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  شيوه هاي فرزند پروري و بهداشت رواني دانش آموزان دبيرستاني شهرستان نهاوند

  2، مريم سياوشي1دكتر داود كردستاني: نويسنده گان 

 چكيده 

شيوه هاي فرزندپروري و بهداشت رواني دانش آموزان دبيرستاني شهرستان  پژوهش فوق رابطه بين

نفر از  100اين پژوهش از نوع همبستگي است كه براي نمونه . نهاوند را مورد بررسي قرار داده است

در . خوشه اي چند مرحله اي  انتخاب شدند دانش آموزان دبيرستاني شهرستان نهاوند به روش تصادفي

داده هاي بدست  .است استفاده شده) (GHQز پرسشنامه اقتدار والدين و بهداشت رواني اين پژوهش ا

داده ها . مستقل مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند tآمده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون 

نتايج پژوهش نشان داد كه شيوه فرزند پروري آسان گير با . تحليل گرديد  SPSS با نرم افزار

فسردگي، اضطراب و جسمي سازي در ارتباط است و شيوه فرزند پروري اقتدار طلب با افسردگي و ا

. اما شيوه فرزندپروري دموكراتيك ارتباطي با مقياسهاي بهداشت رواني نداشت. اضطراب در ارتباط است

ل تفاوت هاي جنسي نشان داد كه شيوه هاي فرزندپروري براي دختران به سمت دموكراتيك تماي

به عالوه دختران نمره بيشتري نسبت به . بيشتري دارد و كمتر به سمت شيوه اقتدار طلبي متمايل است

نتايج تحقيق نشان داد شيوه هاي فرزند پروري اقتدار . پسران در افسردگي و اضطراب كسب نمودند

ني شهرستان نهاوند طلبانه و آسان گير مي تواند تأثير تخريبي روي بهداشت رواني دانش آموزان دبيرستا

  .داشته باشد

  فرزند پروري، بهداشت رواني، آسان گير، اقتدار طلب و دموكراتيك :واژه هاي كليدي

  

                                                 
1 استاديار دانشگاه پيام نور  -    
2 كارشناس روانشناسي عمومي  -    
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  مقدمه 

. خانواده نقش اساسي در حفظ سالمت رواني، اجتماعي و جسماني كودكان و والدين دارد

ن و مادران در تالش پدرا .بهداشت رواني كودكان به شيوه تعامل والدين با آنها وابسته است

براي فراهم ساختن بهترين امكانات در خانه هستند اما ممكن است به شيوه صحيحي آنها را در 

اختيار فرزندانشان قرار ندهند زيرا هنوز روش ثابت شده كاملي در خصوص شيوه پرورش 

وثري در شيوه هاي پرورشي عجوالنه، سهل انگارانه و نامنظم سهم م. كودكان اختراع نشده است

ايجاد مشكالت رفتاري و عاطفي نوجوانان دارند، در حالي كه روش هاي پاسخگو و مولد از 

يكي از اولين افرادي كه بصورت تجربي روي . ايجاد اين مشكالت جلوگيري مي نمايند

هاي فرزند پروري و متغير هاي وابسته به آن پژوهشهاي منسجمي را انجام داد بامريند بود  شيوه

او با طرح سه شيوه فرزند پروري و متغيرهاي وابسته به ).1991؛1978؛ 1971؛ 1967ند، بامري(

شيوه هاي فرزند پروري با  تحقيقات نشان داد كه . آن گامهاي اساسي در اين زمينه برداشت

؛ المبوري، 1991بامريند، (احساس كفايت، سازگاري و مشكالت بهداشت روان ارتباط دارند

  ).2004؛ دواري، 1991دورن بوش،  مانتس، استينبرگ و

منظور از شيوه فرزندپروري روش هايي است كه والدين براي تربيت فرزندان خود بكار مي 

گيرند، و بيانگر نگرش هايي است كه آنها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنين شامل 

رفت كه رفتارهاي ولي بايد پذي .معيارها و قوانيني است كه براي فرزندان خويش وضع مي كنند

كودكاني كه با تكنيك هاي . فرزندپروري به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه اقتصادي تغيير مي كند

