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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to predict the occurrence of high-risk behaviors 

based on behavioral and psychological control of parents and helicopter parenting in 

emerging adulthood. 

Method: This research was a descriptive-correlational study. The statistical population 

consisted of all undergraduate students of Kashan University in the academic year of 2019-

2020, of which 375 individuals were selected using the cluster sampling method. To collect 

data, several scales were used including: the Behavioral Control Scale, Psychological Control 

Scale, Helicopter Parenting Scale, and the Questionnaire of High-Risk Behaviors. The data 

were then analyzed using SPSS software in two parts: descriptive and inferential (Pearson 

correlation coefficient and multiple regression) sections.  

Findings: The correlation results showed that high-risk behaviors are significantly correlated 

with behavioral control, psychological control, and helicopter parenting. The results of 

regression analysis also showed that among the three factors tested in this study, parental 

psychological control and behavioral control significantly predict high-risk behaviors in 

emerging adults. According to the results of this study, to prevent high risk behaviors, it is 

necessary to increase the awareness of parents and provide appropriate training to improve 

their skills in the field of raising children. 
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  و والدین شناختیروان  و  رفتاری کنترل اساس بر پرخطر رفتارهای بروز بینیپیش
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 چکیده
 والدگري  و  والدین   شناختيروان  و  رفتاري  کنترل   اساس  بر  پرخطر  رفتارهاي   بروز  بيني پيش  هدف   با  حاضر  پژوهش   :هدف

 . شد  انجام  نوظهور ساليبزرگ در هليکوپتري

  مقطع  تحصيل   حال  در  دانشجویان  ي کليه  شامل   آماري  يجامعه.  بود  همبستگي  نوع  از   و  توصيفي  پژوهش  این  روش  :روش

 انتخاب  نفر  375  تعداد  ايخوشه  گيرينمونه  روش  با  ميان  این  از  که  بودند  98-99  تحصيلي  سال   در  کاشان  دانشگاه   کارشناسي

 پرسشنامه  و  هليکوپتري  والدگري  شناختي،روان  کنترل   والدیني،  نظارت  هايپرسشنامه  از  هاداده   گردآوري  منظور  به  .شدند

 دو  در  SPSS-20  افزار نرم  طریق  از   هاپرسشنامه  اجراي  از  آمده  دستبه  اطالعات  وتحليلتجزیه.  شد  استفاده   پرخطر  رفتارهاي

 .گرفت  انجام( چندگانه رگرسيون و  پيرسون همبستگي  ضریب) استنباطي و توصيفي  بخش

  پرخطر  رفتارهاي و  هليکوپتري والدگري  شناختي،روان کنترل رفتاري،  کنترل ميان که  داد نشان  همبستگي آزمون نتایج  :هایافته 

و  کنترل  فوق،  عوامل  ميان  از   که  داد  نشان  چندگانه  رگرسيون   تحليل  نتایج  چنينهم  .دارد  وجود  مثبت  رابطه   کنترل   رفتاري 

 از   آمده دستبه  نتایج  به  توجه  با.  هستند  نوظهور  ساالنبزرگ  در  پرخطر  رفتارهاي  پيش بيني کننده معنادار   والدین  شناختيروان

رفتارها   يريشگيپ  جهت  پژوهش،  این موضوع  پرخطر  ياز  افزایش    مناسب  هايآموزش  يارائه  و  والدین  ساختن  آگاه ،  جهت 

 .مهارت هاي آنها در امر فرزندپروري ضروري است

 نوظهور   ساليبزرگ  هليکوپتري، والدگري  رفتاري، کنترل  شناختي،روان کنترل  پرخطر، رفتارهاي: کلیدی هایواژه 
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   مقدمه

  تحول   يگستره   در   جدیدي  مراحل  بشري،   روزافزون   هايپيشرفت  و   فنّاوري   سریع  رشد  با  زمانهم

  دوران   هايمسئوليت   و   هانقش   اینکه   به   توجه   با   . (Mohammadi et al., 2019) است  ظهور   حال  در   انسان

  و  ها توانمندي   نيازمند   ساليبزرگ  دوره   به  ورود   براي   نوجوانان   و   شده   ترپيچيده   و   گسترده   ساليبزرگ

 حدفاصل  در  ايدوره   نيازمند   تحول،  يگستره   در  رسدمي  نظر  به   بنابراین،  هستند؛   ايپيشرفته   هايمهارت

 دوره   به  ورود  براي  آمادگي  کسب  منظوربه   الزم  فرصت  از  نوجوانان  تا  هستيم  ساليبزرگ   و  نوجواني

 تحولي دوره   بررسي  به  که   اينظریه   جدیدترین   . (Sigelman & Rider, 2018)  د شون  برخوردار  ساليبزرگ

  آن   فرهنگي  بافت  در  را  انسان  تحول  که  است  آرنت  ساليبزرگ   ظهور  تحولي  نظریه  پردازد،مي  ساليبزرگ

 قرن  اواخر  اقتصادي   و   اجتماعي  تحوالت  تبيين   جهت  به   ،2000  سال  در  آرنت.  دهدمي  قرار  مطالعه  مورد

 بازه  بر  تأکيد  با  بيست، يدهه  اواخر تا نوجواني  اواخر  از ايدوره  براي  را  زندگي  از  جدیدي  يمرحله  بيستم،

  هاينقش   شدن  گسترده .  است  کرده   مطرح  1ظهور   حال  در  ساليبزرگ  ينظریه   قالب   در  و  سال  25  تا  18  سني

  شدن   طوالني  و  شدن  والد  و  ازدواج  سن  افزایش  تحصيل،  زمان  شدن  طوالني  جمله  از  تغييراتي  و  ساليبزرگ

  را   ساليبزرگ اوایل  و   نوجواني   بين   در  زندگي  از جدید  يمرحله  این   طرح  لزوم  پایدار،  شغل  به   انتقال   زمان

  آن   در  که  اتفاقاتي  دليل  به  و  است  انسان  زندگي  در  حساس  يبرهه   یک  نوظهور  ساليبزرگ.  سازدمي  روشن

  دهند مي  شکل   عمر  پایان  تا  را  او   عملکرد  نحوه   و  فرد  هویت   زندگي  هايدوره   سایر  از  بيشتر  افتد،مي

(Tanner, 2006)  . است؛   تجربه   کسب  و   آزمودن  و  اکتشافي  ماهيت  رشدي،  دوره   این  اصلي  هايویژگي  از  

