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دوره پیش دانشگاهی  هاي فرزندپروري با سالمت روان دانش آموزانبررسی رابطه بین شیوه

 شهرستان یزد

  یاسر رضاپور میرصالح1، فاطمه فالح2

 چکیده

دوره پیش دانشگاهی شهرستان یزد  هاي فرزندپروري با سالمت روان دانش آموزانهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه

نفر از دانش آموزان پیش  100از نوع مطالعات همبستگی بود که با نمونه گیري تصادفی خوشه اي از بود. پژوهش حاضر 

براي جمع آوري داده ها استفاده  SCL-90دانشگاهی شهرستان یزد انجام شد. از پرسشنامه هاي شیوه فرزند پروري ادراک شده و 

همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجریه و تحلیل قرار شد. در نهایت داده هاي جمع آوري شده با استفاده از ضریب 

ي فرزند پروري مقتدرانه والدین و سالمت روانی فرزندان رابطه مثبت معنادار وجود دارد، اما گرفتند. نتایج نشان داد که بین شیوه

معنادار وجود ندارد. با توجه به یافته هاي گیرانه والدین و سالمت روانی فرزندان رابطه ي فرزند پروري مستبدانه و سهلبین شیوه

پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که با آموزش شیوه هاي فرزند پروري مقتدرانه و کنترل شیوه هاي فرزند پروري سهل گیرانه 

 و مستبدانه به والدین، احتماالً می توان سالمت روان فرزندان آن ها را باال برد.

 ند پروري، دانش آموزان، سالمت روان.فرزهاي شیوه  کلید واژه ها:

  

                                                           
 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اردکان.  1
 (fallah.fatemeh74@gmail.comدانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه اردکان )نویسنده مسئول: .  2

mailto:fallah.fatemeh74@gmail.com
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 مقدمه

ها گیري شخصیت انسانی است و نقش مهمی در تربیت دارد. نفوذ والدین در بچهخانواده اولین آموزشگاه و نخستین جایگاه شكل

ه بسیار مؤثر هاي ارثی نیست؛ بلكه در آشنایی کودک به زندگی اجتماعی و فرهنگ جامعه نیز نقش خانوادتنها محدود به جنبه

گیرد و با مشاهده رفتار والدین راه و رسم زندگی را نیز با تقلید است. خانه محلـی است که کـودک در آن امور مختلف را فـرا مـی

 (.1393نژاد، نژاد و رحیمیگیرد  )رحیمیاز رفتار و اعمال آنها فرا می

هاي فرزند پروري والدین است والدین بر اساس یتی و شیوههاي شخصهاي شخصیتی کودک تحت تأثیر ویژگیبسیاري از ویژگی

هاي هاي مختلف به تفاوتدهند. بین گروههاي گوناگون پرورش میهاي فرهنگی خود کودکان را به شیوهالگوها و آرمان

فرزندپروري متفاوتی هاي ها و شیوهوالدین براي تربیت فرزندان خود از سبك خوریمچشمگیري در زمینه رشد فرزند پروري بر می

 (1991، 1گیر، استبدادي و دمكراتیك قرار داده است. )بامریند( آن را به سه شیوه آسان1991کنند که بامریند )استفاده می

هاي فرزند پروري در مكتب گیر و اعطاف پذیر مرسوم شد که بیشتر تحت نظریههاي فرزند پروري سهلشیوه 1940در دهه 

هاي طبیعی تأکید دارد. هر چند بعدها بنیامین ی که به امنیت عاطفی و نیازهاي ناشی از کنترل شدید تكانهروانكاوي بود. مكتب

هاي انعطاف پذیر استفاده ننمایند )هیلگارد و همكاران اسپاک به والدین توصیه نمود از شم طبیعی خود پیروي کنند و از برنامه

از والدین به طور خیلی مستقیم و شدید توجه خود را به کودک معطوف  بعضی (.1380، ترجمه براهنی و همكاران، 1983

نمایند اما والدین دیگر ممكن است از کودک خود دوري جویند، که به صورت غفلت از ارضاي نیازهاي جسمانی و یا عدم می

دین کودکانشان را به طور شود. نوع سوم تربیت فرزندان، آن است که والتوجه به نیازهاي عاطفی و روانی کودک متجلی می

(. بخشی از تجارب اولیه کودک 1993دهند )دارلینگ و استینبرگ، نمایند به موقع کودک را مورد تأیید قرار میمناسب قبول می

سازد. به نظر آزوبل کودک طرد شده در خانواده به علت هاي آلودگی او براي رفتار ناسازگارانه را فراهم میدر خانواده، زمینه

