63/ پیشبینی اقتدارگرایی در مددجویان زندان

مجله علوم پزشکی صدرا

Predicting Authoritarianism in Prison Psychologists based on Family
Educational Structure: Case Study in Shiraz
Rastegari Nia Zh1 , Ghasemizad AR2* , Bagheri Karachi A3
1

Ph.D. Student, Department of Educational Management, Kazerun Branch, Islamic Azad University,
Kazerun, Iran
2
Assistant Professor, Department of Educational Management, Kazerun Branch, Islamic Azad University,
Kazerun, Iran
3
Assistant Professor of Higher Education Management, Department of Educational Management,
Farhangiyan University, Tehran, Iran

Abstract
Introduction: One of the strongest tendencies in human beings is "authoritarianism" or "powerseeking", which emerges from the first years of human life in a child and it is activated to the
extent that one can expose power and it directs their deeds and behavior. The purpose of this study
is to determine authoritarianism in prison psychologists.
Materials and Methods: This descriptive correlation study was performed by simple random
sampling in Shiraz Central Prison. The research population was all the prisoners in Shiraz, 374 of
whom were selected through simple random sampling, The information was collected through a
questionnaire including authoritarianism and parenting style questionnaire which was measured
with 82 questions. The reliability of the authoritarianism questionnaire was 86% and that of the
parental questionnaire was 82%, both of which were measured by Chronbach’s alpha. SPSS,
correlation coefficient, and regression analysis were used for data analysis.
Results: The findings showed that there is a significant positive correlation between family
structure in parenting (for prison psychologists) and their authoritarianism (p = <0.01) in a way
that the more negative the value of family educational structure (considering the probability of
0.01% error), the more authoritarianism people have. Although positive constructs can reduce
children's authoritarianism, negative parenting in raising children can directly predict the prison
psychologists’ authoritarianism (P < 0.01 and Beta = 0.20). There is a significant correlation
between the structure of exclusionary families and authoritarianism with r = 0.223 and p < 0.01,
between chaotic families and authoritarianism with r = 0.167 and p < 0.05, and between coercive
families and authoritarianism with r = 0.146 and p < 0.05. Although positive constructs can lead to
a decline in children's authoritarianism, the dimensions of negative constructs of family structure
in education including exclusionary families (P <0.01 and Beta = 0.1820) and chaotic families
with P < 0.01 and Beta = -0.1790 respectively can directly predict the extent of prison
psychologists’ authoritarianism.
Conclusion: The results show that family educational structure is effective on children’s bullying
and authoritarianism and that negative parenting has a direct effect on authoritarian behavior. In
addition, families with exclusion or coercion constructs have a higher percentage of authoritarian
behavior of their children. This confirms the impact of family and family education on children's
future behavior and on society’s mental health.
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پیشبینی اقتدارگرايی در مددجويان زندان بر اساس ساختار تربیتی خانواده :مطالعه موردی در
شیراز
ژيال رستگاری نیا ، 1علیرضا قاسمی زاد

*2

 ،امین باقری کراچی

3

1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران
2استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران
3استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران

