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 چکیده

ولد زوج بود. ت بیبر اساس ترت ییتعارض زناشو یهاکیو تاکت یفرزند پرور یهاتفاوت سبک نییهدف پژوهش حاضر، تع

شامل  قیتحق نیاست. جامعه مورد مطالعه در ا یا سهیمقا –یعلّ ای یدادیاز نوع پس رو یفیر، توصروش پژوهش حاض

ت ازدواج آنها باشد که حداقل دو سال از مد یشهر تهران م یزوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناس هیکل

اوره شهر تهران نفر( مراجعه کننده به مراکز مش 300زوج ) 150پژوهش شامل  نیسپری شده باشد. نمونه مورد مطالعه در ا

( 1966) ندیبامر یفرزندپرور وهیاطالعات از پرسشنامه ش یباشد که به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت گرداور یم

و  هیجزتجهت  انسی( استفاده شد. از روش تحلیل وار2007حل تعارض استراوس و همکاران ) یها کیو پرسشنامه تاکت

ستبدانه در زوج مو  رانهیمقتدرانه، سهل گ یفرزند پرور یها سبک نینشان داد،  که ب جیاطالعات استفاده شد. نتا لیتحل

اکره )فرم حمله و مذ کیتاکت نینشان داد  که ب جینتا نیندارد. همچن جودو یمختلف تفاوت یتولد ها بیبا ترت یها

 کیتاکت نینشان داد،  که ب جید. در آخر نتاوجود ندار یلف تفاوتمخت یتولد ها بیبا ترت ی( در زوج هایقربان-پرخاشگر

ره )فرم پرخاشگر( مذاک کیتاکت نیوجود ندارد. اما ب یمختلف تفاوت یتولد ها بیبا ترت ی( در زوج هایمذاکره )فرم قربان

 مختلف تفاوت وجود داشت. یتولد ها بیبا ترت یدر زوج ها

 تولد. بیترت ،ییتعارض زناشو یهاکیتاکت ،یفرزند پرور یهاسبک :واژه ها دیکل
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 مقدمه

ست،  در گذاری تأثیر اجتماعی عامل تولد ترتیب  این با. آوریممی وجود به آن از را خود زندگی سبک  که عاملی کودکی ا

 تربزرگ .ارندند همانندی اجتماعی هایمحیط  ولی کنندمی زندگی خانه یک در و یکسانی دارند والدین برادرها خواهر که

 بار  به  را متفاوتی  شررررایط کودکی والدین،  متفاوت  های نگرش معرض در گرفتن قرار و برادرها  خواهر از بودن کوچکتر یا 

 تیموقع ایآ (.1400محمدی،  سررید ترجمه ،2005 شررولتز، و شررولتز)کنند می کمک شررخترریت تعیین به که آورندمی

و عموم   یاسررت که نهن جامعه علم یسرروال نیدارد؟ ا او یاندگار در زندگاثر م کی شبرادران و خواهران انیشررخد در م

  پردازان هینظر نیاز اول یکیآدلر  شک، ی ب (.2015، 1راهر و همکارانکرده است )  مشغول  خود بهاز صد سال    شیمردم را ب

تیت      در حوزه  شخ سی  شنا ست که در مطالعاتش به اثرات مفهوم ترت  روان ست که ترت  معتقد برد و یپ 2تولد بیا تولد  بیا

 گرید به عبارت کندی م فایافراد ا یزندگ سرربکدر  یادینقش بن ،یکودک مهم در دوران اریبسرر یاجتماع ریفرزندان با تأث

ست که با وجود ا  آدلر سانی دارند  نی، والد 3برادر خواهر و  نکهیمعتقد ا  یها یطاما مح کنند؛ی م یخانه زندگ کیو در  یک

متفاوت   پسررخوراند هایمعرض  در و قرارگرفتن گریکوچکتر بودن از خواهر و برادر د ای. بزرگتر رندندای همانند یاجتماع

و همکاران،   4انوویآن) کندی فرد، کمک م تیشررخترر لیکه به تشررک آوردی وجود م را به یمتفاوت یکودک یطشرررا ن،یوالد

 ژهیو اتیکردن ختوص   مشخد  یبرا حققانم از یاریاست که بس   یدر روانشناس   دهیچیموضوع پ  کیتولد  بیترت (.2018

ت    ساس  بر  تیشخ شن  کرده یادیتولد تالش ز بیترتأ س  نهیزم نیا دری اند اما هنوز به توافق جامع و رو . وجود اند دهینر

ست کاربردها   جالب تولد در نوع خودش بیاثرات ترت ست و ممکن ا شد. آدلر   زین یعمل یا شته با ست که   عنوان دا کرده ا

(  عشق  شغل و  ،یازجمله دوست  یزندگ فیفرد با تکال کی یشگ یهم برخورد )نحوه یزندگ وهیبر ش  یثابت ریثتولد تأ بیترت

  کرده اسرررت؛ فرزند اول، فرزند دوم از فقط دو فرزند در مشرررخد را یروانشرررناخت گاهیجا 5تولد  بیترت یدارد. آدلر برا

  گاه یجا  یآمدن فرزندان بعد    ای که فرزند اول با به دن     کند  یم انی محقق ب نیفرزند آخر، تک فرزند. ا    ،یانی فرزند م  خانواده، 

از  رونیرا به ب تیوضررع نیبجنگد. او ا خود حق یبرا شررودی و لذا مجبور م دهدی را در خانواده از دسررت م خود مطلوب

  کندی متتور  شهیو هم کندی م دایپ راتییکار و مخالف تغ محافظه یتیشخت یو در بزرگسال دهدی م میتعم زیخانواده ن

جا      پردازان هی از نظر یبرخ .کرد خواهند  امی او ق هی عل گرانیکه د  که  قدند  تأث     در کودک گاه یمعت نه  بر  یاری بسررر ریخا

                                                           
1. Rohrer Egloff & Schmukle 
2 Birth order 
3 Sibling 
4 Anyanwu 
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و همکاران،   1)رابین گذاردی م ریها، داخل و خارج از خانه تأث ا بر رفتار آنمیمسررتق فرد دارد که یتیشررخترر اتیخترروصرر

 (.1397؛ به نقل از نعیم و همکاران، 2013

 مسئول، هدفمند و  شناس،  فهیوظ یدارند و افراد یا رآمرانهیمد و اخالق است یز نظر آدلر فرزندان اول در خانواده حس را

ستند  هنجار طرفدار ستند  و آرام رویپ شتر یب یانیفرزندان م. ها ه شکالت مقاومت خوب  ه شان م  یو در برابر م ی  از خود ن

 بزرگتر انعطاف یها به خواهر و برادر نسرربت تر بوده و دارند، محبوب یبه دلسرروز یشررتریب لیآخر تما فرزندان و دهند

را که در خانواده  یباالتر و برتر گاهیجا شه یفرزندان هم تک. به دنبال حل مشکالت هستند   شتر یب دارند و یشتر یب یریپذ

ست نم  سب  ازین یو دارا مانندی م یکانون توجه باق شه یهم و دهندی دارند، از د اعتماد به  ،ییکمالگرا ت،یقموف باال به ک

عزت  یریگ نحوه شکل  با تولد افراد بیترت. داشتن هستند   یو احساس تدافع  استقالل  و عالمانه رفتارکردن، ینفس، منطق

 .(1400)سررهبانی و سررهبانی،  داشررته باشررد یرابطه معنادار تواندی م ها انسررانی روانشررناخت یهای ژگیو گرینفس و د

شان م  (،1398و همکاران ) لعل یایدر پژوهش جینتاهمانگونه که  سواس ب  که زنان مبتال دهدین فرزند  شتر یبه اختالل و

و پس از آن فرزندان آخر  انیدر م یاجتماعمهارت های  ی وتاب آور ازیامتاز سررویی  سرروم و مردان فرزند اول هسررتند. 

