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 افسردگي هاي نشانه با دلبستگي هايسبك و فرزندپروري هايشيوه رابطهرسي بر

  نوجوانان
  

  1خانجاني زينب دكتر
  2هاشمي تورج دكتر

  3فر الهام فريبا
 چكيده
 هاينشانه با فرزندپروري هايشيوه و دلبستگي هايسبك ارتباط بررسي حاضر مطالعه از هدف
  سني دامنه با نفر 375 تعداد تبريز شهر هايدبيرستان دختر آموزانشدان ميان از. باشدمي افسردگي

 تصادفي گيرينمونه روش از ها آزمودني انتخاب براي. شدند انتخاب نمونه گروه عنوان به سال 17-16 
 استفاده همزمان رگرسيون و پيرسون همبستگي از ها داده تحليل منظور به. شد استفاده اي مرحله چند
 هاينشانه پرسشنامه و فرزندپروري هاي شيوه دلبستگي، هاي سبك هاي پرسشنامه ها نيآزمود. شد

  .نمودند تكميل را افسردگي
 از باالتري سطوح اجتنابي ناايمن دلبستگي سبك با نوجوانان كه داد نشان مطالعه اين هاي يافته

 ناايمن دلبستگي و ايمن دلبستگي سبك بين ارتباطي هيچ اما. دهند مي نشان را افسردگي هاي نشانه
 افسردگي كه دادند نشان مطالعه اين هايافته يهمچنين. نشد مشاهده افسردگي هاينشانه با دوسوگرا
 ي شيوه با داري معني مثبت ارتباط نيز و منطقي اقتدار فرزندپروري ي شيوه با داريمعني منفي ارتباط

 مشاهده گير سهل فرزندپروري ي شيوه و افسردگي بين ارتباطي كه درحالي. دارد استبدادي فرزندپروري
 هاي سبك مانند محيطي هايعامل كه ايده اين با حدودي تا مطالعه اين از آمده بدست هاييافته .نشد

 هماهنگ دارند، نوجوانان افسردگي هاي نشانه بروز در مهمي نقش فرزندپروري هاي شيوه و دلبستگي
  .است
  افسردگي هاي نشانه و دلبستگي هايسبك پروري،فرزند هايشيوه: كليدي گانواژ

                                                           
 تبريز دانشگاه شناسي،روان و تربيتي علوم دانشكده شناسي،روان گروه دانشيار -1
 تبريز دانشگاه شناسي،روان و تربيتي علوم دانشكده شناسي،روان گروه دانشيار -2
 .، تبريز، ايرانتبريز واحداسالمي  آزاد نشگاهدا ارشد، كارشناسي آموخته دانش -3

 » علوم تربيتيفصلنامه« 
  1390 تابستان ـ 14 شماره ـ چهارمسال 

  91 -106.  ص.ص
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  مقدمه
 از پيش. است افته يافزايش كودكان اجتماعي -عاطفي تحول به توجه و عالقه گذشته دهه چند طي

 اين و است آنها تحولي هاينارسايي از ناشي كودكان مشكالت كه بودند باور اين بر گران پژوهش اين
 همراه لتحو فرآيند چه، اگر كه است اين واقعيت. گذاشت خواهند سر پشت را مشكالت كودكان از گروه

 در كودكان از بسياري كه است روشن كامالً اما باشد، رفتاري ناپايداري فاقد تواندنمي سريع تغييرات با
 بلوغ دوران تا شايد و زمان طي در كه هستند رفتاري و عاطفي مشكالت واجد كودكي نخستين هايسال

 محيط كه دارد وجود شواهدي ديگر طرف از). 2002 ،1هالند و گيمپل (ابد يتداوم نيز ساليبزرگ حتي و
 فرزندان افسردگي هاينشانه تداوم و ايجاد در دلبستگي هايسبك و فرزندپروري هايسبك خانواده،
: اند هآمد بدست تحقيقي محور دو از شواهد اين). 1991 وگمبل، شالر كوباك، ؛1990 ،2روتر (دارند نقش
 محور. شودمي ناشي مادر و كودك متقابل روابط روي بر تمركز و دلبستگي نظريه وسيله به محور اولين
 قرار رواني اختالالت و پروري فرزند هاي شيوه بين ارتباط بررسي و گسترده انداز چشم ك يبراساس دوم،
  .دارد

 نوزادي زمان از دلبستگي. نامندمي يدلبستگ را نوزاد و مادر بين عاطفي پيوند تحولي روانشناسي در
 شناسان روان از بسياري). 1384 خانجاني، از نقل ،3بالبي (باشدمي ثبات داراي زمان طول در و شده شروع
 نوع اين. است 4ايمن دلبستگي اولي، الگوي. دارند توافق دلبستگي اساسي الگوي سه مورد در رشد

 مراقب از شوندمي روبرو زا استرس موقعيت ا يمحرك با كه زماني كه است كودكاني به مربوط دلبستگي
 دلبستگي دوم، الگوي. كنند مي استفاده افسردگي و اضطراب تنظيم براي اساسي منبع عنوان به خود

 عنوان به خود مراقب از توانندنمي كه دارد اشاره كودكاني به دلبستگي نوع اين. است 5اجتنابي ناايمن
 گرفتن ناديده و اجتناب به گرايش كودكان اين. كنند استفاده منفي عواطف متنظي براي آرامش منبع