شود تا به هر بهایی در خارج از خانه یك پایگاه اجتماعی براي رزش و احترام کمی که خانواده براي او قائل است برانگیخته میا

دهد که تجارب شناسان تربیتی نشان میشناسان جنایی، روانپزشكان، جامعه(. تحقیقات روان2005خود فراهم سازد. )بامریند، 

ناگوار زندگی افراد در طول مدت عمر مؤثر است و این تجارب در شخصیت دوران بزرگسالی  آمدهايدوران طفولیت در پیش

سال اول  6کاران، کسانی که تجربه تلخی در زندگی خود در مراحل اولیه عمر بخصوص در کند. بسیاري از بزهنمود پیدا می

اعی سازگاري بر این ضرورت متكی است، که نوجوان (. همه تحقیقات نظریه روانی ـ اجتم1387اند )نوابی نژاد، زندگی داشته

هایی هستند که الگوي رفتاري غلط ـ نظام ارزشی نادرست و ناهمگن و عملكردهاي نامناسب از ناسازگار متعلق به خانواده

( نیز 1982) 2اند. بالبی(. اکثر نوجوانان ناسازگار از داشتن اولیاء خوب محروم بوده1387هاي آن است. )نوابی نژاد، ویژگی

داند و چون احتیاج به عالقه و توجه دارند، احساس انتقام به خاطر کمبودهایی که از هاي مادرانه میناسازگاري را نتیجه محدودیت

                                                           
1 . Baumrind 
2 . Bowlby 



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

3 

 

فهمند در آنها وجود داشته و قادر به برقراري رابطه رضایت بخش با دیگران آن مطلع هستند ولی کامالً این کمبودها را نمی

رشد نامناسب فیزیكی ـ کند و دچارمیضد اجتماعی بروزضمناً واکنش آنها نسبت به فشارهاي محیط به صورت رفتارهاي باشند.نمی

 گردد.فكري و اجتماعی می

هاي گوناگونی بر رشد و تربیت کودک دارد. چرا که والدینی که با فرزندان هاي فرزندپروري توسط والدین بازتاباتخاذ این شیوه

کنند و اعضاي خانواده بزهكار باشند شرایط و روابط ناسالم و منفی موجود تأثیر بسیار بدي روي فرزندان خواهد تاري میخود بدرف

هاي متعدد و منفی از قبیل حسادت، پرخاشگري و هاي عاطفی ناهنجاري در آنها شكل خواهد گرفت. نقشگذاشت و منش

 (1387باشد. )نوابی نژاد، ها و روابط میوادههاي عمده این نوع خاننابسامانی روانی از شاخص

دانش آموزان بود. باتوجه به هدف عنوان  هاي فرزندپروري با سالمت روانیهدف کلی در این تحقیق دستیابی به رابطه بین شیوه

 شده در پژوهش فرضیه هاي زیر مورد توجه قرار گرفتند:

 و سالمت روانی فرزندان رابطه معنادار وجود دارد.ي فرزند پروري مقتدرانه والدین . بین شیوه1فرضیه 

 ي فرزند پروري مستبدانه والدین و سالمت روانی فرزندان رابطه معنادار وجود دارد. بین شیوه2فرضیه 

 گیرانه والدین و سالمت روانی فرزندان رابطه معنادار وجود دارد.ي فرزند پروري سهل. بین شیوه3فرضیه 

 روش 

نوع همبستگی است. روش نمونه گیري دراین پژوهش نمونه گیري تصادفی خوشه اي می باشد. جامعه پژوهش  پژوهش حاضر از

مشغول به تحصیل بودند. حجم  1393-94عبارت بود از کلیه دانش آموزانی که در مدارس پیش دانشگاهی شهرستان یزد در سال 

نفر دیگر را دانش آموز دختر تشكیل می  50را دانش آموز پسر و نفر آن  50نفر بود باشد که  100نمونه در این پژوهش جمعاً 

 دادند. 

 براي گردآوري داده هاي پژوهش از ابزارهاي زیر بهره گرفته شد:

( به منظور سنجش شیوه هاي فرزند پروري ادراک 1991) 1اي توسط بورايجمله 30این پرسشنامه پرسشنامه اقتدار والدین: 

جمله دیگر آن به شیوه  10جمله آن به شیوه مستبدانه  10گیرانه، مله این پرسشنامه به شیوه سهلج 10شده ساخته شده است. 

