهوهیشدر .انددر نظر گرفته شدهمنطقیو ریگسهل

وامر،خانواده بودهيتمام اعضاسینفر رئکی،دیکنترل شد
امور تنها به و همهشدهکارها وارد عمل در همه، کندیمینه

،تفاوتیو بریگسهلوهیشدر .ردیگیاو انجام ملیاراده و م
يو آزاداریاختد،یو نظارت شدتیمحدوديجابه،خانواده

مطلق يخانواده، آزادنیدر ا. شودیقائل مفرزنديفراوان برا
يهر کار،یکسهرکهنیايبه معنايفرماست، آزادحکم

یاکیدموکراتمنطقی، وهیشدر . انجام دهدتواندیخواست م
رفتار بوده یراه زندگنیتریو انساننیترعاقالنهکهآزادمنش

تیمیبر ضوابط اعتدال و تعامل و صمیمبتنوالدین با فرزندان
.]10[استیاخالق

ينهادهانیتراز مهمیکیخانواده به عنوان بنابراین 
یآدمتیرا در رشد شخصينقش مهم و ارزشمند،یاجتماع

و یماعاجت،یاصول اخالق،در خانوادهفرزند، . بر عهده دارد
تماس با پدر، مادر و قیو از طرکندیقواعد ادب را کسب م

خود را یروش زندگ،آنانياز رفتارهادیو با تقلانیاطراف
یتیکه صفات شخصاعتقاد دارد Huver.سازدیمشخص م

نتایج کندمیيبازیدر نوع رفتار آنان نقش اصلنیوالد
دو صفت هیبر پايفردنیتعامالت بمطالعه وي نشان داد 

در . استینیبشیقابل پيریپذو توافقییگرابرونیتیشخص
کمتر رانهیگکنترل سختزانیبا میجانیثبات هوي، مطالعه

-برونابعاد شخصیتی نیهمچن. داشتیهمبستگ،نیوالد

با يادیبه نسبت ز،نییپایجانیو ثبات هيریپذتوافق،ییگرا
زیناي مطالعهجینتا.]9[داشتیسبک مقتدرانه همبستگ

از يشتریبتیحما،گرابروننیکه والدبودنیاز ایحاک
مقتدرانه بوده شتریها بآنيداشته و سبک فرزندپرورفرزندان

وجدانبایتیرگه شخصنشان دادLosoya. ]11[تا مستبدانه
اما ]12[داشتارتباط از فرزنداننیوالدشتریبتیبودن با حما

با یتیرگه شخصنیکه ابودنیاز ایحاکCaspiمطالعه نتایج 
بعد ،يدر مطالعه وهمچنین . نداردارتباط نیوالدتیحما

يهاي فرزندپروربا شیوهیارتباط،بودنوجدانباشخصیتی 
نشان داد که سبک نیزMadahiمطالعهنتایج .]13[نداشت

رنجوريروانمقتدرانه با رگه شخصیتی فرزندپروري 
با رگه گیرانه همبستگی منفی و سبک مستبدانه و سهل

.]14[داشترابطه مثبترنجوريشخصیتی روان
امل مختلفی اي است که از عوشخصیت مجموعه پیچیده

همچنانکه بیان . پذیردثیر میاري تأمانند عوامل ژنتیکی و رفت
تیدهنده شخصعوامل مهم تأثیرگذار و شکلجمله از گردید 

در اکثر . استوالدینابعاد ژنتیکی، رفتاري و عاطفیفرزندان، 
شخصیتیها و اختالالتمطالعات، به ارتباط بین بیماري

با ابعاد پزشکیهاي رواندر بخشبستري والدین بویژه مادران
بین ابعاد ارتباطواستشخصیت فرزندان پرداخته شده

با ابعاد شخصیت فرزندان کمتر مورد بررسی والدینشخصیت 
ینیبشیپلذا مطالعه حاضر با هدف .قرار گرفته است

يفرزندپروريهااساس سبکفرزندان برتیشخصيهایژگیو
.انجام گردیدنیوالدتیبزرگ شخصو ارتباط آن با پنج عامل 
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هامواد و روش
جامعه پژوهش و ی فیمطالعه حاضر از نوع مطالعات توص

رفسنجان در یدانشگاه علوم پزشکدانشجویانهیشامل کل
312کوکرانفرمول ازاستفادهباحجم نمونه . بود1393سال 