و  2وجود دارد )زورور میانی  فرزندان  انی در م ینمره شررراد نیکمترهمچنین . اسرررت انو تک فرزند   میانی فرزندان اول،  

 .(2021همکاران، 

است   یتیترب یروش ها» شیوه های فرزندپروری منظور از های فرزند پروری نیز مؤثر است.  ترتیب تولد احتماال بر شیوه   

سیابی « کنند یم تیفرزندان خود رعا تیدر ترب نیکه والد  ن راهبردبه عنوا یفرزندپرور یهاسبک (. 2021و همکاران) 3ال

و  4)سررروتی شرروندیهنگام بزرگ کردن فرزندان خود اسررتفاده م نیکه به طور منظم توسررط والد شرروندی م فیتعر ییها

حال   نیاسررت و در ع نیوالد ییو پاسررخگو پذیرا بودناز  یبیاز ترک یناشرر یپرور فرزند یسرربک اصررل(. 2017همکاران، 

سته ها  شد را ن  کی یخوا س  زیکودک در حال ر سبک ها  یم یبرر   ج،ینتا نیمقتدرانه منجر به بهتر یپرور فرزند یکند. 

نشان   نیسبک شامل درخواست از کودک و همچن نیشود. ا یفرزندان م یو هم از نظر رفتار، برا یهم از نظر سالمت روان

ست. در حال  یدادن گرم ستبد از فرزند خود مطالبات  نیوالد کیکه  یدر ارتباط با کودک ا که فاقد  نند، ک یرا مطرح م یم

 یپرور فرزند یندارند. سبک ها یهستند، اما از کودک خواسته ا صمیمیتمولفه  یدارا ریسهل گ نیاست. والد صمیمیت

فرزندان اول به    م،یکن یتولد نگاه م   بی که به ترت   یبا فرزندان خود دارند. هنگام     نیبا نوع ارتباط والد    یمیتقارتباط مسررر 

. (2019و همکاران،  5)وان والکوم داشرررتند ینسررربت به فرزندان بعددرک اسرررتقالل در  ینمرات باالتر یطور قابل توجه

 یآماده کردن کودک برا یبه طور مستقل برا  ایمادر و پدر، با هم  تیفرزند به مسئول  تیبه عنوان سبک ترب  یپرور فرزند

  کند. دایم و احسررراس تعلق پتداو شررره،یکند تا ر یکودک فراهم م یبرا یجامعه و فرهنگ اشررراره دارد که فرصرررت کاف

                                                           
1 Rubin 
2 Zrour 
3 Alsyabi 
4 Sruthy 
5 Van Volkom 
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از نگرش  نیکه والد یبه عنوان برداشررت یکند. اگرچه فرزندپرور یشرردن عمل م یعامل مؤثر اجتماع عنوانبه  نیهمچن

. برخوردار اسرررت ییباال  تی از اهم یاجتماع  یروانشرررناخت  قات یتحق یرفتار برا  ییای خود نسررربت به کودک دارند، در پو   

ست او را به درک، تفکر و عمل به   یکمک م یآرمان و خود تیحس هو ادجینه تنها به ا یفرد اتیتجرب کند، بلکه ممکن ا

 . (2017و همکاران  1یگیتا) راهبر سوق دهد خود یا وهیش

 های فرزندسرربک  (.1390 دولتی،)شررودروابط والدین با کودک ابعاد مختلفی دارد و فقط شررامل تغییرات یکنواخت نمی

وسرریله آن تأثیرات والدین را بر روند رشررد و تحول انسرران  توان بههایی که میترین روششررایع ترین وپروری یکی از مهم

هایی از رفتارهای والدین اسرررت که در  ترکیب» پروری های فرزند(. سررربک2014، 2بررسررری نمود )عبدالغفور و همکاران  

یت  ند  ای روی میهای گسرررترده موقع هد و جو فرز به وجود      د یداری را  پا ند در    1400، 3)برک «آوردمیپروری  بامری  .)

شکار می    سه ویژگی را آ سازد. این  پروری جدا می های نه چندان مؤثر فرزندسازد که روش مؤثر را از روش مطالعات خود 

شیوه فرزند      3(کنترل و 2(پذیرش و روابط نزدیک، 1سه ویژگی عبارتند از:   سه  سه ویژگی  ستقالل دادن. از تعامل این   (ا

های کنترل  . شررریوه مقتدرانه با پذیرش و روابط نزدیک، روش6گیر ، سرررهل5، مسرررتبد4شرررود: مقتدرد میپروری مشرررخ

شود، شیوه مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک، پایین؛ از نظر کنترل     سازگارانه و استقالل دادن مناسب مشخد می    

گیران روشی مهرورز و پذیرا را نشان   پروری آسان  فرزند اجباری، باال و از نظر استقالل دادن پایین است و والدین با شیوه   

ست که      2005، 7کنند )دیازداده، متوقع نیستند و کنترل کمی بر فرزندان خود اعمال می  شواهد پژوهشی حاکی از این ا  .)

سیابی  ر پژوهش دی برخورد پدر و مادر با آنان را تحت تأثیر قرار دهد. به طور مثال تواند نحوهترتیب تولد فرزندان می و ال

از  پدر مستبدانه مشاهده شد.    یتولد در سبک فرزندپرور  بیخانواده و ترت یتعداد اعضا  نیبی اثر متقابل(، 2021همکاران)

 ریتأث رخواهر و براد تربیتی یاز جنبه ها کی چیتولد بر ه بیترت(، نشان داد  2019طرفی مطالعه وان والکوم و همکاران، )

و 8پژوهش ترسرریا جینتاهمچنین  نشرران داد. یو روان رنجور یشررناسرر  فهیدر وظ ییما تفاوت هانداشررت، ا یدار یمعن

شان داد که ب  (،2018همکاران ) ستبدانه با ترت  یسبک فرزندپرور  نین س  نیتولد، بعد خانواده و همچن بیم رابطه  تیجن

نوجوانان به  تیز آن اسررت که شررخترر  ا یحاک(، 2017پژوهش تایگی و همکاران نیز ) جینتا. معنادار و مثبت وجود دارد

سبک   2016) 9مطالعه نیلفر. ندارد نیوالد یسبک فرزندپرور  یتولد ارتباط بیترت شان داد، ترتیب تولد فرزندان با  های  ( ن

پروری  دانستند، اما سبک فرزند  پروری مادر رابطه دارد بدین صورت که فرزندان آخر مادر خود را کنترل کننده می  فرزند

                                                           
1 Tyagi 
2.Abdul Gafor & Kurukkan 
3. Burke 
4. authoritative 
5. authoritarian 
6. permissive 
7. Diaz 
8 Theresya 
9. Nilüfer 
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شت.  پدران با ستگی       2014) 1هالبوم-ی هالرزمطالعه ترتیب تولد فرزندان رابطه ندا سیت و واب سا شان داد، مادران ح ( نیز ن

شان می        سه با فرزندان دیگر ن سبت به فرزند اول خود در مقای شتری ن شان داد که   2002) 3و ژاک 2کلر مطالعهدهند. بی ( ن

صرف  لیمادران تما شتری   وقت به  صرف وقت ب  لیتما نیز پدراند دارند. خو فرزندان اول بابی با فرزندان اول  یشتر یبه 

( نشان داد، ترتیب تولد والدین بر شیوه   2000مطالعه سومایا و همکاران )  .باشد پسر   فرزندختوص اگر آن   به، خود دارند

 عنوان بودند به   ریک براد  و خواهر که دارای یک   ژاپنی داوطلب  730های فرزندپروری آنها تاثیر دارد. بدین صرررورت که       

ستفاده           افراد شان از الگوهای طرد کننده ا شتند در فرزندپرور شدت تمایل دا سر بزرگتر به  شدند. فرزندان پ نمونه انتخاب 

می کردند. مطالعه اسپوتا و   استفاده  حمایتی و گرم الگوهای از فرزندپرورشان  در بزرگتر دختر کنند؛ در حالی که فرزندان

نوجوانان  پروری فرزند های شیوه از درک و پیشرفت تحتیلی فرزندان در تولد ترتیب ن داد، تفاوت( نشا 1995پائولسون ) 

 تاثیر داشت. 