 روبرو هنگام به كه شودمي كودكاني شامل كه است 6گرا سو دو دلبستگي سوم، الگوي. دارند خود مراقب
 اين چه اگر. كنند مي استفاده دوسوگرا و ناپايدار صورت به خود مراقب از اضطراب، شرايط با شدن

 پذيرش عدم و پرخاشگرانه رفتار همچنين آنها چسبند،مي شان مراقب به افراطي صورت به گاهي كودكان
  ). 1995 ،7دهلر و بوكاتكو (دهندمي نشان خود مراقب به نسبت را

                                                           
1- Gimpel & Holland 
2- Rutter Kobak, Sudler & Gamble 
3- Bowlby 
4- Securely attachment 
5- Avoidantly attachment 
6- Ambivalently attachment 
7- Bukatko & Daehler  
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 نظر در رواني شناسي آسيب براي خطرناك عاملي عنوان به) اجتنابي و دوسوگرا (ناايمن دلبستگي
 ناايمن دلبستگي سبك با كودكان كه اند داده نشان تجربي تحقيقات. )1990 روتر، (شود مي گرفته

 باشند مي روانشناختي اختالالت ساير و اضطراب ترس، از بااليي سطوح مستعد) اجتنابي و دوسوگرا(
 كه آنند مويد باليني غير و باليني هاي نمونه در مطالعه). 1991 ميلر، و رابين ؛1997 ،1كاسيدي و كييرش(

 باالتري سطوح ايمن دلبستگي سبك داراي كودكان با مقايسه در ناايمن دلبستگي سبك داراي كودكان
   و استيرون اين، بر عالوه). 1991 همكاران، و كوباك (سازند مي آشكار را افسردگي هاي نشانه از

 با شدن روبرو هنگام به ناايمن دلبستگي داراي كودكان كه دادند نشان) 1997 (2بولمن -جانوف
 .دهند مي نشان را مخرب رفتارهاي و افسردگي از باالتري سطوح متعارض هاي وقعيتم

 بيشتر كودكي اوليه هايسال در برند مي سر به اجتماعي خطر پر هايمحيط در كه كودكاني معموالً
 مزاج دمدمي داشته، همساالن با ضعيف روابط دارد احتمال دارند قرار ناايمن دلبستگي خطر معرض در
 3ايگلند كارلسون وربن،ي (دهندمي نشان ايمن كودكان به نسبت را پرخاشگري و افسردگي عالئم و هبود
  ).1991 همكاران، و

 روانشناختي هايآسيب و كودكان دلبستگي بين ارتباط) 1997 (همكاران و 4فيلد اين و اسروف اوگاوا،
  . دادند نشان را نوجواني دوره در

 در كه كودكاني كه كردند گزارش خود بررسي در) 1993 (5چازن و نداويدسو استربروكس، مطالعات
 رفتارهاي مانند سازيبروني مشكالت داري معني طور به اند شده كدگذاري ناايمن عنوان به سالگي 7

 طبقه در كه آنند مويد مطالعات از برخي. اند داده نشان بيشتر افسردگي مانند سازيدروني و ضداجتماعي
 از بيش افسردگي مانند 6سازي دروني مشكالت با اجتنابي دلبستگي الگوي بين اقتصادي/ياجتماع پايين

 نظريه برخي چه اگر). 1995 ،8سانمونز گوتوولك، گلدبرگ، (دارد وجود رابطه 7سازيبروني مشكالت
 كي سي (دارد نقش كودكي دوران در افسردگي اختالل ايجاد در ناايمن دلبستگي كه معتقدند پردازان

 اي) دلبستگي رفتار (از زيادي هاي افته ياما) 1991 گامبل، و شادلر كوباك، ؛1990 ،9كيومينگس و تي چي
 چه اگر همچنين. نيست دسترس در اصلي افسردگي و خوييافسرده اختالل با كودكان تجسمي الگوهاي

 افسرده الدينو كودكان و است آمده بدست رابطه افسردگي و دلبستگي بين نوجوان هاي آزمودني در

                                                           
1- Kirsh & Cassidy Rubin & Mills 
2- Styron & Janoff- bulman  
3- Urban, Carelson & Egeland 
4- Ogawa, Sroufe & Weinfield 
5- Easterbrooks, devidson  & Chazan  
6- Internalizing problems 
7- Externalizing problems 
8- Goldberg, Gotowlec & Sunmons 
9- Cicchetti  & cummings Kobak, Sudler & Gamble 
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 تحقيقات در مهمي و بعدي گام افسرده كودكان مطالعه اما اند، داده نشان را ناايمني از باالتري درجات
  .باشدمي حوزه اين به مربوط
 دارند، تأكيد رواني هاي آسيب ايجاد در كودك و مادر متقابل روابط بر محققان از برخي كه حالي در
 در را خاصي هايشيوه اي خانواده هر. دانندمي مهم زمينه اين در را پروري فرزند هاي سبك ديگر برخي
 ناميده فرزندپروري هاي شيوه كه ها شيوه اين گيرند، مي كار به خويش فرزندان اجتماعي و فردي تربيت
، 1جايديك و پاور هاردي، (باشدمي غيره و اقتصادي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، عوامل از متأثر شوند مي

 مورد كودكان رواني شناسيآسيب با ارتباط در اي گسترده بسيار صورت به پروري فرزند هاي شيوه. )1993
 پايدار روابط كه اند داده نشان) 2007( ،2تاكاي و موراكامي موريس، وشيزومي،ي. است گرفته قرار پژوهش