االت به سؤ%) 8/94(نفر 296نفر محاسبه گردید که در نهایت 
.اسخ کامل دادندپ

پس از تصویب طرح در شوراي پژوهشی دانشکده پزشکی، 
به شیوه انتخاب افراد لیست دانشجویان از اداره آموزش اخذ و 

ارتباط بررسی از آنجایی که هدف مطالعه . تصادفی انجام شد
هایی از اختالالت ي که احتماالً دچار گونهبود لذا افراد

با مراجعه به محل .دندشخصیت بودند از مطالعه حذف نش
ل کار یا مح) هاخوابگاه(، محل زندگی )هادانشکده(تحصیل 

شرح براي آنانمطالعه، اهداف افراد منتخب) هابیمارستان(
در این . وارد مطالعه شدندو در صورت رضایت، شد داده

اي الکترونیکی با استفاده هها در قالب فرمتپرسشنامهمطالعه 
طراحی و به ایمیل افراد منتخب Googledocافزار از نرم

یک : سه ایمیل ارسال شدمنتخببه هر فرد. ارسال گردید
شخصیت نئو و سبک پرسشنامه االت سؤحاوي ایمیل

همین ایمیل دوم شاملفرزندپروري بامریند براي پدر خانواده، 
شامل پرسشنامه دیگرایمیلبراي مادر خانواده وها پرسشنامه

افراد ). دانشجوي منتخب(ي فرزند خانواده شخصیت نئو برا
االت سؤ، به صفحه و کلیک بر روي آنپس از دریافت ایمیل

پس از تکمیل . شروع به پاسخگویی کردندهدایت شده و 
براي پاسخنامهبا کلیک بر روي کلمه ارسال، پرسشنامه

قابل ،فرد پاسخگو ،در این سیستم. فرستنده ارسال شد
. شودمینمایش داده ارسالی هاي ط پاسخشناسایی نیست و فق

جویی در توان صرفهمیروش ارسال الکترونیکی مزایاي از 
، کاهش خطا در ورود اطالعات به رایانه و هزینه چاپ و تکثیر

.نام بردراهاي داده شدهاطالعات و پاسخبودنمحرمانه نیز 
آوري اطالعات در این مطالعه با توجه به شیوه کل مدت جمع

اطالعات پس از.ماه به طول انجامیدالکترونیکی، یک
مورد 18ه تحت نسخSPSSتوسط نرم افزار يآورجمع
±اریبه صورت انحراف معیکميهاداده. قرار گرفتلیتحل

گزارش ) درصد(به صورت تعداد یفیکيهادادهو نیانگمی
هاي آماري هاي پژوهش از آزمونفرضیهیجهت بررس. شدند

سطح وگردید مستقل و رگرسیون استفادهگی، تیهمبست
.در نظر گرفته شد05/0يداریمعن

NEO(آزمون شخصیت نئو  personality scale (در
و در سال ]15[هارائMcCraeوCostaتوسط 1985سال 

توسط رانیدر ااین آزمون.بسط و توسعه داده شد1989
60پرسشنامه از نیا. گردیدیابیهنجاررازیشناس در شحق
کامالً «به صورت کرتیليادرجهپنج اسیبر اساس مقهیگو

و » 1=مخالف«، »2=ندارمينظر«، »3=موافق«، »4= موافق
از پنج یکیآن هیگو12شده که هر هیته» 0=کامالً مخالف«

،یشناسفهیوظت،یمقبول،ییگرابرون(تیعامل بزرگ شخص
دهدمورد پایش قرار میرا ) گراییهتجربو رنجوري روان

جینتا. است0-48دامنه نمرات در هر گویه بین بنابراین
3به فاصله انیاز دانشجوياضرائب اعتبار پرسشنامه در نمونه

،ايدر مطالعه. به دست آمده است83/0تا 75/0نیماه ب
،رنجوريروانيهااسیمقيبرا) ساله6(یطوالنییایپابیضر

دو رگه يو برا83/0تا 68/0در دامنه یو گشودگییگرابرون
برابر با بیبه ترت) سال2با فاصله (یشناسفهیو وظتیمقبول

.]16[گزارش شده است63/0و 79/0
Baumrind(بامریند يفرزندپروريهاوهیشمقیاس

parenting style scale(است که توسط هیگو30يدارا
Baumrind]17[ترجمه به فارسید وو ساخته شیطراح