 اسرررت. تعارض  های تعارض زناشرررویی   تاکتیک   رد،یتولد قرار بگ  بی نقش ترت تأثیر تحت   تواند میکه   ییرها یمتغدیگر از 

 ارتباطی ویژگیو  شود می ها گزارش  آن از یکی توسط  که است  همسر  دو بین معنادار و مداوم توافق عدم ینوع زناشویی، 

 اندک مثبت هیجان و زیاد منفی هیجانات ،تدافعی حمالت و خوانی نهن دائمی، سرزنش  و جوئی عیب هازوج  گونه این

 تعارض باشررد، ترروابط صررمیمانه چه هر و اسررت انسررانی روابط گریزناپذیر جزء (. تعارض2014، 4)دنبار و ماچین سررتا

 آزار، دلخوری، حسادت،  رنجش، خشم،  آن با منفی همراه هیجانات و تعارض از هازوج اکثر اما است؛  آن محتول  بیشتری 

سند می انزجار و تنفر شکالتی  و تر  هیجانات، این با مقابله برای رایج روش دارند. یک آن با مقابله چگونگی در یادگیری م

شانی  فرو ست  این ها باآن ن شان  که آرزو سر،   شوند می ناپدید زمان طول در خود صاحبی، 2000)گل (.  1400، ترجمه از 

  اندداده ارائه زوج ها، تعارض در حل هایتاکتیک و خشررونت از بعدی چند ( یک مفهوم سررازی2007) 6و همکاران 5کلوت

  مفهوم سررازی این .نوسرران اسررت در خشررن فیزیکی حمالت تا آرام گفتگوی و همچون بحث منفعالنه هایتاکتیک از که

 حل هایروش یا بحث تالش برای نشان دهنده  که گیرد برمی در را اقداماتی مذاکره مقیاس :باشد می بعد پنج بر مشتمل 

 هاتالش )نشان دهنده مذاکره شناختی هایآیتم شامل مقیاس این. است  خشونت بار  و غیر مسالمت آمیز  شیوه  به تعارض

  شناختیروان پرخاشگری  بعد .باشد می بحث( در مثبت هیجانی آهنگ )نشان دهنده  انیو هیج نشاندن اختالف(  فرو برای

 حمله مقیاس. اسررت برابر همسررر در هیجانی و کالمی زایآسرریب اقدامات که نشرران دهنده برمی گیرد در را هاییآیتم

 شررامل را هاییآیتم جنسرریاجبار  مقیاس. دارد اشرراره هاتعارض مدیریت برای خشررونت فیزیکی از اسررتفاده به فیزیکی

شان دهنده  که شود می سمی  ن سر  روانی و اجبار ج شتن  برای هم سی  فعالیت دا ست    جن سته ا   مقیاس نهایت در و ناخوا

  جنسی  )اجبار بار اعمال خشونت  از پیامدی عنوان به پزشکی  مراقبت به نیاز و یا استخوان  بافت آسیب  درد، میزان صدمه 

                                                           
1. Hallers-Haalboom 
2. Keller 
3. Zach 
4. Dunbar & Machin 
5. Calvete, Corral & Estévez 
6. Estévez 
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سمی(  حمله یا شین از جمله:      (.1393)ملکی و همکاران،  دهدمی گیری قرار اندازه مورد را ج شی پی مطالعه  شواهد پژوه

هسررتند و حل مشررکل را در حل تعارض    یمنطق یریگ میفرزندان اول در تتررم(، نشرران داد 2021و همکاران ) 1بریشررا

تم  یانیم نیدهند. متولد یم حیترج سازش در مد    یشهود  رندگانیگ میت ستند و از  ستفاده م تعارض  تیریه کنند.   یا

تم  یفرزندان آخر به طور منطق ستف       یها تیو در موقع رندیگ یم میت سئله ا سازش و هم از حل م ضاد هم از    یم ادهمت

دارند و پس از آن  یمشارکت  یریگمینسبت به تتم   یترنگرش مثبت آخرکه فرزندان  رسد یبه نظر م ن،یکنند. عالوه بر ا

نشررران داد که؛   (،2020و همکاران )  2اوکای  جینتا از سرررویی دیگر  فرزندان قرار دارند.  و تک ها  زادهاول زاده،انی فرزندان م 

پژوهش ایمان زاده و   جینتا  مردان و زنان متاهل ندارد.     انی در م ییزناشرررو  یبر سرررازگار  یقابل توجه   ریتولد تأث   بی ترت

از  ن،یاز زوج یکی انتیخ ۀو تجرب یاج قبلازدو هسابق  ن،ییپا التیداشتن تحت   ،یجنس  ۀنشان داد رابط  (،1400همکاران )

ست و در نقط تعارض و عوامل مؤثر در بروز  ت  ۀطالق ا ستگ  التیمقابل، تح زوجه( و  ترنیی)درآمد پا یدرآمد یباالتر، واب

در   نیو سرررازش زوج تی رضرررا لی دال نیتر( از مهمنیجاز زو یکی یبرا 4تولد باالتر از  بی )ترت یپدر تی پرجمع ۀخانواد

خانواده با  ی درکربندیپترتیب تولد و  نیب(، نشرران داد 1396همچنین مطالعه اطمینان ) موردمطالعه اسررت. یهادهخانوا

صل   سبک ا سئول  د،ییبه تأ ازی)ن یزندگ یپنج  ست آمد و   یمعنادار ۀمحتاط بودن و تعلق( رابط ،یریپذ تیکنار آمدن، م بد

سبک فرع  انیاز م سبک زندگ  ،یزندگ یپنج  س  یتنها دو  سختگ م   یخانوادگ یکربندیپترتیب تولد و با  رانهیتحق بودن و 

شتند.  یمعنادار ۀرابط ست که   دا های حل تعارض فرزندان  تواند بر تاکتیک ترتیب تولد میدیگر پژوهش ها حاکی از این ا

ی حل تعارض    ها های حل تعارض بین خواهر برادران با تاکتیک       ( و تاکتیک   2011و همکاران،   3تأثیر گذارد )بونیسرررلی  

 ینحوه تواندمیتولد فرزندان  بیکه ترت نشان می دهد  یشواهد پژوهش   (. به عالوه2011، 4شاالش ) زناشویی مرتبط است  

  یتمندیتولد و رضررا بیترت ن( نشرران داد، بی1394. مطالعه قادری و همکاران )قرار دهد تأثیرتحت  روابط زوج هابرخورد 

 نیاما ب ؛وجود دارد یرابطه منف ییزناشررو تیتولد زوج ها فرزند اول و آخر با رضررا بیترت نیرابطه وجود دارد. ب ییزناشررو

ضا  یانیها و فرزند م تولد تک فرزند بیترت شو  تیبا ر شان داد بین  1393. مطالعه زندی )رابطه مثبت وجود دارد ییزنا ( ن

( نشرران داد، بین سررازگاری   1985ن )رضررایت زناشررویی و ترتیب تولد رابطه معناداری وجود ندارد. مطالعه وس و هاید 

شویی زوج ها و ترتیب تولد آنها رابطه معناداری وجود ندارد. مطالعه وینچ )  تیتی    صفات  ( در زمینه اثر1967زنا  بر شخ

هستند و این   ارتباط در تولد ترتیب مختلف های موقعیت با شختیتی   های ویژگی که نشان داد  زناشویی  زندگی موفقیت

