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 يابي و سالمت هاي فرزندپروري والدين در هويتنقش الگوهاي ارتباطي خانواده و سبك

 شناختي نوجوانانروان

 

*هدي پوررضائيان
 

**دكتر مهدي پوررضائيان
 

 

شناختي و عدم اكتساب هويت      ن در سن نوجواني، بسياري از نوجوانان نسبت به اختالالت روا             :مقدمه و هدف  
هاي فرزندپروري والدين دو متغير مهم در ايجاد اين            فرزند و سبك  -ارتباطات والد .  پذير هستند مناسب، آسيب 

ترين هدف پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين اين دو متغير با             بنابراين مهم .  ها هستند ها يا ممانعت از آن     آسيب
 .ختي نوجوانان بودشناهاي هويتي و سالمت روانسبك
. هاي توصيفي پژوهش استفاده شده است        در پژوهش حاضر از روش همبستگي به عنوان يكي از روش               :روش
ي يك شهر   ي يك منطقه  هاي ناحيه آموزان دختر سال دوم دبيرستان در دبيرستان       ي پژوهش، تمام دانش   جامعه

روش اجراي  .  اي انتخاب شدند  اي دو مرحله  في خوشه گيري تصاد ها به روش نمونه    نفر از آن   200تهران بودند كه    
، ")PAQ  (مقياس اقتدار والدين  "،  "الگوهاي ارتباطي خانواده  "  پژوهش بدين شكل بود كه چهار پرسشنامه        

 در اختيار اعضاي گروه      ")دو بعد افسردگي و اضطراب     )  (GHQ-28(سالمت عمومي   " و   "هاي هويت سبك"
شناختي با  هاي هويتي و سالمت روان     گذاري، همبستگي بين سبك    از نمره ي پژوهش قرار گرفت و بعد          نمونه

سپس از مدل   .  هاي فرزندپروري والدين از سوي ديگر محاسبه شد        الگوهاي ارتباطي خانواده از يك سو و با سبك         
شناختي بر اساس    هاي هويتي و سالمت روان      پذيري سبك بينيرگرسيون چندمتغيري به منظور تعيين پيش        

 .هاي فرزندپروري و الگوهاي ارتباطي خانواده، استفاده شدسبك

هاي هويتي اطالعاتي، هنجاري و تعهد،       هاي پژوهش، الگوي ارتباطي گفت و شنود با سبك          بر اساس داده   :نتايج
. اجتنابي، اضطراب و افسردگي، همبستگي منفي معنادار دارد         -همبستگي مثبت معنادار و با سبك هويتي سردرگم       

هاي هويتي اطالعاتي، هنجاري و تعهد، همبستگي منفي معنادار و با سبك                 ارتباطي همنوايي با سبك    الگوي  
هاي فرزندپروري اقتداري و    سبك.  اجتنابي، اضطراب و افسردگي، همبستگي مثبت معنادار دارد         -هويتي سردرگم 

-ار و با سبك هويتي سردرگم     هاي هويتي اطالعاتي، هنجاري و تعهد، همبستگي مثبت معناد         گيرنانه با سبك  سهل
سبك فرزندپروري استبدادي با سبك هويتي         .  اجتنابي، اضطراب و افسردگي همبستگي منفي معنادار دارند           

 . اجتنابي، افسردگي و اضطراب همبستگي مثبت معنادار دارد -سردرگم

رتباطي همنوايي است زيرا    تر از الگوي ا   هاي پژوهش، الگوي ارتباطي گفت و شنود سازگارانه         بر اساس يافته   :بحث
 هاي فرزندپروري چنين سبكهم. تر استهاي هويتي مناسبشناختي بيشتر و سبك سالمت روانكنندهبينيپيش

 

 
   ir.ac.atu.st@911pourrezaian     ي دانشگاه عالمه طباطبايي شناس رواندانشجوي كارشناسي ارشد رشته *

 استاديار دانشگاه شاهد **

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
150

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 

 

ها كه  اين يافته .  گيرانه نسبت به سبك فرزندپروري استبدادي از سازگاري بيشتري برخوردارند            اقتداري و سهل  
هاي ها، انتخاب سبك  بنابراين يافته .  هاي قبلي همسو هستند   حاضرند، با پژوهش  هاي پژوهش    فرضيه تأييدكننده

تواند سبب ارتقاي سالمت روان     گيرانه و الگوي ارتباطي گفت و شنود توسط والدين مي         فرزندپروري اقتداري و سهل   
گيرانه زندپروري سهل البته بايد در مورد سازگارانه بودن سبك فر        .  نوجوانان و اكتساب هويت مناسب در آنان شود        

 .تأمل و تحقيق بيشتري صورت گيرد
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