  را   جدید   هايمسئوليت   و   ها نقش   کنند،مي  تمرکز  شانشخصي   رشد   بر  افراد  آن   در   که  است   ايدوره 

 ,.Hejazi et al)  گيرند فرامي  هانقش  آن   گرفتن   عهده   بر  براي   را   الزم  اجتماعي  هايمهارت   و   پذیرندمي

 مشخص   و  تعریف  او  براي   درست  و   مناسب  رفتار  زمينه  در  جانبههمه   و  روشن  دقيق،   الگویي  اگر  لذا،   ؛(2019

  قواعد   گرفتن  نادیده   به   موارد  برخي  در  و  زندمي  دست  گوناگون   هاينقش  آزمایش  به  خود  او   باشد،  نشده 

 2پرخطر   رفتارهاي  .(Shokri et al., 2015) شود  منجر  پرخطر  رفتارهاي  انجام  به   است  ممکن  که  پردازدمي

 در  را   جامعه  و   افراد  اجتماعي  و  شناختيروان   جسماني،  بهزیستي  و   سالمت  که   هستند   رفتارهایي  مجموعه

  و  بهداشتي   هايچالش  ترینمهم  از  یکي  و (Zade Mohammadi et al., 2010)  دهدمي  قرار  خطر  معرض

  شدیدي   و  گسترده   مشکالت  و  هستند  درگير  آن  با  نوعيبه  جهان  کشورهاي  بيشتر  که  است  اجتماعي  رواني

 
1. emerging adulthood 

2. high risk behaviors 
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 رواني   رشد  و سالمتي  زندگي،  براي   که   پيامدهایي  حيث   از  هاآن  بررسي  لذا،  نمایند؛مي  تحميل  جوامع   بر  را

  مانند   شناختيروان   مشکالت  از  اندعبارت  پيامدها   این   از  برخي.  است  اهميت  حائز  دارد،  افراد  اجتماعي  و

 جرائم  در  درگيري   کمتر،  تحصيلي  پيشرفت  و  تحصيلي  پایين  يانگيزه   ،(Goldstein et al., 2007)  افسردگي

  اي عمده   بخش  که  اند داده   نشان  هاپژوهش   .(Adibnia et al., 2016)  خودکشي  به   بيشتر  گرایش  و   گوناگون 

  18 از  قبل  سنين در  ناایمن  جنسي  رفتارهاي و  مخدر  مواد الکل، سيگار، مصرف جمله  از پرخطر رفتارهاي  از

 90  از   بيش که  اند داده   نشان  مطالعات برخي  مثال  براي .  (Bergman & Scott, 2001)  شودمي  شروع  سالگي

  مصرف زودهنگام، شروع. کنندمي آغاز نوجواني  از  را  مواد مصرف مخدر، مواد  کنندگانمصرف  از  درصد

 در   شده انجام   هايپژوهش .  (Swadi, 2000)  دهدمي  افزایش   را  ترخطرناك  مواد  از   استفاده   و   مداوم   بيشتر،

  پيدا   بيشتري  شيوع   جوانان  و   نوجوانان   ميان  در  پرخطر  رفتارهاي  اخير   هايسال   در  که   است  آن  بيانگر   نيز  ایران

 عوامل  شناسایي  بنابراین،  ؛ (Adibnia et al., 2016)  گيردمي  خود   به   تريگسترده   ابعاد  روز   به   روز  و  کرده 

  دقيق   ریزيبرنامه   منظوربه   رفتارها،   گونهاین   آیي  پدید  علل  بر  تمرکز  و  جوانان   و   نوجوانان   ميان  در  خطرزا

 . است برخوردار  ايویژه  اهميت از  هانآ  کنترل و  پيشگيري جهت

  بيروني  هاي محرك  با   است   ممکن  پرخطر  رفتارهاي   گسترش  و   بروز  اجتماعي،  شناخت  نظریه   اساس  بر

  خودکارآمدي،   فردي،  هايویژگي  مانند )  دروني  عوامل  و (  همساالن  مدرسه،   خانواده،  مثالعنوان به )

 عامل  یک  عنوانبه   والدگري  هايشيوه .  (Perry et al., 1990)  باشد  مرتبط(  هيجاني  کنترل  خودتنظيمي،

 ,.Ju et al)  دارد  نوجوانان  و  کودکان  در  رفتاري  رشد  با  نزدیکي  ارتباط  اجتناب،   غيرقابل  و  معمول  بيروني

  اي مجموعه  شامل فرزندان، اجتماعي و   فردي تربيت در خاص ايشيوه  عنوانبه  والدگري،  هايشيوه . (2020

 کند مي  توصيف  هاموقعيت   از  ايگسترده   يدامنه   طول   در  را  فرزند-والد   تعامالت  که  است   رفتارها  از

(Hosseinian et al., 2008)  .باشد،  نامناسب  ساختار  و  رابطه   مراقبت،  لحاظ   از  والدگري  هايسبک  که  زماني 

  هاي شيوه   لذا،  کند؛مي  ایجاد  زاآسيب   رفتارهاي  بروز  براي  را  زمينه  و   شده   فراهم  نامناسب  تحول  بستر

. باشد   داشته   پرخطر رفتارهاي  بروز   با مستقيمي  ارتباط   تواند مي  که   است  عواملي   از یکي  والدگري  ناکارآمد

 بينيپيش  برهه،  این  در  فرزندان و  والدین  نقش  شفافيت  عدم  دليل به   نوظهور، ساليبزرگ تحولي   يدوره  در

   (Padilla-Walker et al., 2014). است  دشوار  فرزندي -والد  رابطه   نوع   و  والدین   کنترل  و   نظارت   بهينه   سطح

  و   حمایت  به   نياز  همچنان   استقالل،   و   خودمختاري  به   نياز  عين   در  نوظهور  ساليبزرگ  يدوره   در  افراد

 هویتي   اکتشافات  و  استقالل  به  احترام  حفظ  با  والدین   که  رسدمي   نظر  به  بنابراین،   دارند؛  والدین  مشارکت

 Padilla-Walker)  دارند   زماني  يبرهه   این  در  خود   فرزندان   از   پشتيباني  يزمينه   در  را   سختي   عمل  نوجوان، 
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& Nelson, 2012).  تواند مي  فرزندان   در   همکاري  يروحيه   پرورش  و   استقالل   و   خودمختاري  گرفتن  نظر  در  