طور خالصه به نظر می رسد، ترتیب تولد فرزندان نقش   تاثیر گذار باشد. به  زناشویی  می تواند بر سازگاری  هر دو این موارد

شویی آنان در بزرگ تواند نقش عمدهمی شد؛     ای بر روابط خانوادگی و زنا شته با سبک  سالی دا های  اما تأثیر این متغیر بر 

شویی به  پروری و تاکتیک فرزند ضات زنا ست؛    طوهای حل تعار شده ا سته ن شد   بنابراین با ر کامل برج توجه به آنچه گفته 

                                                           
1 Berisha 
2 Okoi 
3. Bonisoli 
4. Shalash 
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ست بد    ضر بر آن ا سخ دهد که آ  سؤال  نیپژوهش حا سبک    تاکتیک ایپا شویی و  ضات زنا های فرزند پروری های حل تعار

 ها بر اساس ترتیب تولد آن ها با هم تفاوت دارد؟زوج

 روش شناسی پژوهش

در این نوع پژوهش،  .قرار دارد مقایسرره ای( –یا علّی یفی )پس رویدادیهای توصرر پژوهش ی پژوهش حاضررر در زمره

مقایسرره ای  -به عبارت دیگر پژوهش علّی محقق با توجه به متغیر وابسررته به بررسرری علل احتمالی وقوع آن می پردازد؛

در پژوهش حاضر     (.1388گذشته نگر بوده و سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی ببرد )سرمد و همکاران،    

)به  تولد یببر اساس ترت یی )به عنوان متغیرهای وابسته(تعارض زناشو یها یکو تاکت یفرزند پرور یسبک ها یسهمقابه 

ستقل(  شد.   عنوان متغیر م کننده به  های مراجعه زوج هیشامل کل  قیتحق نیجامعه مورد مطالعه در ادر زوج ها پرداخته 

شاوره و  س    مراکز م شنا شد  تهرانشهر   یروان شده     می با سپری  سال از مدت ازدواج آنها  شد.  که حداقل دو  نمونه مورد  با

که به صورت در    می باشد  تهران مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر   نفر( 300) زوج 150پژوهش شامل   نیمطالعه در ا

سترس  صورت گرفت.        گردآوری اطالعات در این پژوهش باشدند. انتخاب و از بین افراد داوطلب  د شنامه  س ستفاده از پر ا

ضیحات کاملی در مورد       ضایت زوج ها در پژوهش، ابتدا تو صورت  بود که پس از جلب ر روش گردآوری اطالعات به این 

سپس    نحوه تکمیل آزمون شد.  شنامۀ تاکتیک   ها ارائه  س ستراوس  تعارض حل های پر شنامه   و  (2007) همکاران و ا س   پر

سط آن  (1966) بامریند فرزندپروری شیوه  صل  ها تکمیل گردید و در نهایت بعد از جمع آوری اطالعات، داده تو های حا

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

 (1966) ندیبامرپرسشنامه شیوه فرزندپروری 

و اقتدار   ( از آزادگذاری، اسررتبدادی1991) ندیبامراین ابزار اقتباسرری اسررت از نظریه اقتدار والدین که بر اسرراس نظریه  

ماده است  30های فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه شامل منطقی والدین، برای بررسی الگوهای نفون و شیوه  

ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در    10ماده به شیوه استبدادی و    10ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق،   10که 

ی آزادگذارانه،    مربوط به حیطه   28و  24، 21، 19، 17، 14، 13، 10، 6، 1های  له شرررود. جمامر پرورش فرزند مربوط می 

، 22، 20، 15، 11، 8، 5، 4های ی اسرتبدادی و جمله مربوط به حیطه 29و  26، 25، 18، 16، 12، 9، 7، 3، 2های جمله

بر × هر ماده، نظر خود را با عالمت ها با مطالعه ی مقتدارنه اسررت. در این پژوهش آزمودنیمربوط به شرریوه 30و  27، 23

سب یک مقیاس   شخد کنند که بعداً و به  ) یادرجه 5ح کامالً مخالفم، مخالفم، تقریباً مخالفم، موافقم و کامالً موافقم( م

نمره مجزا در مورد آزادگذاری مطلق، اسررتبدادی و اقتدار منطقی    3گذاری شررده و با جمع نمرات، نمره 4تا  0ترتیب از 

ست می  برای شنامه از      1991) 1(. بوری1392صلیبی و همکاران،  ) دیآهر آزمودنی به د س شخد کردن روایی پر ( برای م

سهل           سبک  سبک آمرانه مادر با  ست که  صورت ا ستفاده نموده و نتایج آن بدین  گیر مادر رابطه معکوس روش افتراقی ا

سرربک آمرانه مادر با سرربک اقتداری مادر رابطه   ،50/0گیر پدر رابطه معکوس سرربک آمرانه پدر با سرربک سررهل  ،38/0

که سربک اقتداری مادر با  داشرت، در حالی  -52/0سربک آمرانه پدر با سربک اقتداری پدر رابطه معکوس    ،48/0معکوس 

                                                           
1.Buri 
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 یبورهمبستگی مثبت غیرمعنادار داشتند.    12/0گیر پدر و سبک اقتداری پدر با سبک سهل    07/0گیر مادر سبک سهل  

، 92/0، برای سبک اقتداری پدر  78/0مادر ن پایایی این پرسشنامه را با روش بازآزمایی برای سبک اقتداری    ( میزا1991)

سبک آمرانه   سبک آمرانه پدر  86/0مادر برای  سهل  85/0، برای  سبک  سهل   81/0گیر مادر ، برای  سبک  گیر پدر  و برای 

ین ابزار می  مناسب ا  یاییپا یانگربدست آمده که نما  74/0در پژوهش حاضر مقدار آلفا کرونباخ  بدست آورده است.    77/0

 باشد.

 (2007) حل تعارض استراوس و همکاران یها کیپرسشنامه تاکت

شامل دو آزمون با ماده ها     نیا ست. ن   یپرسشنامه  شده ا ست    فیاز ماده ها در بردارنده توص  یمیتکرار  شگر ا اعمال پرخا

سررنجد و خشررونت  ی( را میدر قبال رفتار شررخد پرخاشررگر )فرم قرباناقدامات همسررر  گرید یمی)فرم پرخاشررگر( و ن

شناخت  یجسمان  صل     یگذشته را مورد سنجش قرار م   هما 12را در  گریکدی هیزوج ها عل یو روان    کی یدهد. پرسشنامه ا

ست و در بردارنده پنج مق  یسوال  78ابزار  شد که عبارتند از: مذاکره )  یم اسیا شگر  6با  8) یشناخت  روان یماده(، پرخا

سمان  س  12) یماده(، حمله ج صدمه )  7) یماده(، اجبار جن ست. ول  6ماده( و  شن    یماده( ا س نظر قرار  دیمورد تجد امهپر

ماده( و حمله  8) یماده(، خشررونت روان 6سرره مذاکره ) یماده و دارا 52 ی( دارا1390و همکاران ) یگرفته توسررط پناغ

توافق خود را  زانیها م یپرسشنامه آزمودن   نیاز آن استفاده شده است. در ا    قیتحق نیماده( است که در ا  12) یجسمان 

که به  بیترت نیکنند. بد یمشررخد م« بار درسررال گذشررته  20از  شی= ب7= هرگز تا  0»از  یدرجه ا 7 فیط کیدر 

سه   3ل گذشته  ، دو بار درسا 2درسال گذشته    کباری، 1قبل از آن بوده  ی، درسال گذشته نبوده ول  0جواب هرگز نمره  و 

بار  20از  شیو ب 6بار درسال گذشته    ست یب یال ازدهی، 5بار درسال گذشته    10 ی، شش ال 4پنج بار درسال گذشته    یال

و روایی قابل قبول این آزمون در کشورها    ات گوناگون شواهدی دال بر پایایی عمطال شود.  یداده م 7درسال گذشته نمره   