 اندوه بدون هم آن يطوالن ي دوره براي را مادر از جدايي كودك كه شود مي باعث والد -كودك مثبت و
 عنوان به را 3والد -كودك روابط كيفي هايجنبه مطالعه چندين اساس، همين بر. كند تحمل اضطراب و
 نظر به. اند كرده بررسي افسردگي زمينه در ويژهه ب بزرگساالن شناسيآسيب بر گذار تأثير عامل كي

 در آنها حمايتي بيش نيز و والدين مك توجه و مراقبت با بزرگساالن در افسردگي هاي نشانه رسد مي
 تأييد مطالعات از ديگري تعداد وسيله به ارتباط اين). 2005 همكاران، و يوشيزومي (دارد رابطه كودكي

). 2007 همكاران، و يوشيزومي از نقل ري، بلو، هورن و نيل -بوس ويلز، جويس، براون، -اوكلي( شد
 اجتماعي روابط در و هستند هدفبي غالباً آنها و دارند خلقي كج به تمايل طلب سلطه والدين كودكان
  ).1384 جمهري، و احدي (نيستند محبوب چندان

 است پايين شاننفس عزّت دارند، مدرسه در متوسطي نمرات مستبد هايخانواده نوجوانان و كودكان
  ).1999 ،4دارلينگ (برند مي رنج بااليي سطح افسردگي از و

 ادبيات اما رسدمي محرز نظر به كودكان دلبستگي سبك و رواني سالمت در نوالدي تعامالت اهميت
 مادر ارتباطات نوع. است ورزبده تأكيد كودك بر آن تأثير و مادرانه تعامالت سبك به بيشتر تحقيقات
 فرد شناسيروان و عاطفي تحول مسير اصلي كننده تعيين نايافتگي رشد هايسال طول در كودك

 حساس گرم، ارتباط ك يايجاد در مادر شكست) 1995 (5شولديس و هيند -استونسون .شود مي محسوب
 در پايداري رفتاري مشكالت كودك زندگي نخستين هايسال در مقتدرانه حال عين در و دهنده پاسخ و

  ).1997 ،6فوگل (كند مي ايجاد كودك

                                                           
.- Hardy, Power & Jaedick 1  

2- Yoshizumi, Murase, Murakami & Takai 
3- Parent–child  interactions 
4- Darling 
5- Stevenson- Hinde & Shouldice 
6- Fogel 
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 آن تأثير و والدين رفتاري و يتربيت سبك مورد در را اساسي فرض سه) 2001 (1لجومار و پيساني ترو،
  . شودمي مربوط والدين -كودك ارتباط كيفيت به كودك ايمن دلبستگي -1: كرد مطرح را كودك بر
. ناايمن كودكان مادران تا دهندمي پاسخ خود فرزندان به بيشتري حساسيت با ايمن كودكان مادان -2
 سبك اين. است مرتبط والدين مستبدانه و يگرتنبيه خشن، تربيتي رفتارهاي با ناايمن دلبستگي -3

 اختالالت ويژه به رواني اختالالت خطر و دهدمي افزايش را كودك دلبستگي ناايمن برابر سه تا تربيتي
 مشكالت كه كودكاني كه ساختند آشكار) 1991 (همكاران و يوربن. دهد مي افزايش را سازيدروني
  .اند داشته تر مناسب هاي دخالت با و گرتر يتحما گرمتر، مادراني دارند، كمتري عاطفي

 و كودكان رواني شناسيآسيب مباحث محور در كودك-والد متقابل روابط گذشت، چه آن به باتوجه
. گردد مطرح خطرساز عامل ك يعنوان به توانندمي تعامالت اين در مشكالت شود، مي محسوب نوجوانان
 كه دهد نشان و كند، بررسي افسردگي با را عامل دو اين ارتباط كه دارد اين بر سعي حاضر مطالعه
 مرتبط نوجوانان در افسردگي تداوم و بروز با فرزندپروري هاي شيوه و دلبستگي هاي سبك چگونه

  .شود مي
  
  گيرينمونه روش و نمونه گروه آماري، ي جامعه

 تبريز شهر هايتاندبيرس سوم و دوم كالس دختر آموزاندانش كليه حاضر پژوهش آماري ي جامعه
 اين آماري نمونه. باشدمي 89-90 تحصيلي سال در رياضي و تجربي انساني، علوم آموزشي گروه سه در

 16-17 مطالعه مورد نمونه سني دامنه. شد محاسبه كوكران فرمول براساس كه. بود نفر 375 پژوهش
 اي مرحله چند تصادفي هادنيآزمو گيري نمونه نحوه. بود 8/16) ±78/0 (آنها سني ميانگين و سال
 دو تصادفي صورت به تبريز شهر پرورش و آموزش گانهپنج مناطق از ك يهر از كه ترتيب بدين. باشد مي

 دبيرستان هر از سپس و گرفتند قرار طرح در دبيرستان 10 كه طوري به شدند، انتخاب دخترانه دبيرستان
 20 به انتخابي هايكالس تعداد ترتيب بدين. شدند انتخاب تصادفي صورت به سوم و دوم كالس دو

 375 تعداد كالس 20 اين مجموع از بعدي گام در. رسيد سوم كالس 10 و دوم كالس 10 شامل، كالس
  .شدند انتخاب نهايي نمونه عنوان به تصادفي كامالً صورت به آموزدانش نفر

