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 Purpose: The present research was conducted with the aim of 

predicting love styles based on perceived parenting styles in 

2020. 

Materials and Methods: The statistical population of this 

research included all married people in Tehran, the number of 

sample members is 150 people, who were selected by two-

stage random sampling in the first stage and non-random in 

the second stage. The main data of this research was obtained 

by using Hendrick and Hendrick's (1986) love attitude scale 

questionnaires and Buri's (1991) perceived parenting style. In 

data analysis, descriptive statistics and inferential statistics, 

Pearson's correlation coefficient and multivariate regression 

were used using SPSS-23 software. 

Findings: The results of the research, through correlation and 

regression tests, indicated that the permissive parenting style 

does not predict any of the love styles. On the other hand, 

authoritarian parenting style predicts sensual love in a negative 

way and romantic and friendly love styles in a positive and 

meaningful way, and autocratic parenting style predicts 

romantic and selfless love styles in a negative way and actress 

love in a positive and meaningful way. 

Conclusion: Therefore, by teaching this type of parenting 

style to parents, it is possible to help them to love in the future 

of their children. 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

سبک با شده ادراک فرزندپروری های سبک رابطه

زوجین در ورزیعشق های  

 1اجرآباد پور غنی طاهره
 رودهن، واحد روانشناسی، گروه خانواده، مشاور ارشد کارشناسی

 . ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه
 

 *2رستگاری پیمان
 اسالمی، آزاد دانشگاه حسابی، پروفسور واحد روانشناسی، گروه

 (.مسئول نویسنده) ایران تفرش،
 

 3ترکمان سمیه
 زادآ دانشگاه روانشناسی، گروه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناسی

 .ایران تهران، پزشکی، واحد اسالمی،
 

 4 زاده کریم جمیله
 نجف واحد روانشناسی، گروه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناسی

 .ایران آباد، نجف اسالمی، آزاد دانشگاه آباد،
 

  دهیچک
 بر ورزیعشق هایسبک بینیپیش هدف با حاضر پژوهش: هدف
 .شد انجام 1399 سال در شده ادراک فرزندپروری هایسبک اساس
 متاهل افراد کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه :ها روش و مواد
 شده گرفته نظر در نفر 150 نمونه اعضای تعداد که بود تهران شهر
 تصادفی اول یمرحله در ایمرحله دو گیرینمونه صورت به که

. شدند انتخاب دسترس در غیرتصادفی دوم یمرحله در و ایخوشه
 مقیاس ایه پرسشنامه از استفاده با پژوهش این اصلی اطالعات

 فرزندپروری سبک و( 1986) هندریک و هندریک عشق به نگرش
 اطالعات تحلیل و تجزیه در. آمد بدست( 1991) بوری شده ادراک

 و پیرسون همبستگی ضریب استنباطی آمار و توصیفی آمار از
 استفاده SPSS-23 افزارنرم از استفاده با متغیره چند رگرسیون

 .شد
 رگرسیون، و همبستگی آزمون طریق از پژوهش نتایج :ها یافته

 از یک هیچ گیرانهسهل فرزندپروری سبک که بود آن از حاکی
 سبک مقابل در. کندنمی بینیپیش را ورزیعشق هایسبک

سبک و منفی صورت به را شهوانی ورزیعشق مقتدرانه فرزندپروی
 معنادار و مثبت صورت به را دوستانه و رمانتیک ورزیعشق های
عشق هایسبک استبدادی فرزندپروری سبک و میکند بینیپیش

 ورزیعشق و منفی صورت به را فداکارانه و رمانتیک ورزی
 .میکند بینیپیش معنادار و مثبت صورت به را بازیگرانه

 وریفرزندپر سبک نوع این آموزش با میتوان بنارین :گیری نتیجه
  .کرد کمک شانکودکان یآینده در ورزیعشق به والدین، به
 

 فرزندپروری هایسبک ورزی،عشق های سبک :کلیدی کلمات
 مقتدارنه ورزیعشق سبک ادراکشده،

 
 05/12/1399: افتیدر خیتار
 25/06/1400:  رشیپذ خیتار

 p.rastegari52@gmail.com* نویسنده مسئول: 

 

 مقدمه
ها در طول زندگی خود ایجاد یکی از مهمترین روابطی که انسان

ها، نیاز به دوست داشتن و کنند و انتظار دارند که نیاز روحی آنمی
دوست داشته شدن را تامین کند، عشق است. عشق بیشتر از هر 
موضوع دیگری در ادبیات جهان، در طول تاریخ مطرح شده است. 