 شود   فرزندان  در  بيشتر  نفسعزت  نتيجه  در  و   بيشتر  شایستگي  ادراك  ارزشي،  خود  کفایت،  ایجاد  به  منجر

(Sandi et al., 2013) .   ي دوره   ینا  در  والدین  يکننده کنترل  افراطي   و   خشک   رفتارهاي  دیگر  سوي   از  

  را   مختلفي  هاي راه   هاآن   شود مي  باعث  و   است   همراه   پرخطر  رفتارهاي  در  فرزندان  بيشتر   مشارکت  با  تحولي،

 کنترل:  از است  عبارت   والدین هايگريکنترل  از   جنبه  سه.  کارگيرند  به والدین از  استقاللشان   افزایش  براي

 .(Romm et al., 2020) 3هليکوپتري  والدگري  و 2شناختيروان  کنترل ،1رفتاري

  و   مدیریت  منظوربه   کودك  بر  نظارت  و   قوانين   از   والدین   استفاده   شامل  خاص   طور   به   رفتاري  کنترل

 فرضي   يسازه   یک   والدیني  نظارت  یا   رفتاري  کنترل .  (Bean et al., 2006)  است  هاآن   رفتار  کنترل

 پيگيري  و  نگراني  گفتگو،   آگاهي،  شامل  والدین   رفتارهاي  از  ترکيبي  توصيف  براي  که  است  شناختيان رو

 ,Biabangard)  بيابانگرد   تعریف  به  بنا   .(Patock-Peckham et al., 2011)  رودمي  کار  به   فرزندشان  رفتار

  والدین   اینکه   دارد؛  اشاره   والدین   سوي  از   شده   ارائه   معيارهاي   سختگيري  ميزان   به   والدین   نظارت  (2011

  با   ترکيب  در  ویژه به   رفتاري،  کنترل.  کندمي  سپري  کساني  چه  با   و  چگونه  را   خود  اوقات  فرزندشان   بدانند

  است  همراه  نوجواني و کودکي دوره  در اجتماعي و رواني عاطفي، مثبت نتایج  با  والدین، گرمي و حمایت

(Aunola et al., 2000; Barber et al., 2005; Bean et al., 2006) به   گرایش  کاهش   در   تواند مي  و  

 نيز  (Pordel, 2015)  پردل .   (Tilton-Weaver et al., 2013)  باشد   تأثيرگذار  دوران  این  در  پرخطر  رفتارهاي

 نظارت  که  دریافت  و  پرداخت  نوجوانان  خطرپذیري  ميزان  بر  والدین  نظارت  اثربخشي  بررسي  به  پژوهشي  در

 که  دارد   وجود  شواهدي  حال،این   با.  دارد   پرخطر  رفتارهاي  به   گرایش  برابر  در  کننده حفاظت   نقشي  والدین 

 عمل  آزادي   و   استقالل  داشتن   که  دوراني  رسند،مي   جواني  دوران   به   و  شوند مي  تربزرگ  کودکان  هرچه

 بيشتر  رفتاري  مشکالت  و  آميزمخاطره   رفتارهاي  والدین،   رفتاري  کنترل  باالي  سطح  رود،مي  انتظار  بيشتري

-Nelson & Padilla)  واکر- پادیال  و  نلسون  .(Goldstein et al., 2005) کنندمي  بينيپيش   فرزندان   در  را

Walker, 2013)  است،   سازمشکل   نوظهور  ساليبزرگ  براي  طورکليبه   رفتاري  کنترل  که  داشتند  اظهار  نيز  

 ,.Romm et al)  الویس  و  باري  روم،.  است  فرزندان   رفتار  بر  نظارت  و  کنترل  نامناسب  سطوح  شامل  زیرا

 طبقات   افراد   در  نوظهور   ساليبزرگ  در  پرخطر  رفتارهاي   و  والدگري  رابطه  بررسي  به  خود   پژوهش   در  (2020

  رفتارهاي   باالتر  سطح  با  والدین،  سوي  از  باال  رفتاري  کنترل  که  دریافتند  و  پرداختند  اجتماعي- اقتصادي  باالي

 
1. behavioral control 

2. psychological control 

3. helicopter parenting 
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  پژوهش   در  نيز (Padilla-Walker & Nelson, 2012)  واکر  پادیال  و  نلسون  .است  همراه   دوره   این  در  پرخطر

  کسب   رفتاري  کنترل  هايشاخص  در  باالیي  نمرات  که  والدیني  که  دادند  نشان  دانشجویان  روي  بر  خود

  ميزان   و   فرزندي -والد  نزدیکي  پایين  ميزان  جمله  از   بودند  منفي  پيامدهاي  بيشترین  با   فرزنداني  داراي  کردند

 . باالتر گري تکانش  و  اضطراب افسردگي،

  و   کردن  احساس  کردن،  فکر  براي  فرزندشان  به  والدین   فشار  شامل  شناختيروان   کنترل  دیگر،  سوي   از

  بنابراین،  باشد؛  هماهنگ   و  سازگار  والدین  رفتارهاي   و   احساسات  افکار،  با  که  است   هایيروش  به  کردن  رفتار

 در   دخالت   بر   رواني  کنترل  کهدرحالي  دارد،   تأکيد   فرزندان   هايفعاليت   و   رفتارها  کنترل  بر   رفتاري  کنترل

 -يروان   رشد  ازحدبيش   دخالت  با  والدین  ،شناختيروان   کنترل  در  .(Barber, 1996)  هاآن   دروني  دنياي

  کاهش   شخصي  هویت   کسب   و  استقالل  کسب   براي  را  هاآن   توانایي  و   برده   تحليل   فرزندشان  اجتماعي

  کنترل  که  دهد مي  نشان   گوناگون   مطالعات  هايیافته   .(Azadian Bojnordi et al., 2019) دهندمي

 هيجاني  تنظيم   ترپایين   سطوح   ،(Abaied & Emond, 2013)  استرس  به   ترضعيف  هاي پاسخ  با  شناختيروان 

(Manzeske & Stright, 2009)،  استقالل  و   وابستگي   ناکارآمد  سطوح  (Kins et al., 2012) ،  و   افسردگي  

  چنينهم .  است مرتبط  (Desjardins & Leadbeater, 2017)  کار  محل  در  بيشتر  مشکالت   و  بيشتر  اضطراب

 باالتر   ميزان   با   والدین   شناختيروان   کنترل  که   داد   نشان  ( Faherty et al., 2020)  ارنت   و   لو   فاهرتي،  پژوهش 