، احتمال بيشتري )پاسخگويي باال و تقاضاي باال توسط والدين(دمكراتيك پرورش مي يابند 

تلف نشان تحقيقات مخ. دارد كه داراي احساس كفايت، مقاوم و تعيين كننده پرورش پيدا كنند
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داده است كه شيوه دمكراتيك ارتباط مثبتي با كسب تمرات باال توسط كودكان و عملكرد موثر 

  ).2001؛ استينبرگ، 1991استينبرگ، المبوري، دورن بوش، ( در مدرسه دارد 

والدين كمتر پاسخگو  هستند اما (كودكاني كه با تكنيك هاي پرورش اقتدار طلبانه 

پرورش مي يابند احتمال بيشتري دارد كه داراي اضطراب باال، احترام ) تقاضاهاي بااليي دارند

به نفس پايين، از نظر اجتماعي احساس كفايت كمتر كنند و توازن اجتماعي كمتري داشته 

  ).2000برگ، ( باشند

پرورش ) تقاضا پايين و پاسخگويي باال ( كودكاني كه با تكنيك هاي پرورشي آسان گير 

عدم اطاعت، لوس شدن و عملكرد پايين در مدرسه و تمايل به رفتار ضد  مي يابند به سمت

دريافت كه بين شيوه پرورش آسان گير و وابستگي، ) 2000(برگ . اجتماعي بزرگ شوند

اين يافته ها اشاره دارد كه شيوه . رفتارهاي پس رونده بخصوص در پسران رابطه وجود دارد

در روش هاي مثبت فرزند پروري به عوامل . ن رابطه داردفرزند پروري با بهداشت رواني نوجوانا

اختصاص فرصتي  - 2بهبود مهارت هاي اجتماعي در فرزندان  -1: شود زير تأكيد بيشتري مي

اسرار به برقراري نظم و انضباط به جاي  -4تشويق در انجام امور  -3براي مكالمه با فرزندان 

عدم پرورش افراطي   -6ل كار به خانه و خانواده  عدم انتقال استرس هاي ناشي از مح - 5تنبيه 

  .فرزندان

در مطالعه اي كه روي شيوه هاي فرزندپروري و بهداشت رواني نوجوانان ) 2004(دواري 

عرب فلسطين در اسراييل انجام داد  اين يافته را بدست آورد كه بين شيوه تربيتي اقتدار طلبي 

د ندارد، اما رابطه مثبت و معناداري بين شيوه و مقياس هاي بهداشت رواني رابطه اي وجو

در پسران شيوه تربيتي آسان . تربيتي دمكراتيك و مقياس هاي بهداشت رواني وجود داشت
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تفاوت . گيري با اعتماد به نفس پايين، اضطراب باال و اختالل افسردگي رابطه نشان مي داد

پسران به سمت شيوه دمكراتيك  جنسي نشان داد كه شيوه فرزند پروري در دختران نسبت به

دختران نسبت به پسران اختالل اضطرابي و . سوق پيدا كرده و كمتر شيوه اقتدار طلبانه بود

افسردگي را نشان مي دادند، در حالي كه پسران نسبت به دختران اختالل رفتاري را نشان مي 

  .دادند

ي و بهداشت رواني مطالعه اي را روي شيوه هاي فرزندپرور) 2004(همچنين دواري 

نتايج نشان داد كه شيوه فرزندپروري دمكراتيك با بهداشت . نوجوانان تيزهوش عرب انجام داد

رواني نوجوانان تيزهوش و غير تيزهوش رابطه مثبت دارد، در حالي كه شيوه فرزندپروري اقتدار 

يزهوش رابطه اي طلبانه با بهداشت رواني تيزهوشان رابطه منفي دارد اما در نوجوانان غير ت

  .نداشت

تحقيقي تحت عنوان شيوه هاي فرزندپروري، فردگرايي و ) 2006(دواري و همكاران 

نتايج تحقيق نشان داد كه شيوه فرزندپروري . بهداشت رواني نوجوانان عرب انجام دادند

ر ديكتاتور در فرهنگ عربي تأثير نامناسبي روي نوجوانان ندارد و اين سيستم متفاوت با تأثي

