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4 شمارة 3ورة د  شناختي مطالعات روان  
، شناســي  روان علــوم تربيتــي و  ةدانــشكد

  ه الزهرادانشگا
1386زمستان   

  26/09/86: تاريخ پذيرش مقاله  22/03/85: تاريخ بررسي مقاله  25/02/85: تاريخ دريافت مقاله

مقايسة ميزان اختالالت رواني دختران نوجوان با توجه به 
  هاي  هاي فرزند پروري والدين در دبيرستان شيوه

  شهرستان جيرفت
   *رحمتيدكتر عباس 

   شهيد باهنر كرماندانشگاه استاديار 

   دكتر احمد اعتمادي

   دانشگاه عالمه طباطبايي تهران دانشيار

    محرابيشهربان

   خانوادهكارشناس ارشد مشاور 

  : چكيده
هـاي فرزنـد      آموزان دختر با توجـه بـه شـيوه          هدف از پژوهش حاضر، مقايسة ميزان اختالالت رواني دانش        

آموزان دختر پاية دوم دبيرسـتان شهرسـتان جيرفـت             نفر از دانش   120نمونة مورد نظر،    . پروري والدين بود  
  و SCL90ابزار مورد استفاده در پژوهش، آزمون. اي انتخاب شدند گيري خوشه بودند كه به صورت نمونه

به منظور تجزيه   . باشد  بود كه مربوط به چهار شيوة فرزند پروري مي        ) شيفر(پرسشنامة ابعاد رفتاري والدين     
نتـايج بـه دسـت آمـده        .  اطالعات، از تحليل واريانس يكطرفه با آزمون تعقيبي شفه استفاده شـد            و تحليل 

پريـشي و شـكايات    نشان داد كه در افسردگي، وسواس ـ اجبار، حساسيت در روابط متقابـل، هـراس، روان   
توجه و مـستبدي     اند، داراي والدين بي     آموزاني كه ميزان بيشتري از اختالالت را نشان داده          جسماني، دانش 

هاي اضطراب، خصومت و تفكر پارانوئيدي تفاوتي در چهار شيوة فرزنـد پـروري            همچنين در مقياس  . بودند
  . مشاهده نشد

  
  .هاي فرزند پروري، اختالالت رواني، نوجوانان شيوه :هاي كليدي واژه

  
  
  
  abrahmati@mail.uk.ac.ir نويسندة مسئول *
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  مقـدمه
منـد بودنـد بداننـد كـه چگونـه والـدين، رشـد          به بعد عالقه   1920ةشناسان رشد از ده     روان

يكي از نيرومندترين رويكردها در اين      . دهند  اجتماعي و شايستگي را در كودكان پرورش مي       
) 1999 (2دارلينگ باشد كه توسط  مي1هاي فرزند پروري اي تحت عنوان شيوه زمينه، مطالعه

اي از رفتارهـا تعريـف        نوان مجموعه يا منظومه   شيوة فرزند پروري به ع    . صورت گرفته است  
هـا توصـيف    اي از موقعيـت  شده است كه تعامالت والد ـ كودك را در طول دامنة گـسترده  

شـيوة فرزنـد    . آورد  كند و فرض بر اين است كه يك جو تعاملي تأثيرگذار را به وجود مي                مي
شناسي رواني و رشـد   آسيبكننده و اثرگذار است كه نقش مهمي را در          پروري، عاملي تعيين  

بحث در مورد هر يـك از مـشكالت فرزنـدان بـدون در نظـر گـرفتن              . كند  كودكان ايفا مي  
عليـزاده و   (هاي فرزند پـروري والـدين، تقريبـاً غيـرممكن اسـت               ها، رفتارها و شيوه     نگرش

  ). 2002، 3آندرايس
ـ   در خواسـت : شيوة فرزند پروري از دو عنصر تشكيل شـده اسـت      4دينيكننـدگي وال

از تركيب اين دو عنصر، چهار شـيوة        ). گرمي يا پذيرش   (5دهندگي والديني   ، و پاسخ  )كنترل(
شيوه فرزنـد پـروري     : كه عبارتند از  ) 1996،  6اسپوتا و پالسون  (آيد    فرزند پروري به وجود مي    

 8، شــيوة فرزنــد پــروري مــستبد)دهنــدگي بــاال كننــدگي بــاال و پاســخ درخواســت (7مقتــدر
 9گيــر ، شــيوة فررزنــد پــروري ســهل)دهنــدگي پــايين دگي بــاال و پاســخكننــ درخواســت(
و شـيوة فرزنـد پـروري مـسامحه كـار يـا             ) دهنـدگي بـاال     كنندگي پايين و پاسخ     درخواست(

  ).دهندگي پايين كنندگي پايين و پاسخ درخواست (10توجه بي
كننـد   يآنها كودكان را كنترل م. دهنده هستند والدين مقتدر، هم پذيرنده و هم پاسخ      