 بررسي  به   که   دیگر  پژوهشي  نتایج .  است  همراه   نفسعتمادبه ا  ترپایين  سطح  و  پرخطر  رفتارهاي  در  مشارکت

 شناختيروان   کنترل  که   داد   نشان  پرداخته،  نوجوانان  در  رفتاري  مشکالت  و   والدین   شناختيروان   کنترل   رابطه

 ,Romm & Metzger)  است  مرتبط  سایبري  پرخطر  رفتارهاي   و  مواد  سوءمصرف  با  مثبت   طوربه   والدین 

  کنترل   تأثير  به  غيرمستقيم  طور  به  نيز  (Oudekerk et al., 2014)  همکاران  و  اودکرك  پژوهش  .(2018

 . دارد اشاره  نوجوانان  در جنسي پرخطر رفتارهاي  بر والدین  شناختيروان 

  به   والدین  کنترل  از  فردمنحصربه  شکل  یک  عنوانبه  تازگيبه   که   هليکوپتري  والدگري  اصطالح

  کندمي  محدود  مختلف  سنين  در  فرزندان  در  را  مهارتي  رشد  هايفرصت  است،  شده شناخته   رسميت

(Padilla-Walker & Nelson, 2012; Romm et al., 2020; Willoughby et al., 2015)  .هليکوپتر   والدین 

  اي، حرفه  زندگي  طول  در  حتي  و  تکميلي  تحصيالت  دانشگاه،  تا  مدرسه  دوره   از  زندگي،  مقطع  و  مرحله  هر  در

 دربرگيرنده   خاص،  طوربه   والدگري  این.  (Zhao, 2012)  دارند  را  خود  فرزند  زندگي  مدیریت  به  تمایل

  اشکال  سایر  با«  هليکوپتري  والدگري » تفاوت.   است  پایين   دهي  استقالل  و   باال  کنترل  باال،  گرمي/حمایت

 برخي کننده منعکس و  نيست شناختيروان  کنترل از خالصي شکل این، که  است این  در والدین  گريکنترل



 83 ...پرخطر بر اساس ي بروز رفتارها ين ي بشيپ                                                         1400و زمستان  زیي، پا2، شماره  11سال 

 

 

  شدید   محدودسازي  همچنين  و  حمایت  و  صميميت  از  باالیي  سطح  همراه   به  رفتاري  کنترل  هايجنبه   از

  که   وجودي  با.  (Padilla-Walker & Nelson, 2012)  نيست  همخوان   او  سن  با ابداً  که  است   فرزند  استقالل

  شناخته   فرزندانشان  به  زیاد  توجه  با  که  عاشقي  مادر  و  پدر  عنوانبه   را  پتريهليکو   والدین  تصویر  اغلب  هارسانه

  هليکوپتري   والدگري   ابعاد  برخي  که  است   آن  از  حاکي  شده   انجام   مطالعات  اند، داده   نشان  شوند،مي

  والدگري   تأثير.  (Padilla-Walker et al., 2021)  دارد  همراه   به  نامطلوبي  پيامدهاي  و  بوده   ناسازگارانه

 افسردگي،   اضطراب،  و  خودشيفتگي  باالتر  سطح  شکل  به  تواند مي  فرزندان  روان   سالمت  بر  هليکوپتري

 Segrin) کند  بروز ضعيف  ايمقابله  و  ارتباطي  هايمهارت  و کمتر تحصيلي موفقيت  و  پایين خودکارآمدي

et al., 2013)  . هليکوپتري  والدگري   با   مرتبط   مشکالت  و  مسائل  بررسي»   عنوان   با   پژوهشي  نتایج  چنينهم»، 

 ,Okray)  است   همراه   والدین   به   بيشتر  وابستگي  و   افسردگي  به   ابتال  خطر  با  هليکوپتري   والدگري   که   داد  نشان

  والدگري   اثرات   بررسي  هدف   با  ايمطالعه  در   نيز  (Schiffrin et al., 2014)   همکاران  و   شيفرین.  (2016

  کاهش  و  باالتر  افسردگي با  هليکوپتر  والدین  رفتارهاي که  دریافتند دانشجویان، روان  سالمت  بر هليکوپتري 

  که   است   قبلي  هاي پژوهش   هاي یافته  کننده تکميل   نتایج،   این .  است  همراه   دانشجویان  در   زندگي  از   رضایت

  والدین  داشتن  که  دانشجویاني  ميان  در  افسردگي  براي  یزيتجو  غير  و  تجویزي  داروهاي  از  استفاده   افزایش  از

 Cui et)    همکاران  و  کوئي  . (LeMoyne & Buchanan, 2011)  دادند   خبر   اند،داده   گزارش  را   هليکوپتري

al., 2019 )  ميان  در  الکل  مصرف  و  خودتنظيمي  هليکوپتري،  والدگري   رابطه  بررسي  به   ايمطالعه   در   نيز 

  مرتبط   الکل  سوءمصرف  با  غيرمستقيم  طور  به   هليکوپتري  والدگري  که  دادند  نشان  و  پرداختند  دانشجویان

 هليکوپتري  والدگري   رابطه   عنوان   با  پژوهشي  در ( McGinley & Davis, 2020)  داویس  و   گينليمک.  است

  والدگري  که   دریافتند  خانواده   درآمد  کنندگيتعدیل   نقش  با  دانشجویان  بين  در  الکل  سوءمصرف  و

 .است همراه   پردرآمد  دانشجویان ميان در  الکل مصرف ميزان  افزایش با  هليکوپتري

 عامل   یک   عنوان به   خانواده   نهاد   اهميت   و   پرخطر   رفتارهاي   زاي آسيب   و   گسترده   پيامدهاي   به   توجه   با   

  نوظهور   سالي بزرگ   دوره   خصوص   در   کافي   پژوهشي  پيشينه   فقدان   چنين هم   و   سالم   فرزندان   پرورش  در   اصلي 

  والدیني   هاي کنترل   طریق   از   پرخطر   رفتارهاي   بيني پيش   حاضر   پژوهش   هدف   دوره،   این   در   والدیني   هاي نقش   و 

 .است   نوظهور   سالي بزرگ   در (  هليکوپتري   والدگري   و   شناختيروان   کنترل   رفتاري،   کنترل ) 

 