که دوست بدارد و دوست داشته  این موضوع در نهاد آدمی است
(. افراد برای عشق ورزیدن نسبت به همسر خود از یک 1باشد )

کنند و این سبک متاثر از ارتباط سبک و روش خاصی استفاده می
متقابل و مداوم بین زن و شوهر و تعبیری است که از محیط زندگی 

 برای(. عشق برای ایجاد روابط زناشویی سالم، موثر و 2خود دارند )
ها و جامعه یک ضرورت رسیدن به سالمت روانی زوجین، خانواده

ورزی از دیدگاه هندریک های عشقرود. سبکاساسی به شمار می
( اشاره به این امر دارد که چگونه افراد عشق را 2006و هندریک )

پرداز معروف نظریه(. 3کنند )ورزی میکنند یا عشقتعریف می
شور و  عشق را مرکب از سه جزء صمیمیت، ،عشق، استرنبرگ

سه  به عقیده وی ترکیبات مختلف این(. 4)داند شهوت و تعهد می
آورد. طبق نظریه استرنبرگ جزء انواع مختلف عشق را به وجود می

های همسانی دارند میزان رضایت هایی که مثلثآن دسته از زوج
ه به این امر ورزی اشارهای عشقزناشویی آنها بیشتر است. سبک

. کنندورزی میکنند یا عشقدارد که چگونه افراد عشق را تعریف می
 گیردفردی نشات مینثبات رابطه عشقی از عوامل درون فردی و بی

( که یکی از این عوامل، سبک فرزندپروری ادراک شده هر فرد 5)
های فرزندپروری، رفتارهای معینی از والدین را است. مفهوم سبک

شود که به طور منفرد و در ارتباط با یکدیگر بر پیامدهای یشامل م
ی میزان پاسخگو بودن گذارند و دربرگیرندهتحولی کودک اثر می

گر بودن والدین است و احساس، ادراک و ارزیابی که و مطالبه
های تربیتی و رفتار والدین خود دارند، فرزندان از سبک
( در 1991(. بامریند )6) شودشده نامیده میفرزندپروری ادراک

ده دهنهایش دریافت که والدین مقتدری که پذیرنده و پاسخبررسی
کنند، در تحول شایستگی هستند و کنترل متوسطی را اعمال می

های فرزندپروری اجتماعی فرزندان خود در مقایسه با سبک
د. در کننده هستنتسهیل بیشتری میزان به مستبدانه و انگارانهسهل
ل، نظارت و کنترل ضعیف، استفاده نامتناسب از کنترل و یک مقاب

ارتباط هیجانی منفی بین والدین و کودک به طور وسیعی با 
بزهکاری کلی یا مشکالت رفتاری آنان در آینده مرتبط بوده است 

 ای(. از آنجا که ازدواج موفق پایه و بنیاد عالی برای ایجاد خانواده7)
تواند زندگی چیزی در جهان نمیشاد و مستحکم است و هیچ 

های موفق و تر و بهتر کند مگر افزایش ازدواجها را شادابانسان
 ها همبستگی مثبتحتی استحکام یک کشور با استحکام خانواده

هایی که بتواند به تحکیم روابط عاطفی (، لذا انجام پژوهش8دارد )
ین اساس در خانواده و میان زوجین کمک کند ضرورت دارد. بر هم

های فرزندپروری در این پژوهش هدف آن است که رابطه بین سبک
 های عشق ورزی مورد بررسی قرار گیرد.ادراک شده با سبک

 مواد و روش ها
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء توصیفی از 

 هیشامل کلباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر نوع همبستگی می
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است. از آنجا که این مطالعه،  1401شهر تهران در سال افراد متاهل 
از نوع همبستگی است و حداقل تعداد نمونه برای هر مولفه در 

باشد، در نتیجه تعداد اعضای نفر می 50تا  30مطالعات همبستگی بین 
نفر بوده است.  در این پژوهش برای حصول  150تا  90نمونه بین 