سؤال با عناوین کامالً موافقم، موافقم، تقریباً مخالفم، مخالفم، کامالً مخالفم قرار  5آزادمنش اختصاص دارند در مقابل هر عبارت 

میزان پایانی این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی در بین  )1991 (بوري  شوند.گذاري مینمره 0ـ  4دارد که به ترتیب از 

براي شیوه آزادمنشانه  78/0شیوه استبدادي و  86/0گیرانه، براي شیوه سهل 81/0 :گروه مادران به شرح ذیل گزارش نموده است

 که در هر شیوه نشانگر پایایی باالي آزمون بوده است.

                                                           
1 . Buri 
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سؤال براي ارزشیابی عالئم روانی است که به وسیله پاسخگو گزارش می شود و  90: این آزمون شامل SCL-90-Rپرسشنامه 

اولین بار براي نشان دادن جنبه هاي روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزي گردیده است. فرم اولیه آزمون توسط 

ت بالینی و تجزیه و تحلیل هاي روانسنجی از آن مورد تجدید (معرفی شد و بر اساس تجربیا1973) 1دراگوتیس، لیپمن و کووي

(. پاسخهاي ارائه شده به هر یك از مواد آزمون 1976،  2و راک نظر قرار گرفته و فرم نهائی آن تهیه گردید )دراگوتیس، ریكلز

بعد  9ماده این آزمون  90می باشد مشخص می گردد.  "به شدت"تا  "هیچ"درجه اي از میزان ناراحتی که از  5در یك مقیاس 

مختلف شكایات جسمانی ، وسواس و اجبار ، حساسیت در روابط متقابل ، افسردگی ،اضطراب، پرخاشگري ، ترس مرضی، افكار 

نفر داوطلب در ایاالت متحده در  219پارانوئیدي و روان پریشی را در بر می گیرد. براي محاسبه ثبات درونی آزمون که بر روي 

، استفاده شده نتایج تمام ضرایب به 20ات و یكنواختی سؤاالت انجام گردید از ضرایب آلفا و کودر ریچاردسون جهت سنجش ثب

و کمترین آنها روان  9/0بعد کامالً رضایت بخش بوده است. بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با  9دست آمده براي 

 (.1976 بوده است )دراگوتیس، ریكلز و راک، 77/0پریشی با 

 یافته ها

 نتایج پژوهش در دو قسمت الف( یافته هاي توصیفی و ب( یافته هاي استنباطی، در جدول هاي مربوطه ارائه می گردد.

فرضیه( نیز در  3و نتایج مربوط به فرضیه هاي پژوهش ) 1نتایج مربوط به شاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش در جدول 

 . ارائه شده اند 4تا  2جدول هاي 

 الف(یافته هاي توصیفی

 در این قسمت، شاخص هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش ارائه شده اند

 . شاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش1جدول 

 شاخص هاي توصیفی

 پژوهش متغیرهاي

 واریانس انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه

 62/33 79/5 40/31 40 14 شیوه مقتدرانه

 44/43 59/6 30 39 19 شیوه مستبدانه

 34/25 03/5 97/30 45 24 شیوه سهل گیرانه

 41/300 33/17 30 78 5 سالمت روانی

  

                                                           
1 . Derogatis, Lipman, & Covi 
2 . Rickels & Rock 
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نشان می دهد، شاخص هاي آماري شامل کمینه، بیشینه، میانگین، انحراف معیار و واریانس  1همان طور که مندرجات جدول 

به علت اینكه متغیرها از تعداد ماده هاي متفاوتی تشكیل شده است، مقایسه شاخص  مربوط به هر یك از متغیرها ارائه شده است.

داراي بیشترین میانگین  "شیوه سهل گیرانه"هاي آماري امكان پذیر نیست. صرفاً با توجه به سه شیوه فرزندپروري قضاوت کرد که 

 می باشد.

مقتدرانه والدین و سالمت روانی . ضریب همبستگی و سطح معناداري بین شیوه فرزندپروري 2جدول 

 فرزندان

 سالمت روانی متغیرهاي پژوهش

 pمعنی داري  rضریب همبستگی 

 04/0 367/0 شیوه مقتدرانه

 ي فرزند پروري مقتدرانه والدین و سالمت روانی فرزندان رابطه معنادار وجود دارد.بین شیوه .1فرضیه  

ي فرزند پروري مقتدرانه والدین و سالمت روانی فرزندان رابطه معنادار بین شیوه نشان می دهد، 2همان طور که مندرجات جدول 

تأئید می شود. این رابطه مثبت و معنی دار است. به عبارتی دیگر، هرچه شیوه فرزند  1(. بنابراین، فرضیه p <05/0وجود دارد )

