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چکيده
تعارض بین خواهر و برادرها یکی از متداولترین اشکال پرخاشگری در خانوادهها است .در
این پژوهش شیوۀ فرزندپروری به عنوان کارکرد کنترلی والدین و جنسیت به عنوان یکی از
عوامل تعیینکننده الگوی رفتاری والدین نسبت به کودکان در رابطه با تعارضهای خواهر و
برادری مورد بررسی قرار گرفت .این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیۀ
دانشآموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی ،شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی  19-19بود
که با روش نمونهگیری خوشهی چندمرحلهای تعداد  921دانشآموز به همراه خانوادههای
ایشان انتخاب شد .دادهها از طریق پرسشنامههای ،رابطه با خواهر و رابطه با برادر )IBR
و  ،(RISسبکهای فرزندپروری بامرید و یک پرسشنامه جمعیت شناختی جمعآوری شد.
نتایج همبستگی نشان داد که تعارضات خواهر -برادری با شیوههای فرزندپروری اقتداری،
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سختگیرانه پدر و مادر رابطهی معکوس دارد اما با فرزندپروری سهلگیرانه رابطه معناداری
ندارد .براساس تحلیل رگرسیون گام به گام فرزندپروری اقتداری پدر و مادر قویترین
پیشبینی کنندههای شدت تعارضات بین هم شیرها هستند؛ دختران بیشتر از پسران هم اختالف
با خواهر و هم اختالف با برادران خود را گزارش دادند .همچنین نتایج نشان میدهد که پسران
بیشتر اختالف با برادران کوچکتر و دختران بیشتر اختالف با برادران بزرگتر و خواهران
کوچکتر از خود را گزارش دادهاند .مطابق یافتههای باال الگوهای فرزندپروری والدین و
جنسیت کودکان در پیشبینی شدت اختالف و درگیری بین هم شیرها مؤثر است.