گير   آنها قاطع هستند، ولي سخت    . كنند  و مقررات واضحي براي رفتارهاي كودكان وضع مي       
، بـه   11بامرينـد (شان بيشترحمايتي است تا اين كه تنبيهي باشد           هاي انضباطي   روش. نيستند

                                                           
1- child rearing practices 
2- Darling 
3- Alizadeh & Andries 
4- demandingness 
5- responsiveness 
6- Sputa & Paulson 
7- authoritive 
8- authoritian 
9- permissive 
10- neglecting 
11- Baumrind  
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دهد نوجواناني كه متعلـق       به طور كلي تحقيقات مختلف نشان مي      ). 1999نقل از دارلينگ،    
گير  هاي استبدادي، سهل   شان كه در خانواده     اي قاطع هستند نسبت به همساالن     ه  به خانواده 
آنهـا  . كننـد، از نظـر روانـي ـ اجتمـاعي شايـستگي بيـشتري دارنـد         كار رشد مي و مسامحه
  ). 1382مظلوم، (پذير، منضبط، خالق، كنجكاو و داراي اعتماد به نفس هستند  مسئوليت

دگي و دستور دادن در سطح بااليي هـستند، امـا   كنن مستبد، از نظر درخواست والدين
شـان   آنها قدرت مدار و واضع قوانين هـستند و انتظـار دارنـد دسـتورات    . دهنده نيستند   پاسخ

تـر شـاد      فرزنـدان والـدين مـستبد، كـم       ). 1999دارلينگ،  (بدون توضيح دادن اطاعت شود      
شـان ضـعيف اسـت     نشان هم بـا همـساال   تري دارند و روابط هستند، موفقيت تحصيلي كم 

اي   شوند كه عالقـه     اين افراد به بزرگساالني خجول تبديل مي      ). 2002عليزاده و آندرايس،    (
آمـوزد كـه      سبك خاص انضباطي والدين مـستبد بـه فرزنـدان مـي           . به شروع ارتباط ندارند   

فردي و حل مشكالت اسـت        هاي بين   چون و چرا بهترين راه كنار آمدن با تفاوت          اطاعت بي 
  ). 1382، موسوي(

كننده باشند، سنتي نيستند      دهنده هستند تا اين كه درخواست       گير، پاسخ   والدين سهل 
  ). 1999دارلينگ، (بخشند  اي ندارند و خودنظمي زيادي مي گيرند، رفتارهاي پخته و آسان

گير دارند اغلب تكانـشي و        هايي كه والديني سهل     ، دريافت كه بچه   )1991(با مريند   
طلبـي، خودمـداري و تمـرد         آنها گرايش به رياست   .  به ويژه اگر پسر باشند     پرخاشگر هستند، 

  ). 1382مظلوم، (پذيري ندارند  هايي از استقالل و مسئوليت دارند و نشانه
كنندگي، پايين  دهندگي و هم درخواست    توجه، هم در پاسخ     والدين مسامحه كار يا بي    

رسد كه مراقبتي بـر روي        نند و به نظر مي    ك  ها درگير نمي    آنها خود را در تربيت بچه     . هستند
هاي   ، بچه )1991(به گزارش بامريند    . ها ندارند و حتي ممكن است آنها را هرگز نپذيرند           بچه

هـاي تكرارشـونده      اين گروه از والدين، مشكالت رفتاري از قبيل پرخاشگري و كـج خلقـي             
كنند، مواد مخدر     يدا مي همچنين نوجوانان آنها به سمت مسائل ضداجتماعي گرايش پ        . دارند

كننـد   كنند، اهداف درازمدتي نداشته و احتماالً در اعمال بزهكارانـه شـركت مـي          مصرف مي 
  ). 1999، 1سيگلمن(

هاي فرزند پروري و ارتباط آن با اختالل          تأثير شيوه ) 1970(از ديدگاه نظري، فرويد     
سواسـي ـ جبـري را بـه     فرويد، سـبك يـا مـنش و   . رواني را در مقالة اولية خود مطرح نمود

                                                           
1- Sigelman 
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آموزش سـختگيرانة آداب توالـت در دورة مقعـدي نـسبت داد و ايـن سـبك شخـصيتي را                     
  ).1379بيغم، ( نام نهاد » 1منش مقعدي «

، طي مطالعات خود در مـورد ابعـاد رفتـاري والـدين و تـأثير آن بـر                   )1967(بامريند  
ستند كـه از نظـر خويـشتن        كودكان به اين نتيجه رسيدكه والدين مستبد داراي فرزنداني ه         
گيـر و نـسبت بـه ديگـران           داراي در سطح متوسط قرار دارند، ولي تا حـدود زيـادي گوشـه             

  ). 1381حسيني فرد، (اعتنا هستند  بي
 و  2اي كه با هدف ارزيابي چارچوب نظري تئوري با مريند، توسط لمبـورن              در مطالعه 