 روش

  بر   پرخطر  رفتارهاي   بينيپيش   آن  در   که   است   همبستگي  نوع   از  توصيفي  مطالعه   یک  حاضر   پژوهش
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 موردبررسي(  هليکوپتري   والدگري   و   شناختيروان   کنترل  رفتاري،   کنترل)  والدیني   هاي گريکنترل  اساس

 دانشگاه   کارشناسي  مقطع  در  تحصيل  به   مشغول  دانشجویان   تمام  شامل  پژوهش  آماري  جامعه.  است  قرارگرفته

 استفاده  ايخوشه   گيرينمونه   روش  از   نمونه،   گروه   انتخاب  منظوربه .  بود  98-99  تحصيلي  سال  در  کاشان

  و   انساني  علوم   دانشکده   دو  کاشان،  دانشگاه   هايدانشکده   ميان  از  تصادفي  طوربه   ابتدا   که  صورتبدین .  شد

  اخذ   از   بعد .  گرفتند  قرار  گزینش   مورد  کالس  6  دانشکده   هر   از   سپس   و  انتخاب   خارجي  هايزبان   و   ادبيات 

  ميان   این  از  که  گردید  توزیع  پرسشنامه  386  تعداد  حاضر  پژوهش  در  شرکت  جهت   دانشجویان  از  رضایت

 شرح  زیر  در  مورداستفاده   هايپرسشنامه.  بودند  دارا  را  آماري  تحليل  به  ورود  شرایط  پرسشنامه  375  تعداد

 . است شده  داده 

 Zade Mohammadi et)   همکاران  و  محمدي  زاده  توسط   پرسشنامه این: 1پرخطر  رفتارهای پرسشنامه 

al., 2010)   گویه   38  داراي  که   شده طراحي  مختلف  ابعاد  در   نوجوانان   در  خطرپذیري  ميزان   سنجش   جهت  

  شود مي انجام( مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از)  ايگزینه  پنج ليکرت طيف اساس بر  آن گذارينمره . است

 گزارش  94/0  کلي  مقياس   براي   کرونباخ  آلفاي   ميزان .  است  بيشتر  خطرپذیري  دهنده نشان   باالتر  نمرات  و

  هاي مؤلفه   با   اکتشافي  عاملي  تحليل  و گرفت   قرار  ارزیابي  مورد   مقياس  این  سازه   روایي  چنينهم  .است  شده 

  .کندمي تبيين را  خطرپذیري واریانس درصد 84/64 پرسشنامه این  که داد  نشان  اصلي
  و   ليمون   توسط  هليکوپتري  والدگري  یا  والدیني  درگيريبيش   مقياس: 2هلیکوپتری   والدگری  پرسشنامه 

  باورهاي  ارزیابي  براي  و  است  ماده   10  داراي  و  شده ساخته   (LeMoyne & Buchanan, 2011)  بوچانان

  این   سؤاالت  دهينمره   شيوه .  است  شده   تدوین  شان،زندگي  در  والدین  درگيري  چگونگي  مورد  در  نوجوانان

 عاملي بار داراي گویه 7 ،گویه 10 از  اصلي پرسشنامه در . است ايگزینه  5 ليکرت طيف اساس بر پرسشنامه

 عاملي  بار  داراي  سؤال  10  هر  (Mahbod & Fouladchang, 2018)  فوالدچنگ  و   مهبد  پژوهش  در  اما  بودند؛ 

  این   در.  است  داده   دست  به  را  قبولي  قابل  نتایج  اصلي،  هايمؤلفه   تحليل  روش  به  آن  روایي  بررسي  و  شدند

 دوم ریشه   آزادي، درجه به مجذورکاي  نسبت  مجذورکاي، شامل مدل برازش نيکویي هايشاخص   پژوهش

 برازش شاخص تطبيقي، برازش شاخص هنجارشده، برازش  شاخص تقریب، خطاي واریانس برآورد

 ، 0/ 95  ،0/ 95  ،92/0  ،06/0  ،80/2  ،813/72  برابر  ترتيب  به  شده،اصالح  برازش نيکویي شاخص و افزایشي

  این  هايگویه   عاملي  تحليل   دیگر   سوي  از .  است  مدل   مناسب   برازش  دهنده نشان   که   آمده   دست  به  95/0

 
1 questionnaire of high-risk behaviors 
2 helicopter parenting scale 
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  هايگویه   يهمه   عاملي  بار  تأیيدکننده   نيز  گرفت  انجام   دانشجو  60  روي  بر  که   حاضر  پژوهش  در  مقياس

 .است  شده  ارائه  2 و  1 جدول  در نيز  آن نتایج  خالصه  که است مذکور
 

 بارتلت و  KMO آزمون نتایج :1 جدول

 بارتلت  آزمون ( الکین-مایر-کایزر)  KMO آزمون

86/0 
 df p دو خي

572 /263 48 001 /0 

 

  کفایت  عاملي تحليل  براي  نمونه  حجم ،(=86/0KMO) شودمي مشاهده  فوق جدول در که  طورهمان

 منفي   یا  مثبت  از  نظرصرف  عاملي  بار  مقدار  چنانچه  اصلي،  هايمؤلفه   تحليل  اساس  بر  و  بعدي  گام  در.  کندمي

  به  توجه  با  بنابراین،  ؛(Sharifi, 2019)  شودمي  حفظ  آزمون  در  ماده   آن  باشد،   0/ 4  یا/  03  از  باالتر  آن  بودن

 4/0  از  باالتر  عاملي  بار  داراي  گویه  10  هر  است،  شده   گزارش  2  جدول  در  آن  خالصه  که  عاملي  بار  نتایج

 . شدند حفظ نهایي پرسشنامه در  لذا و  بودند 

 
 ها گویه عاملي  بار مطلق قدر: 2 جدول

 عاملی  بار سؤال 

 70/0 اول

 59/0 دوم 

 81/0 سوم 

 46/0 چهارم 

 46/0 پنجم

 56/0 ششم

 84/0 هفتم

 73/0 هشتم

 62/0 نهم 

 70/0 دهم

 

  داراي   (LeMoyne & Buchanan, 2011)  بوچانن  و   ليمون  مطالعه  در  که  سؤاالتي  ماهيت  به  توجه  با

 نظر  و   قضاوت   اهميت  /فرزند  هاي فعاليت  و   کارها   در  مادر  و  پدر  درگيري  مثال؛   براي)  نشدند   عاملي  بار
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(  گيريتصميم   هرگونه  از  قبل  والدین   با  کردن  مشورت  و  صحبت  /خود  عقاید   و  نظرات  به  نسبت  والدین 