را در نیوالديپرورهاي فرزندشیوه،پرسشنامهنیا. شده است
وهی، شرانهیگسهلوهیش. کندیميریگسه عامل اندازه

سال درBuri. بخشنانیاطمقاطع ووهیو شياستبداد
پرسشنامه از روش نیاییروااعتبار ویبررسيبرا1991
رابطه يدادباستوهیکه شنمودمشاهده وکرد ده استفای افتراق

دارد)r=48/0(یاقتدار منطقو)r=38/0(ي ریگبا سهلیمنف
او یاقتدارمنطقوهیبا شيداریمعنابطهريریگسهلوهیو ش

از روش ییایمحاسبه پايبراهمچنین وي.)r=7/0(نداشت 
يبرا81/0:بدست آوردراریزجینتاوکرد استفاده ییآزماباز
يبرا78/0و ياستبدادوهیشيبرا86/0،رانهیگسهلوهیش
، ضریب همسانی Bitarafدر پژوهش . ]18[ياقتداروهیش

گیرانه، مستبدانه و هاي سهلدرونی پرسشنامه براي شیوه
.]19[گزارش شده است79/0و 70/0، 69/0به ترتیب منطقی 
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هایافته
با میانگین (پسر % 6/48، بررسیمورد دانشجوي296از 

با میانگین سنی (دختر % 4/51و ) 11/24±88/3سنی
و06/51±32/5میانگین سن پدران. بودند)70/4±31/25

در گروه پدران، . سال بود52/47±03/6میانگین سن مادران
ط مربونیانگیمنیشتریبنمرات ابعاد شخصیت نشان داد که 

آن مربوط به نو کمتری98/43±23/7یشناسفهیبه بعد وظ
زیدر گروه مادران ن. دبو12/19±63/4ییگرابعد تجربه

و 94/43±9/6یشناسفهیمربوط به بعد وظنیانگیمنیشتریب
.دبو54/21±06/5ییگرامربوط به بعد تجربهنکمتری
طور ه بمادرانگراییرنجوري و تجربهابعاد رواننمره نمیانیگ

.)p>001/0(باالتر از پدران بوديداریمعن
در . قرار گرفتیمورد بررسزیفرزندان نتیابعاد شخص

بیشترین یشناسفهیوظیتیبعد شخص،گروه فرزندان پسر
ییگراتجربهیتیو بعد شخص) 33/40±22/7(نیانگیم

گروه دختران در. را داشت) 52/22±38/4(نیانگیمکمترین
شناسیی وظیفهتیمربوط به بعد شخصنیانگیمنیشتریبزین
ییگرامربوط به بعد تجربهمیانگیننکمتریو ) 50/6±60/42(
رنجوري پسران و دختران در ابعاد روان.بود) 87/4±10/23(

)001/0<p ( شناسیوظیفهو)005/0=p(هم تفاوت با
.داشتنديداریمعن

روري سبک فرزندپپروري، فرزندهايمقایسه سبکدر
و ) 57/39±67/3(در گروه پدران بیشترین میانگین را منطقی
پدران و مادران مورد مطالعه . داشت) 55/39±72/3(مادران 

يداریمعنهم تفاوت مستبدانه بافرزندپروريدر سبک
که میانگین نمره پدران باالتر طوريه ب)p>001/0(داشتند 

.بود
شخصیت فرزندان همبستگی ابعاد شخصیت والدین با ابعاد 

گرایی و رنجوري، برونابعاد شخصیتی روان. بررسی شدنیز 
شناسی پدران با هیچکدام از ابعاد شخصیت فرزندان وظیفه

-بعد شخصیتی تجربهاما ارتباط . نداشتيداریمعنارتباط 

ودار یمعنپذیري فرزندان گرایی پدران با بعد شخصیتی توافق
بعد شخصیتی ارتباطهمچنین ). p>001/0(معکوس بود