فر در نظر گرفته شده است. ابزار ن 185اطمینان از نتایج، نمونه 
ورزی های عشقاندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه سبک

( و پرسشنامه سبک فرزندپروری 1986هندریک و هندریک )
 ( بود. 1991ادراک شده بوری )

( 1986الف( پرسشنامه نگرش به عشق هندریک و هندریک )
(LASفرم کوتاه ) 

 «لی» الگوی یبر پایه 1یکاین پرسشنامه توسط  هندریک و هندر
 از عشق به نگرش مقایس. است شده ساخته 1986 سال در عشق از

 ،(سوال 3) رومانتیک عشق یا اروس مقیاس خرده 6 و گویه 18
 3دوستانه ) عشق یا استورگ ،(سوال 3) بازیگرانه عشق یا لودوس

 شهوانی عشق یا مانیا ،(سوال 3) گرایانهسوال(، پراگما یا عشق واقع
سوال( تشکیل شده که به  3فداکارانه ) عشق یا آگاپه و( سوال 3)

ه رفت کار به وفاداری و عشق به مربوط هایمنظور ارزیابی نگرش
 ایدرجه 5 لیکرت طیف صورت به پرسشنامه گذارینمره است.

 موافقم، مردد، مخالفم، مخالفم، کامال هایبرای گزینه که باشدمی
شده  گرفته نظر در 4 و 3 ،2 ،1 ،0 امتیازات ترتیب به موافقم، کامالً

( روایی صوری و محتوایی 1986است. هندریک و هندریک )
 و پرسشنامه پایایی( 1386) بیات. اندپرسشنامه را مناسب ذکر کرده

 (:9) اندارائه کرده زیر جدول طبق را آن هایمولفه
 

 عشق به نگرش یمشخصات پرسشنامه. 1جدول 

 سواالتتعداد  مولفه
ضریب آلفای 

 کرونباخ
3تا  1 شهوانی  71/0  

6تا  4 بازیگرانه  69/0  
9تا  7 دوستانه  72/0  

12تا  10 گرایانهواقع  73/0  
15تا  13 فداکارانه  75/0  
18تا  16 رومانتیک  70/0  

 به مربوط هاینگرش
18تا  1 عشق  89/0  

این (: 1991شده بوری )ب( پرسشنامه سبک فرزندپروری ادراک
ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه 

، از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار 3و توسط بوری 2بامریند
های منطقی والدین به منظور بررسی الگوهای نفوذ و شیوه

ماده است  30فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 
ماده به شیوه  10وه آزادگذاری مطلق، ی آن به شیماده 10که 

ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر  10استبدادی و 
شود. این پرسشنامه توسط اسفندیاری پرورش فرزند مربوط می

_________________________________ 
1 Hendrick, S. & Hendrick, C. 
2 Baumrind 

( مورداستفاده قرار گرفته است. اسفندیاری 1379( و بینم )1374)
، استبدادی 69/0پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را برای آزادگذاری 

گزارش کرده است. میزان پایایی این  73/0و اقتدار منطقی  77/0
، برای 85/0برای آزادگذاری  81/0پرسشنامه به روش بازآزمایی 

و برای اقتدار منطقی پدران گزارش شده است.  92/0استبدادی 
( در مورد اعتبار پرسشنامه نتایج زیر را 1991همچنین بوری )

مستبد بودن پدر در رابطه معکوس با گزارش کرده است: 
 (.10منطقی او دارد ) 52/0و اقتدار  50/0آزادگذاری 

تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از 
در دو بخش توصیفی )انحراف معیار،  SPSS 23طریق نرم افزار 

چولگی و کشیدگی( و استنباطی )همبستگی پیرسون و رگرسیون 
 ام پذیرفت.خطی( انج

 
 هایافته

 آورده شده است: 2اطالعات جمعیت شناختی در جدول شماره 
 

 : توصیف گروه نمونه بر اساس سن و جنسیت2جدول 

در این بخش قبل از بررسی فرضیه ها همبستگی بین متغیرها با 
استفاده از آزمون همبستگی پیرسون موردسنجش قرار گرفت و 
ضرایب همبستگی به دست آمده همسو با انتظارات بود. همچنین 