واژگان

کليدی :تعارضهای خواهر -برادری ،9جنسیت ،2الگوهای فرزندپروری.3

مقدمه
تعارضات بین خواهر و برادرها یک مسئلۀ تکراری و از متداولترین اشکال پرخاشگری در
خانوادههاست (الیدج .)2999 ،1منظور از اینگونه تعارضات ،اختالف و درگیری بین فرزندان
است؛ اعم از نمونههای آشکار درگیری همچون کالمی ،رفتاری و نمونههای غیر آشکار
همچون حسادت ،رقابت و غیره؛ به گونهای که منجر به آشفتگی در روابط اعضای خانواده
شود .تبیینهای مختلفی در خصوص عوامل زمینهساز تنش بین کودکان یک خانواده وجود
دارد .کِندی )2995( 5در ریشهیابی تعارض همشیرهها به حس حسادت بین کودکان اشاره دارد.
او حسادت را یک عاطفهی طبیعی در دورهی پیشدبستانی میداند .هر چیز که باعث شود
کودک ،محور و مرکز توجه دیگران نباشد میتواند حسادت او را برانگیزاند .والدین با
رفتارهایی از قبیل مقایسهی کودک با دیگر بچهها ،تبعیض بین فرزندان و یا سرزنش ممکن
است واکنش حسادت را در کودک به وجود آورند .خودپسندی واقعی نیز از دیگر
1. Sibling
2. Gender
3. Child raising patterns
4. Elledge
5. kenedy
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ویژگیهای اصلی کودکان در دو سال اولیه زندگی است؛ کودک در این دوره خود را در
مرکز دنیا می بیند و قادر نیست احساسات دیگران و مفهوم شریک شدن را به درستی درک
کند .در این دوره کودک چیزی را که به عنوان مانعی برای رسیدن به خواستههای خود ببیند
رقیب شمرده و با آن رقابت میکند .به تدریج و با افزایش سن و تعامالت اجتماعی ،از میزان
خودمحوری کودکان کاسته میشود و بهتر میتوانند با دیگر کودکان ارتباط برقرار سازند
(کندی ،ترجمه شم بیاتی .)9331 ،اسپانگین نیز معتقد است که ،ریشۀ رقابت همشیرهها مقایسه
کردن است .وقتی کودکی بر این باور است که برادر یا خواهر توانایی بیشتری دارد یا بهتر از او
میتواند رضایت والدین را جلب کند ،برای جلب توجه والدین و برانگیختن تحسین آنان دست
به رقابت میزند و به تدریج از همشیرههای خود متنفر میشود (اسپانگین و ریچاردسون،9
ترجمه رئیسی توسی.)9331 ،
دریکورس ) 2999( 2نیز علت اصلی بسیاری از اختالفات بین کودکان را مبارزه بر سر
کسب قدرت میداند  .کسانی که با هم برابر هستند نیازی ندارند که از اختالف به عنوان فرصتی
برای بدست آوردن برتری استفاده کنند .اما هنگامی که مقام و موقعیت شخصی توسط دیگری
مورد تهدید قرار میگیرد کشمکش به صورت مبارزه برای کسب قدرت در میآید و شخص
درصدد بازیابی مقام از دست رفتهی خود است .در صورتی که والدین علیرغم وجود
تفاوتهای کودکان بین آنها تبعیض و تفاوت قائل شوند؛ این امر زمینهساز ناسازگاری و
مشکل در روابط برای هر دو کودک میشود (دریکورس ،ترجمۀ توتونچیان .)9333 ،بهشتیان
( )9333نیز اختالف بین کودکان را ناشی از حس حسادت بین آنها میداند .حسادت در
کودکان زمانی به وجود می آید که کودک احساس کند که برای کسب توجه و رفع نیازهایش
توسط والدین رقیبی پیدا کرده است .حسادت در کودکان از اوایل  95ماهگی شروع و به
تدریج بر میزان و شدت آن افزوده میشود .اوج حسادت در سنین بین  2تا  1سالگی است،
1. Spangin & Richardson
2. Dreikurs
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عمدتاً حسادت کودک پس از  5سالگی کم میشود چون در این سن میزان تعامالت کودک
بیشتر شده؛ به عالوه مهارتهای شناختی کسب میکند ،بنابراین میتوان اینگونه استنباط نمود
که تعارض و درگیری بین کودکان در سنین اولیه به شکلی خفیف ،امریست طبیعی که به
تدریج از شدت آن کاسته میشود.
به اعتقاد متخصصان تربیتی رفتار نابهنجار کودکان بیشتر نشانهای از اختالل در تعامالت
خانواده است و نباید صرفاً حاصل وضعیت فردی معرفی نمود .خانواده در عملکرد خود به
عنوان یک نظام اجتماعی باعث میشود که اعمال و رفتار مطلوب و نامطلوب هر یک از اعضاء
بر دیگری تأثیر گذاشته و از آن تأثیر بپذیرد (نوابینژاد و همکاران .)9311 ،بی عدالتی و
تبعیض بین فرزندان ،مقایسۀ آنها با دیگران و نادیده گرفتن تفاوتهای فردی آنها ،اعمال
شیوه هایی همچون تنبیه ،از جمله واکنش منفی و نادرست والدین به این شرایط است که باعث
تشدید و در مواردی تثبیت رقابت و حسادت بین فرزندان میشود.
خانواده اولین و مهمترین نهادی است که افراد به شکل معمول در آن با شیوههای زندگی
جمعی ،تفاهم و سازگاری با دیگران آشنا میگردند .سالمت روانی کودکان به طور عمده
نتیجهی تربیت و پرورش آنهاست .در حال حاضر برآورد همهگیر شناختی مؤید این نکته
میباشد که خانوادهی نابهنجار علت اصلی ایجاد مشکالت هیجانی و رفتاری است .حجم
انبوهی از پیشینههای پژوهشی بر خانواده به عنوان عامل پیشبینی کننده مشکالت رفتاری
کودکان و نوجوانان تمرکز یافته است .در این میان تربیت و فرزندپروری والدین ،یکی از
مهمترین عوامل تحول و پایداری مشکالت رفتاری فرزندان قلمداد میشود (گاالرین و آلونسو
اربیول ،2992 ،9لعی فاز و عسکری 9313 ،و لطفی عظیمی.)9331 ،
چنانچه گفته شد حسادت و درگیری بین کودکان در یک دورهی سنی معین امری طبیعی
در هر خانواده است که با گذشت زمان و مداخلهی صحیح والدین اصالح پذیر است .آنچه در
این رابطه مهمتر جلوه میکند واکنش والدین به این موضوع است که بر تداوم و حتی شدت
1. Gallarin & Alonso-Arbiol
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اختالفات نسبت به خواهر و برادرها ،نقش محوری دارد .والدین راهکارهای متفاوتی را برای
مدیریت تعارضات کودکان به کار میبرند .والدین در درجهی اول سعی میکنند جلوی
تعارض و درگیریهای کودکان را گرفته و به آنها پند و اندرز دهند و گاهی اوقات هر دو
کودک را تنبیه و جریمه میکنند .پاسخ والدین به تعارض کودکان به شدت این اختالفات
بستگی دارد (رسچیا .)2991 ،9به عقیده پاترسون )2992( 2رابطه والدین با فرزندان نقش اساسی
در چگونگی ارتباط فرزندان با خواهر و برادرهایش دارد .تعارضات بین والدین و فرزندان نیز
از عواملی است که میتواند زمینه ساز سرایت تعارضات خانوادگی در روابط بین همشیرهها
شود .بررسیهای رایس وبر )2999( 3نشان داد که تعارضهای والدین با فرزندان -پدر با
نوجوان و مادر با نوجوان_ بر شدت تعارضهای بین خواهر و برادرها مؤثر است .بنابراین رابطه
والدین با فرزندان و سایر اعضای خانواده را میتوان به عنوان نظام یا شبکهای دانست که در
کنش متقابل با یکدیگر هستند این نظام به طور مستقیم و غیرمستقیم ،از طریق الگوهای
فرزندپروری والدین بر کودکان تأثیر میگذارد .در این پژوهش نیز شیوهی فرزندپروری به
عنوان کارکرد کنترلی والدین و یکی از عوامل تعیینکنندهی الگوی رفتاری کودکان در
ارتباط با مسئله پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
الگوهای فرزندپروری والدین بنا به نتایج پژوهشهای مختلف با متغیرهای گوناگونی در
ارتباط است از جمله میتوان به ،پختگی قضاوتهای اخالقی فرزندان (بویز و آلن،)9113 ،1
مهارتهای اجتماعی و پختگی در تعامل (روپنارین ،کریشنا کومار ،دوگان و اوانس،)2991 ،5
سالمت روانی فرزندان (دوایری و منشر2991 ،1؛ زهرا کار ،)9331 ،رفتار پرخطر نوجوانان