  هاي بافت   در  فرزند-والد  تعامل  ينحوه   و   والدین  تربيتي  هايسبک  که  آنجا  از  که  کرد  برداشت  چنين  توانمي

 در  که  اند داده   نشان  نيز  هاپژوهش   و  ( Davoodi et al., 2018)  است  متفاوت  گوناگون،  اجتماعي-فرهنگي

  این  ،(Ramezani et al., 2018)  پردازندمي   فرزندان  کنترل   به  ترکم  والدین  آمریکایي  و   اروپایي  فرهنگ

  و   کنند  عمل  ترآزادانه   هایشانگيريتصميم  و  کارها  در  فرزندانشان  که  شودمي  منجر  احتماالً  ترپایين  کنترل

  از. شود  والدین   فرزندپروري  رفتارهاي  از  نوجوانان ادراك تفاوت به  منجر  احتماالً که  است  عواملي  از  این،

  و   است   ترپررنگ  خانواده   نقش  خاورميانه  کشورهاي  برخي  در  طورکليبه   و  ایراني  جامعه  در  دیگر  سوي

  استقالل   کسب  و   انددخيل   فرزندشان  تصميمات  و   هاانتخاب   در  گاهاً   آن،   از  پس  حتي  و   جواني  سنين   تا   والدین 

 سؤاالت   بنابراین،  ؛(Madanipour et al., 2011)  است  برخوردار(  باال  نه  و )   متوسط  اهميت  از  خودمختاري  و

 ایراني  جامعه  در  تواندمي  (LeMoyne & Buchanan, 2011)  بوچانن  و  ليمون  اصلي  مطالعه  در  شده حذف

 منجر   احتماالً  که  است  دالیلي  از  یکي  این  و  شود  فرزندان  توسط   والدین   از  ناکارآمد  ادراکات  ایجاد  باعث

 . است شده   ایراني ينمونه   در سؤاالت این عاملي بار  به

  ذکر  به الزم. آمد دست به 78/0  پژوهش این در کرونباخ آلفاي روش به پرسشنامه این پایایي ضریب

 شده   گزارش  71/0  ( LeMoyne & Buchanan, 2011)  بوچانان  و  ليمون  پژوهش   در  ضریب  این  که  است

  آلفاي  روش  به   پایایي   خود   پژوهش  در   نيز  ( Mahbod & Fouladchang, 2018)  فوالدچنگ   و   مهبد .  است

 .اندکرده  محاسبه 75/0 را کرونباخ

  همکاران   و   سينگر  والـدیني   نظـارت  پرسشنامه   از   منظور   این  براي:  1رفتاری   کنترل  سنجش   پرسشنامه 

(Singer et al., 2004)   ليکـرت  طيف  اساس  بر  آن  گذارينمره   و  گویه  7  داراي  مقياس  این.  است  شده   استفاده 

 نظارت  نمره،  افزایش  با  و   است  والدیني  نظارت  ميزان  يدهنده نشان  کلي  ينمره .  گيردمي  صورت  ايگزینــه  4

 کرونبـاخ  آلفاي  خود   پژوهش  در  (Singer et al., 2004)   همکـاران  و  سـينگر.  یابدمي  افزایش  نيز  والدیني

 همکاران   و   آلبوکردي  توسط   حاضر  پرسشنامه   نيز   ایران   در  .کردنــد  گــزارش  پرسشــنامه   ایـن   بـراي   را  76/0

(Alboukordi et al., 2015)  72/0  آن  کرونباخ  آلفاي  ضریب  و بررسي  آن سنجيروان  هايویژگي و ترجمه 

 . است شده  گزارش

  شد   ساخته (Soenens et al., 2010)  همکاران  و  سوننز  توسط:  2شناختیروان  کنترل  سنجش  پرسشنامه 

 
1. behavioral control scale 
2. psychological control scale 
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 ليکرت  طيف  یک در  که  است  گویه  16 شامل  مقياس این . سنجدمي  را يوالدین  شناختيروان  کنترل  ميزان  و

 فيروز،   بادان  توسط  ایران  در  مقياس  این .  اندشده   تنظيم(  موافقم  شدت به  تا  مخالفم  شدت  به  از)   امتيازي  5

  آلفاي  ضـریب  از  اسـتفاده   بـا   آن  اعتبار  و  شده   هنجاریابي (Badan Firooz et al., 2017)  ناجي  و   طباطبایي

 . است شده  گزارش 88/0 مقياس کل براي کرونباخ

 

 ها یافته

  که   کردند   شرکت   کاشان   دانشگاه   کارشناسي   مقطع   دانشجویان   از   نفر   375  کلي   طور   به   حاضر   ي مطالعه   در 

  و  2/ 58 و  20/ 45 ترتيب  به  پسران  گروه  سني   استاندارد  انحراف  و  ميانگين  . بود  مؤنث  و  مذکر  جنس  دو  هر  شامل 

  سال   24  سن   بيشترین   و   سال   18  کنندگان شرکت   سن   کمترین   چنين هم .  آمد   دست   به   2/ 12  و   19/ 56  دختران   براي 

 . است   شده   گزارش   پژوهش   متغيرهاي   ميان   همبستگي   و   توصيفي   آمار   هاي شاخص   ، 3  جدول   در   . بود 

 

 پژوهش  متغيرهاي همبستگي  و استاندارد انحراف ميانگين،: 3 جدول

 M SD 1 2 3 4 متغیر

    1 99/2 76/17 رفتاري  کنترل  .1

   1 165/0*** 20/7 55/52 شناختي روان کنترل.2

  1 178/0*** 178/0*** 28/4 11/28 هليکوپتري  والدگري . 3

 1 103/0* 133/0** 125/0** 11/12 65/130 پرخطر رفتارهاي . 4

                  *p≤ 0/05 ** p ≤ 0/01  *** p ≤ 0/001 

 

 همه  ميان   که   دهد مي   نشان   پيرسون   همبستگي   ضریب   نتایج   شود، مي   مشاهده   باال   جدول   در   گونه همان   

  متغيرهاي   اساس   بر   پرخطر   رفتارهاي   بروز   بيني پيش   براي   بعد،   گام   در .  دارد   وجود   مثبت  رابطه   پژوهش   متغيرهاي 

  این   هاي مفروضه   بررسي   رگرسيون،   تحليل   اجراي   از   قبل .  شد   استفاده   چندگانه   رگرسيون   آزمون   از   بين پيش 