های چولگی و ها با استفاده از شاخصنرمال بودن توزیع داده
گرفت که در جدول زیر آمده است و کشیدگی، مورد بررسی قرار 

 نشان از توزیع نرمال متغیرها دارد.
 پژوهش متغیرهای چولگی و کشیدگی: 3 جدول

 کشیدگی چولگی متغیر
-08/0 گیرانهفرزندپروری سهل  16/0  

93/0 فرزندپروری استبدادی  60/0  
-08/1 فرزندپروری مقتدرانه  94/0  

04/0 شهوانی-ورزیعشق  53/0-  
20/0 بازیگرانه-ورزیعشق  46/0  
-59/0 دوستانه-ورزیعشق  38/0-  

74/0 گرایانهواقع-ورزیعشق  23/0-  
-45/0 فداکارانه-ورزیعشق  42/0-  
-59/0 رمانتیک-ورزیعشق  86/0  

3 Buri 

  تعداد درصد
4/24  سال 30کمتر از  45 

 سن
4/18  سال 35تا  31 34 

8/24  سال 40تا  36 46 

4/32  60 
 40باالتر از 
 سال

74/0  زن 137 
 جنسیت

26/0  مرد 48 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی -فصلنامه علمی

 پژوهش پرداخته می شود: یدر ادامه به بررسی فرضیه
های فرزندپروری ادراک شده به صورت فرضیه پژوهش: سبک

 کند.می بینیورزی را پیشهای عشقمعنادار سبک

ای هورزی بر اساس سبکهای عشقبینی سبکبه منظور بررسی پیش
شده از رگرسیون استفاده شد که نتایج در ذیل فرزندپروری ادراک

 آورده شده است:
 

 شدهادراک فرزندپروری هایورزی بر اساس سبکهای عشقبینی سبک. نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش4جدول 

 های فرزندپروریسبک
 ورزی بازیگرانهعشق   عشق ورزی شهوانی

b SE Β  b SE β 

 123/0 038/0 061/0  -063/0 038/0 -030/0 سهل گیرانه

 221/0** 037/0 100/0  139/0 036/0 061/0 استبدادی

 059/0 046/0 032/0  -238/0** 045/0 -127/0 مقتدرانه

040/0=P ،83/2(=181 ،3)F 092/0=2R 030/0=P ،05/3(=182 ،3)F 095/0=2R 

 های فرزندپروریسبک
 عشق ورزی واقع گرایانه  عشق ورزی دوستانه

b SE Β  b SE β 

 -067/0 035/0 -030/0  059/0 042/0 032/0 سهل گیرانه
 059/0 034/0 024/0  073/0 041/0 036/0 استبدادی
 133/0 042/0 066/0  173/0* 051/0 104/0 مقتدرانه

049/0=P ،61/2(=181 ،3)F 079/0=2R 445/0=P ،89/0(=182 ،3)F 015/0=2R 

 های فرزندپروریسبک
 عشق ورزی رمانتیک  عشق ورزی فداکارانه دوستانه

B SE Β  b SE β 

 043/0 040/0 023/0  050/0 037/0 024/0 سهل گیرانه
 -404/0** 039/0 -201/0  -214/0** 035/0 -093/0 استبدادی
 186/0* 048/0 112/0  157/0 044/0 082/0 مقتدرانه

043/0=P ،77/2(=181 ،3)F 074/0=2R 001/0=P ،12/9(=182 ،3)F 151/0=2R 

های فرزندپروری به دهد، سبکنشان می 4همچنان که جدول 
،  >p 01/0ورزی رمانتیک )عشق 01/0صورت معنادار و در سطح 

12/9( =181،3 )F ورزی عشق 05/0( و در سطح معناداری
ورزی دوستانه (، عشقp<  ،77/2( =181،3 )F 05/0فداکارانه )

(05/0 p<  ،61/2( =181،3 )Fعشق ،)(05/0ورزی شهوانی p<  ،
83/2( =181،3 )F05/0ورزی بازیگرایانه )( و عشق p<  ،05/3 =

(181،3 )Fان داد شکند. ارزیابی ضرایب رگرسیون نبینی می( را پیش
از  یکبینی هیچگیرانه قادر به پیشکه سبک فرزندپروری سهل