1. Recchia
2. Patterson
3. Rreese- Weber
4. Boyes & Allen
5. Roopnarine , Krishnakumar, Dogan & Evans
6. dwairy & menshar.
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(کتورا ،)2993 ،9اختالالت شخصیت (چایب و لوری ،)29932 ،اضطراب (گستل ،لگررزتی و
السون ،)2991 ،3افسردگی و تابآوری (تزویر و زهید ،)2991 ،1خشونت (الو ،شاپکا ،و
السون 2999 ،5و کارمان ،هاسا ،توجیل ،آکن ،دکوویس ،)2999 ،پرخاشگری در رابطه بین
کودکان و نوجوانان (کاواباتا ،لِنک ،تسنگ ،مارینوس ،ایجزندور وکریک ،)2999 1اختالالت
سلوک در نوجوانان (رضائیان و همکاران ،)9335 ،احساس تنهایی (لعی فاز و عسکری،
 ،)9331خودپنداره و مکان کنترل کودکان (پورعبدلی ،کدیور و همایونی ،)9313 ،سازگاری
اجتماعی (نوابخش و فتحی )9333 ،و مباحثه طلبی (احمدی ،پاکدامن و حیدری )9319 ،اشاره
نمود.
هوور ،اوتن ،ویرس ،و انگلس )2999( 1الگوهای فرزندپروری را مجموعهای از رفتارهایی
تعریف میکند که تعیینکننده ارتباطات متقابل والد -فرزند در موقعیتهای متفاوت و
گستردهای است ،و این گونه فرض میشود که موجب ایجاد یک فضای تعاملی گسترده
میگردد .بامریند )9119( 3در نامگذاری سبکهای فرزندپروری از نامهای مستبد ،مقتدر ،و
سهلگیر استفاده کرد .براساس نظریه بامریند ،سبکهای فرزندپروری به عنوان واسطهی
متغیرهای هنجاری و جامعه پذیری کودکانشان عمل میکند .والدین مقتدر مقررات سختی را
برای فرزندانشان وضع میکنند و در اجرای آنها پافشاری دارند .این والدین فرزندان را به
استقالل تشویق میکنند ،آنها را هدایت و کنترل نموده ،با استدالل منظور خود را برای
فرزندان بیان میکنند و فرزندان را در دستیابی به اهدافی که خود برای آنها تعیین کردهاند،
یاری میرسانند .والدین سهلگیر به فرزندانشان بیش از حد توجه میکنند و از آنها انتظارات
1. Catuara
2. Lori and Chaib
3. Gastel, Legerstee & Ferdinand
4. Tazvin�Zahid.
5. Law, Shapka, & Olson
6. Kavabata, Lenneke, Tseng, Marinus, Ijzendoorn, Crick
7. Huver, R.M.E. Otten, R. De Vries, H. Engels, R.C.M.E.
8. Bamrind,D
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کمی دارند .این والدین اغلب به فرزندان آزادی و اختیار زیادی میدهند ولی اهداف و
انتظارات روشنی برای آنان ترسیم نمیکنند .والدین مستبد انتظار بسیار باالیی از فرزندان خود
دارند و در ارتباط با فرزندان عواطف اندکی نشان میدهند .این والدین لزومی به ارائهی دلیل
برای دستورات خود نمیبینند و بر اطاعت و احترام بیچون و چرای فرزندان تأکید دارند.
نتایج پژوهشهای کاواباتا و همکاران ( )2999نشان میدهد که سبک والدینی حمایت
کننده و گرم با رابطهی مثبت بین فرزندان در خانواده در ارتباط است .نوابخش و فتحی ()9319
در مطالعهی ارتباط شیوههای فرزندپروری و سازگاری اجتماعی نوجوانان نشان دادند که
کودکانی که با سبک فرزندپروری مقتدرانه بزرگ شدهاند به طور معناداری سازگاری
اجتماعی بیشتری در ارتباط با محیط نشان میدهند؛ پاترسون )2992( 9و بلینگ و بلسکی

2

( )9112نیز در پژوهش خود نشان دادند که شیوهی فرزندپروری سختگیرانه با کیفیت پایین
رابطه فرزندان ارتباط دارد .رفتار و سبک فرزندپروری خشونتآمیز والدین باعث افزایش میزان
پرخاشگری در روابط کودکان میشود (کارمان ،هاوس ،تویجل ،آکن و دکوویس.)2999 ،3
پژوهش اوکین ،فریک و بودین )2991( 1حاکی از آن است که تنبیه فیزیکی کودکان منجر به
ایجاد مشکالت رفتاری و هیجانی در کودکان میشود .فار )2999( 5کسانی که فرزندان خود را
به خاطر درگیری با خواهر و برادرانشان تنبیه میکنند یا از تکنیکهای استبدادی استفاده
میکنند به نظر میرسد که این الگوی برخورد موجب تشدید تعارضهای موجود در بین
فرزندان میشوند  .از سوی دیگر اجازه دادن به خود فرزندان برای رفع تعارضات و کنار آمدن
با هم نیای خود ،به پرورش روابط نزدیک کودکان کمک میکند .همچنین بهترین شاخص