چکیده
مقدمه :یکی از گرایشهای قوی در انسان« ،اقتدارگرایی» یا «قدرتطلبی» است که از نخستین سالهای زندگی در انسان ظهور
میکند و بهاندازهای که زمینه قدرتنمایی برای فرد فراهم باشد ،این گرایش در او فعال میشود و اعمال و رفتارش را جهت میدهد.
هدف این مطالعه تعیین اقتدارگرایی در مددجویان زندان میباشد.
مواد و روش :این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که در زندان مرکزی شیراز انجام شد .جامعه مورد
مطالع ه تمام زندانیان شهر شیراز بوده که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  374نفر وارد مطالعه شدند .در این
مطالعه از پرسشنامه استاندارد اقتدارگرایی و شیوه فرزند پروری با  82سؤال استفاده گردید .پایایی پرسشنامه اقتدارگرایی بر اساس
آلفای کرون باخ  %86و پرسشنامه والدین با آلفای کرون باخ  %82به دست آمد .جهت تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمونهای
ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.
يافتهها :یافته ها نشان داد که بین ساختار خانواده در تربیت فرزندان (مددجویان) با میزان اقتدارگرایی آنان رابطه مثبت معنیداری
وجود دارد ( .)p<0/01به این صورت که هرقدر ساختار تربیتی خانواده منفیتر باشد به احتمال  1صدم خطا ،افراد اقتدارگرایی
بیشتری خواهند داشت .هرچند ساختار مثبتگرا می تواند منجر به کاهش اقتدارگرایی فرزندان شود اما ساختار منفی گرایی خانواده
در تربیت به صورت مستقیم می تواند میزان اقتدارگرایی مددجویان را پیشبینی کند ( P <0/01و .)Beta = 0/20بین ساختار
خانواده طرد کننده و اقتدارگرایی با ( ،)P <0/01، r = 0/233خانوادههای پر هرجومرج و اقتدارگرایی با ( )p >0/05، r = 0/167و
همچنین خانوادههای اجبار کننده و اقتدارگرایی با ( )p >0/05، r =0/ 146رابطه معنیداری وجود دارد .هرچند ساختار مثبتگرا
می تواند منجر به کاهش اقتدارگرایی فرزندان شود اما ابعاد ساختار منفی گرای خانواده در تربیت شامل خانوادههای طرد کننده
( P <0/01و  )Beta = 0/1820و پر هرجومرج با ( P <0/01و  )Beta = -0/1790به ترتیب و به صورت مستقیم میتواند میزان
اقتدارگرایی مددجویان را پیشبینی کند.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان می دهد ساختار تربیتی خانواده بر میزان قلدری و اقتدارگرایی فرزندان مؤثر میباشد و ساختار
خانواده منفی گرایی بر رفتار اقتدارگرایی اثر مستقیم داشته و عالوه براین خانواده هایی با نظام طرد کنندگی و یا اجبار نیز با درصد
بیشتری از رفتار اقتدارگرایی فرزندانشان روبرو خواهند شد و این امر مؤید تأثیر خانواده و تربیت خانوادگی بر رفتار آینده فرزندان و
سالمت روانی جامعه میباشد.
واژگان کلیدی :اقتدارگرایی ،خانواده ،سالمت روانی ،اندازه خانواده
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مقدمه

بدگمانی ،احساس گناه و شرمندگی شدید عیبجویی نسبت

مسئله اقتدارگرایی یا قلدری از دیربـاز موردتوجه دانشمندان

به خود نیاز شدید به قدرت و مقام اجتماعی ،میل دائمی

بوده و پژوهشهای گستردهای در این زمینه بهعملآمده است.