  بود   خطي   متغيرها   بين   روابط   داشت،   وجود   چندگانه   بودن   نرمال   حالت   متغيرها   نمرات   بين   که   داد   نشان   تحليل 

 .است   آمده   زیر   جداول   در   رگرسيون   تحليل   نتایج   خالصه .  نداشت   وجود   نيز   چندگانه   خطي هم   و 

 رگرسيوني  مدل خالصه: 4 جدول

 R 2R F p مدل

1 38/0 14/0 21/4 001 /0 
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  بودن  دارمعني از نشان  این و  است 05/0 از کمتر p مقدار شودمي مشاهده  باال  جدول در که طورهمان

  والدگري   و شناختيروان  رفتاري،  کنترل)  بينپيش   متغيرهاي  که  دهدمي  نشان  2R  مقدار.  است  رگرسيون  مدل

 .کنند  بينيپيش را پرخطر  رفتارهاي  بروز  تغييرات از  درصد 14 توانندمي مجموع  در( هليکوپتري

 

 پژوهش متغيرهاي  زمانهم رگرسيون ضرایب تحليل نتایج: 5 جدول
  آماره

 متغیرهای پیشین
B SE β t p 

 0/ 001 81/17 - 16/6 74/108 ثابت  مقدار

 05/0 90/1 0/ 100 21/0 39/0 رفتاري  کنترل 

 04/0 04/2 0/ 108 0/ 089 17/0 شناختي روان کنترل 

 20/0 28/1 0/ 068 0/ 146 18/0 هليکوپتري  والدگري

 

 ،=10/0β)  والدین   شناختيروان  کنترل  عوامل،   این   ميان   از   دهدمي نشان  بينپيش   هاي متغير  بتا  ضرایب

05/0p≤  )10   رفتاري  کنترل   و   درصد  (10/0β=،  05/0 p ≤  ) بينيپيش   را  پرخطر  رفتارهاي   از   درصد   10  نيز 

 . نبود پرخطر رفتارهاي در  تغيير کننده  بينيپيش  عوامل از هليکوپتري  والدگري چنينهم. کندمي

 

 نتیجه

  والدین   شناختيروان   و   رفتاري  کنترل   اساس  بر  پرخطر  رفتارهاي  بروز  بينيپيش   هدف  با  حاضر  پژوهش

  گريکنترل   جنبه  سه  هر  اگرچه  که  داد  نشان   نتایج .  شد  انجام   نوظهور  ساليبزرگ  در  هليکوپتري  والدگري   و

  نوع   سه  این  زمانهم  ارزیابي  هنگام   اما   دارد  مثبت   ارتباط   متغيري،  دو  سطح  در  پرخطر  رفتارهاي  بروز   با

 پرخطر   رفتارهاي  تغيير  در  مهم  هايکننده   بينيپيش   والدین   شناختيروان   و   رفتاري  کنترل  تنها   گري،کنترل

  رفتارهاي و  والدیني  هاي کنترل رابطه   بررسي به  که  پژوهشي ایران،  در پژوهشي يپيشينه  خصوص  در . بودند

  طوربه   شده   انجام  هايپژوهش   و  نشد   یافت   باشد،   شده   پرداخته   نوظهور  ساليبزرگ   دوره   در  فرزندان  پرخطر

 لذا،  اند؛ پرداخته   نوجواني  و  کودکي  سنين  در  پرخطر  رفتارهاي  بروز  در  والدین  نقش  بررسي  به  کلي

 .گرفت صورت خصوص این  در  شده  انجام   التين هايپژوهش با  گرفته  صورت  هايمقایسه

  مثبت   يرابطه   پرخطر  رفتارهاي  بروز   و   رفتاري  کنترل   بين  که  بود   این  از  حاکي  پژوهش  این  یافته   اولين 

 دوره   در  پرخطر  رفتارهاي  ميزان  والدین،  رفتاري  کنترل  افزایش  با  که  معنا  بدین  دارد،  وجود  معنادار

   و (Romm et al., 2020)  الویس  و   باري  روم،   هاي پژوهش   با   یافته   این .  یابدمي  افزایش   نوظهور  ساليبزرگ



 89 ...پرخطر بر اساس ي بروز رفتارها ين ي بشيپ                                                         1400و زمستان  زیي، پا2، شماره  11سال 

 

 

  نوظهور   ساليبزرگ  دوره   به  را  خود  بررسي  که (Nelson & Padilla-Walker, 2013)   واکر-پادیال  و  نلسون

  و   قوانين  از  استفاده   با  تا   کنند  تالش  است   ممکن  والدین .  دارد  همخواني  نوعيبه   اند،داده   اختصاص

  زیادي   فشار  خود،   سالبزرگ  فرزند   سن  با   ناهمخوان  و   افراطي  نظارتي   رفتارهاي  و  غيرمنطقي  هايمحدودیت 

 یابي دست   و  فشارها  این  کردن  کم  براي  هاآن   فرزندان  نتيجه  در  .کنند  سلب  را  او   عمل  آزادي  و  وارد  او   به   را

 . آورندمي روي  خطرناك رفتارهاي انجام  به نيازشان،  مورد  استقالل  به

  پژوهش   هايیافته   با  نوجوانان  در   پرخطر  رفتارهاي  و  شناختيروان   کنترل  ميان  معنادار  مثبت  يرابطه 

 & Romm)  متزگر  و   روم   ،(Oudekerk et al., 2014)  اودکرك   ،(Shek & Law, 2014) لوو  و   شک

Metzger, 2018) ارنت  و  لوو  فاهرتي،  و  (Faherty et al., 2020 ) موضوع   این   تبيين  در .  دارد  همخواني  

 اجتماعي  کفایت   با  والدین   شناختيوانر  کنترل  باالي   سطح  که   داده   نشان  تحقيقات   که   آنجا  از  گفت   توانمي

 همراه   سني  هر  در  فرزندان  در  بيروني  مشکالت  و  اضطراب  افسردگي،  باالتر   سطح  و  ترپایين   نفسعزت  و

  جبران   براي   هاآن   است   ممکن  لذا،   ؛(Abaied & Emond, 2013; Desjardins & Leadbeater, 2017)  است

 حتي   و  دوستان  ميان  در  خود  اجتماعي  کفایت  و   خود   کردن  اثبات  براي  یا  و   خود  رفته   دست   از  نفسعزت

. آورند   روي ...  و  خشونت  مخدر،  مواد  به  اعتياد  کشيدن،  سيگار  چون  پرخطري  رفتارهاي  به  شان،خانواده 