ورزی نیست. منطبق بر نتایج جدول فوق سبک های عشقسبک
 01/0ورزی رمانتیک )های عشقفرزندپروری استبدادی سبک

p<،404/0-=β( و فداکارانه )01/0 p<،214/0-=β را به )
رزی بازیگرانه وو عشق 01/0صورت منفی و در سطح معناداری 

(01/0 p<،221/0=β را به صورت مثبت و در سطح معناداری )
بینی می کند. عالوه بر این نتایج نشان داد که سبک پیش 01/0

( p<،238/0-=β 01/0ورزی شهوانی )فرزندپروری مقتدرانه عشق
های و سبک 01/0را به صورت منفی و در سطح معناداری 

 05/0( و  دوستانه )p<،186/0=β 05/0ورزی رمانتیک )عشق
p<،173/0=β 05/0( را به صورت مثبت و در سطح معناداری 
 کند.بینی میپیش

 نتیجه گیری
ری های فرزندپروسبک»ی پژوهش مبنی بر اینکه در بررسی فرضیه

بینی ورزی را پیشهای عشقشده به صورت معنادار سبکادراک
ک گیرانه هیچ یسهلنتایج نشان داد که سبک فرزندپروری « کندمی

کند. در مقابل سبک بینی نمیورزی را پیشهای عشقاز سبک
ورزی شهوانی را به صورت منفی و فرزندپروی مقتدرانه، عشق

ورزی رمانتیک و دوستانه را به صورت مثبت و های عشقسبک
ای هکند و سبک فرزندپروری استبدادی سبکبینی میمعنادار پیش

ورزی فداکارانه را به صورت منفی و عشقورزی رمانتیک و عشق
 افتهکند. این یبینی میبازیگرانه را به صورت مثبت و معنادار پیش

(، 5از پژوهش با نتایج مطالعات پیشین از جمله مطالعات جانقلی )
( نزدیک و 2گر )( و مصطفائی و پیوسته11کاظمی داورزنی )

ن گفت والدین با تواهمسوست. در تبیین این یافته از پژوهش می
سبک فرزندپروری مقتدارانه فرزندانی با دلبستگی ایمن پرورش 

ها به نیازهای کودک حساسیت دارند و در تربیت دهند، آنمی
م، ی گرکنند و با کودک به شیوهکودک از تنبیه استفاده نمی
کنند. لذا فرزندان این والدین، سطح مهربانانه و صمیمی تعامل می

ی پذیری عاطفر پذیرش، هماهنگی، حساسیت و دسترسیباالتری را د
ی فرزندپروری مقتدرانه، والدین در (. در خانواده با شیوه7دارند )

کنند و نسبت به پسندانه موثرتر عمل میآموزش رفتارهای اجتماع
های شناختی را بهتر به کودکان خود ها و بینشسایر والدین، واقعیت
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سازی از استدالل و منطق بهره مطیع کنند و اغلب برایمنتقل می
برند و بیان انتظارات منطقی خود از فرزندانشان، به ایجاد یک می

احساس اعتماد به خود و دیگران در فرزندشان کمک می کنند. 
شود که افراد در ایجاد و حفظ ارتباط اعتماد به خود باعث می

نند امل کنزدیک و صمیمی با دیگران با مهارت و آرامش بیشتری تع
شود که نسبت به تعامالت با و ویژگی اعتماد به دیگران باعث می

دیگران، نگرش مثبتی داشته باشند و از تعامالت با دیگران برای 
د رسها استفاده کنند. بدیهی به نظر میجذاب ظاهر شدن و تایید آن

د، ی مثبتی تعریف کنفردی که خود و دیگران و ارتباط را به شیوه
زایش پذیرش و مشارکت اجتماعی در افراد شده و از باعث اف
 تواندباشد که میهای افراد با سبک دلبستگی ایمن میمشخصه

ورزی سالمی همچون سبک عشق دوستانه و های عشقسبک
زی، ورهای عشقرومانتیک را به دنبال داشته باشد. در این نوع سبک

به او احترام  فرد همسر خود را به عنوان یک انسان دوست دارد و
گذارد و به او متعهد است، از طریق ارتباط درست با او احساس می

