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 چکیده
فرزند در کنارر مبستای و و انتا رر دروناو اارنمادت ااو  مانناد  نیایب کننادت بتایررا از ا م ایر             -کیفیت روابط والد

 مارا اهارر   ربا  اارنمادت  انتا رر  و کامد  -والد رابطه بررسو حرضر پژومش روانشنرایو و اجیبرعو فرزندان برشند. مدف

 و برا شرال پژومش بیا اآارر جرانهروش پژومش حرضر  م یفو از نمع مبستی و بمد. . بمد دایر آامزان دانش واجیبرع

 وسا ی قر  ناداد  باه  1981-89 ولی ح  سرل اول بترلین در رضمانشهر شهرسیرن یوابیدا ششم پن م و هیپر دایر آامزان دانش

دایو به عنامان  دانش آامز دایر اقطع ابی 159 نداد  و  ردف اا امشه اریگ نبمنه متیشدت از از ایب بیب بر اسیفر. بمد نفر 094

 وسارارن  اارنمادت  انتا رر  و (1899و مبکارران    بیفار  فرزناد -رابطاه والاد  مرا پرسشنراهنبمنه انیخرب شدند. دانش آامزن 

مارا باه   را  کبیال کردناد. دادت   (1899  کارران مب و ار تامن  واجیبرع اهرر انلم براا دانش آامزان پرسشنراه و  ،(1991 

دست آادت بر اسیفردت از ضریب مبستی و پیرسمن و رگرسیمن چندگرنه به روش گرر به گرر امرد   زیه و  حلیل قرار گرفت. 

  و کامد  -و ار سرطر ؛ بیب رابطه ااردر  اثست احترس مراو اردت اقیرس  فرزند -پدر رابطهمرا پژومش نشرن داد بیب یرفیه

بارعو داناش آاامزان    بر نبرت اهرر  مرا اجی ارنمادت انت رر، و  ار سرطر ،  نییب ممیت،  اثست احترسر  مرااردت اقیرس

 نبارت  اردر بر نقش وگشی  گم/ نفر، اشم پدر، و  پدر وخی یآا و اریدرگ مراو مبچنیب بیب اردت اقیرس دایر رابطه اثست

(. مبچنیب نیریج  حلیل رگرسایمن نشارن   >45/4P رابطه انفو و اننردار وجمد دارد  دایر آامزان دانش واجیبرع امر اهرر 

 آاامزان  داناش  واجیبرع مرااهرر  را یی غ در د از 04و در ا بمع  اثست  مر  به اردر ار سرطر  و ارنمادت انت ررداد 

و انتا رر اارنمادت بار    فرزناد  -  والاد  نارا   مان نیی ه گرفت کاه  (. بر ایب اسرس او>41/4P  کنند وا ونیب شیپ را دایر

 مرا اجیبرعو دانش آامزان دایر رابطه داشیه و قردر به پیش بینو آن متیند.اهرر 
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