1. Patterson
2. Voling & Belsky
3. Karreman, Haas, Tuijl, Aken , & Dekovic
4. Aucoin, Frick & Bodin
5. Farah
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پیشبینی رابطهی خواهر و برادری را مقدار زمانی میداند که والدین با فرزندان خود صرف
میکنند.
عوامل مختلفی با دعوای بین خواهر و برادرها در ارتباط است .والزر )9111( 9جنسیت را
یکی از فاکتورهای کلیدی در روابط بین همنیاها معرفی میکند .به اعتقاد کانیدیس)9131( 2
دخترها بیشتر از پسرها احساسات خود را در روابط بروز میدهند .پسر بچههایی که خواهر
بزرگتر دارند در مقایسه با پسر بچههایی که برادر بزرگتر دارند کمتر پرخاشگراند و رفتار
مالیمتری دارند (بریم9153 ،3؛ کوخ .)9119 ،1چاین لیو )2991( 5نیز در پژوهش خود بین
جنسیت و میزان تعارضات خواهر -برادری رابطهی معنادار مشاهده نمود .نتایج نشان دادند که
تعارضات بین برادر با برادر و برادر با خواهر ،فراوانی و شدت بیشتری نسبت به تعارضات بین
دو خواهر دارد .در ارتباط بین جنسیت و تعارضات بین کودکان نیز والدین عاملی تأثیرگذاراند.
والدین در درگیری بین کودکانشان بیشتر با فرزندان بزرگتر برخورد میکنند و به احتمال
قوی فرزندان پسر را به خاطر درگیری با خواهرانشان تنبیه میکنند ،تنبیه والدین که با هدف
کاهش درگیریها اعمال است ،خود منجر به افزایش اختالفهای بین کودکان میشود.
همچنین نتایج نشان داد که پرخاشگری علیه خواهر و برادرها زمانی شایعتر است که تفاوت
سنی بین آنها سه یا کمتر از سه سال باشد .دختران بیشتر با پسران اختالف دارند و درگیری
فیزیکی بین کودکان هم جنس بیشتر اتفاق میافتد .پسران در مقایسه با دختران از درگیریهای
فیزیکی بیشتر از دختران استفاده میکنند و دختران بیشتر به صورت لفظی درگیر میشوند ،به
ویژه زمانی که با برادران خود تعارض داشته باشند کمتر از الگوی فیزیکی استفاده میکنند
(فلسون و روسو.)2993 ،1
1. Walzer
2. Connidis
3. Brim
4. Koch
5. Chien liu
6. Felson & russo
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مطالعات طولی دان و کندریک ( ،)9132استیل ول ( )9133نشان میدهد که تعاملهای
میان خواهر و برادرها در طول زمان ثابت است .کودکانی که با خواهر و برادرهای خود از
ابتدای تولد رفتار دوستانهای داشتهاند سه یا چهار سال بعد نیز همین رفتار دوستانه را نسبت به او
نشان میدادند و کودکانی که از همان آغاز تولد خواهر یا برادر خود به او بیاعتنا بودهاند در
چند سال بعد رفتار پرخاشگرانهای با او داشتند (نقل از ماسون ،کیگان ،هوستون و کانجر،
ترجمه یاسایی .) 9339 ،کیفیت تعامالت اولیه بین خواهران و برادران ممکن است در رفتار آتی
کودکان تأثیرات دائم داشته باشد .روابط خصمانهی خواهر و برادرها در سه و چهار سالگی با
رفتار ضد اجتماعی در پنج سال بعد رابطه دارد .برعکس روابط نزدیک و محبتآمیز بین
خواهر و برادرها باعث افزایش خصوصیات و واکنشهای مطلوب بین آنها میشود؛ از جمله
برقراری ارتباط و حساسیت اجتماعی ،همکاری و درک قوانین و نقشهای اجتماعی (ریچمون،
گراهام و استیونسون .)9132 ،9رفتارهای پرخاشگرانهی کودکان در صورتی که علتیابی و به
شیوۀ مطلوبی بررسی و حل نشود ،الگوی رفتاری فرزندان را در آینده شکل خواهد داد و بر
رفتار و خلق و خوی آنها تأثیر گذاشته و در آینده افرادی تند خو ،عصبی ،و بد اخالق خواهند
شد (بهشتیان .)9333 ،بنابراین ،چنین پیامدهای آسیبزایی اهمیت مسئلۀ مورد پژوهش را روشن
می سازد .کودکی دوران بسیار حساسی است ،در واقع در این دوران ،پایه و اساس رفتارهای
دوران بزرگسالی گذاشته می شود .همچنین ،انعطاف و تغییر در این سنین کودکی بیشتر است.
در صورتی که اختالالت کودکان هرچه سریعتر زمینهیابی شود و متعاقب آن مداخالتی
صورت گیرد احتمال بهبود و اصالح رفتارهای مخرب کودکان بیشتر خواهد بود .رفتار و
عادات کودکان ثابت نیستند و همراه با رشد کودکان و با توجه به ویژگیهای فردی و محیطی
تغییر پیدا میکنند .در کنار این موارد ،رفتاری وجود دارد که کودکان یاد میگیرند و به تدریج
وارد شخصیت آنان میشود (خدا کرمی .)9319 ،همچنین بررسیها نشان میدهند که آموزش
والدین میتواند به تغییر روش تربیتی والدین و بهبود مشکالت رفتاری فرزندان بیانجامد.
1. Richman, Graham & Stevenson
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هدف پژوهش حاضر بررسی توان پیشبینی سبکهای فرزندپروری والدین و جنسیت
کودکان به عنوان متغیرهای پیشبینیکنندهی میزان اختالف و تعارض با خواهر و برادرها
میباشد.
با توجه به اهداف مطرح شده فرضیات زیر قابل طرحاند.
 -9بین سبکهای فرزندپروری پدر و مادر و تعارض دختر با خواهر رابطه وجود دارد.
 -2بین سبکهای فرزندپروری پدر و مادر و تعارض دختر با برادر رابطه وجود دارد.
 -3بین سبکهای فرزندپروری پدر و مادر و تعارض پسر با خواهر رابطه وجود دارد.
 -1بین سبکهای فرزندپروری پدر و مادر و تعارض پسر با برادر رابطه وجود دارد.
 -5بین دختران و پسران از نظر تعارض با برادر تفاوت وجود دارد.
 -1بین دختران و پسران از نظر تعارض با خواهر تفاوت وجود دارد.