دين خود را به عنوان اقتـدار       صورت گرفت، مشخص شد نوجواناني كه وال      ) 1991(همكاران  
ترين نمره    بندي كرده بودند، باالترين نمره را در مقياس كفايت اجتماعي و كم             منطقي طبقه 

در مـورد نوجوانـاني كـه والـدين         . شناختي و رفتاري كسب كردند      را در مقياس اختالل روان    
 نوجوانـان   .بندي كرده بودند، عكس قـضيه صـادق بـود           خود را به عنوان مسامحه كار طبقه      

هاي مربوط به اطاعت و همنوايي با معيارهـاي           هاي مستبد، نمرات بااليي در مقياس       خانواده
گير به مقدار زيادي سوء مصرف مـواد          هاي سهل   بزرگساالن نشان دادند؛ و نوجوانان خانواده     

  ). 1374اسفندياري، (و اختالل رفتاري و غيبت در مدرسه را گزارش كردند 
گيرشناسـي اخـتالالت      بررسـي همـه    «، در پژوهشي با عنـوان       )1381(حسيني فرد   

هاي فرزنـد     آموزان مقطع دبيرستان شهرستان رفسنجان و ارتباط آن با شيوه           رواني در دانش  
آموزان مبتال به اختالالت رواني بيشتر         به اين نتيجه دست يافت كه مادران دانش        » پروري
گيرند؛ در حـالي كـه        رش فرزندان خود بهره مي    هاي آزاد گذاري يا استبدادي در پرو        از شيوه 

  . گيرند هاي اقتدار منطقي بهره مي آموزان بدون اختالل، از شيوه مادران دانش
نقش احساس گناه در فراينـد پـردازش      «، در پژوهشي تحت عنوان      )1374(نظيري  

هـاي آن در شـيوة فرزنـد پـروري      اطالعات بيماران وسواسـي ـ اجبـاري و بررسـي ريـشه     
 به اين نتيجه دست يافت كه والدين گروه مبتال به وسواس ـ اجبار در مقايسه با  » گرا الكم

تـري   گروه گواه كه گروه افسرده خو و بهنجار بودنـد، شـيوة فرزنـد پـروري كمـال گرايانـه            
تـري را   داشتند؛ و گروه افسرده هم نسبت به گروه بهنجار شيوة فرزند پروري كمال گرايانـه             

  .اند اعمال كرده
هـاي فرزنـد پـروري        بررسي رابطة شـيوه    «، در پژوهشي با عنوان      )1378(عيوضي  

آموز و مـادران آنهـا         دانش 97اي شامل      كه روي نمونه   » مادران با پرخاشگري فرزندان آنها    
                                                           
1- anal character 
2- Lemborn 
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 گيرانة مادران و پرخاشگري پـسران        انجام شد، رابطة معنا داري بين رفتار مستبدانه و سهل         
ين رفتار قاطع و اطمينان بخش مـادران بـا پرخاشـگري پـسران آنهـا                ولي ب . آنها پيدا نكرد  

همبستگي معكوس وجود داشت، يعني قاطعيت مادران موجب كاهش پرخاشگري فرزنـدان            
  . شده بود

گيرشناسـي اخـتالل وسـواس ـ      بررسي همـه  «، در پژوهشي با عنوان )1379(بيغم 
 » هاي فرزند پروري    ط آن با شيوه   آموزان مقطع متوسطه شهر كاشان و ارتبا        جبري در دانش  

هـاي فرزنـد    به اين نتيجه دست يافت كه بين ابتال به اخـتالل وسـواس ـ جبـري و شـيوه     
  .پروري اقتدار منطقي، آزاد گذاري و استبدادي از نظر آماري ارتباط معنا داري وجود ندارد

چيني را  ، در پژوهشي تأثيرات پدر و مادر بر سالمت رواني نوجوانان            )1995 (1شيك
هاي مادر با سالمت رواني نوجوانان        هاي پدر و هم ويژگي      هم ويژگي . مورد بررسي قرار داد   

تـري بـر سـالمت نوجوانـان          هاي پدر تأثير قوي     همبستگي داشت، ولي به طور كلي ويژگي      
  . داشت

هـاي فرزنـد پـروري     شناسي اختالالت رواني، بر عوامل خـانوادگي و شـيوه     در سبب 
در اين پژوهش محقق بر آن است تا به ايـن سـؤاالت پاسـخ               . شود  يادي مي والدين تأكيد ز  

هاي فرزند پروري والدين آنها بـا هـم           دهد كه آيا اختالالت رواني فرزندان با توجه به شيوه         
تفاوت دارد يا خير؟ كدام شيوة فرزند پروري موجب بروز بيـشترين اخـتالل و كـدام شـيوه                   