شدید برای یافتن امنیت و خودخواهی ایجاد شود (.)14-9

اقتدارگرایی یکی از خطرات و آسیبهایی است که مدیران

قلدری به عنوان عامل وابستگی اقتصادی عامه مردم به

جامعه را در بُعد سلوک سیاسی تهدید میکند (.)1،2

حکومت ،سازماندهی سیاسی و اجتماعی مبتنی بر تبعیت،

دانشمندان برای تعریف اقتدارگرایی یا قلدری نظریات

سلیقه گرایی به جای قانون و قاعدهمندی ،اولویت منافع

مختلفی ارائه کردهاند .برخی معتقدند قدرت یعنی مجموعه

فردی بر منافع عمومی و ملی ،ذرهذره شدن جامعه ،رشد

عواملی که موجب میشود ،فرد یا گروهی ،گروه دیگر را به

تملق ،توقف رقابت ،فقدان نقد و تحلیلهای واقعبینانه ،فقدان

اطاعت وا دارد ( .)3مفهوم قدرت و قلدری از نظر فوکو بهمثابه

فرهنگ مناظره و رشد جامعهای بیاخالق و از پیامدهای اصلی

«مکانیسمی برای زندگی بهتر» فهمیده میشود .این مکانیسم

قدرتطلبی و قلدری میباشد (.)15،16

راهبردهای پیشرفت خود را در برمیگیرد که هم عامل را قادر

در حال حاضر قلدری در جامعه یک پدیده همهگیر است که

میسازد و هم بر وی فشار وارد میآورد ( .)4برخی دیگر

میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد .البته ،میزان شیوع

قدرت را قابلیت به انجام رساندن اهداف شخصی یا گروهی و

قلدری در مطالعات انجامشده به میزان متفاوت گزارششده

تأثیر گذاشتن بر روی رفتار دیگران و وادار کردن آنان به

است ( .)17،18نتایج تحقیقات نشان میدهد  %20تا  %51از

اطاعت با هر وسیله ممکن میدانند (.)5

جوانان در سال درگیر قلدری میشوند .نتایج تحقیقات صورت

محققان ،روانشناسان و جامعه شناسان هر کدام از منظری در

گ رفته در ایران نیز حاکی از آن است که تقریباً از نیمی از

خصوص قدرتطلبی و اقتدارگرایی مطالبی عنوان نمودند.

جمعیت کشور حداقل یکبار قلدری سنتی سایبری را در

آالنیس معتقداست که احساس قدرتطلبی احساس ضعف و

رفتارهای خود نشان دادهاند (.)19

ناتوانیای است که از کودکی با فرد همراه است و با نقص

بر اسـاس پـژوهش کالسـیک تئـودور آدورنـو ( )1950انسان

بدنی یا روانی تشدید میگردد و فرد را دچار یاس و ناکامی

اقتدارگرا ،شخصــیتی اساساً ،ضعیف ،وابسته و ناامن است کـه

میسازد .همچنین گزتفون حکیم یونانی قرن  4میالدی در

بـرای رسـیدن بـه احساس امنیت و قدرت ،به دنبال آن است

کتاب هیرون عنوان نمود اقتدارگرایی محصول ترس ،هراس،

کـه نظـم و انتظامی در جهان به وجود آورد .او خواسـتار

بیاعتمادی ،افکار پارانوییدی و قدرتطلبی است (.)6،7

جامعهای سلسله مراتبی اسـت کـه بـا مفهـوم جامعـه بـاز و

از سویی روسو معتقد است انسانها میتوانند بار دیگر به

دموکراتیک ،قرابتی ندارد .بروز رفتار قلدرمآبانه در جامعه و

استقالل ،آزادی ،برابری که پیش از این در وضع طبیعی قرار

پیامدهای وابسته به آن به گونه خاص در سالهای اخیر

داشتند دست یابند این کار نه با بازگشت به دفع طبیعی بلکه

موردتوجه محققان امر تعلیم و تربیت بوده است .این مسئله

با فراتر رفتن از وضع فعلی میسر است .با ساختن جامعه

بهگونهای بارز بر سالمت روانی و رشد افراد تأثیر گذاشته

عقالنی که در آن هرکسی اراده خود را به اراده عمومی پیوند

است .ارزیابی ها از شیوع رفتارهای قلدرمآبانه دوره نوجوانی

بزند و هنگام اطاعت از اراده عمومی جز از اراده خود فرمان

بین  15تا  70درصد در منابع گوناگون گزارششده است

نبرد به استقالل ،آزادی و برابری که در وضع طبیعی داشت

(.)20

دست مییابد ( .)8ابراهام مازلو نیز در مطالعات خود عنوان

قلدری نوعی رفتار پرخاشگرانه است که یک شخص یا گروهی

کرد که علت اقتدارگرایی احساس ناامنی ،ادراکشده از سوی

از افراد ،بهگونهای مکرر دیگران را موردحمله قرار داده،

فرد است .مازلو معتقد است اقتدارگرایی میتواند به علت ترس

سایرین را کتک میزند و نسبت به هر شخصی که از آنها

از طرد شدن ،تنهایی ،اضطراب ،هراس ،تفکر پارانوییدی،

ضعیفتر بوده پرخاشگری میکند ( .)21،23درواقع هدف از
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این تحقیق بررسی رفتار اقتدارگرایی در بین مددجویان زندان

و رضایت شخصی بوده و همه افراد قبل از ورود به پژوهش

میباشد و ازآنجاییکه غالب رفتار این قشر انسانها به شکل

فرم رضایت آگاهانه را تکمیل نمودند.