شيوه ديكتاتور در نوجوانان غربي است اين نتيجه اين فرض را تĤييد مي كند كه تناسب بين 

شيوه فرزندپروري با فرهنگ تأثير مناسبي روي بهداشت رواني نوجوانان دارد و عدم تناسب 

  . تأثير منفي روي بهداشت روان نوجوانان دارد

پدران ويتنامي، شيوه هاي  تحقيقي را تحت عنوان سطح فرهنگ پذيري) 2008(نگوين 

 290تحقيق روي . فرزندپروري آنها و بهداشت روان در نوجوانان مهاجر ويتنامي انجام داد

نتايج نشان داد كه نوجواناني كه . نوجوان ويتنامي در يكي از كالن شهرهاي آمريكا انجام گرفت
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راي عزت نفس پايين تر و پدرانشان را از نظر شيوه فرزندپروري ديكتاتور تشخيص داده بودند دا

  نمرات اضطرابي باالتر بودند تا نوجواناني كه پدران خود را دمكرات ارزيابي كرده بودند 

رابطه شيوه هاي فرزند پروري و بهداشت رواني در هر جامعه اي خاص بوده و تحقيقات 

ص خصودر شهرستان نهاوند تحقيق خاصي در. است شدهكمي در ايران در اين خصوص انجام 

با توجه به لزوم مطالعه تأثير متغيرهاي فرهنگي روي . صورت نگرفته است متغيرها اين

هاي فرزند پروري و بهداشت رواني انجام تحقيقاتي در اين زمينه در شهرستان نهاوند  شيوه

هاي فوق آشكار سازد و زمينه ساز تحقيقات  تواند تأثير عوامل فرهنگي و محلي را بر متغير مي

  .آتي گردد

فرضيه هاي اين پژوهش بر اساس تحقيقات تجربي موجود روي شيوه هاي فرزندپروري و 

شيوه فرزندپروري آسان گير و مشكالت بهداشت رواني در  -1: بهداشت رواني از اين قرار است

شيوه فرزند پروري اقتدار طلبانه و مشكالت رواني با هم رابطه  - 2. نوجوانان با هم رابطه دارد

تفاوت معناداري بين دختران و پسران در شيوه فرزندپروري تجربه شده وجود  -3. ارندمعنادار د

  .دارد
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  روش مطالعه، جامعه، نمونه

اين پژوهش از نوع همبستگي مي باشد كه براي بررسي از بين جامعه دانش آموزان دبيرستان 

د مرحله اي به عنوان نفر از دانش آموزان با روش تصادفي خوشه اي چن 100شهرستان نهاوند 

رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري و بهداشت رواني دانش  اين وسيله نمونه انتخاب شدند تا به

داده هاي بدست آمده با استفاده از ضريب همبستگي . ي مورد بررسي قرار گيردآموزان دبيرستان

از نرم  اطالعات يلتحل و در تجزيه .مستقل مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند tپيرسون و آزمون 

  .استفاده شد  (SPSS) افزار

  ابزار پژوهش

سوالي  28براي سنجش بهداشت رواني و شيوه هاي فرزندپروري آزمودني ها به پرسشنامه 

پرسشنامه بهداشت رواني يك  .بهداشت رواني و پرسشنامه اقتدارطلبي والدين پاسخ دادند

پرسشنامه . استفاده قرار گرفته است پرسشنامه شخصي است كه در تحقيقات گوناگون مورد

ماده براي اندازه گيري فشارهاي رواني ناخوشايند است كه داراي چهار مقياس  28فوق داراي 

اين . عالئم جسمي، اضطراب، كنش نامناسب اجتماعي و افسردگي مي باشد: فرعي است

فدراسيون (  .ستپرسشنامه در تحقيق بهداشت رواني ملي ايران مورد استفاده قرار گرفته ا

  ).2004جهاني براي بهداشت رواني در سازمان بهداشت رواني جهان، 

جمله است كه در مورد هر والد در مقياس ليكرت  30پرسشنامه اقتدار طلبي والدين كه داراي 