انگرایی فرزندبا بعد شخصیتی برونپدرانپذیريتوافق
).1جدول ()p=045/0(بوددار یمعن

ضرایب همبستگی ابعاد شخصیت پدران و فرزندان-1جدول 

پدران
pضریب همبستگیابعاد شخصیت

شناسیوظیفهتوافق پذیريگراییتجربهبرونگراییرنجوريروان

رزندانف

-023/0رنجوريروان
778/0

059/0
475/0

043/0-
598/0

003/0-
969/0

091/0-
266/0

02/0گراییبرون
806/0

084/0
305/0

066/0 -
424/0

*164/0
045/0

082/0
319/0

-158/0گراییتجربه
053/0

014/0-
862/0

04/0-
628/0

073/0
372/0

004/0-
961/0

-08/0پذیريتوافق
333/0

017/0-
837/0

**291/0 -
001/0<

118/0
151/0

104/0
203/0

-051/0شناسیوظیفه
532/0

142/0
083/0

041/0-
618/0

098/0
232/0

07/0
398/0

*05/0<p**01/0<p
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گراییگرایی مادر با برونارتباط بعد شخصیتی برون
)001/0<p(پذیري توافقو)05/0=p( فرزند، ارتباط بعد

و)p=002/0(گرایی فرزند گرایی مادر با تجربههبتجرشخصیتی
و فرزند ) p=006/0(گرایی برونتوافق پذیري مادر با 

پذیري و توافق) p=001/0(گراییمادر با برونشناسیوظیفه
)008/0=p ( بود دار یمعنفرزند) 2جدول.(

ضرایب همبستگی ابعاد شخصیت مادران و فرزندان-2جدول 

نمادرا
pضریب همبستگی

شناسیوظیفهپذیريتوافقگراییتجربهگراییبرونرنجوريروان

فرزندان

-102/0رنجوريروان
22/0

057/0-
496/0

055/0
508/0

015/0-
861/0

034/0
68/0

001/0گراییبرون
987/0

**316/0
001/0<

092/0-
272/0

**227/0
006/0

**298/0
001/0

-129/012/01/0راییگتجربه
231/0

**256/0
002/0

077/0
356/0

008/0
926/0

037/0پذیريتوافق
657/0

*162/0
05/0

011/0-
893/0

025/0
761/0

**218/0
008/0

-016/0شناسیوظیفه
848/0

126/0
131/0

16/0-
053/0

072/0
387/0

006/0
941/0

*05/0<p**01/0<p

شخصــیت فرزنــدان بــر حســب ی ابعــادبینــجهــت پــیش
سـبک . رگرسیون استفاده شدآزمون از هاي فرزندپروريسبک

ــدپروري ــتبدادي فرزن ــدران اس ــیتی   پ ــد شخص ــت بع توانس
ـ را فرزند شناسی وظیفه بینـی کنـد   ي پـیش داریمعنـ طـور  ه ب

)005/0=p .( ــ ــبک فرزن ــین س ــدران همچن ــی پ دپروري منطق
ــاد  ــت ابعـ ــرون توانسـ ــیتی بـ ــی شخصـ و ) p=029/0(گرایـ

جـدول  (بینی کنـد  فرزندان را پیش) p=004/0(شناسی وظیفه
3.(

هاي فرزندپروري مادرانپیش بینی ابعاد شخصیت فرزندان بر اساس سبک-3جدول 

مالك
بینپیش

شناسیوظیفهپذیريتوافقگراییتجربهگراییبرونرنجوريروان

R=162/0گیرسهل

026/0=R2

051/0=P

036/0=R

001/0=R2

667/0=P

009/0=R

000/0=R2

914/0=P

061/0=R

004/0=R2

464/0=P

115/0=R

013/0=R2

167/0=P

R=084/0مستبدانه

007/0=R2

312/0=P

127/0=R

016/0=R2

128/0=P

109/0=R

012/0=R2

191/0=P

005/0=R

000/0=R2

952/0=P

230/0=R

053/0=R2

*005/0=P

R=04/0منطقی

002/0=R2

636/0=P

18/0=R

033/0=R2

*029/0=P

031/0=R

001/0=R2

71/0=P

105/0=R

011/0=R2

208/0=P

239/0=R

057/0=R2

*004/0=P

05/0<p
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فرزندپروري سبکمادران،هاي فرزندپرورياز میان سبک
طوره برا گراییتجربهگیرانه توانست بعد شخصیتی سهل

همچنین سبک ). p=017/0(بینی کند پیشيداریمعن

شخصیتی بعدتوانست مادرانمنطقی دپروريفرزن
.)4جدول (.بینی کندفرزندان را پیش) p=01/0(شناسی وظیفه