قدرتطلبی و قلدری شکلگرفته لذا بررسی علل و دالیل آن و

ابزار پژوهش دو پرسشنامه اقتدارگرایی و والدین به عنوان

ارائه راهکاری جهت مدیریت اینگونه رفتارها میتواند از

زمینه اجتماعی بوده که از پرسشنامه اسکینر ( ،(Skinner

پیامدهای منفی آن بکاهد؛ بنابراین با توجه به اینکه تاکنون

جانسون ( )Johnsonو سیندر ( )Snyderاستفاده شد

تحقیق جامعی که بتواند مدلی در خصوص الگوی مدیریت

( .)21برای به دست آوردن روایی صوری بعد از ترجمه در

رفتار اقتدارطلبانه و قلدری در زندانها به ویژه در زندانهای

اختیار  8نفر از اساتید و صاحبنظران (افراد کلیدی) قرار

شیراز صورت نگرفته و در این خصوص خأل تحقیقی دیده

گرفت و از آنان نظرخواهی به عمل آمد .پسازآن تغییرات

میشود ،ارائه و تدوین این الگوی رفتاری میتواند مدیران و

الزم صورت پذیرفت و روایی آن تأیید گردید .در مرحله بعد

کارکنان را در کاهش این گونه رفتارها و نحوه برخورد با آنها

پرسشنامه بین  30نفر از مددجویان به صورت تصادفی توزیع

یاری دهد.

و تحلیل گویه ها انجام پذیرفت به این صورت که ضریب
همبستگی کل نمرات با تکتک گویه ها محاسبه و ضرایبی

مواد و روش

که معنیدار نبوده و یا زیر  0/25بودند حذف گردید ( )22و

این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و از نوع همبستگی

پرسشنامه برای توزیع نهایی آماده شد .برای سنجش پایایی از

میباشد که در زندان مرکزی شیراز و در سال  1398انجام

آلفای کرون باخ استفاده گردید که در پرسشنامه اقتدارگرایی

شد در این مطالعه جهت برآورد حجم نمونه از روش

بر اساس آلفای کرون باخ  %86و در پرسشنامه والدین به

نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد .در مجموع در این

عنوان زمینه اجتماعی بر اساس آلفای کرون باخ %82

مطالعه تعداد  374مددجو به عنوان نمونه انتخاب شدند.

بهدستآمده که پایایی ابزار اندازهگیری قابلقبول تلقی گردید.

شرایط ورود به مطالعه شامل کلیه مددجویان زندان با هر

با توجه به هدف اصلی این پژوهش که پیشبینی اقتدارگرایی

جرم و هر سابقه و در هر سنی بود که به عنوان واحد پژوهش

بر اساس مؤلفه های ساختار خانواده در بین مدد جویان زندان

انتخاب شدند.

شیراز بود ،برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری دادههای

پس از دریافت کد اخالق از کمیته اخالق دانشگاه (کد

حاصل از اجرای پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  spss22و

اخالق )IR.IAU.KAU.REC.1398.159:اهداف مطالعه

آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده

به مشارکتکنندگان توضیح داده شد و همچنین به آنها

شده است .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود چون

اطمینان خاطر داده شد که اطالعات جمعآوریشده در این

مقدار سطح معنی داری در تمامی متغیرها باالتر از مقدار

پژوهش صرفاً جهت ارائه نتایج مطالعه مورداستفاده قرارگرفته

خطای  0/05میباشد پس فرض صفر رد نمیشود ،یعنی

و هویت هیچکدام از مشارکتکنندگان افشاء نخواهد شد.