سوال آن 10سوال آن  آسان گيري، 10به بررسي شيوه هاي فرزندپروري والدين مي پردازد 

پرسشنامه فوق در  ).1991بوراي، (آن دموكرات را توصيف مي كند  سوال10اقتدار طلبي و 

دواري، (پايايي و روايي آن تأييد شده است  و اكثر كشورهاي جهان مورد استفاده قرار گرفته

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��� �� ���	 
� ���اد� –�ر�� ����� ا������ ��� 01/.-� ا,+�ن ��$ان (� )'&%$ � #"
 و  ��  

 

168 
 

محاسبه ضريب پايايي اين آزمون توسط محققين نشان دهنده ضرايب پايايي ). 2006، 2004

  .آزمون بود در مقياس هاي مختلف 86/0تا  77/0بين 

 نتايج و بحث 

با توجه به هدف تحقيق ضريب همبستگي شيوه هاي فرزندپروري و مشكالت رواني محاسبه 

  .نشان داده شده است 1گرديده كه در جدول شماره 

  همبستگي بين متغيرهاي عمده تحقيق: 1جدول شماره 

مشكالت                     

  بهداشت رواني

  شيوه هاي فرزند پروري

ي جسم

  سازي

كنش نامناسب   اضطراب

  اجتماعي

  افسردگي

  027/0  - 144/0  147/0  68/0**  پدر آسان گير

  - 119/0  - 239/0  - 022/0  079/0  پدر دموكراتيك

  369/0**  148/0  073/0  04/0  پدر اقتدار طلب

  379/0**  26/0*  210/0*  58/0**  مادر آسان گير

  009/0  109/0  - 01/0  177/0  مادر دموكراتيك

  06/0  -206/0*  204/0*  07/0  تدار طلبمادر اق

1%**P<  

5%*p<  
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هاي فرزندپروري و مقياسهاي بهداشت رواني محاسبه شد،  وقتي ضرايب همبستگي براي شيوه

بدست ) 01/0P< ،58/0 ،68/0  =r(گيري پدر و  مادر  سازي و آسان رابطه مثبت بين جسمي

گيري مادر بدست آمد  مادر وآسانداري بين اضطراب و اقتدارطلبي  رابطه مثبت معني. آمد

)05/0P< ،204/0 =r  05/0؛P<  ،210/0 =r(همچنين افسردگي همبستگي . نشان داد

،  >01/0P(و اقتدارطلبي پدر ) 01/0P<  ،379/0 =r(داري را با آسان گيري مادر  معني

369/0 =r (رابطه مثبت و معني داري بين آسان گيري مادر و كنش نامناسب . نشان داد

و همچنين رابطه منفي و معني داري بين اقتدار طلبي مادر و ) 05/0P< ،26/0 =r(جتماعي ا

  .بدست آمد) 05/0P< ،206/0-  =r(كنش نامناسب اجتماعي 

  تست براي تفاوت جنسي در سبكهاي پرورش پدرانه و مادرانه t:  2جدول شماره 
  t  انحراف استاندارد  ميانگين  نمونه  شيوه هاي فرزند پروري

  16/0  26/5  04/27  دختر  پدر آسان گير
  64/4  88/26  پسر

  98/2**  92/6  07/38  دختر  پدر دموكراتيك
  05/6  12/34  پسر

  41/1  6/5  32/28  دختر  پدر اقتدار طلب
  6/5  70/26  پسر

  75/0  06/5  05/28  دختر  مادر آسان گير
  68/4  78/28  پسر

  72/1  11/6  12/33  دختر  مادر دموكراتيك
  10/5  45/35  رپس

1%**P<  

5%*p<  
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داد كه پدران در رفتار با دختران از روش دموكراتيك بيشتر از پسرانشان استفاده مي كردند و 

مادران نيز در خصوص دختران بيشتر از ). t= 98/2و  >P 01/0(اين امر در حد معني داري بود 

  ). t= 28/3و  >P 01/0(ي بود روش هاي مقتدرانه استفاده مي كردند و اين امر در حد معني دار