جامعه و روش نمونهگيری
بدین دلیل که رابطهی سبکهای فرزندپروری و جنسیت با اختالف بین هم نیاها ،بدون
دستکاری و کنترل بر آنها مورد بررسی قرار میگیرند ،در این پژوهش از روش مطالعهی
پس رویدادی استفاده شد .جامعه آماری شامل دانشآموزان دختر و پسر ،مدارس دولتی ،مقطع
راهنمایی شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی  19-19میباشد .نمونهی موجود از روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شد .بدین صورت که از بین مدارس هرکدام از دو
منطقهی آموزشی دو مدرسهی دخترانه و دو مدرسهی پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شد و
در مرحلهی بعد از هر مدرسه سه کالس با توجه به پایهی تحصیلی آنها انتخاب گردید .سپس
با مراجعه به این کالسها ابتدا دانشآموزانی را که هم پدر و هم مادر در خانواده حضور داشته
و حداقل یک خواهر یا یک برادر داشتند مشخص و پرسشنامهها بین آنان توزیع شد .از هرکدام
از این دانشآموزان خواسته شد یک پرسش نامه رابطه با خواهر یا رابطه با برادر و در صورت
داشتن خواهر و برادر ،هر دو پرسشنامه را تکمیل نمایند ،به هرکدام از آنها دو پرسشنامه سبک
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فرزندپروری به همراه یک پرسشنامه جمعیت شناختی داده شد تا پس از تکمیل توسط پدر و
مادر ب رگردانده شود .حجم نمونه نیز با توجه به میانگین حجم پیشینههای موجود در این زمینه
تعیین شده است .فایت )2991(9در پژوهشی تحت عنوان تعارض و سلطه در روابط خواهر و
برادرها ،تعداد  19خانواده ،الیدج ( )2999در بررسی استراتژیهای والدین در حل تعارضات
بین کودکان در دورهی دوم کودکی تعداد  11خانواده ،ریچموند )2995( 2با مطالعهی الگوی
تعامل والدین با فرزندان و تأثیر آن بر الگوی تعامل بین فرزندان خانواده تعداد  933خانواده و
چاین لیو )2991( 3تعداد 12خانواده را به منظور بررسی رابطهی بین تعارضات زناشویی و
تعارضهای خواهر -برادری مورد مطالعه قرار داند .پس از جمع آوری و حذف پرسشنامههای
ناقص اطالعات  921خانواده قابل استفاده بودند.
اطالعات مورد نیاز از طریق چهار پرسشنامه جمعآوری شد .پرسشنامه روابط خواهر و
رابطه با برادر IBR 1و  ،RISپرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامرید و یک پرسشنامه جمعیت
شناختی.
الف)شاخص رابطه با برادر و رابطه با خواهر :5توسط والتر دابلیو ،هودسون ،گوردون مک
نیل و جی دییر کس 1طراحی شده است .شاخص رابطه با برادر و رابطه با خواهر دو ابزار 25
سؤالی است که برای اندازهگیری میزان یا شدت مشکالت فرد در رابطهی او با برادران و
خواهران تدوین شده است .ابزارها یکساناند به جز اینکه بسته به شخص مورد نظر فرد ،از
کلمهی خواهر یا برادر استفاده میکند .این ابزار به ویژه برای کودکان سن  92سال به باال
طراحی شده است .نمرهگذاری آن براساس مقیاس لیکرت و به صورت  1گزینهای در نظر
گرفته شده است .اولین برش نمرهی  )â 5(39است که نمرات کمتر از آن نشانهی عدم مشکل
1. Faith
2. Richmond
3. Chien Liu
 -1اقتباس از دکتر باقر ثنایی
)5. Index of brother and sister Relations( IBR and ISR
6. Walter W. Hudson�Gordon MacNeil and j.Dierks
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بالینی جدی در این زمینه است .دومین نمره برش  19است .نمرات باالتر از این نقطه تقریباً
همیشه داللت بر این دارند که فرد در این رابطه استرس شدیدی احساس میکند و احتمال
بارزی وجود دارد که برای حل مشکل فی مابین نوعی خشونت در این رابطه مورد استفاده است
(ثنایی .)9331 ،برای ارزیابی اعتبار آزمون شاخصهای ارتباط با برادر و خواهر با آلفای 9/19
از همسانی فوقالعادهای برخوردار است .شاخصهای رابطه با برادر و خواهر با ضریب روایی
 9/19یا بیشتر ،از روایی محتوایی ،عاملی و سازهای برخوردار است(.ثنایی.)9331 ،
ب) پرسشنامه شیوههای فرزندپروری بامرید :9این پرسشنامه در سال  9131توسط دایانا
بامرید ساخته شده است .این پرسشنامه حاوی  39جمله است ،که  99جملهی آن مربوط به شیوه
فرزندپروری سهلگیرانه99 ،جمله مربوط به شیوه مستبدانه و  99جمله نیز به شیوه اقتداری
اختصاص دارد و به ترتیب از  9-1نمرهگذاری میشود .با جمع نمرات مربوط به هر شیوه سه
نمره مجزا بدست میآید (زهراکار.)9331 ،
زهراکار( )9331میزان پایایی این پرسشنامه را با روش بازآزمایی  9/39برای شیوه
فرزندپروری سهلگیرانه 9/31 ،برای شیوۀ استبدادی و  9/13برای شیوه اقتداری به دست آورده
که ضریب پایایی مناسبی هستند .بامرید برای بررسی اعتبار از روش اعتبار افتراقی استفاده کرد
و نشان داد که مستبد بودن مادران رابطۀ معکوس ( )-9/33با سهلگیری و رابطه ( )-9/13با
رفتار اقتداری دارد .در ایران نیز اسفندیاری ( )9313روایی این آزمون را طبق نظر صاحب
نظران روانشناسی گزارش داده و ذکر کرده که از روایی باالیی برخوردار است و پایایی این
آزمون را برای شیوههای سهلگیرانه  ،9/11برای شیوه استبدادی  9/11و برای شیوۀ اقتداری
 9/13گزارش کرده است ( به نقل از زهراکار.)9331 ،
یافتهها :اطالعات موجود در جدول شماره ( )9از  15دانشآموز دختر و  51دانشآموز
پسر در مقطع تحصیلی راهنمایی بدست آمده است که دامنۀ سنی آنها بین  93تا  91سال است.