هاي فرزندپروري پدرانپیش بینی ابعاد شخصیت فرزندان بر اساس سبک-4جدول

بحث
تعداد مطالعاتی که رابطه بین الگوهاي شخصیت والـدین بـا   
الگوهاي شخصیت فرزندان را در جامعه به ظـاهر سـالم و غیـر    

در اکثر مطالعـات . بسیار معدود استباشندر بررسی کرده بیما
ها و با تمرکـز  زمینه بیماريد شخصیت در مورد رابطه بین ابعا

مطالعه حاضـر حـول دو محـور قـرار     ؛ اندانجام شدهبر بیماران 
رابطه بین الگوهاي شخصـیت والـدین بـا الگوهـاي     -1: داشت

در میزان هاي فرزندپرورينقش سبک-2شخصیت فرزندان و 
ــا الگوهــاي   و نــوع رابطــه بــین الگوهــاي شخصــیت والــدین ب

نتایج نشان داد بعـد  ،در قسمت اول مطالعه. شخصیت فرزندان
پـذیري  گرایی پدران با بعـد شخصـیتی توافـق   شخصیتی تجربه

ــاط  ــدان ارتب ــفرزن ــد شخصــیتی  و معکــوسداریمعن ــا بع و ب
. داشــتو مســتقیمیداریمعنــگرایــی فرزنــدان ارتبــاط بــرون

ابعـاد  گرایی مادر با گرایی و تجربهبعد شخصیتی برونهمچنین 
ي داریمعنـ گرایی فرزند ارتبـاط  گرایی و تجربهبرونشخصیتی

هـاي شخصـیت   گردد تأثیر رگهکه مشاهده میهمچنان. داشت
نکتـه مـورد تامـل اینکـه در     . بودمادر بر فرزند از پدران بیشتر

رنجوري پدران و مادران با بعد شخصیتی روانمطالعه حاضر

به نظـر  . هیچکدام از ابعاد شخصیتی فرزندان ارتباط نداشت
از بیشتر ،ترهاي شخصیتی بازتر و سالمفرزندان از رگهرسد می
ي الگـوبرداري  رنجـور روانو اختاللـی ماننـد   هـاي مرضـی   رگه

بلـی  از این منظر نتایج مطالعـه حاضـر بـا مطالعـات ق    .اندکرده
با وجـود  .]21, 20[همخوانی داردEgbertsو Koenigمانند

اینکه مطالعات یادشده در بستر فرهنگی متفـاوت انجـام شـده    
بودند نتایج نشان داد کـه الگوهـاي بـاز و شـاد شخصـیتی بـه       

.الگوهاي باز شخصیتی فرزندان ارتباط دارد
Zalewski]22[ وPetfield]23[ در مطالعــه خــود نشــان

دادند که فرزندان داراي مادر بـا اخـتالل شخصـیت مـرزي در     
ــواد و    ــی، افســردگی، ســوء مصــرف م معــرض اخــتالالت روان

Bechtنتـایج مطالعـه   . قـرار دارنـد  هاي پایین بیشـتر حمایت

توانـد  شخصیتی والدین میحاکی از این بود که برخی الگوهاي 
. ]24[به پرخاشـگري و نقـض قـانون در کودکـان منجـر شـود      

Vanعقیده  den   بر این است از آنجایی که الگـوي شخصـیتی
کودکان، ریسک فاکتوري براي مشکالت سازگاري است که تـا  

ست در رفتار خـود  بایماند لذا والدین میزمان جوانی پایدار می
که برگرفته از الگوي شخصیتی آنان است دقت خـاص داشـته   

ــند ــه . ]25[باش ــه   Amiantoدر مطالع ــد ک ــخص گردی مش

مالك
پیش بین

وظیفه شناسیپذیريتوافقگراییتجربهگراییبرونرنجوريروان

R=114/0گیرسهل

013/0=R2

164/0=P

117/0=R

014/0=R2

154/0=P

194/0=R

038/0=R2

*017/0=P

049/0=R

002/0=R2

554/0=P

17/0=R

029/0=R2

037/0=P

R=079/0مستبدانه

006/0=R2

336/0=P

085/0=R

007/0=R2

304/0=P

005/0=R

000/0=R2

956/0=P

084/0=R

007/0=R2

307/0=P

031/0=R

001/0=R2

702/0=P

R=073/0منطقی

005/0=R2

373/0=P

005/0=R

000/0=R2

955/0=P

046/0=R

002/0=R2

578/0=P

018/0=R

000/0=R2

829/0=P

21/0=R

044/0=R2

*01/0=P
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ـ    دان الگوهاي خاص شخصیت والدین با برخـی اخـتالالت فرزن
. ]26[دختر نظیر اختالل خوردن ارتباط دارد