  تست براي تفاوت جنسي مقياسهاي بهداشت رواني t:  3جدول شماره 

مشكالت بهداشت 
  رواني

  t  انحراف استاندارد  ميانگين  نمونه

  65/0  3/7  7/5  دختر  جسمي سازي
  2/4  9/4  پسر

  87/2*  6/3  6/9  دختر  اضطراب
  9/3  1/7  پسر

كنش نامناسب 
  اجتماعي

  49/0  7/2  8  دختر
  1/3  7/7  پسر

  01/3**  4/3  5/7  دختر  افسردگي
  01/3  6/5  پسر

5%*p<  
1%**P<  

 3دختران و پسران در جدول شماره  ،براي بررسي تفاوت جنسي در مشكالت بهداشت رواني

نتايج نشان داد كه دختران اضطراب بيشتري را نسبت به پسران . ندمورد مقايسه قرار گرفت

به عالوه، دختران افسردگي باالتري نسبت به پسران ). P < ،87/2 =t 05/0(دادند  نشان مي

  .و اين از نظر آماري در حد معني داري بود) t= 01/3و  >P 01/0(دادند  نشان مي
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  بحث و نتيجه گيري

، دواري، 1991بامريند، (نمايد هاي قبلي كمك مي  نتايج تحقيق حاضر به گسترش يافته

وري آسان گير با افسردگي، اضطراب و جسمي سازي در ارتباط بود و شيوه فرزند پر  ).2004

اما شيوه فرزندپروري . شيوه فرزند پروري اقتدار طلب با افسردگي و اضطراب در ارتباط بود

تفاوت هاي جنسي نشان داد كه شيوه . دموكراتيك ارتباطي با مقياسهاي بهداشت رواني نداشت

مت دموكراتيك تمايل بيشتري دارد و كمتر به سمت شيوه هاي فرزندپروري براي دختران به س

به عالوه دختران نمره بيشتري نسبت به پسران در افسردگي و . اقتدار طلبي متمايل است

نتايج تحقيق فوق مشابه تحقيقات انجام شده در ساير كشورهاي . اضطراب كسب نمودند

  ).1997؛ چن، رونگ وزو، 2006؛ 2004دواري، (آسيايي بود 

به . هاي فرزندپروري نقش مهمي در افزايش مشكالت بهداشت رواني نوجوانان دارند شيوه

يعني زماني كه والدين تقاضاي بااليي دارند اما پاسخگوي (عبارت ديگر سبك اقتدارطلبانه 

يعني زماني كه والدين حداقل امر و نهي و تقاضا را براي رفتار (گير  و سبك آسان) فرزند نيستند

اين امر نشان . ممكن است در رشد افسردگي و اضطراب نوجوانان مؤثر باشد) دارند بالغانه

هاي مرسوم در جوامع فردي كه متمركز بر دادن آزادي و استقالل به كودك  دهد كه شيوه مي

رسد كه  در ضمن به دليل تغييرات اجتماعي در ايران، به نظر مي. است در حال گسترش است

گيرانه در دختران به سمت سبك پاسخگو و گرم در  اطاعتي و سخت سبكهاي پرورشي اجباري،

آنها تقاضاهاي بالغانه . كنند والدين حمايت عاطفي در توضيحاتشان لحاظ مي. حال تغيير است

. كنند براي دخترانشان دارند و اين تقاضاها را با كنش متقابل دوطرفه ابراز مي) انتظار پيشرفت(

دهند، چرا كه پسران  ن تقاضاهاي بيشتر و كنترل باالتر را نشان ميوالدين نهاوندي براي پسرا
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گيري خانواده دخالت دارند، نظم و  احتمال بيشتري دارد كه پرخاشگر شوند و چون در تصميم

  .شود كنترل بيشتري روي آنها اعمال مي

نفي شود كه نسبت به اثر م اي فوق به والدين و مشاوران پيشنهاد ميه با توجه به يافته

هاي فرزند پروري آسانگير و اقتدارطلبانه بر بهداشت رواني جوانان توجه بيشتري داشته  سبك

نظارتي و پاسخگو  پروري هاي فرزند هاي آموزش والدين بايستي روي آموزش سبك شيوه. باشند

يافته هاي فوق  .متمركز شده و از اين طريق به افزايش بهداشت رواني نوجوانان كمك نمايد

  .   تحقيق حاضر مي تواند راهگشاي تحقيقات آتي باشد. يت تعميم به ساير مناطق را داردقابل
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