 
  پژوهش ابزارهاي

 10 كه است ماده 30 شامل پرسشنامه ينا :بامريند فرزندپروري هايشيوه پرسشنامه -1
 بخش اطمينان و قاطع ي شيوه به ديگر ماده 10 و مستبد ي شيوه به ماده 10 گير،سهل شيوه به آن ماده
 برحسب را خود نظر ماده هر مطالعه با هاآزمودني پژوهش اين در. شودمي مربوط فرزند پرورش امر در

                                                           
1- True, Pisani & Ljoumar 
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 نظريه براساس 1991 سال در بامريند توسط پرسشنامه اين. كنندمي مشخص ايدرجه 5 مقياس يك
 در مقياس اين اعتبار ميزان. شد ترجمه فارسي به اسفندياري توسط 1374 سال در و شد ساخته وي

 و قاطع ي شيوه براي و 77/0 مستبد ي شيوه براي 69/0 گيريسهل ي شيوه براي اسفندياري تحقيق
 گير،سهل براي 81/0 بازآزمايي روش با را پرسشنامه اين اعتبار ميزان بامريند. آمد بدست 73/0 اطمينان

 مورد در وي همچنين. نمود گزارش پدران بخش اطمينان و قاطع الگوي براي 92/0 مستبد، براي 85/0
) 50/0 (گيريسهل با معكوس رابطه مادر بودن مستبد. نمود گزارش را نتايج اين پرسشنامه روايي ميزان

 . دارد) 52/0( او منطقي اقتدار و
 پاكدامن، از نقل شور؛ و هازن (توسط پرسشنامه اين: بزرگساالن دلبستگي پرسشنامه - 2
 قسمت گذارينمره. است بخش 2 شامل و است شده ساخته بزرگساالن دلبستگي سنجش براي) 1380
 ك يروي توصيف هر براي خود پاسخنامه در آزمودني هر كه عالمتي اساس بر پرسشنامه اين اول

» مخالفم كامالً «گزينه به كه طريق اين به گيرد؛مي صورت است زده ليكرت نوع از ايدرجه 7 مقياس
 6 ي نمره» موافقم كامالً «گزينه به طريق همين به ... و ك ينمره» مخالفم تاحدي «گزينه به صفر، نمره
 در ايفاصله مقياس از استفاده و نمرات به تبديل با ليكرت ايرتبه مقياس صورت اين به. گيردمي تعلق

 آزمودني قضاوت مورد بخش اين در بايستي كه توصيفي سه به توجه با. شودمي برده كار به هاتحليل
 ميزان توصيف دومين اجتنابي، دلبستگي ميزان توصيف اولين نمره كه آيدمي بدست نمره 3 گيرد قرار

 اين دوم بخش در. دهند مي نشان را ايمن ستگيدلب ميزان آنها سومين و دوسوگرا -اضطرابي دلبستگي
 كدام كه اين حسب بر بايستي آزمودني. است جمله سه از كي ياجباري -انتخاب صورت به پرسشنامه

 و 2 ،1 هايشماره بنابراين. كندمي انتخاب داند،مي خود ويژگي با بيشتر تطابق در را توصيف سه از كي
   بخش ايمن و دوسوگرا -اضطرابي اجتنابي، هايدلبستگي گرنمايان اسمي هايمقياس عنوان به 3

  ).1380 پاكدامن، (شودمي گرفته كار به هاتحليل در مجزا طور به كه باشدمي
 فاصله با را مطالعه 6 آنها. كرد اشاره فر و بالدوين گزارش به توانمي دلبستگي طبقات ثبات مورد در
 ٪67 ميزان به كلي ثبات ك يهانمونه كلي طور به و دادند امانج دانشجويان روي هفته 16 تا 12 زماني

 - اضطرابي( ٪32 تا) بخش ايمن (٪80 از دلبستگي طبقه مورد در ثبات ميزان دامنه. دادند نشان را
 براي پايداري كمترين و ايمن هايآزمودني مورد در پايداري بيشترين موارد همه در. است) دوسوگرا
 قابليت) 1380 (پاكدامن). 1380 پاكدامن، از نقل نولر، و فيني( است وسوگراد -اضطرابي هايآزمودني
 بين همبستگي پژوهش اين در. داد قرار بررسي مورد ايراني هايآزمودني روي بر را آزمون اين اعتماد
 در و/. 56 اجتنابي دلبستگي براي و/. 36 بخش ايمن دلبستگي براي ماه ك ياز بعد آزمون باز و آزمون

  .         آمد دست به/. 72 دوسوگرا -اضطرابي دلبستگي ردمو
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 2002 سال در حاضر مقياس :KADS-11(1 (كوتچر نوجوانان افسردگي مقياس - 3
. شد ساخته دبيرستان و راهنمايي ي هدور آموزاندانش از نفر 1712 روي بر اجرا از پس كوتچر توسط

 با سوال هر به بايد آزمودني و است عبارت 11 لشام كه است دهيگزارش خود نوع از حاضر پرسشنامه
 صورت به نيز هاپاسخ. دهد پاسخ گذشته هفته ك يدر خود روحي حاالت با آن همخواني مقدار به توجه