، نیوتن و 2002؛ مورس و رینکهم، 2007و  1996از جمله اسرررتراوس و همکاران،   )اند  و فرهنگ های مختلف ارائه داده    

( در  1996(. پایایی زیر مقیاس ها توسرررط اسرررتراوس و همکاران )1390( )به نقل از پناغی و همکاران، 2001همکاران، 

در نوسرران  95/0تا  79/0ی از نمونه ای از دانشررجویان مورد بررسرری قرار گرفت، ان ها دریافتند که دامنه همسررانی درون

با  94/0نا  34/0پژوهش دیگر همسررانی درونی را بررسرری کرده اند. در این مطالعات ضررریب آلفا از   41اسررت. همچنین 

ستراوس،     77/0میانگین  ست )ا ضر مقدار آلفا کرونباخ   (.2007متغیر بوده ا ست آمده که نما  89/0در پژوهش حا  یانگربد

سب ا  یاییپا شد.  یم ابزار ینمنا سه مقیاس           با ستگی میان آن و  شنامه همب س سنجی این پر سی ویژگی های روان  در برر

(، سوء استفاده و خشونت جسمی و سلطه گری در روابط عشقی به عنوان شاهدی         2004استراس،  )آزار جسمی و آسیب   

شده     سازه و پیش بین آن گزارش  ست ) بر روایی  ضر  (.1389محمد خانی و همکاران، ا یب آلفای کرونباخ پنج  همچنین 

شناختی،   خرده مقیاس  شگری روان  صدمه به ترتیب       پرخا سی و  سمانی، اجبار جن ، 86/0، 86/0، 79/0مذاکره، حمله ج

ست     95/0و  87/0 شده ا ستراوس و همکاران، به نقل از محمدی،  )گزارش  ضریب آلفای کرونباخ این   (.1389ا در ایران 

برای خرده مقیاس مذاکره گزارش شررده اسررت  91/0شررگری روان شررناختی تا برای خرده مقیاس پرخا 79/0مقیاس از 

 (.1389محمد خانی و همکاران، )

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 21

https://jnip.ir/article-1-696-fa.html


  

9 
 

 1401سال  ، بهار 16شماره ،  12دوره 

صیفی از روش تجزیه و تحلیل داده ستاندارد  های تو صیفی فراوانی، میانگین و انحراف ا های  و برای تحلیل داده های آمار تو

 استفاده شد.های پژوهش از روش تحلیل واریانس استنباطی برای همه سوال

 یافته های پژوهش

،  ترتیب تولد، مدت زمان ازدواجهای زمینه ای مانند در این بخش، سرریمای نمونه آماری تحقیق برحسررب پاره ای ویژگی 

ول نیل ارائه اشرکت کنندگان در پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. که شمای کلی این نتایج در جدتحتیالت و سن   

 گردد:می

 و سن التیتحص، طول مدت ازدواجتولد،  ترتیب حسب بر پاسخگویان فراوانی وزیعت -1 -4 جدول
 درصد فراوانی ترتیب تولد 

 3/29 88 اول 

 7/26 80 دوم 

 26 78 آخر ترتیب تولد

 18 54 سایر 

 100 300 جمع کل 

 18 27 5 -2 سال 

 14 21 6-10 سال 

 23 35 11-15 سال ازدواج مدت طول

 7/7 12 16-20 سال 

 3/37 55 20 باالی سال 

 100 150 جمع کل 

 

 7/6 20 زیر دیپلم 

 7/24 74 دیپلم 

 10 30 فوق دیپلم تحصیالت

 7/34 104 لیسانس 

 7/20 62 فوق لیسانس 

 3/3 10 دکترا 

 100 300 کل جمع 

 11 33 سال 20-30 

 3/36 109 سال 31-40 

 27 81 سال 50-41 سن

 7/25 77 به باال 51 

 100 300 کل 
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درصد   7/26نفر( فرزند اول،  88درصد ) 3/29( فراوانی و درصد شرکت کنندگان به تفکیک ترتیب تولد ، 1 -4در جدول )

 18ازدواج،  مدت حسب فرزندان بودند. بر سایر نفر( 54درصد ) 18و نفر( فرزند آخر  78درصد ) 26( فرزند دوم، نفر 80)

 7/7سال،   15تا  11بین  زوج( 23درصد )  35سال،   10تا  6زوج( بین  21درصد )  14ل، سا  5تا  2نفر( بین  27درصد ) 

صد  صد )  3/37سال و   20تا  16زوج( بین  12) در شتر از   55در شته بود. بر      20زوج( بی شان گذ سب  سال از ازدواج  ح

  نفر( فوق دیپلم، 30درصد )  10دیپلم،  نفر( 74درصد )  7/24نفر( دارای تحتیالت زیر دیپلم،   20درصد )  7/6تحتیالت،  

صد )  7/34 سانس،   104در صد  7/20نفر( لی سانس،  62) در صد  3/3 نفر( فوق لی سب  نفر( دکترا بودند. بر 10) در  سن  ح

صد  11 صد  3/36سال،   30تا  20( نفر 33) در صد  27سال،   40تا  31( نفر 109) در  7/25 سال،  50-41 (نفر 81) در

 د.به باال سن داشتن 51نفر(  77) درصد

سبه  با بخش این در ست  شده  آن بر سعی  پراکندگی و مرکزی هایشاخد  محا   در نهفته اطالعات و توزیع ینحوه با تا ا

 :گرددمی ارائه نیل جدول در نتایج این کلی شمای می پردازد. که تحقیق این متغیرهای

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش -5-4جدول 
 انحراف معیار گینمیان زیر مقیاس ها متغیر

 سبک های فرزندپروری

 22/5 73/27 سهل گیرانه

 04/6 16/40 مقتدارنه

 96/5 60/22 مستبدانه

تاکتیک های حل تعارض )فرم 

 پرخاشگر(

 45/5 11/14 حمله

 11 70/27 مذاکره

 69/6 32/13 خشونت روانی

فرم تعارض ) حل های تاکتیک

 قربانی(

 66/7 89/14 حمله

 43/10 33/26 مذاکره

 33/7 59/13 خشونت روانی

 

 .دهند می نشان نمونه مورد نظر در را پژوهش متغیرهای معیار انحراف و میانگین( 5 -4) جدول

سخ   سی    بعد از توصیف متغیرها و پا ست آمده از جامعه آماری در این بخش به برر شده و آزمون   سواالت های به د مطرح 

های به دست آمده پرداخته   هش پرداخته شده است. به بیان دیگر در این فتل به تحلیل یافتهآماری مورد استفاده در پژو

 .شودمی
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یک تاکتو  یفرزند پرور های سبکهای نتایج آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانس -6 -4جدول 

 تولد یببر اساس ترت یروان ییحل تعارضات زناشو های
 سطح معناداری 2درجه آزادی  1ی درجه آزاد F نسبت متغیر

 0001/0 296 3 65/6 مقتدرانه یسبک فرزند پرور

 003/0 296 3 78/4 مستبدانه یسبک فرزند پرور

 28/0 296 3 28/1 یرانهسهل گ یسبک فرزند پرور

 11/0 296 3 02/2 تاکتیک حمله )فرم قربانی(

 02/0 296 3 31/3 (پرخاشگر)فرم  حمله یکتاکت

 04/0 296 3 66/2 )فرم قربانی( اکرهمذتاکتیک 

 02/0 296 3 19/3 (پرخاشگر)فرم  مذاکره یکتاکت

 04/0 296 3 66/2 ی )فرم قربانی(خشونت روانتاکتیک 

 02/0 296 3 19/3 (پرخاشگر)فرم ی خشونت روان یکتاکت

 

محقق   مقتدرانه یفرزند پرورسبک های  واریانسکه پیش فرض همگنی  شود می مشاهده( 6 -4) جدول نتایج به توجه با