آمیز و آمیز، محبتکند، رفتار دوستانه، رفاقتنزدیکی می
( که از فرزندی با دلبستگی ایمن و 12آمیز خواهد داشت )مراقبت

سبک فرزندپروری مقتدرانه دور از انتظار نیست. از آنجا که افراد 
ه با سبک فرزندپروری مقتدرانه، اولین تجاربشان با مراقب رشد یافت

ای برای احساس زمینهی فرد پسمطمئن و پایدار بوده و تجارب اولیه
ایمنی فرد در آینده خواهد بود و این افراد سبک دلبستگی ایمن را 
خواهند داشت، نسبت به دیگران متعهد هستند لذا بدیهی است این 

یابد. الگوی انه با همسر نیز تداوم میی صمیمتعهد در رابطه
ا ههای دوران بزرگسالی آنی کودکان، دلبستگیهای اولیهدلبستگی

(، کودکانی که با فرزندپروری 2دهد )را نیز تحت تاثیر قرار می
اند، عاطفی و مستقل باقی می مانند و به احتمال مقتدرانه رشد یافته

کنند، این کودکان به ا میزیاد به مادران خود دلبستگی ایمن پید
ابند یشوند که با احساس صمیمیت آرامش میبزرگساالنی تبدیل می

ها عالقه دارند، اعتماد و تکیه کنند. توانند به کسانی که به آنو می
ند، مسئولیت هستاما والدین با سبک مستبدانه در برابر کودک بی

نعت از مداخله گرایش به استفاده از تنبیهات بدنی و مجازات و مما
کودک در کارها را دارند، کودکان والدین مستبد، دچار سبک 
دلبستگی اجتنابی، مضطرب، عصبانی، ناراحت و با عزت نفس پایین 
خواهند بود. این فرزندان در مقایسه با سطح رشدی خود بیشتر 
منزوی و ناراضی بوده و کمتر به دیگران اعتماد دارند، همچنین در 

با همساالن و احراز موضع فعال و نیز استقالل رای  برقراری روابط
یرند. گتری نسبت به افراد با والدین مقتدر قرار میهای پاییندر رتبه

های ناایمنی را تجربه کرده و نوعی از عشق این افراد دلبستگی
کنند. این افراد شدیداً در گرایانه و مضطربانه را تجربه میتملک

بوده و نسبت به صمیمیت با دیگران  معرض تعارض و درماندگی
حالت دوگانه و اشتغال ذهنی مفرط دارند و دائماً نگران از دست 

ورزی خود های عشقدادن افراد نزدیک خود هستند لذا در سبک
رود تا به تظاهر و بازیگری پناه برند تا فرد احتمال بیشتری می

 (.5ی خود را از دست ندهند )موردعالقه
محدودیت هایی با خود به همراه داشته است. از اگرچه پژوهش 

ها شده و از جمله نوع ابزار اندازه گیری که محدود به پرسشنامه

سایر ابزارها استفاده نشده است و نمونه های شرکت کننده در 
اند و تعمیم آن پژوهش که صرفا تعدادی از متاهلین شهر تهران بوده

ای هیرد، در مجموع یافتهبه سایر زوجین باید با احتیاط صورت گ
ی سبک فرزندپروری مقتدرانه حاصل از این پژوهش نشان از رابطه

اندرکاران سالمت ورزی بود، این یافته برای دستهای عشقبا سبک
روان و مسئول در ارتقاء سطح سالمت جامعه، درمانگران و 

های مسئول در زمینه خدمات روانشناسی و مشاوره به سازمان
کننده و راهنما باشد؛ تواند کمکدرمانگران میزوجزوجین و 

هایی با در نظر گرفتن شود چنین پژوهشهمچنین پیشنهاد می
تر مورد متغیرهای موثر دیگر در این زمینه به صورت گسترده

 های فرزندپروریبا توجه به رابطه مثبت شیوهپژوهش قرار گیرد. 
ارتقای سالمت روان ورزی و در نتیجه های عشقمقتدرانه در سبک

شود که متولیان امر تعلیم و تربیت کشور ها، پیشنهاد میخانواده
های صحیح فرزندپروری در سازی والدین نسبت به شیوهجهت آگاه

 ارتقاء و بهبود روابط عاطفی در افراد، اهتمام الزم را داشته باشند.
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