 ي هنمر اوقات بيشتر ،)1 (ي هنمر اوقات بعضي ،)صفر (ي نمره ندرت به« ايگزينه چهار ليكرتي مقياس
 صورت به عبارات تمامي در آزمون گذارينمره. است شده طراحي »)3 (دارم احساسي چنين هميشه ،)2(

  .بود خواهد 33 آن حداكثر و صفر آزمودني ي هنمر حداقل. است مستقيم
 آزمون در كه ساله 18 تا 12 نوجوانان از نفر 309 تعداد از حاضر آزمون اعتبار سنجش جهت
 با ديگر بار مدتي از بعد شد خواسته بودند، آورده دست به) وخيم افسردگي (15 باالي نمره كي افسردگي

. بگيرند قرار آزمون مورد MDE(3 (آزمون و 2)MINI (آزمون بك، افسردگي آزمون كوتچر، آزمون
 مطالعه اين در. است دارا را تشخيصي قدرت باالترين كوتچر آزمون كرد مشخص آماري هايتحليل
) 2003 (همكاران و بروكز تحقيق در همچنين. دبو ٪76 مقياس اين براي آمده بدست كرونباخ آلفاي
  اثربي هايدارو با درمان تحت هفته 8 طول در) MMD (حاد افسردگي تشخيص با نوجوان 1006

 سنجش گوناگون هايمقياس از استفاده با 42 ،28 ،21 ،14 ،7 هايروز فاصله در و گرفته قرار) دارو شبه(
 اين در. گرفتند قرار سنجش مورد KADS(،) CDRS-R(4،) GAF(5،) CGI(6 (قبيل از افسردگي

 تحقيقات نتايج كه همانطور. بود برخوردار افسردگي تشخيص قدرت بيشترين از) KADS (مقياس ميان
  .دارد خود مشابه هايمقياس با بااليي همبستگي مقياس دهد مي نشان
  
  ها يافته
 منطقي جهت به راستا اين در. گيرد مي قرار بحث مورد تحقيق هاي افته يترينمهم قسمت اين در
  :گيردمي صورت آنها تحليل ها فرضيه ترتيب به توجه با تحليل روند بودن

  
  .دارد وجود رابطه نوجوانان افسردگي اختالل و والدين فرزندپروري هاي سبك بين: 1فرضيه

                                                           
1- Kutcher Adolescent Depression Scale 
2- Mini International Neuropsychiatric Interview 
3- Major Depressive Episode 
4- Children’s Depression Rating Scale- Revised  
5- Global Assessment of Functioning 
6- Clinical Global Impression 
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   افسردگيپروري وهاي فرزند  ضريب همبستگي بين سبك ):1(جدول 

 متغير روريپ فرزند سبك
آزاد گذاري  اقتدار منطقي استبدادي

نوجوانان افسردگي 029/0-  137/0(**) 189/0-(**)  
  01/0همبستگي معني دار در سطح ** 

  
 والدين منطقي اقتدار فرزندپروري سبك و نوجوانان افسردگي بين كه دهد مي نشان فوق جدول نتايج

 سبك و نوجوانان افسردگي بين همچنين). r ، 01/0‹p= -189/0 (دارد وجود داريمعني منفي رابطه
 افسردگي بين اما). r ، 01/0‹p=137/0 (دارد وجود داريمعني مثبت رابطه والدين استبدادي فرزندپروري

  ).<r ، 01/0 p =-029/0 (نيامد بدست داري معني رابطه گذاري آزاد فرزندپروري سبك و نوجوانان
  

  .دارد وجود رابطه نوجوانان افسردگي تاللاخ و دلبستگي هاي سبك بين: 2 فرضيه
  

   افسردگي نوجوانان وهاي دلبستگيسبك  ضريب همبستگي بين):2 (جدول

 متغير دلبستگي سبك
دوسوگرا ايمن  اجتنابي

(**)257/0 050/0 -084/0   افسردگي
  01/0همبستگي معني دار در سطح **  

  
 و) r= -084/0 (ايمن دلبستگي سبك و افسردگي بين كه دهدمي نشان همبستگي جدول نتايج
 دلبستگي سبك و افسردگي بين اما ).<p 05/0 (ندارد وجود داريمعني رابطه) r=050/0 (دوسوگرا
  ).>r ، 01/0p= 257/0 (دارد وجود داري معني مثبت رابطه اجتنابي
  

 ردگيافس اختالل بينيپيش در مهمي سهم فرزندپروري و دلبستگي هايسبك انواع :3 فرضيه
  .دارند نوجوانان
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 و يدلبستگي هاسبك اساس بر  نوجواناني افسردگ اختالل همزمان رگرسيون تحليل ):3( جدول
  يفرزندپرور

 مدل
  همبستگي ضريب

 (R) چندگانه
 تبيين ضريب

(R2) 
 تبيين ضريب
 (R-2) خالص

 معيار اشتباه
 برآورد

F داريمعني سطح اييمشاهده  

1مدل 350/0 122/0 110/0 45/5 92/9 000/0 

  
  افسردگي اختالل بر مؤثر  بينپيش متغيرهاي بتاي ضرايب ):4( جدول

 استاندارد غير ضرايب
 ضرايب
  مدل استاندارد

 بتا ضريب
 اشتباه

 استاندارد
 بتا ضريب

  t آزمون
 

 سطح
 داريمعني

 000/0 247/7  905/1 805/13 ثابت مقدار
1 

 047/0 -912/1 -087/0 128/0 -245/0  ايمن دلبستگي سبك

 566/0 -574/0 -027/0 137/0 -/079 دوسوگرا دلبستگي سبك

 000/0 535/5 258/0 122/0 677/0 اجتنابي دلبستگي سبك

 917/0 104/0 005/0 045/0 005/0 اقتدارمنطقي فرزندپروري سبك

 030/0 181/2 100/0 038/0 082/0 استبدادي فرزندپروري سبك

 000/0 -074/4 -193/0 050/0 -204/0 گذاري زادآ فرزندپروري سبك

 
 افسردگي اختالل تبين در جداول با مطابق و) همزمان روش (متغيري چند رگرسيون آزمون اساس بر