متغیرهای پژوهش همگی نرمال بوده و لذا از آزمونهای

شرکت مددجویان در تحقیق کامالً اختیاری و از روی آگاهی

پارامتری استفاده گردید.

جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
متغیرهای تحقیق

کلموگرف اسمیرنوف

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه نرمالیتی

اقتدارگرایی

0/046

254

0/20

نرمال

ساختار خانواده

0/796

254

0/55

نرمال
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يافتهها

صورت مستقیم میتواند میزان اقتدارگرایی مددجویان را

در این مطالعه  374نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که از این

پیشبینی کند ( P<0/01و  )Beta= 0/20و بر اساس
2

میان  324نفر مرد و  50نفر زن بودند .همچنین  350نفر از

مقدار ضریب تعیین (  4 )Rدرصد از تغییرات اقتدارگرایی

افراد متأهل و  24نفر مجرد بودند .همچنین کلیه مددجویان

مددجویان کارکنان توسط ساختار منفی گرا توضیح داده

حاضر در زندان مرکزی شیراز در رده سنی  20سال به باال

میشود.

قرار داشتند.

با توجه به جدول  4میتوان دریافت که بین ساختار

بر اساس جدول  2میتوان گفت بین ساختار خانواده در

خانواده طرد کننده و اقتدارگرایی با (P<0/01، r=0/233

تربیت فرزندان (مددجویان) با میزان اقتدارگرایی آنان رابطه

)؛ خانوادههای پر هرجومرج و اقتدارگرایی با (، r= 0/167

مثبت معنیداری وجود دارد .به این صورت که هرقدر ساختار

 )p >0/05و همچنین خانوادههای اجبار کننده و

تربیتی خانواده منفیتر باشد به احتمال  1صدم خطا افراد

اقتدارگرایی با ( r=0/146و  )p >0/05رابطه معنیداری

اقتدارگرایی بیشتری خواهند داشت.

وجود دارد با این صورت که خانوادههای مددجویانی که در
تربیت آنان بیشتر از سبک طرد کنندگی استفاده

جدول  .2ضریب همبستگی بین ساختار خانواده و اقتدارگرایی

میکردهاند فرزندان (مددجویان) اقتدارگراتری تربیت

مددجویان

نمودهاند .همچنین خانوادههایی که از سبک تربیتی پر

متغیر
ساختار خانواده
مثبتگرا
ساختار خانواده

1

2

3

1

-0/170

-0/103

-0/170

1

0/212

-0/103

**0/212

1

منفی گرا
اقتدارگرایی

هرجومرج و اجبار کننده استفاده کردهاند فرزندانشان
(مددجویان) اقتدارگراتر تربیت شدهاند.
با توجه به جدول  5بر اساس نتایج رگرسیون ،هرچند
ساختار مثبتگرا می تواند منجر به کاهش اقتدارگرایی
فرزندان شود اما ابعاد ساختار منفی گرای خانواده در
تربیت شامل خانوادههای طرد کننده ( P<0/01و 0 /1820

** P<0/01

= )Betaو پر هرجومرج با ( P<0/01و -0/1790

با توجه به جدول  3بر اساس نتایج رگرسیون ،هرچند

= )Betaبه ترتیب و به صورت مستقیم میتواند میزان

ساختار مثبتگرا می تواند منجر به کاهش اقتدارگرایی

اقتدارگرایی مددجویان را پیشبینی کند.

فرزندان شود اما ساختار منفیگرایی خانواده در تربیت به
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیونی ساختار مثبتگرا و منفی گرایی خانواده در اقتدارگرایی مددجویان

ثابت
ساختار
مثبت
ساختار
منفی

Beta

B

St

2/54

0/288

-0/002

0/027

-0/005

0/60

0/024

0/20

T

R

F

R2

R
تعدیلشده

DF

معناداری
P<0/01

8/85
-0/067

سطح

3/29

0/201

2/518
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جدول  .4ضریب همبستگی بین ساختار خانواده و اقتدارگرایی مددجویان
3