ــا خلــق مثبــت و ، بــرونAysenckطبــق نظریــه گرایــی ب
ایـن نظریـه از   . رنجورخویی با خلق منفی در ارتباط اسـت روان

همچنـین طبـق   . ]27[پشتوانه پژوهشی نیـز برخـوردار اسـت   
فردي ، بازنماي تفاوتيرنجورگرایی و روان، برونGaryنظریه 

بـازداري رفتـاري   و سـازي  در نیرومندي نسبی دو نظـام فعـال  
ءرفتـار فـرد در جامعـه و بـویژه بـا اعضـا      ،بنابراین؛ ]28[است

. تواند تابعی مستقیم از الگوهاي شخصیت وي باشدخانواده می
وه برخـورد والـدین بـا    هاي فرزندپروري و نحبدین لحاظ سبک

. باشـند فرزندان خود نیز برگرفته از الگوهاي شخصیتی وي می
ثیر آن بر نحوه برخورد بـا  لبته در این بین از نقش محیط و تأا

اول اینکـه یـادگیري در ایـن بـین     . کودکان نیز نباید غافل بود
والـدین جهـت تربیـت    معمـوالً . کنـد اي ایفـا مـی  نقش عمـده 

نـد  توازنند که میوزش و یادگیري دست میفرزندان خود به آم
دوم اینکـه  .ثیر بسـزایی گـذارد  بر نحوه رفتار با فرزند خـود تـأ  

نیـز در رفتـار والـدین بـا     نحوه برخورد و رفتار فرزند با والدین
هـا و اختالالتـی   در اینجا از نقش بیمـاري . ]8[ثیر داردفرزند تأ

هـاي  سـبک یا دردهاي جسـمی مـزمن و یـا    نظیر بیش فعالی
هـاي نـاآرامی کـه مـدام     بچه. دلبستگی کودك نباید غافل بود

کشند مسلماً رفتار متفـاوت والـدین را   خانواده را به چالش می
گیري تواند به شکلرفتار متفاوت والدین می. شاهد خواهند بود

.]29[الگوي شخصیت متفاوت کودکان بینجامد
نتایج مطالعه حاضر حاکی از ارتباط بین صـفات شخصـیت   

ــا برخــی از ســبک ــودفرزنــدان ب ســبک . هــاي فرزنــدپروري ب
وشناسـی  فرزندپروري مقتدرانه پدران با بعد شخصیتی وظیفه

گرایی و مقتدرانه مادر با بعد شخصیتی برونسبک فرزندپروري 
.شناسی فرزندان ارتباط داشتوظیفه

سـبک فرزنـدپروري   ارتبـاط  در این مطالعه مشخص گردید 
رنجـوري دختـران   گیرانه مادران بـا بعـد شخصـیتی روان   سهل

و دار یمعنـ آنهـا  شناسـی  و با بعد شخصـیتی وظیفـه  داریمعن
سـبک فرزنـدپروري مسـتبدانه    همچنین ارتبـاط  . ودمعکوس ب

و دار یمعنـ دختـران رنجـوري مادران بـا بعـد شخصـیتی روان   
. بـود و مسـتقیم داریمعنـ آنهـا شناسـی معکوس و بـا وظیفـه  

هـاي فرزنـدپروري   همچنانکه مشهود است قدرت نفـوذ سـبک  

بویژه فرزنـدان دختـر   گیري شخصیت فرزندان مادران بر شکل
ا میـزان ارتبـاط زمـانی و    بـ مسئلهاینکه.ان بودبیشتر از پدر

.عاطفی بیشتر مادر با فرزندان قابل توجیه است
نتایج مطالعه حاضر حـاکی از ارتبـاط ابعـاد    :گیرينتیجه