 برابر چندگانه همبستگي ضريب كه شودمي مالحظه فرزندپروري، و دلبستگي هايسبك روي از
35/0R=، 12/0تبيين ضريبR2= 11/0 خالص تبيين ضريب وR= ∆ متغيرهاي. است آمده بدست 

  . كنندمي تبيين را نوجوانان افسردگي اختالل نمره واريانس از درصد11 حدود تا بينپيش
 افسردگي اختالل بر مؤثر بينپيش متغيرهاي داري،معني سطح و شده استاندارد بتاي ضرايب طبق
 بتاي با اجتنابي دلبستگي سبك ،)>β) 047/0p= -087/0 بتاي با ايمن دلبستگي سبك نوجوانان،

258/0=β) 000/0p<(، 1/0 بتاي با استبدادي فرزندپروري =β) 030/0p< (آزادگذاري فرزندپروري و 
 سبك وp =566/0 با دوسوگرا دلبستگي سبك متغيرهاي و باشندمي) >β) 000/0p =-193/0بتاي با

 تحليل طبق مالك متغير با بينپيش متغيرهاي ارتباط. است p=917/0 با منطقي اقتدار فرزندپروري
 كه دهد مي نشان بتا ضرايب بررسي). >92/9F=، 01/0P (است خطي رگرسيون معادله واريانس

 و بينيپيش براي كافي توان منطقي اقتدار فرزندپروري سبك و دوسوگرا دلبستگي سبك متغيرهاي
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 داشت دارمعني رابطه افسردگي با رانهمقتد سبك همبستگي در چه اگر.  ندارند را افسردگي اختالل تبيين
  . ابديمي كاهش آن بيني پيش قدري گيرد مي قرار دلبستگي سبك كنار در وقتي اما

  
  گيرينتيجه و بحث

 اختالل با دلبستگي هايسبك و فرزندپروري هايسبك ارتباط بررسي حاضر مطالعه از هدف
 نشان حاضر مطالعه نتايج. شد ارزيابي كوتچر اننوجوان افسردگي مقياس از استفاده با كه است افسردگي

 بين همچنين دارد وجود داريمعني منفي رابطه منطقي اقتدار فرزندپروري سبك و افسردگي بين كه داد
 سبك و افسردگي بين اما آمد بدست داريمعني مثبت رابطه استبدادي فرزندپروري سبك و افسردگي

 ي شيوه كه اندداده نشان نيز تجربي هاييافته .نيامد بدست ريدا معني رابطه گذاري آزاد فرزندپروري
   شايستگي رواني، بلوغ انطباق، سازگاري، از باالتري سطوح با منطقي ا يمقتدر فرزندپروري

 اقتدار والدين با كودكان. است مرتبط آنان فرزندان آزمايشگاهي موفقيت و نفس عزّت اجتماعي، –رواني
 دارويي مصرف سوء مشكالت ندرت به و. دهندمي نشان را رفتارها ترينوبمطل سنين همه در منطقي
  ).1378 مكان، ملك (داشتند

 دليل به اما كنندمي اعمال منزل در را مقرراتي و امور آنكه ضمن دارند مقتدرانه سبك كه والديني
 مورد در خود، نفرزندا نظرات و عقايد گرفتن نظر در ضمن هستند قائل خود فرزند براي كه احترامي
 ايجاد مقررات در مثبت تغييرات و توجيه در سعي و كنندمي گفتگو و بحث آنها با مقررات اين داليل
 فرزندان رفتار ي هكنند نظارت معموالً مقتدر والدين طرفي از. كنند مي دنبال را آنها قاطعيت با و. كنند مي
 اين تمامي تحول دوران مشكالت و مسائل مورد در خود فرزندان با آنها. كننده كنترل نه هستند خود

 و كودكان در محيط بر كنترل و نفس به اعتماد ارزشمندي، خود احساس به منجر نهايت در هاويژگي
 بر كنترل فقدان و پايين خودكارآمدي درماندگي، احساس در ريشه كه افسردگي و گرددمي نوجوانان
  .كند مي پيشگيري است، محيط
 پافشاري آن بر سختي به و كنند مي اعمال منزل در خاصي قوانين و مقررات نيز تبدمس والدين اما

 دليل آنها وقتي شوند نمي جويا را آنها نظر و نكرده صحبت فرزند با آن داليل مورد در هرگز اما كنند مي
 بيتيتر سبك چنين ام، داده تشخيص طور اين من چون است كي يهمواره پاسخ پرسند مي را قوانين اين