  مشاهده  از سویی معنی دار می باشد.    >P) 0.05) به دست آمده برای این متغیر در سطح   Fنشده است، چرا که مقادیر   

به دست    Fمحقق نشده است، چرا که مقادیر   مستبدانه   یسبک فرزند پرور که پیش فرض همگنی واریانس های  شود  می

سطح  شد. همچنین   >P) 0.05) آمده برای این متغیر در  سبک فرزند  پیش فرض همگنی واریانس های معنی دار می با

معنی دار نمی   >P) 0.05) به دست آمده برای این متغیر در سطح Fاست، چرا که مقادیر محقق شده  رانهیسهل گ یپرور

شد.   سویی دیگر با شاهده  از  محقق    (یحمله)فرم قربان یکتاکت که پیش فرض همگنی واریانس ها برای متغیر شود  می م

ست، چرا که مقادیر     سطح    Fشده ا ست آمده برای این متغیر در  شد. همچنین   >P) 0.05) به د پیش  معنی دار نمی با

شگر(  حمله یکتاکت فرض همگنی واریانس ها برای متغیر ست، چرا که مقادیر    )فرم پرخا شده ا ست آمده   Fمحقق ن به د

  یکتاکت همچنین پیش فرض همگنی واریانس ها برای متغیرعنی دار می باشررد. م >P) 0.05) برای این متغیر در سررطح

 0.05) به دست آمده برای این متغیر در سطح   Fمحقق نشده است، چرا که مقادیر    ی و فرم پرخاشگر( مذاکره )فرم قربان

(P<   .شد شونت روان  یکتاکت همچنین پیش فرض همگنی واریانس ها برای متغیرمعنی دار می با ی و فرم  )فرم قربان یخ

 معنی دار می باشد. >P) 0.05) به دست آمده برای این متغیر در سطح Fنشده است، چرا که مقادیر محقق  پرخاشگر(

( مشخد  7 -4که نتایج در جدول ) شد اسمیرنوف استفاده    -برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون کولموگروف 

 است.
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 تعارضات حل تاکتیک هایو  یفرزند پرور های سبکرمال بودن توزیع نمرات نتایج آزمون ن -7 -4جدول 

 زناشویی

 سطح معناداری Z متغیر

 0001/0 13/0 مقتدرانه یسبک فرزند پرور

 20/0 04/0 مستبدانه یسبک فرزند پرور

 007/0 06/0 یرانهسهل گ یسبک فرزند پرور

 0001/0 35/0 تاکتیک حمله )فرم قربانی(

 0001/0 34/0 له )فرم پرخاشگر(تاکتیک حم

 002/0 06/0 )فرم قربانی( مذاکرهتاکتیک 

 006/0 06/0 )فرم پرخاشگر( مذاکرهتاکتیک 

 0001/0 22/0 ی )فرم قربانی(خشونت روانتاکتیک 

 0001/0 21/0 ی )فرم پرخاشگر(خشونت روانتاکتیک 

 

شاهده ( 7 -4) جدول نتایج به توجه با  یسبک فرزند پرور در متغیر  رمال بودن توزیع نمراتپیش فرض نکه  شود  می م

ست، چرا که مقدار    مقتدرانه  شده ا سطح      Zمحقق ن شده در  سبه  ست. >P) 0.05) محا پیش فرض   همچنین  معنی دار ا

ستبدانه  یسبک فرزند پرور در متغیر  نرمال بودن توزیع نمرات ست، چرا که مقدار     م شده ا شده در      Zمحقق  سبه  محا

سررهل  یسرربک فرزند پروردر متغیر  پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات همچنین معنی دار نیسررت.>P) 0.05) سررطح

پیش فرض نرمال  همچنین معنی دار نیست. >P) 0.05) محاسبه شده در سطح    Zیرانه محقق شده است، چرا که مقدار   گ

شو    یکتاکتدر متغیرهای  بودن توزیع نمرات ضات زنا ست، چرا     )فرم قربانی و پ حمله ییحل تعار شده ا شگر( محقق ن رخا

در   همچنین پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات معنی دار اسرررت.>P) 0.05) محاسررربه شرررده در سرررطح Zکه مقدار 

شو    یکتاکتمتغیرهای  ضات زنا ست، چرا که مقدار     مذاکره  ییحل تعار شده ا شگر( محقق ن سبه    Z)فرم قربانی و پرخا محا

حل  یکتاکتدر متغیرهای  پیش فرض نرمال بودن توزیع نمراتهمچنین  معنی دار اسررت.>P) 0.05) شررده در سررطح 

شو   ضات زنا شونت روان  ییتعار ست، چرا که مقدار     خ شده ا شگر( محقق ن سطح     Zی )فرم قربانی و پرخا شده در  سبه   محا

(0.05 (P<.معنی دار است  
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زناشویی بر اساس  تعارضات حل و تاکتیک های پروری فرزند نتایج تحلیل واریانس سبک های -8 -4جدول 

 ترتیب تولد
 متغیر منبع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری

 بین گروهی 47/177 3 16/59 63/1 18/0
 فرزند سبک

 مقتدرانه پروری
 درون گروهی 18/10734 296 26/36  

 کل 66/10911 299   

 بین گروهی 78/190 3 59/63 80/1 14/0
 فرزند بکس

 مستبدانه پروری
 درون گروهی 80/10440 296 27/35  

 کل 58/10631 299   

 سبک فرزند بین گروهی 70/193 3 56/64 39/2 06/0

 سهل پروری

 گیرانه

 درون گروهی 43/7979 296 95/26  

 کل 13/8173 299   

 بین گروهی 33/175 3 44/58 99/0 39/0
 تاکتیک حمله

 )فرم قربانی(
 درون گروهی 03/17414 296 83/58  

 کل 37/17589 299   

 بین گروهی 144/129 3 04/43 45/1 22/0
 تاکتیک حمله

 (پرخاشگر فرم)
 درون گروهی 22/8762 296 60/29  

 کل 37/8891 299   

 بین گروهی 93/638 3 97/212 97/1 11/0
 تاکتیک مذاکره

 )فرم قربانی(
 درون گروهی 39/31889 296 73/107  

 کل 33/32528 299   

 بین گروهی 47/485 3 82/161 34/1 26/0
 تاکتیک مذاکره

 (پرخاشگر فرم)
 درون گروهی 71/35732 296 71/120  

 کل 18/36218 299   

 تاکتیک خشونت بین گروهی 23/280 3 41/93 74/1 15/0

 روانی

 )فرم قربانی(

 درون گروهی 14/15814 296 42/53  

 کل 38/16094 299   

 تاکتیک خشونت بین گروهی 75/365 3 91/121 77/2 04/0

 روانی

 (پرخاشگر فرم)

 درون گروهی 88/13023 296 44  

 کل 63/13389 299   

 

  تعارضرررات  حل  پروری و تاکتیک های    فرزند  ( با اجرای آزمون تحلیل واریانس، میانگین سررربک های       8 -4در جدول ) 

شویی  شان داد    تولد سب متغیر ترتیب بر ح زنا سی قرار گرفت. نتایج ن در گروه نمونه باعث تغییرات   تولد ترتیب مورد برر

سهل گیرانه(، در زوج های با          ستبدانه و  سبک های فرزندپروری )مقتدرانه، م ست. بدین معنی که بین  شده ا معناداری ن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 21

https://jnip.ir/article-1-696-fa.html


  

14 
 

 1401سال  ، بهار 16شماره ،  12دوره 

قربانی( بر حسرررب متغیر -حمله )فرم پرخاشرررگر کتیکترتیب تولد های مختلف تفاوتی وجود ندارد. همچنین میانگین تا

در گروه نمونه باعث تغییرات معناداری نشده است. بدین    تولد ترتیب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد   تولد ترتیب