1. Bumrid
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از بین دختران  13نفر پرسشنامه رابطه با برادر و  52نفر رابطه با خواهر را تکمیل نمودهاند و از
بین پسران  11نفر سؤاالت رابطه با برادر و  51نفر رابطه با خواهر را پاسخ گفتهاند.
جدول  .1اطالعات حاصل از پرسشنامه روابط خواهر -برادری به تفکيک جنسيت
دختر
پسر

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

رابطه با برادر

13

59/95

9./319

رابطه با خواهر

52

11/13

9/322

رابطه با برادر

11

19/11

9/993

رابطه با خواهر

51

12/91

9/991

در این جدول اطالعات مربوط به فراوانی هرکدام از طبقهها به همراه میانگین و انحراف
استاندارد آمده است.
جدول  .2اطالعات سبکهای فرزندپروری پدر و مادر.

مادر

پدر

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فرزندپروری سهل گیرانه

999

91/13

1/93

فرزندپروری سخت گیرانه

999

91/12

1/99

فرزندپروری اقتداری

999

23/51

5/51

فرزندپروری سهل گیرانه

991

91/53

1/95

فرزندپروری سخت گیرانه

991

91/33

1/92

فرزندپروری اقتداری

991

23/12

5/52

در جدول شماره  2اطالعات مربوط به سبک های فرزندپروری به تفکیک برای هر کدام
از والدین نشان داده شده است .این اطالعات مربوط به  999نفر مادران و  991نفر از پدران
است .در جدول بعدی ماتریس همبستگی روابط خواهر -برادری و سبک فرزندپروری والدین
آمده است.
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جدول  .3همبستگی بين سبکهای فرزندپروری و روابط خواهر -برادری

رابطه

با

برادر

استبدادی مادر

سهل گیر مادر

اقتداری مادر

استبدادی

سهل گیر

اقتداری پدر

پدر

پدر

*-9/931

-9/991

**-9/331

-9/913

9/992

**-9/319

9/95

9/211

9/992

9/513

9/315

9/993

sig

خواهر
رابطه

r

فرزندپروری

فرزندپروری

فرزندپروری

فرزندپروری

فرزندپروری

فرزندپروری

با

r

-9/211

-9/951

-9/321

-9/992

9/959

-9/319

sig

9/991

9/191

9/999

9/325

9/931

9/999

**

**

**

** �ã 9/99 , *�ã /95

جدول ( )3ماتریس همبستگی بین متغیرهای موجود در پژوهش را نشان میدهد .براساس
این نتایج شیوههای فرزندپروری اقتداری و سختگیرانه با میزان اختالف و درگیری بین
کودکان رابطۀ معکوس دارد .یعنی هرچقدر والدین در برخورد با فرزندان از الگوهای
سختگیرانهتر استفاده میکنند ،فرزندان تعارضات کمتری با همنیاهای خود گزارش دادهاند.
بین سبک فرزندپروری سهلگیرانه و تعارضات بین همنیاها رابطهی معناداری گزارش نشده
است .برای تعیین سهم هر یک از متغیرها در تبیین میزان درگیری با خواهر و برادر از روش
تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد .فرضیات به تفکیک و با تبیین سهم هرکدام از
متغیرهای پیشبین در متغیر مالک آمده است.
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جدول  .4خالصۀ رگرسيون گام به گام مربوط به شيوههای فرزندپروری پدر و مادر وتعارض
دختر با خواهر
گامهای تحلیل
9