 دور خانواده حمايتي شبكه از بتدريج را آنها و داده كاهش فرزندان و والدين بين را گرم و صميمانه روابط
 مستبد والدين زيرا دارند شديد درماندگي احساس بوده نفس به اعتماد فاقد كودكان اين معموالً. سازدمي
 فراهم را افسردگي به ابتال بستر سبكي ينچن نهايت در گردند مي آنها اثبات و فرد هايتواناي رشد مانع
 هاياختالل داراي كودكان مادران كه داد نشان) 1382 (همكاران و گلفزاني فرضي مطالعه. سازند مي

 كه حالي در كنندمي استفاده مستبدانه فرزندپروري ي شيوه از عادي كودكان مادران از بيشتر افسردگي
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 گاهي .كنندمي استفاده فرزندان تربيت در بخش اطمينان و قاطع ي شيوه از بيشتر عادي كودكان ماردان
 براي سازيزمينه عامل 1حمايتي بيش شود،مي همراه حد از بيش حمايت نوعي با مستبدانه هاي سبك

 و 3عملي -فكري وسواس اختالل ،2خوردن اختالل: همچون مشكالتي و رواني هاي بيماري از تعدادي
 حمايتي بيش رفتار كه دهدمي نشان افته ياين). 2007 همكاران، و 5زوميوشيي (است 4اجتماعي فوبي

 باعث خود نوبه به نيز اين و شود مي اجتماعي تجارب از جدايي سبب و كودك استقالل از مانع والدين
 اثرات نيز ضعيف 6مراقبتي فرزندپروري ديگر، سوي از. شود مي اجتماعي هاي مهارت اكتساب به آسيب

 همكاران، و 7ساتو (است افسردگي كننده ايجاد عوامل از كه طوري به. دارد افسردگي روي بر مستقيمي
2001 .(  
 در را كودكان افسردگي و فرزندپروري بين ارتباط) 2007 (8وود و ويسز لئود، مك فراتحليل ك يدر

 والدين ي شيوه به نسبت طردكننده والدگري ي شيوه كه دريافتند هاآن. دادند قرار بررسي مورد مطالعه 45
 كه داد نشان فراتحليل نتايج چنين هم. دارد رابطه كودكان افسردگي با نيرومندي بطور كننده كنترل
 آنها بين رابطه در فرزندپروري هايشيوه نيز و افسردگي گيري اندازه روش مثل شناختي روش عوامل
 و كنندهكنترل والدگري كه دندكر مطرح) 1993  (9اندرو و هندرسون كينون، مك. گذاردمي تأثير
 فقدان كه دريافتند آنان. است بعدي هايدوره در كودك افسردگي براي جدي خطر عامل ك يعاطفه بي

 افسردگي اختالل براي اوليه خطر عامل ك يآنها حد از بيش گريحمايت از بيش والدين مراقبت
  . شودمي محسوب
  دوسوگرا و ايمن دلبستگي سبك و افسردگي بين كه بود آن مويد حاضر پژوهش هايافته ياز يكي

 داري معني مثبت رابطه اجتنابي ناايمن دلبستگي سبك و افسردگي بين اما. ندارد وجود داريمعني رابطه
  . آمد بدست

 هاينشانه و ايمن دلبستگي سبك بين ارتباط مطالعه سه در) 2002 (10كاسل و گوتليب رابرت،
 و بزرگساالن دلبستگي بين ارتباط اولي مطالعه رفته هم روي. دادند ارقر بررسي مورد را افسردگي
 هاينگرش بوسيله ارتباط اين آيا كه كردند بررسي سومي و دومي مطالعه و كردند بررسي را افسردگي

                                                           
1- Overprotective parenting 
2- Eating disorder 
3- Obsessive–compulsive disorder 
4- Social phobia 
5- Yoshizumi 
6- Caring parents 
7- Sato 

. McLeod, Weisz & Wood-8  
9- Mackinnon, Henderson & Andrews 

 Roberts, Gotlib & Kassel-10   
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 با ناايمن دلبستگي كه داد نشان مطالعه سه اين نتايج. شود مي تعديل پايين نفس عزّت و غيرمعمول
 كاهش. كندمي فراهم پايين نفس عزّت براي را زمينه خود نوبه به كه دارد، رابطه معمول رغي هاينگرش
 كه رسدمي نظر به بنابراين،. دارد رابطه افسردگي هاينشانه افزايش با مستقيم طور به نفس عزّت

  . شودمي افسردگي هاينشانه بروز باعث گذاردمي نفس عزّت روي كه اثراتي طريق از ناايمن دلبستگي
 كه رسيدند نتيجه اين به افسردگي شناسي سبب بررسي در) 1992 (1هومن و بالت ديگر پژوهشي در
 و ناايمن الگوهاي. است افسردگي به پذيريآسيب درك در اصلي سازه اوليه مراقب به دلبستگي كيفيت
 هايبازنمايي اين و دشومي دروني كودك در ذهني هايبازنمايي شكل به اوليه مراقب با روابط آشفته
 .كند ايجاد بعدي هايافسردگي به پذيري آسيب تواندمي اوليه آشفته روابط اساس بر ديده آسيب ذهني

 و فقدان وابستگي، مشكالت بر متمركز افسردگي از نوعي اضطرابي و دوسوگرا ناايمن دلبستگي
 مشكالت بر متمركز اجتنابي مننااي دلبستگي از ناشي افسردگي كه حالي در كندمي ايجاد رهاشدگي
) 2001( 2وامبگ و مليك مسترز، موريس، مطالعه نتايج راستا همين در است خودانتقادگري و خودارزشي