تعبير ديگر، در اين پژوهش چنين فرض شده است كـه  شود؟ به   ترين اختالل مي    موجب كم 
هاي فرزنـد پـروري والـدين آنهـا رابطـه             بين نوع و ميزان اختالالت رواني فرزندان با شيوه        

  . وجود دارد

  : هدف پژوهش
هاي فرزند پـروري      تعيين و مقايسة ميزان اختالالت رواني دختران نوجوان با توجه به شيوه           

  .والدين آنها

  روش
 زيرا از طريق مطالعـه نـوع و   .باشد اي مي هاي علّي ـ مقايسه  اضر از نوع پژوهشپژوهش ح

بخشي از شرايطي   (هاي فرزند پروري والدين       و شيوه ) نتايج(ميزان اختالالت رواني فرزندان     

                                                           
1- Shieck 
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، در پي يـافتن رابطـة علـت و معلـولي احتمـالي بـين                )كه در گذشته به وقوع پيوسته است      
  . آنهاست

  گيري  روش نمونهجامعه، نمونه و 
آموزان دختر مقطع دبيرسـتان مـدارس دولتـي           جامعة آماري اين پژوهش شامل كلية دانش      

 نفـر از  120نمونة مـورد مطالعـه شـامل    .  بود82 ـ  83شهرستان جيرفت در سال تحصيلي 
اي  اي چنـد مرحلـه   گيري خوشه  آموزان دختر پاية دوم بود كه با استفاده از روش نمونه            دانش

به اين ترتيب كه از بين مدارس دولتي دخترانة مقطع دبيرستان چهار مدرسه             . شدندانتخاب  
هاي پاية دوم هـر       بعد از انتخاب مدارس از بين كالس      . به طور تصادفي ساده انتخاب شدند     

  . مدرسه يك كالس به طور تصادفي ساده انتخاب شد

  گيري  ابزار اندازه
  :در اين پژوهش از دو ابزار استفاده شد

  ) محيط خانوادگي(ـ پرسشنامة ابعاد رفتاري والدين 1
در شيراز تهيه شده است كه      ) 1358( توسط نقاشان    1اين پرسشنامه بر اساس كارهاي شيفر     

 ماده است و ابعاد مختلف كنترل ـ آزادي و محبت ـ طرد را در روابط خانوادگي از   77داراي 
ن پرسشنامه به سبك مقياس ليكرت      اي. دهد  ها مورد سنجش قرار مي      زاوية نگرش آزمودني  

در پژوهش حاضر براي تعيين عملكردهاي تربيتي والدين، ابتدا ميانگين          . طراحي شده است  
هر يك از ابعاد كنترل و محبت به طور جداگانه محاسبه شد و بر اساس نمـرات بـه دسـت                     

وسـط  ضريب پايايي تنـصيف پرسـشنامه ت      . آمده چهار نوع شيوة فرزند پروري به دست آمد        
در اين پژوهش، ضريب پايايي آلفـاي  ). 1378برجعلي، ( گزارش شده است   87/0سازندة آن   

بـه منظـور    ) 1378، به نقـل از برجعلـي،        1372(غياثوند  .  به دست آمد   80/0كرانباخ برابر با    
چرخش  « و با استفاده از      » تحليل مؤلفه  «تأييد اعتبار عاملي سؤاالت، اين آزمون از روش         

  . نتيجة تحليل، اعتبار عاملي سؤاالت را تأييد نمود.  استفاده نمود» 2واريمكس
  

                                                           
1- shiffer 
2- varimax rotation 
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   SCL 90ـ آزمون 2
گو گـزارش      سؤال براي ارزشيابي عالئم رواني است و به وسيلة پاسخ          90اين آزمون، شامل    

اي ميزان ناراحتي فـرد را از نمـرة            درجه 5هر يك از سؤاالت آزمون در يك طيف         . شود  مي
سـنجد    ها را مـي     ، مقياس 9آزمون  . كند  بندي مي    درجه » )خيلي زياد (هار  تا چ ) هيچ(صفر   «

ــ  4،  3ــ اضـطراب   3،  2ـ حساسيت در روابط متقابـل     2،  1ـ شكايات جسماني  1: كه عبارتند از  
ــ  9، 8ــ افكـار پارانوئيـدي   8، 7ــ هـراس  7، 6ـ خصومت6، 5ـ وسواس ـ اجبار 5، 4افسردگي

تنصيف و آلفـاي كرانبـاخ آزمـون بـه ترتيـب            ضريب پايايي   ). 1381صيادي،   (9پريشي  روان
همـة ضـرايب    .  گزارش شده اسـت    56/0 تا   0 /27، و ضريب اعتبار همزمان      95/0 و   98/0

  ).1381ياراحمدي، به نقل از كريمي، (، معنا دار بوده است %5شده در سطح آلفاي  گزارش

  ها  روش تحليل داده
 انحراف معيار و ترسـيم جـدول، و بـراي           ها از ميانگين، ميانه، واريانس و       براي توصيف داده  