نین  در زوج های با ترتیب تولد های مختلف تفاوتی وجود ندارد. همچ( قربانی-پرخاشگر  فرم) حمله معنی که بین تاکتیک

در زوج های با ترتیب تولد های مختلف تفاوتی وجود   ( قربانی-پرخاشرررگر فرم) مذاکره نتایج نشررران داد که بین تاکتیک  

شونت  ندارد. همچنین با اجرای آزمون تحلیل واریانس، میانگین تاکتیک شگر  خ سب متغیر  -روانی )فرم پرخا قربانی( بر ح

قربانی  فرم در معناداری در گروه نمونه باعث تغییرات تولد ترتیب داد مورد بررسرری قرار گرفت. نتایج نشرران  تولد ترتیب

ست. بدین معنی که بین تاکتیک   شده ا در زوج های با ترتیب تولد های مختلف تفاوتی وجود ندارد. ( قربانی فرم) مذاکره ن

شگر  فرم در معناداری تغییرات باعث نمونه گروه در تولد در حالیکه ترتیب ست  شده  پرخا   دین معنی که بین تاکتیکب .ا

 در زوج های با ترتیب تولد های مختلف تفاوت وجود دارد.( پرخاشگر فرم) مذاکره

 بحث و نتیجه گیری

نشررده اسررت. بدین  مقتدرانه پروری فرزند در گروه نمونه باعث تغییرات معناداری در سرربک تولد ترتیب نتایج نشرران داد

زوج های با ترتیب تولد های مختلف تفاوتی وجود ندارد. نتایج این مطالعه با  معنی که بین سبک فرزندپروری مقتدرانه در

السررریابی و همسرررو بود و با پژوهش های  (2017) زیو همکاران ن  یگی(، تا2019وان والکوم  و همکاران، )پژوهش های 

و  ای سررروما  ،(2002ژاک  ) کلر  و، (2014هالبوم  ) -( هالرز 2016)  لفری(، ن2018و همکاران )  ای (، ترسررر2021همکاران) 

که موید تاثیر ترتیب تولد بر ادراک از سرربک های فرزند پروری والدین   (1995اسررپوتا و پائولسررون )  ،(2000همکاران )

بودند، مغایرت دارد. از جمله دالیل عدم همخوانی یافته های این پژوهش با یافته های پیشرررین می توان به تفاوتهای                    

ای اسررتفاده شررده و جامعه هدف در این پژوهش با پژوهش های دیگر می باشررد. در تبیین این فرهنگی، تفاوت در ابزاره

شکار آن   1991یافته می توان گفت، بامریند) شت والدین کودکان مقتدر با بیان آ رود، به چه از کودک انتظار می( اظهار دا

سته     شدید و خوا شدید، کنترل  پردازند. والدین دارای الگوی رفتاری قاطع و یای مهای فزایندهایجاد توازن بین مهرورزی 

بخش باعث ی فرزندپروری قاطع و اطمینان، کنترل و گرمی زیادی دارند. شررریوهبخش در امر تربیت کودکشررراناطمینان

(. بر اساس نتایج   1386نفس و خودکنترلی باال باشند )کمیجانی و همکاران،  شود فرزندان سرزنده، شاداب، دارای عزت   می

 فرزندپروری مقتدرانه نمی تواند تحت تاثیر ترتیب تولد فرزندان در خانواده  قرار گیرد. سبک ن پژوهش ویژگی های ای

شان داد  سبک  تولد ترتیب نتایج ن ستبدانه  پروری فرزند در گروه نمونه باعث تغییرات معناداری در  ست. بدین     م شده ا ن

ستبدانه    سبک فرزندپروری م با ترتیب تولد های مختلف تفاوتی وجود ندارد. نتایج این مطالعه   در زوج های معنی که بین 

السرریابی و همسررو بود و با پژوهش های  (2017) زیو همکاران ن  یگی(، تا2019وان والکوم  و همکاران، )با پژوهش های 

و  ای سررروما  ،(2002کلر  و ژاک  )، (2014هالبوم  ) -( هالرز 2016)  لفری(، ن2018و همکاران )  ای (، ترسررر2021همکاران) 

که موید تاثیر ترتیب تولد بر ادراک از سرربک های فرزند پروری والدین   (1995اسررپوتا و پائولسررون )  ،(2000همکاران )

بودند، مغایرت دارد. از جمله دالیل عدم همخوانی یافته های این پژوهش با یافته های پیشرررین می توان به تفاوتهای                    

دیگر می باشررد. در تبیین این ده شررده و جامعه هدف در این پژوهش با پژوهش های فرهنگی، تفاوت در ابزارهای اسررتفا
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ویژه این والدین به کند. بهمهرورزی را اِعمال می ترینیافته می توان گفت، در میان این سررره الگو، الگوی اسرررتبدادی کم

های کودکان  ماً نسبت به تالش جویند. والدین مستبد عمو ندرت در تعاملی که منجر به خشنودی کودک شود شرکت می   

ترین سطح  کنند. ابراز محبت در این الگو در پایینتفاوتند و به ندرت از تقویت مثبت استفاده میبرای حمرایت و توجه بی 

فرزندپروری   سررربک (. بر اسررراس نتایج این پژوهش ویژگی های 1384؛ به نقل از باقری، 1986خود قرار دارد )بامریند، 

 تواند تحت تاثیر ترتیب تولد فرزندان در خانواده  قرار گیرد. نمیمستبدانه 

شان داد  ست. بدین   ن گیرانه سهل  پروری فرزند در گروه نمونه باعث تغییرات معناداری در سبک  تولد ترتیب نتایج ن شده ا

تایج این  . ندر زوج های با ترتیب تولد های مختلف تفاوتی وجود ندارد        گیرانه  معنی که بین سررربک فرزندپروری سرررهل     

ژوهش های  پهمسرررو بود و با   (2017) زیو همکاران ن   یگی(، تا 2019وان والکوم  و همکاران، ) مطالعه با پژوهش های     

 ،(2002کلر  و ژاک  )، (2014البوم  )ه-( هالرز2016)  لفری(، ن2018و همکاران ) ای(، ترسررر2021السررریابی و همکاران)

ه های این پژوهش مغایرت دارد. از جمله دالیل عدم همخوانی یافت (1995ئولسون )اسپوتا و پا ،(2000و همکاران ) ایسوما

ین پژوهش با با یافته های پیشررین می توان به تفاوتهای فرهنگی، تفاوت در ابزارهای اسررتفاده شررده و جامعه هدف در ا  

نسرربت به  حالی که به ظاهرگیر در عین پژوهش های دیگر می باشررد. در تبیین این یافته می توان گفت، والدین سررهل 

ستند، اما توقع چندانی از آن   ساس ه سته کودکان خود ح ری از ارائه دلیل  های معقول همراه با خودداها ندارند. فقدان خوا

اطالعات صحیح   ودخرود. این والدین به ندرت به فرزندان های این شیوه به شمار می  و درگیری با کودک همواره از ویژگی

ضیحات ار  سهل ائه مییا تو سرکو گیر در تواناییدهند. در عین حال والدین  ستند. آن های کنترل، والدین زورگو و  ها بگر ه

جویررری و ا بهانرررهچنین در بیشتر موارد در مواجهه بکنند. این والدین همهای احساس گناه و انحراف استفاده میاز روش

رر تسلیم فرود می      رودک، س رت ک رکای به کودکان   گیر کنترل کم و گرمی زیادی نسبترای الگوی سهلآورند. والدین داش

 یرانهل گسررهفرزندپروری  سرربک(. بر اسرراس نتایج این پژوهش ویژگی های 1386کنند )کمیجانی و همکاران، اِعمال می

 نمی تواند تحت تاثیر ترتیب تولد فرزندان در خانواده  قرار گیرد.