 استفاده   کنترل  براي   فرزند   و   والدین   ميان  عاطفي  روابط  از   شناختيروان  کنترل  در  که   آنجا   از   چنينهم

 اظهار  توان مي  دیگر  تبييني   در .  آید  وجود  به   کمتر  فرزندان   در   نيز   مستقل هيجان   تنظيم   است  ممکن  شود،مي

 است   همراه   فرزندان   در   ترضعيف  خودتنظيمي  با   والدین   شناختيروان   کنترل  اینکه   به   توجه   با   که  کرد

(Moilanen, 2007) ، در  پرخطر رفتارهاي در هاآن  شدن درگير به منجر تواندمي ترضعيف خودتنظيمي این 

 . شود هيجانات  مدیریت توانایي عدم  و  هيجاني هايآشفتگي  پي

  همکاران   و   کوئي  پژوهش   نتایج  با  پرخطر  رفتارهاي   و   هليکوپتري   والدگري   ميان   معنادار  مثبت   رابطه

(Cui et al., 2019)   داویس  و  گينليمک  و  (McGinley & Davis, 2020)  که   طور همان.  دارد  همخواني  

  درگيري  شناختي،روان   و  رفتاري  کنترل  نامناسب  سطوح  از  ايمجموعه  شامل  هليکوپتري  والدگري  شد  گفته

 اضطراب،  جمله   از  پيامدهایي  با  و   است  فرزندشان   زندگي  ابعاد  همه  بر  والدین  کالن  و  خرد  مدیریت   و  شدید

 .(Segrin et al., 2013)  است  همراه   ضعيف  ايمقابله   هاي مهارت  و   پایين  خودکارآمدي  افسردگي،

 زندگي  بر  استقالل   و  کنترل  آوردن  دست  به   و  منفي  احساسات  و   فشار  این  از  رهایي  براي  نوظهور  ساالنبزرگ

  که -  نيز   ضعيف  ايمقابله   و  ارتباطي  هايمهارت .  گيرند  قرار  پرخطر  رفتارهاي  مسير  در   است   ممکن  ،خود

 قرار  نامناسب  دوستي  روابط   دام   در  را   جوانان   این  تواندمي  - است  هليکوپتري  والدگري   پيامدهاي   از  یکي
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  کردن   رد   وجود،   ابراز   مانند   ارتباطي  هاي مهارت  در  ضعف  و   نابهنجار   همساالن   با  نشينيهم   این   و   داده 

 . دهد سوق پرخطر رفتارهاي انجام سمت به   را هاآن ... و هيجانات مدیریت جا، نابه تقاضاهاي 

 رفتاري  و   شناختي روان   کنترل   فوق،  عوامل   ميان   از   که   داد   نشان   رگرسيون   تحليل   نتایج   دیگر   طرف   از 

  والدگري   کنندگي   بيني پيش   عدم   تبيين   در .  است   نوجوانان   در   پرخطر   رفتارهاي  بيني پيش   به   قادر   والدین 

  درگيري   با   که   هليکوپتري   والدگري   ازآنجاکه   گفت   توان مي   شناختي، روان   کنترل   با   مقایسه   در   هليکوپتري 

  راهنمایي،   جمله   از   فرزندي   - والد   روابط   مثبت   هاي جنبه   با   تواند مي   زمان هم   شود، مي   مشخص   ازحد بيش 

- والد   مثبت   هاي جنبه   با   معکوس   طور به   شناختي روان   کنترل   که درحالي   شود،   همراه   عاطفي   حمایت   و   افشاگري 

  والدگري   اگرچه   بنابراین،   ؛ ( پشتيباني   و  مشاوره /    راهنمایي   محبت،   استقالل،   گرمي،   مثل )   دارد   ارتباط   فرزندي 

  مثبت   هاي جنبه   با   ازحد بيش   درگيري   ترکيب   اما   است،   ساز مشکل   کلي   طور به   نوجوانان   براي   هليکوپتري 

 .باشد   ساز مشکل   شناختي، روان   کنترل  مانند   منفي،   والدیني   رفتارهاي  سایر   از   کمتر   است   ممکن   والدگري 

 نتایج  تعميم   و   تفسير   مورد   در   را   هایي احتياط   ها، پژوهش   سایر   همچون   حاضر   پژوهش   هاي محدودیت 

  سالي بزرگ  رشدي   دوره   در )   دانشجویان   از   همگي   پژوهش   این   در   کنندگان شرکت   اینکه   به   توجه   با .  طلبد مي 

  باشد؛   گذاشته   تأثير   مطالعه   این   نتایج   در   شهر   فرهنگي   بافت   است   ممکن   لذا   بودند،   کاشان   شهرستان (  نوظهور 

  هدف   جامعه   چنين هم .  شود   گرفته   نظر   در  نيز   فرهنگي   مسائل   بعدي،   هاي پژوهش   در   که   شود مي   پيشنهاد   بنابراین 

 .سازدمي   محدود   را   دیگر   سني   هاي گروه   به   را   ها یافته تعميم   این،   و   اند بوده   نوظهور   ساالن بزرگ   پژوهش،   این 

  فرزند   موضوع  با  آموزشي  هايکارگاه   سلسله  که  گرددمي   پيشنهاد  پژوهش،   این   هايیافته   اساس  بر

 برگزار  والدین  براي   مشاوره   مراکز  و   شهرداري  مانند   مربوط   هاي ارگان   توسط  فرزندي   - والد  رابطه   و   پروري

  در   فرزندان  یا   و)   جوانشان   فرزندان   با   والدین  ارتباط  مناسب   هايالگو   خصوص  در   اصوالً  اینکه   نکته .  شود

  باشد   هشداري  تواندمي  پژوهش  این  نتایج   لذا،  است؛  نشده   سازيشفاف(  نوظهور  ساليبزرگ  رشدي  دوره 

  داشته   همراه   به  هاآن  براي  سوئي  اثرات  تواند مي  فرزندشان   سن  با  ناهمخوان  هايگريکنترل  که   والدین  براي

  انواع   با  مرتبط   متغيرهاي  و  هاپيامد   ابعاد،  سایر  که  شودمي   توصيه  حوزه   این  پژوهشگران  به  چنينهم.  باشد

 . کنند مطالعه  و بررسي -نوظهور ساليبزرگ رشدي  دوره  در خصوص به   - را  والدیني هايگريکنترل
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