همـة  . ها از تحليل واريانس يكطرفـه بـا آزمـون تعقيبـي شـفه اسـتفاده شـد                   آزمون فرضيه 
  . آزمون شدند% 1ها در سطح آلفاي  فرضيه

 ها يافته
بر اساس اطالعات   . دهد  هاي فرزند پروري نشان مي      ، توزيع افراد را بر اساس شيوه      1جدول  

 31توجـه،      نفر والدين خـود را بـي       25كننده در اين پژوهش،       فر شركت  ن 120اين جدول، از    
 نفـر از   84يعنـي در مجمـوع،      . اند   نفر مقتدر ارزيابي كرده    36 نفر مستبد و     28گير،    نفر سهل 

انـد، و ايـن       توجه قـرار داده     گير و بي    هاي مستبد و سهل     آموزان والدين خود را در گروه       دانش
شـان اسـتفاده      ن  هاي مناسبي براي برخورد بـا فرزنـدا          از شيوه  دهد كه اكثر والدين     نشان مي 

  . كنند نمي
                                                           
1- somatization 
2- Interpersonal sensitivity 
3- anxiety 
4- depression 
5- obsession - compulsion 
6- hostility  
7- phobia 
8- paranoid ideation 
9- psychosis 
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  هاي فرزند پروري ـ توزيع افراد بر اساس شيوه1جد ول 

  
  
  
  

توجـه بيـشتر از    هـا نمـرات گـروه مـستبد و بـي        اكثر مقياس دهد كه در      ، نشان مي  2جدول  
  .گير است هاي مقتدر و سهل گروه

   بر حسب  SCL 90 گانه9هاي  ـ ميانگين نمرات مقياس2 جدول
  هاي فرزند پروري  شيوه

ها در چهـار شـيوة فرزنـد          ريانس يكطرفه را براي مقياس    ، نتايج تجزيه و تحليل وا     3جدول  
هـا در      مقيـاس، تفـاوت بـين گـروه        9بـر ايـن اسـاس، از مجمـوع          . دهـد   پروري نشان مي  

هاي افسردگي، هراس، وسواس ـ اجبـار، شـكايات جـسماني، حـساسيت در روابـط        مقياس
 يعنـي هـر يـك از        .هاي فرزند پـروري معنـا دار بـود          پريشي با توجه به شيوه      متقابل و روان  

منجـر بـه سـطوح      ) توجـه   گير و بي    مقتدر، مستبد، سهل  (هاي فرزند پروري چهار گانه        شيوه
  .متفاوتي از اين اختالالت در فرزندان شده است

  درصد  تعداد  شيوة فرزند پروري
  83/20  25  توجه بي

  83/25  31  گير  سهل
  32/23  28  مستبد 
  30  36  مقتدر
  100  120  كل

ري
رو
د پ

رزن
ة ف
شيو

  

گي
رد
فس

ا
  

س
هرا

اب  
طر

اض
س  

سوا
و

ت  
صوم

خ
  

ني
سما

ت ج
ايا
شك

  

بل
تقا
ط م

رواب
در 

ت 
سي
سا

ح
  

ئيد
انو
پار

كر 
تف

  ي

ان
رو

 
شي

پري
  

  89/1  09/2  10/2  89/1  87/1  21/2  05/2  73/1  13/2  وجه بي 
  40/1  73/1  49/1  35/1  90/1  74/1  56/1  30/1  60/1  گير سهل

  80/1  07/2  98/1  77/1  87/1  10/2  93/1  90/1  16/2  مستبد
  25/1  63/1  42/1  27/1  48/1  71/1  21/1  21/1  33/1  مقتدر
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   SCL 90هاي   تجزيه و تحليل واريانس يك طرفه برا ي مقياسـ3جدول 
  در چهار شيوة فرزند پروري

 منابع تغيير
 ms Fميانگين مجذورات   d.fدرجات آزادي  ssرات مجموع مجذو  ها مقياس

  41/15ها     بين گروه  افسردگي
  06/66ها  درون گروه

3  
116  

14/5  
57/0  02/9  

  95/9ها     بين گروه  هراس
  31/6ها    درون گروه

3  
116  

32/3  
53/0  27/6  

  47/6ها     بين گروه  اضطراب
  44/66ها  درون گروه

3  
116  

16/2  
57/0  76/3  

  67/5ها     بين گروه  ـ اجباروسواس 
  97/37ها  درون گروه

3  
116  

89/1  
33/0  77/5  

  18/4ها     بين گروه  خصومت
   3/91ها    درون گروه

3  
116  

39/1  
79/0  77/1  

  22/8ها     بين گروه  شكايات جسماني
  43/60ها  درون گروه

3  
116  

74/2  
52/0  26/5  

حساسيت در روابط 
  متقابل

  49/10ها    بين گروه
  5/50ها   درون گروه

3  
116  

50/3  
43/0  04/8  

  93/4ها     بين گروه  تفكر پارانوئيدي
   54/51ها  درون گروه

3  
116  

63/1  
44/0  70/3  

  62/8ها     بين گروه  پريشي روان
  92/45ها  درون گروه

3  
116  

87/2  
40/0  26/7  

هاي فرزند  و شيوه SCL 90هاي  به عبارت ديگر، نتايج حاصل از ارزيابي ارتباط بين مقياس
، F = 02/9هـاي افـسردگي        نـشان داد در مقيـاس      p= 01/0و   fc)3و116=(94/3پروري با   