ارتباط . مختلف شخصیت والدین با ابعاد شخصیت فرزندان بود
بیشـتر  والدین بـا فرزنـدان  رنجورشخصیتی غیر روانابعادبین 
شخصـیتی مـادران بـا    ابعادتري بین چنین ارتباط قويهم. بود

از آنجایی کـه تغییـر   . ویژه فرزندان دختر دیده شده فرزندان ب
بنـابراین  پذیرد،و کند صورت میصفات شخصیتی افراد سخت

هی دادن بـه  هاي الزم در این خصوص و آگـا توان با آموزشمی
صـفات  دهـی شـکل ثیرات، آنـان را در  والدین در مورد ایـن تـأ  

تـوان بـا   همچنین می. شخصیتی بهنجارتر فرزندان کمک نمود
به تربیت نسلی خالق و ،صحیحهاي فرزندپروري شیوهآموزش

.اندیشد همت گماشـت بین که به تعالی جامعه میشاد و خوش
رابطـه بـین شخصـیت و    بـه  یـابی  مهم اینکه براي دسـت نکته

است کـه بـه   سبک فرزندپروري نیاز به تحقیقات رشدي طولی 
به تحقیقات رشدي مقطعی روي دلیل هزینه و وقت باال ناچاراً

لـذا توصـیه   . باشـد مـی نیـز  شود که داراي اشـکاالتی  ورده میآ
سـنین  درهـم  نآبـا حجـم نمونـه بیشـتر    در پژوهششود می

.پرداخته شودمختلف به مقایسه مقطعی رابطه فوق 
شـیوه  . ی بودهایاین طرح نیز به نوبه خود داراي محدودیت

کننـدگان ناآشـنا و   تکمیل الکترونیکی پرسشنامه براي شـرکت 
جالب البته در برخی موارد که دسترسـی بـه شـبکه اینترنـت     

دقـت  اما با ایـن وجـود،   ؛ وجود نداشت کمی چالش برانگیز بود
جـویی  صـرفه ، دقت در ورود اطالعات به رایانه ودر پاسخگویی

.ن بودهاي آاز جمله مزیتدر مصرف کاغذ
این مطالعه به نوبه خود جزء معدود مطالعاتی بود که بـدین  

گردد پیشنهاد می. را مورد بررسی قرار دادمتغیرها شکل روابط 
هاي سـنی  چنین مطالعاتی در جوامع مختلف و در گروهمشابه 

.و نتایج مورد مقایسه قرار گیردشودمتفاوت انجام
تعارض منافع 

سـندگان یتعارض منافع توسـط نو گونهچگردد هییادآور می
.نشده استانیب
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Introduction: Development and formation of personality is affected by several genetics and
environmental factors. Personality is the base of behaviors and parent-child relations have an influence
on child’s personality. This study aimed to investigate the relationship between the parents' personality
characters with child personality characters given the role of parenting styles.
Materials and Method: 296 students of Rafsanjan University of Medical Sciences selected by
Stratified random sampling method were enrolled in this study. Questionnaires were sent in the form of
electronic files to emails of participants. Students and their parents completed the NEO Personality
Inventory. In addition, Parents responded to Bamrind parenting questionnaire, Then the completed
electronic files were sent back to the sender (the researcher). Finally, the data were analyzed by T-test,
Pearson correlation and regression.
Result: The relation of Openness to experience of fathers with Agreeableness of Childs had a reverse
significance (p<0.001) and with extraversion had positive significant relationship (p=0.045). In the
personality characters of mothers, the relationship of mother extraversion with child extraversion
(p<0.001), mother Openness to experience with child Openness to experience (p=0.002), mother
Agreeableness with child extraversion (p=0.006) and mother Conscientiousness with child extraversion
(p<0.001) and child Agreeableness (p=0.008) was satirically significant. The mothers’ democratic
parenting style predicted extraversion of the child’s and the democratic and authoritarian style of parents
predicted Conscientiousness of the childs.
Conclusion: Some personality traits of parents correlated with personality traits of children. The
relationship of freer and healthier personality traits of parents with personality of children was more
than disorders traits such as neuroticism. The relationship of children personality traits with mother’s
personality traits was more. The democratic and authoritarian parenting style of Parents also is able to
predict some personality traits of Childs. The results of such studies should help Psychologists for better
training and parents for better education of children to optimize the formation of personality traits.
Keywords: Personality, Parenting Style, Parents, Children
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