2

5

4

متغیر

1

خانواده گرم

1

طرد کننده

-0/142

1

راهنما

0/739

-/085

1

پرهرج و مرج

-0/248

0/489

-0/069

1

حمایتکننده

0/415

-0/058

0/464

-0/090

1

اجبار کننده

-0/067

0/346

-0/035

0/464

0/050

1

اقتدارگرایی

-0/045

*0/233

-0/004

*0/167

-0/013

*0/146

7

6

1

* P<0/05

جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیونی ساختار مثبتگرا و منفی گرا ی خانواده در اقتدارگرایی مددجویان
متغیر

B

St

ثابت

2/58

0/292

Beta

T

R

F

R2

R
تعدیلشده

DF

سطح
معناداری

8/86

P<0/01

خانواده گرم

0/021

0/115

0/021

0/181

0/85

طرد کننده

0/119

0/059

0/182

2/02

راهنما

0/016

0/112

0/0117

0/140

0/889

پر هرجومرج

-0/121

0/080

-0/179

-2/23

P<0/01

حمایت گر

-0/017

0/058

-0/025

-/272

0/786

متحکم

0/040

0/042

0/085

0/939

0/349

4/265

0/315

0/099

0/031

6و
161

P<0/01

بحث

معناداری مشاهده نشد .یافتههای این پژوهش تأثیر

با توجه به اینکه هدف این پژوهش پیشبینی اقتدارگرایی

ویژگیهای قلدری و قربانی را در سبکهای هویت برجسته

مددجویان زندان مرکزی شیراز بر اساس ساختار تربیتی

نمود ( .)23همچنین حیدری و همکاران ( )1393در پژوهشی

خانواده های آنان بود نتایج نشان داد که ساختار خانواده

نشان دادند که پایگاه اجتماعی-اقتصادی به سبب کنترل

(مثبت /منفی) افراد بر تربیت فرزندان با میزان اقتدارگرایی

استبدادی والدین ،احساس آنومی بر اقتدارگرایی اثرگذار است.

رابطه مثبت و معنی داری دارد و هرقدر ساختار تربیتی

همچنین عزتنفس واسطه اثر کنترل استبدادی بر

خانواده منفیتر باشد اقتدارگرایی فرزندان در سطح باالتری

اقتدارگرایی است ( .)24در مطالعه الـــه دادی ( )1390با

نمایان میشود .همسو با مطالعه حاضر پور طالب و همکاران

موضــوع «بررســی عوامــل اجتماعی  -فرهنگی مـؤثر بـر

( ) 1395در مطالعه خود بیان کردند که بین سبکهای هویت

باورپـذیری دموکراسـی در مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه

دانش آموزان قلدر ،قربانی و عادی تفاوت معنادار وجود دارد،

اصفهان» بـه ایـن نتایج دست یافت که ساخت خـانواده و

به طوری که دانش آموزان قلدر ،دارای سبک هویت اجتنابی

باورپـذیری خانوادهای که دارای انعطاف و آزادی بیشـتری

سردرگم و دانش آموزان قربانی دارای سبکهای هویت

باشـد بر باورپذیری دموکراسی تأثیر مثبت دارد .بـین سـطح

هنجاری هستند .از نظر تعهد هویت بین سه گروه تفاوت

تحصیالت دانشجویان و باورپذیری دموکراسی رابطه معناداری
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وجود ندارد .بین جنسیت و پایگاه اجتمـاعی اقتصادی بـا

میشود که یکی از مؤلفههای مؤثر در اقتدارگرایی نگرش

باورپـذیری دموکراسـی رابطـه معنـاداری وجود دارد.)25( .

منفی یا مثبت داشتن والدین میباشد (.)28

صادقی و همکاران ( )1388در پژوهشی تحت عنوان بررسی

از محدودیتهای این پژوهش مشکالت موجود اجرای

رابطه نقش پیشبینی کننده سبکهای تربیتی والدین در

پرسشنامه و دسترسی نیمهوقت به مددجویان بوده که

چگونگی شکلگیری خودهای واقعی ،ایدئال و بایدی و نیز

پرسشنامه در قالب گروههای پنج نفره توزیع گردید.