، حـساسيت در  F = 26/5، شكايات جسماني F = 77/5، وسواس ـ اجبار   F = 27/6هراس 
  . ها معنادار است ، تفاوت بين گروهF=26/7پريشي  ، و روانF = 04/8 روابط متقابل

هاي يادشده معنادار بود، براي آگـاهي از ايـن        در مقياس  Fه نسبت   با توجه به اين ك    
هاي ممكن معنادار است، از آزمون تعقيبـي          كه تفاوت موجود بين كداميك از جفت ميانگين       

  .شفه استفاده شد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/


 4، شمارة 3دورة          شناختي                 مطالعات روان

 

18

  ـ نتايج آزمون تعقيبي شفه 4جدول 

  
  .دهد ها را نشان مي تفاوت معنادار بين گروه* عالمت 

  
  ها مقياس
  

  4  3  2  1  شيوة فرزند پروري

  *001/0  999/0  083/0    )1(طردكننده 
  545/0  *048/0    083/0  )2(گيرنده  سهل

  افسردگي  *000/0    *048/0  999/0  )3(مستبد 

    *000/0  545/0  *001/0  )4(مقتدر 
  068/0  853/0  205/0    )1(طردكننده 

  968/0  *022/0    205/0  )2(گير  سهل
  هراس  *004/0    *022/0  853/0  )3(مستبد 

    *004/0  968/0  968/0  )4(مقتدر 
  *011/0  910/0  *027/0    )1(طردكننده 

  997/0  131/0    *027/0  )2(گير  سهل
   ـ اجباروسواس  067/0    131/0  910/0  )3(مستبد 

    067/0  997/0  *011/0  )4(مقتدر 
  *016/0  949/0  057/0    )1(طردكننده 

  980/0      057/0  )2(گير  سهل
  شكايت جسماني  064/0    177/0  949/0  )3(مستبد 

    064/0  980/0  *016/0  )4(مقتدر 
  *002/0  935/0  *010/0    )1(طردكننده 

  972/0  *049/0    *010/0  )2(گير  سهل
  حساسيت در روابط متقابل  *011/0    *049/0  935/0  )3(مستبد 

    *011/0  972/0  *002/0  )4(مقتدر 
  *002/0  959/0  *040/0    )1(طردكننده 

  821/0  121/0    *040/0  )2(گير  سهل
  پريشي روان  *010/0    121/0  959/0  )3(مستبد 

    *010/0  821/0  *002/0  )4(مقتدر
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توجـه و مقتـدر، بـين         اجراي اين آزمون نشان داد در مقياس افسردگي، تفاوت بين گروه بي           
است؛ در مقياس هراس، تفاوت     گير و مستبد، و بين گروه مستبد و مقتدر معنادار             گروه سهل 

گير و مستبد، و بين گروه مقتدر و مستبد، معنادار است؛ در مقياس وسـواس                 بين گروه سهل  
توجه معنادار است؛ در      گير، و بين گروه مقتدر و بي        توجه و سهل    ـ اجبار، تفاوت بين گروه بي     

 در مقيـاس    توجـه و مقتـدر معنـادار اسـت؛          مقياس شكايات جسماني، تفاوت بين گروه بـي       
گيـر و     توجـه و مقتـدر، بـين گـروه سـهل            حساسيت در روابط متقابل، تفاوت بين گروه بـي        

گير و مستبد، و بين گروه مستبد و مقتدر معنـا دار اسـت؛ و در مقيـاس                  توجه، گروه سهل    بي
توجه و مقتدر، و بين گـروه         گير، بين گروه بي     توجه و سهل    پريشي، تفاوت بين گروه بي      روان

  . مقتدر معنا دار استمستبد و
 = 77/1، و خصومت    F = 70/3، تفكر پارانوئيدي    F=76/3هاي اضطراب     در مقياس 

F     ها تأييـد     هاي مربوط به اين مقياس      ها مشاهده نشد، و فرضيه      ، تفاوت معنا داري بين گروه
  . نگرديد

 گيري بحث و نتيجه
دختران در چهار شـيوة     همان طور كه در قسمت نتايج مشاهده شد، تفاوت ميزان افسردگي            