متغیرهای وارد شده
فرزندپروری دموکراتیک

R2

تعدیل شدهR2

�

F

sig

9/925

9/995

-/352

3/159

9/993

مادر
2

فرزندپروری دموکراتیک

9/213

-9/193

9/211

3/315

9/999

مادر
-9/311

فرزندپروری استبدادی مادر

فرضیۀ اول :بین سبکهای فرزندپروری پدر و مادر و تعارض دختر با خواهر رابطه وجود
دارد .در گام اول تحلیل رگرسیون ،فرزندپروری اقتداری مادر به تنهایی  9/92از تغییرات
مربوط به تعارض با خواهر را تبیین میکند .در گام دوم فرزندپروری استبدادی مادر به همراه
متغیر قبلی  9/21از تغییرات را تبیین میکند .با توجه به ضریب استاندارد� (بتا) ضریب هر یک
از متغیرها در معادلهی پیش بینی تعارض دختر با خواهر به ترتیب  9/35و  9/1است .این نتایج
نشان میدهد مادران قدرت نفوذ بیشتری بر دختران خود دارند ،همچنین الگوی فرزندپروری
دموکراتیک مادر همبستگی بیشتری با کنترل روابط بین فرزندان دارد .هرچه مادر به صورت
اقتداریتر برخورد نماید ،دختران تعارضات کمتری را نسبت به خواهران خود گزارش دادهاند.
جدول  .5خالصۀ تحليالت رگرسيون گام به گام شيوههای فرزندپروری پدر و مادر و تعارض بين
خواهر با برادر
گامهای تحلیل

متغیرهای وارد شده

R2

تعدیل شده R

�

F

sig

9

فرزندپروری دموکراتیک

9/291

9/912

-/155

91/911

9/9999

2

پدر
2

فرزندپروری دموکراتیک

9/211

9/252

-9/192

پدر
فرزندپروری استبدادی مادر

-9/211

99/213

9/9999
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فرضیۀ دوم :بین سبکهای فرزندپروری پدر و مادر و تعارض دختر با برادر رابطه وجود
دارد .قویترین عامل پیشبینی کنندۀ تعارضات دختر با برادر سبک فرزندپروری اقتداری پدر
است .الگوی فرزندپروری اقتداری پدر با اختالف و درگیری بین دختران و برادرشان رابطۀ
معکوس دارد .فرزندپروری پدر با ضریب بتای  ،9/15به تنهایی  9/2از تغییرات تعارض دختر با
برادر را تبیین میکند .در گام دوم فرزندپروری استبدادی مادر با ضریب بتای  9/21به همراه
متغیر قبلی  9/21از تغییرات متغیر مالک را تبیین میکند .سایر متغیرها به دلیل نقش و تأثیر کم
از مدل پیشبینی حذف شدهاند.
جدول  .6خالصه الگو رگرسيون گام به گام مربوط به متغيرها (متغير پيشبينی شونده :تعارض بين
پسر با خواهر)
گامهای تحلیل

متغیرهای وارد شده

R2

تعدیل شدهR2

�

F

sig

9

فرزندپروری دموکراتیک

9/215

9/215

-/591

93/111

9/999

پدر
2

فرزندپروری دموکراتیک

9/313

9/391

-9/555

1/113

9/9999

پدر
فرزندپروری استبدادی مادر

-9/232

فرضیۀ سوم :بین سبکهای فرزندپروری پدر و مادر و تعارض پسر با خواهر رابطه وجود
دارد .فرزندپروری دموکراتیک پدر در گام اول به تنهایی  9/21از تغییرات متغیر مالک را
پیشبینی میکند .در گام دوم فرزندپروری استبدادی مادر به همراه متغیر اول  9/3از تغییرات را
تبیین میکند  .ضریب بتا که بیانگر سهم هرکدام از متغیرها در تبیین تغییرات متغیر وابسته است
به ترتیب  -9/59و 9/23است.
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جدول  .7خالصۀ الگوی رگرسيون گام به گام مربوط به متغيرها (متغير پيشبينی شونده :تعارض
پسر با برادر)
گامهای تحلیل

متغیرهای وارد شده

R2

تعدیل شدهR2

�

F

sig

9

فرزندپروری دموکراتیک

9/993

9/931

-/323

1/531

9/931

پدر

فرضیۀ چهارم :بین سبکهای فرزندپروری پدر و مادر و تعارض پسر با برادر رابطه وجود
دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد تنها عامل پیشبینیکنندۀ قوی در ارتباط با شیوههای
فرزندپروری والدین و تعارض برادر با برادر ،الگوی فرزندپروری دموکراتیک پدر است که با
ضریب بتا  9/3، -9/32از تغییرات متغیر مالک را پیشبینی میکند.
جدول  .8ارتباط جنسيت با تعارض خواهر -برادر
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

t

df

sig

رابطه با

دختر

52

11/13

9/11

-2/933

991

9/931

خواهر

پسر

51

12/91

2/13

رابطه با برادر

دختر

13

59/95

9/11

پسر

11

19/11

2/21

-2/12

992

9/999

فرضیۀ پنجم :بین دختران و پسران از نظر اختالف با خواهر تفاوت وجود دارد .نتایج
آزمون  tنشان میدهد که بین میانگین دو گروه پسر ( )12/91و دختر ( )11/13با اطمینان 15
درصد تفاوت وجود دارد .به عبارتی دختران بیشتر از پسران میزان اختالف با خواهران خود را
گزارش دادهاند.
فرضیۀ ششم :بین دختران و پسران از نظر اختالف با برادر تفاوت وجود دارد .نتایج آزمون
 tنشان میدهد که دختران به احتمال  11درصد با نمرۀ میانگین ( )59/95بیشتر از پسران با نمرۀ
میانگین ( )19/11با برادران خود اختالف دارند .همچنین نتایج نشان میدهد که پسران بیشتر
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اختالف با برادران کوچکتر و دختران بیشتر اختالف با برادران بزرگتر و خواهران
کوچکتر از خود را گزارش دادهاند.