 نوجوانان از بيش ناايمن دلبستگي داراي نوجوانان در افسردگي و اضطرابي اختالالت سطوح كه داد نشان
 .است ايمن دلبسته داراي

   با همراه دلبستگي هايسبك تأثير كه هنگامي كه ساخت آشكار حاضر پژوهش ديگر يافته
 همزمان رگرسيون تحليل مورد فرزندان افسردگي بينيپيش براي همزمان طور به فرزندپروري هايسبك
 و اجتنابي دلبستگي سبك را همبستگي بيشترين مذكور متغيرهاي مقياس زير ميان از .گيردمي قرار
 فرزندپروري ي شيوه و ايمن دلبستگي سبك و آوردمي بدست افسردگي با ذاريآزادگ فرزندپروري ي شيوه

 دلبستگي سبك متغير زير دو اما گيردمي قرار دوم رتبه در افسردگي بينيپيش قدرت نظر از استبدادي
 برخوردار افسردگي متغير براي الزم بينيپيش توان از منطقي اقتدار فرزندپروري ي شيوه و دوسوگرا

 ي شيوه و دوسوگرا دلبستگي سبك متغير زير دو كه كرد عنوان چنين توانمي افته ياين تبيين در. دنيستن
 را افسردگي مثبت طور به گيرد قرار بررسي مورد تنهايي به اگر احتماالً منطقي اقتدار فرزندپروري

 گيرندمي قرار رانهمقتد سبك كنار در وقتي اجتنابي و ايمن دلبستگي سبك ديگر عبارت به كند بيني پيش
 بين رابطه در كه است آن دهندةنشان اين و دهندمي كاهش را مقتدرانه سبك كنندگي بينيپيش اثر

 اجتنابي ايمن، دلبستگي سبك جمله از ديگري متغيرهاي فرزند افسردگي و مقتدرانه فرزندپروري سبك
  . كنندمي بازي را كننده تعديل متغير نقش

  
  

                                                           
Blatt & Homann -1   
Muris, Meesters, Melick & Zwambag -2   
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 هاي پژوهشحدوديتم
 دختر صورت گرفته است بنابراين در تعميم نتايج به پسران آموزانپژوهش تنها بر روي دانش -1

 .بايد احتياط كرد
 نتايج به  ساله صورت گرفته است بنابراين در تعميم17 و 16پژوهش تنها بر روي دختران  -2

 .هاي سني بايد احتياط كردديگر گروه
ال سوگيري پاسخ  استفاده شده كه احتمدهيگزارش هاي خوددر اين پژوهش از آزمون -3

 .سازددهنده را مطرح مي
 .پژوهش بر روي دانش آموزان پسر نيز صورت گيرد -4
 .ز استفاده شودشود از ساير ابزارهاي اندازه گيري مثل مصاحبه و مشاهده نيپيشنهاد مي -5
 .را شودشود مشابه اين تحقيق براي ساير اقشار جامعه مثل دانشجويان نيز اجپيشنهاد مي -6
  
  كاربردي ياهپيشنهاد
ها و مراكز بهداشت كه محل حضور مادران و فرزندان شود كه در مهد كودكپيشنهاد مي -1

پروري  و سبك فرزندكودك-در مورد اهميت نوع رابطه والدينهاي آموزشي آنهاست كالس
ر آينده هاي والدگري خود دشته شود تا والدين از اهميت شيوهدر سالمت رواني فرزندان گذا

 بدرفتاري با هاي در معرض خطربه ويژه چنين آزمونهاي براي گروه. فرزندانشان آگاه شوند
سواد كه احتمال تعامالت نامناسب را سواد و بافرزندان و اقشار پايين جامعه مانند طبقات بي

 .با فرزندان خود دارند نيز اجرا شود
پروري صحيح از طريق هاي فرزنديوهمي را در آگاه سازي و ترويج شصدا و سيما نقش مه -2

هايي را بر عهده دارند بنابراين كميتهها ها و سريالهاي غير مستقيم مثل فيلمآموزش
 تشكيل و در جهت هاي مختلف صدا و سيماشناسان رشد و تربيتي در شبكهمتشكل از روان

  .ريزي ضروري را ايجاد كنندهايي برنامهتهيه چنين آموزش
  

    Ĥخذم
 .بنياد: تهران بزرگسالي و نوجواني رشد روانشناسي). 1384 (فرهاد جمهري، و حسن ي،احد

 و رفتاري اختالالت به مبتال كودكان مادران فرزندپروري هايشيوه بررسي ،.غ اسفندياري
 نامه پايان .كودكان رفتاري براختالل مادران آموزش تأثير و بهنجار كودكان مادران

  .1374 تهران پزشكيوانر انيسيتو ليسانس، فوق
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 .تهران دانشگاه. نوجواناني در طلبيجامعه و دلبستگي ارتباط بررسي). 1380 (شهال پاكدامن،
  .دكتري نامه پايان
 انتشارات. نوجواني تا كودكي از دلبستگي شناسي آسيب و تحول). 1384 (زينب خانجاني،

 .]اول چاپ[. فروزش
 ،)1382( هاجر مقدم، عسگري و فاطمه مقدم، رئوفيان ؛لهها محمداسماعيل، ؛مرجان گلفزاني، فرضي
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4، 245- 264  
 فرزندپروري هايشيوه به نسبت مادر نگرش بين رابطه بررسي ).1378 (مراد مكان، ملك
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