توان ادعا كرد كه هر يك        با توجه به اين يافته مي     . فرزند پروري از لحاظ آماري معنا دار بود       
آزمـون  . شـود   هاي فرزند پروري منجر به سطوح متفاوت افسردگي در فرزندان مـي             از شيوه 

اسـت، و  توجه بيـشتر از گـروه مقتـدر         تعقيبي شفه نشان داد كه افسردگي فرزندان گروه بي        
گيـر اسـت؛ يعنـي گـروه مـستبد و             هاي مقتدر و سهل     افسردگي گروه مستبد بيشتر از گروه     

تـرين ميـزان افـسردگي را         گير كـم    توجه بيشترين ميزان افسردگي و گروه مقتدر و سهل          بي
، مبني بر اين كـه افـسردگي در گـروه           )1999(هاي دارلينگ     اين نتايج با يافته   . نشان دادند 

دهنـد، همخـواني      ترين ميزان افسردگي را نشان مي       گير كم   ست و گروه سهل   مستبد بيشتر ا  
آمـوزان    كه نشان داد مادران دانش    ) 1381(هاي حسيني فرد      همچنين با توجه به يافته    . دارد

. كننـد، همخـواني دارد      هاي استبدادي استفاده مـي      مبتال به اختالالت خلقي، بيشتر از شيوه      
 كردن و عدم پذيرش وعـدم حمايـت الزم از فرزنـدان، زمينـة               توجه معموالً با رها     گروه بي 

  . آورد مناسبي براي بروز افسردگي بيشتر در فرزندان فراهم مي
تفاوت ميزان هراس دختران در چهار شيوه فرزند پروري نيز از لحاظ آماري معنا دار               

ري متفـاوت  توان گفت ميزان هراس فرزندان در چهار شيوة فرزند پرو بر اين اساس مي  . بود
گيـر    هاي مقتدر و سـهل      آزمون تعقيبي شفه نشان داد كه گروه مستبد نسبت به گروه          . است

تـوان بـه      هاي اين پژوهش، مي     همسو با يافته  . بيشترين ميزان هراس را از خود نشان دادند       
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بنا به گزارش وي، محدوديت ممكن است موجـب رفتـار           . اشاره كرد ) 1964(هاي بكر     يافته
ب و كنترل شده گردد، ولي موجب ترس، عدم استقالل، سردرگمي و دشـمني              اجتماعي خو 

در واقع والـدين مـستبد بـا اعمـال محـدوديت و وضـع               ). 1371آزاد،  (شود    شده مي   سركوب
آموزنـد   شده به فرزندان مـي   قوانين و مقررات بدون هيچ گونه توجيهي در مورد قوانين وضع          

اين رفتـار والـدين مـستبد، زمينـه سـاز      . ا بپذيرندكه بايد بدون دليل و تفكر بعضي چيزها ر       
  . مناسبي براي بروز هراس در فرزندان است

تفاوت ميزان اضطراب دختران در چهار شيوة فرزند پروري از لحاظ آمـاري معنـادار               
، والدين از شيوة اقتدار منطقي براي گـروه اخـتالالت           )1381(در پژوهش حسيني فرد     . نبود

شـوند    والدين مقتدر به اين دليل موجب اضطراب در فرزندان مي         . تندگرف  اضطرابي بهره مي  
كه اين دسته از والدين اكثراً كمال طلب بوده و از فرزندان خود انتظارات و توقعات بيشتري                 

شده كه در مقياس اضطراب تفـاوت بـين           طلبي والدين مقتدر باعث     شايد همين كمال  . دارند
  . ر نباشدها معنادا گروه مقتدر و ديگر گروه

اجبار دختران در چهار شيوة فرزند پـروري از لحـاظ آمـاري    ـ تفاوت ميزان وسواس  
گير   توجه نسبت به گروه مقتدر و سهل        آزمون تعقيبي شفه نشان داد كه گروه بي       . معنادار بود 

، انجام  )1379(در پژوهشي كه بيغم     . شوند  بيشترين ميزان وسواس را در فرزندان موجب مي       
البته قابل ذكر است    . هاي فرزند پروري با وسواس يافت نشد         معنا داري بين شيوه    داد، رابطة 

گيـر را مـورد بررسـي قـرار داده            كه بيغم در پژوهش خود سه سبك مستبد، مقتدر و سـهل           
توجه در پژوهش او مورد بررسي قرار نگرفته است، سبكي كه در پژوهش               است؛ و سبك بي   

  . هاي ديگر نشان داد ت به گروهحاضر بيشترين ميزان وسواس را نسب
تفاوت ميزان خصومت دختران در چهار شيوة فرزند پروري از لحاظ آماري معنـا دار               

كه در آن پرخاشگري فرزنـدان بـا        ) 1378(هاي عيوضي     نتايج اين قسمت نيز با يافته     . نبود
 2ارة  با نگاهي به جـدول شـم      . ها فرزند پروري مادران ارتباطي نداشت، همخوان است         شيوه
هاي ديگر است، ولي آن قدر زياد         گير بيشتر از گروه     بينيم كه ميزان خصومت گروه سهل       مي