بحث و نتيجهگيری
از مجموع نتایج تحلیالت رگرسیونی میتوان نتیجه گرفت که سبک فرزندپروری اقتداری پدر
و مادر قویترین عامل پیشبینی کنندۀ تعارضات بین کودکان است .وقتی والدین از الگوهای
اقتداری در تربیت فرزندان استفاده میکنند عوامل ایجادکنندۀ تعارضها و اختالف بین آنها
کاهش میابد .بنابراین یافتهها تاییدکنندهی فرضیههای اول ،دوم ،سوم و چهارم بوده و همسو با
یافتههای پژوهشهای پاترسون ( ،)2992ویلینگ و بلسکی ( ،)9112کاواباتا و همکاران ()2999
و فتحی ( )9319است که نشان دادهاند سبک والدینی حمایت کننده و گرم با رابطۀ مثبت بین

فرزندان در خانواده در ارتباط است.
عالوه بر این نشان میدهد که الگوی فرزندپروری والد همجنس با کودک قدرت بیشتری
در کنترل و پیشبینی تعارضهای بین فرزندان را دارد .فرزندپروری اقتداری پدر قویترین
عامل پیشبینی کننده روابط بین برادران است .تعارضات بین دو خواهر بیشتر تحت تأثیر الگوی
فرزندپروری مادران است ،مادران به احتمال قویتری بر دختران خود نفوذ دارند و پدران بر
پسران خود .نکتهی دیگر اینکه فرزندپروری سختگیرانۀ مادر نیز میتواند پیشبینی کنندۀ
تعارضات کمتر بین دو خواهر و خواهر با برادرش باشد .در توجیه این نکته میتوان اینگونه
استدالل نمود که سختگیریهای مادر نسبت به فرزندان ممکن است رابطۀ عاطفی مادر با
فرزندان را کمتر کند و این شرایط باعث شود خواهران و برادران بیشتر به همدیگر نزدیک
باشند و عوامل تعارض آمیز بین آنها کاهش یابد.
در ارتباط با فرضیههای پنجم و ششم ،یافتههای این پژوهش تفاوت در تعارض بین همنیاها
را نشان میدهد ولی این تفاوت برخالف نتایج تحقیقات چاین لیو ( )2991است که نشان داد
تعارضات بین برادر با برادر و برادر با خواهر فراوانی و شدت بیشتری نسبت به تعارضات بین دو
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خواهر دارد .در توجیه تفاوت بین دختران و پسران از نظر اختالف با هم شیرها میتوان گفت
که این یافتهها با تحقیقات کانیدیس( )9113همسو است .به اعتقاد کانیدیس دختران بیشتر از
پسران احساسات خود را در روابط بروز میدهند .در ارتباط بین جنسیت و تعارضات بین
کودکان ،والدین عامل تأثیرگذاری هستند .والدین در درگیری بین کودکانشان بیشتر از
کودکان کوچکتر حمایت نموده و با فرزندان بزرگتر برخورد میکنند .ولی برخالف
اظهارات چاین لیو( )2991که معتقد است والدین به احتمال قویتر فرزندان پسر را به خاطر
درگیری با خواهرانشان تنبیه میکنند؛ به نظر میرسد در نمونۀ بررسی شده والدین در اختالف
بین فرزندان بیشتر از پسران حمایت میکنند .میتوان گفت با توجه به فرهنگ جامعه ما و به
ویژه در فرهنگهای سنتی والدین بین دختران و پسران تفاوتهایی قائل میشوند و بیشتر
فرزندان پسر را مورد توجه قرار میدهند ،این تبعیضها و تفاوتها زمینهساز ناسازگاری و
مشکل در روابط بین فرزندان خواهد بود .تبعیض بین کودکان باعث ایجاد حس رقابت و
حسادت در کودکان میشود .والدین باید در برخورد با موقعیتهای نابرابر بتوانند کودکان را
نسبت به این شرایط قانع کنند .برای کاهش دعوا و اختالفهای بین خواهر و برادران الزم است
کنترل و نظارت به همراه شیوههای متقاعدسازی بر رفتار والدین حاکم باشد .یعنی والدین در
هر زمان از رفتار کودکان آگاه باشند ،رفتار انحرافی آنها را تشخیص دهند و سپس با
روشهای متقاعد سازی از جمله گفت و گو و آگاه سازی و روابط گرم و توأم با پذیرش با
فرزندان برخورد کنند .کنترل و نظارت والدین و محدود کردن آزادی مکمل یکدیگر باشند.
چنانچه قبالً گفته شد اختالف بین همنیاها یک امر بدیهی است ولی آنچه این موضوع را
مسئله ساز میسازد تداوم و تبدیل شدن آن به یک مشکل پایدار است که حاصل الگوی
واکنش والدین با این مسئله است .با توجه به این پژوهش یکی از عوامل تعیین کنندۀ نقش
والدین الگوهای فرزندپروری و واکنش به تفاوتهای جنسیتی بین فرزندان است .آموزش
الگوهای فرزندپروری به والدین و نحوه برخورد با تعارضات بین کودکان و در نظر گرفتن
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تفاوتهای فردی و جنسیتی میتواند در کاهش عوامل زمینهساز اختالف و درگیری بین
کودکان نقشی مؤثر داشته باشد.
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