فاصله بین خودهای واقعی با خودهای ایدئال و بایدی در
دختران و پسران دانشجو نشان دادند که بین نمرات انواع
خودها و ابعاد محبت  -طرد و کنترل  -آزادی همبستگی
معناداری وجود دارد .با استفاده از تحلیل رگرسیون نشان
دادند که سبکهای تربیتی استبدادی و طرد کننده در
مقایسه با سایر سبکها معتبرترین پیشبینی کنندهها برای
انواع خودها و فاصله خودها میباشند ،به نحوی که این
پیشبینی با شکلگیری خودهای واقعی و ایدئال رابطه منفی
دارد .)26( .موسـی نـژاد ( )1378در تحقیق خـود تحـت
عنـوان «بررسـی عوامـل اجتماعی مؤثر بـر گـرایش پسـران
نوجـوان و جـوان زندان به مواد اعتیادآور» بر این باور است
که در شیوه تربیتی استبدادی ،فقط پدر تصمیم میگیرد و از

نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد ساختار تربیتی خانواده بر میزان قلدری و
اقتدارگرایی فرزندان مؤثر میباشد و ساختار خانواده منفی
گرایی بر رفتار اقتدارگرایی اثر مستقیم داشته و عالوه براین
خانواده هایی با نظام طرد کنندگی و یا اجبار نیز با درصد
بیشتری از رفتار اقتدارگرایی فرزندانشان روبرو خواهند شد و
این امر مؤید تأثیر خانواده و تربیت خانوادگی بر رفتار آینده
فرزندان و سالمت روانی جامعه میباشد .پیشنهاد میشود
اعﻀای خانوادهها با ایجاد فﻀای مناسب در خانوادهها نقش
خود را در تربیت کودکان به خوبی ایفا نمایند.

والدین بدون چـون و چـرا تبعیـت میشود .در تربیت فرزندان
از تنبیه استفاده میشود .این در حـالی است که در خانواده
دموکرات ،اعﻀای خانواده با هم مشورت میکنند ،به هم
احترام میگذارند ،در حـل مشکالت به هم کمک میکنند و
کوچکترها توسـط بزرگترها راهنمایی میشوند ( .)27در
پژوهش نـوریس ( )2005به نظر او عامل بسیار مهم در
شکلگیری شخصـیت اقتدارطلب ،روابط خانوادگی در کودکی
افـراد اسـت .این افراد ،مخصوصـاً از حﻀور سرد و
غیرقابلدسترس پدرانشـان انتظارات منفی از کودکی دارنـد،
جامعهپذیری و آنچه در محیط خانواده فراهم میشود ،نقش
مهمی در شکلگیری چنـین نگرشهای منفـی بازی میکند.

تقدير و تشکر
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد مصوب
 IR.IAU.KAU.REC.1398.155میباشد .بدین وسیله
از کلیه مددجویان شرکتکننده در پژوهش ،مسئوالن محترم
و کادر مراقبت زندان مرکزی شیراز به خاطر همکاری در این
مطالعه و از سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که
شرایط اجرای این طرح را فراهم نمودند تشکر و قدردانی
مینمایم .همچنین از حمایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کازرون کمال تشکر و قدردانی داریم.

کودک نیازمند بـه همنوایی بـا قـوانینی کـه در خانواده
تعیینشده است ماننـد آنچه پـدر بـه عنوان رأس خانواده

تضاد منافع

تعیین میکند است .آنها ممکن است خودشان چنـین

بدین وسیله نویسندگان تصریح می نمایند که هیچ گونه تﻀاد

اقتـداری را طلـب کننـد کودک کم سن و سال ،تـوان

منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

ایسـتادگی بـا ارزشهای پیش داورانه والدین را ندارد و نیز او
قادر بـه همنوایی با قوانین عام نمیباشد؛ بنابراین دیده
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