هاي مـا     شايد به اين دليل كه آزمودني     . ها باشد   نيست كه منجر به تفاوت معنا دار بين گروه        
  . اند را دختران تشكيل داده

از لحاظ آمـاري    تفاوت ميزان شكايات جسماني دختران در چهار شيوة فرزند پروري           
آزمون تعقيبي شفه نشان داد كه تنها گروهي كه تفاوت بين آنها معنا دار است،         . معنا دار بود  

توجه بيـشترين ميـزان شـكايت جـسماني را گـزارش              گروه بي . توجه و مقتدر است     گروه بي 
كنند و    ها در گير نمي     توجه، خود را در تربيت بچه       در واقع از آن جايي كه والدين بي       . اند  كرده

شـوند، لـذا    ها عمدتاً به حـال خـود رهـا مـي        ور هستند و بچه     اغلب در مشكالت خود غوطه    
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خواهنـد    اي باشد كه فرزندان اين گروه با توسل بـه آن مـي              تواند شيوه   شكايت جسماني مي  
 .توجه پدر و مادر را به خود جلب كنند

رزنـد پـروري از     تفاوت ميزان حساسيت در روابط متقابل دختـران در چهـار شـيوة ف             
توجه و مستبد نسبت بـه        آزمون تعقيبي شفه نشان داد كه گروه بي       . لحاظ آماري معنادار بود   

همسو با  . برند  گير و مقتدر از مشكالت بيشتري در روابط بين فردي رنج مي             هاي سهل   گروه
اشاره كـرد كـه در پـژوهش وي         ) 1999(هاي دارلينگ     توان به يافته    اين يافتة پژوهش، مي   

گير داراي    بردند و گروه سهل     هاي اجتماعي ضعيف رنج مي      رزندان والدين مستبد از مهارت    ف
  . هاي اجتماعي خوبي بودند مهارت

تفاوت ميزان تفكر پارانوئيدي دختران در چهار شيوة فرزند پروري از لحـاظ آمـاري               
نتيك به افراد مبتال    ، معتقد است كه افراد پارانوئيد از نظر ساختار ژ         )1379(آزاد  . معنادار نبود 

تـري از شـيوة فرزنـد         شايد بتوان گفت كه وراثت نقش مهـم       . به اسكيزو فرني شبيه هستند    
  .پروري والدين در بروز پارانوئيد دارد

پريشي دختران در چهار شيوه فرزنـد پـروري از لحـاظ              و باالخره، تفاوت ميزان روان    
توجـه و     تفاوت معناداري بين گـروه بـي      آزمون تعقيبي شفه نشان داد كه       . آماري معنادار بود  

باز هم گـروه مـستبد و       . توجه و مقتدر، و گروه مستبد و مقتدر وجود دارد           گير، گروه بي    سهل
پريـشي را قطـع ارتبـاط بـا      اگر روان. پريشي را گزارش كردند توجه، بيشترين ميزان روان     بي

ه فرزندان و پافـشاري بـر       واقعيت تلقي كنيم، كنترل افراطي والدين و تحميل نظرات خود ب          
شـود كـه ايـن فرزنـدان در      آن و نپذيرفتن و بها ندادن به افكار و عقايد فرزندان موجب مي        

ها و نظرات والدين را بپذيرنـد و بـا محـيط بيـرون از طريـق                   الك خود فرو روند و خواست     
. ه باشـند  والدين ارتباط برقرار كنند و خودشان آن طور كه بايد با واقعيـات ارتبـاطي نداشـت                

شـناختي و از      هـاي روان    توجه هم معموالً به خاطر رفتار والـدين، در اكثـر مقيـاس              گروه بي 
  . كنند پريشي نمرات بااليي كسب مي جمله مقياس روان

در نهايت، آنچه از انجام اين پژوهش به لحاظ كاربردهاي بعـدي بايـد مـورد توجـه                  
 گرفتنـد،  وزان دختر مورد بررسـي قـرار  آم قرار گيرد اين است كه در اين پژوهش فقط دانش    

هاي فرزند پـروري توسـط        آموزان، سنجش شيوه    به علت دسترسي نداشتن به والدين دانش      
هـاي آموزشـي را       با اين حال، نتايج اين پژوهش لزوم تدوين برنامه        . فرزندان صورت گرفت  

هـاي فرزنـد      ف شيوه هايي كه والدين را با ابعاد مختل        برنامه. تر ساخت   ها روشن   براي خانواده 
آمدهاي آنها آشنا كند، و با توجه به مزاياي شيوة فرزند پـروري مقتدرانـه                 پروري وآثار و پي   

  .بر آموزش و ترويج اين شيوه تأكيد بيشتري نمايد
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