شان داد  شگر  فرم) حمله تاکتیک نه باعث تغییرات معناداری دردر گروه نمو تولد ترتیب نتایج ن ست.   ( قربانی-پرخا شده ا ن

در زوج های با ترتیب تولد های مختلف تفاوتی وجود ندارد.        ( قربانی -پرخاشرررگر  فرم) حمله  بدین معنی که بین تاکتیک    

همسرررو بود و با   ،(1393) یزند ، (1985) دنی (، وس و ها 2020و همکاران )   یاوکا نتایج این مطالعه با پژوهش های       

(، 1400زاده و همکاران ) مانیا ،(1967) نچیو ،(2011)و همکاران،   یسررلی(، بون2021و همکاران ) شررایبرپژوهش های 

حل تعارضررات   کیتاکت در تبیین این یافته می توان گفت، مغایرت داشررت. (1394و همکاران ) ی(، قادر1396) نانیاطم

 (.1393 ی و همکاران،ها اشرراره دارد)ملکتعارض یریتمد یبرا یزیکیاز خشررونت ف به اسررتفاده یزیکیحمله فزناشررویی 

نظام زناشررویی یا نتیجه رفتارهای شررخترری همسررر متجاوز    خشررونت را نتیجه تعامل زوج در(1993) 1مارگولین و برمن

ررده  قلمداد ررش             ک ره نگ رد ک رن باورن ر رر ای را ب رد. آنه رش     ان را نق رای نارس رداوم      رکل توجهی در ش قابل ه رری و ت گی

رب نقرد مهرارتهرای ارتبراطی در         خرشونت زناشرویی ایفرا    رد در قال های زوج  بحث و جدلها یا تعارض میکند و مریتوان

                                                           
1 . Margolin, G., & Burman 
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روه  رر  درگیر خشونت جل ره         گ رالم در رابط روع رفتارناس ررای وق ری ب ای  زناشویی، خطر افزوده شود. همزمان این همراه

نمی تواند  تاکتیک حل تعارض حمله     بر اسررراس نتایج این پژوهش ویژگی های    (.2008ن، و همکارا  1)جان کند   ایجاد می 

 تحت تاثیر ترتیب تولد فرزندان در خانواده  قرار گیرد.

نشده است.   ( ربانیق-پرخاشگر  فرم) مذاکره تاکتیک در گروه نمونه باعث تغییرات معناداری در تولد ترتیب نتایج نشان داد 

وجود ندارد.  ترتیب تولد های مختلف تفاوتیدر زوج های با ( قربانی-پرخاشرررگر فرم) مذاکره کتیک بدین معنی که بین تا

ود و با  همسرررو ب ،(1393) یزند ، (1985) دنی (، وس و ها 2020و همکاران )   یاوکا نتایج این مطالعه با پژوهش های       

(، 1400ان )زاده و همکار مانیا ،(1967) نچیو ،(2011)و همکاران،   یسررلی(، بون2021و همکاران ) شررایبرپژوهش های 

شت. در تبیین این یافته می توان گفت، افرادی  (1394و همکاران ) ی(، قادر1396) نانیاطم  سبک  این زا که مغایرت دا

ستفاده   هم باید تو"شوند یم شناخته  عبارات این دارند و با مشارکت قرار  و پرخاشگری  میانه نقطه در افراد این کنندیم ا

 سهم  و دشوی  متحمل را از ضرر  بخشی  باید دو هر دارد، وجود نظر اختالف که هنگامی" یا ،" باشی  قانع خودت همس  به

تاکتیک  های  بر اسرراس نتایج این پژوهش ویژگی(. 2001؛ به نقل از اولسررون، 1998)ویلموت و هوکر، " بپردازید را خود

 دان در خانواده  قرار گیرد.نمی تواند تحت تاثیر ترتیب تولد فرزن حل تعارض مذاکره

  نی که بین تاکتیکقربانی نشده است. بدین مع   فرم در معناداری در گروه نمونه باعث تغییرات تولد ترتیب نتایج نشان داد 

 نمونه  گروه در تولد  در حالیکه ترتیب    .در زوج های با ترتیب تولد های مختلف تفاوتی وجود ندارد        ( قربانی  فرم) مذاکره 

شگر  فرم در معناداری اتتغییر باعث ست، بدین معنی که بین تاکتیک  شده  پرخا شگر  فرم) مذاکره ا زوج های با  در( پرخا

(، وس 2020)و همکاران    یاوکا ترتیب تولد های مختلف تفاوت وجود دارد. بخش اول نتایج این مطالعه با پژوهش های          

و   یسررلی(، بون2021و همکاران ) شررایبرژوهش های همسررو بود و  بخش دوم  آن با پ ،(1393) یزند، (1985) دنیو ها

همخوانی  (1394و همکاران ) ی(، قادر1396) نانی(، اطم1400زاده و همکاران ) مانیا ،(1967) نچیو ،(2011)همکاران، 

شت.   شونت روان در تبیین این یافته می توان گفت، دا سخر، ت   خ صورت رفتار انتقاد ناروا، تحقیر، تم شی و ی به   وهین، فحا

سروی پور،    شاره دارد )خ ساس نتا (؛ که 1389متلک ا شونت حل تعارض  یکتاکت یها یژگیپژوهش و ینا یجبر ا روانی  خ

 .یردتولد فرزندان در خانواده  قرار گ یبترت یرتواند تحت تاث ینم نیز 

ی حل تعارضررات  نتایج مطالعه حاضررر نشرران داد، ترتیب تولد تاثیر معناداری بر  سرربک های فرزندپروری و تاکتیک ها  

 ،(1393) یزند ، (1985) دنی (، وس و ها 2020و همکاران )   یاوکا زناشرررویی ندارد. نتایج این مطالعه با پژوهش های         

زاده و  مانیا ،(1967) نچیو ،(2011)و همکاران،   یسرررلی(، بون2021و همکاران ) شرررایبرهمسرررو بود و با پژوهش های 

شت.  (1394همکاران ) و ی(، قادر1396) نانی(، اطم1400همکاران ) شور     مغایرت دا ضر در ک با توجه این که پژوهش حا

شاید جزء اولین تحقیقاتی باشد که به بررسی تاثیر ترتیب تولد  در سبک های فرزندپروری و تاکتیک های حل تعارضات        

د که برای رسیدن   توانسته است به نوعی به این خالء پژوهشی پاسخ دهد. هرچن    در سطح نظری،  زناشویی پرداخته باشد،   

                                                           
1 . Jun 
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به نتایج قطعی تر به پژوهش های بیشرررتری با در نظر گرفتن عوامل مداخله گر و با اسرررتفاده از ابزارهای مختلف در این 

 حیطه نیاز است. 
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Comparison of parenting styles and marital conflict tactics based on the 

couple's birth order 

 
Zoleykha Javadi Sarikhanbegloo1 ,Alireza Boostanipoor2 

 
Abstract 

This study aims to determine differences of parenting styles and tactics of marital 

conflicts, based on birth order of couples. The population of this casual-comprative 

research, include all the couples referred to counseling centers in Tehran. Sampling 

conducted from volunteers. Baumrind Parenting styles (1966) and conflict resolution 

tactics questionnaire of Strauss et al. (2007) performed. Data gathered analyzed by 

ANOVA. The results show that birth order causes no significant changes in authoritative 

parenting, authoritarian and permissive styles. This means that there is no difference 

between authoritative parenting styles, authoritarian and permissive couples with various 

birth order. The results showed that birth order make no significant changes in tactics of 

attack and negotiation (aggressive-victim form). This means that there is no difference 

between attack and negotiating tactics (aggressive-sacrifice form), in couples with different 

birth order. Finally, the results showed that there is no difference in couples with different 

birth order, in adopting the tactic of negotiation (victim form), While birth order in the 

sample caused a significant change in the aggressive form. This means that there are 

differences in couples with different birth order, in adopting negotiations between other 

tactics (aggressive form). 
Keywords: styles of parenting, marital conflict tactics, birth order. 
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