 آن ها بیشتر می شد.پروري مقتدرانه والدین افزایش پیدا می کرد، سالمت روان در فرزندان 

. ضریب همبستگی و سطح معناداري بین شیوه فرزندپروري مستبدانه والدین و سالمت روانی 3جدول 

 فرزندان

 سالمت روانی متغیرهاي پژوهش

 pمعنی داري  rضریب همبستگی 

 23/0 -225/0 شیوه مستبدانه

 انی فرزندان رابطه معنادار وجود دارد.ي فرزند پروري مستبدانه والدین و سالمت روبین شیوه .2فرضیه  

ي فرزند پروري مستبدانه والدین و سالمت روانی فرزندان رابطه معنادار نشان می دهد، بین شیوه 3همان طور که مندرجات جدول 

 رد می شود.  2(. بنابراین، فرضیه p >05/0وجود ندارد )

گیرانه والدین و سالمت روانی وري سهل. ضریب همبستگی و سطح معناداري بین شیوه فرزندپر4جدول 

 فرزندان

 سالمت روانی متغیرهاي پژوهش

 pمعنی داري  rضریب همبستگی 

 22/0 -228/0 گیرانهشیوه سهل
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گیرانه والدین و سالمت روانی فرزندان رابطه معنادار وجود ي فرزند پروري سهلبین شیوه»فرضیه سوم پژوهش حاضر این بود که 

گیرانه والدین و سالمت روانی فرزندان ي فرزند پروري سهلنشان می دهد، بین شیوه 4ان طور که مندرجات جدول هم«. دارد

 رد می شود.  3(. بنابراین، فرضیه p >05/0رابطه معنادار وجود ندارد )

 بحث و نتیجه گیري 

ت روانی فرزندان رابطه معنادار وجود دارد. این ي فرزند پروري مقتدرانه والدین و سالمنتایج پژوهش حاصل نشان داد بین شیوه

(. 1390؛ توزنده جانی و همكاران، 1387؛ زهراکار، 1388یافته با نتایج تحقیقات پیشین همسو بود )بهرامی احسان و اسلمی، 

وانایی هاي ( در تحقیقات خود دریافت، تحریك پذیري دایمی والدین، می تواند به سالمت و رشد ت2000و همكاران ) 1کولینز

شناختی فرزند آسیب رساند. این نتیجه به نوعی نشان می دهد که شیوه هاي رفتاري والدین می تواند به پیامدهاي خاصی در 

فرزندان منجر شود. یكی از وجوه این پیامدها سالمت روانی و کیفیت و ابعاد شكل گیري آن در فرزندان است. کولینز و همكاران 

ج پژوهش خود بحث می کند والدینی که از شیوه مقتدرانه در تربیت فرزند استفاده می کنند، نسبت به ( در تبیین نتای2000)

کودکان خود نگران و حساس هستند، در عین حال که افزایش مسئولیت را تشویق می کنند، محدودیت هاي قاطعی را تدارک می 

ازهاي کودکان توجه می کنند. کنترل آنها انعطاف ناپذیر، اجباري، بینند و آن ها را اعمال می کنند. در واقع، این والدین به نی

مزاحم و بیهوده نیست. آن ها علت تحمیل قوانین را توضیح می دهند، با فرزند خود بحث می کنند، و به تمایالت و نیازهاي او 

برخورداراند. همچنین، آن ها در روابط با  پاسخ می دهند. در نتیجه، فرزندان آنها متكی به خود و مستقل هستند و از پیشرفت باالیی

( قابلیت اجتماعی، انعطاف پذیري و مسئولیت پذیري اجتماعی 1991دیگران خشنود، صمیمی، اجتماعی و شایسته هستند. بامریند )

ه از شیوه ي پیامدهاي شیوه ي مقتدرانه می داند که حاکی از وجود سالمت روانی در فرد دارد. بنابراین، محتمل است والدینی ک

مقتدرانه در تربیت فرزندان استفاده می کنند، هم به طور معناداریباعث شكل گیري یك سالمت روانی در فرزندان خود می شوند و 

 را در فرزندان کاهش می دهد. "اختالالت روانی"هم به طور معناداري 

و شیوه ي سهل گیرانه و  مستبدانه و سالمت روانی همچنین، نتایج پژوهش حاضر حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین شیوه ي

حجم پایین "، سالمت روانی داشت. به نظر می رسد، مهم ترین دلیل محتمل براي عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهاي فوق الذکر

دهد تا نتایج معنادار را به می باشد. انجام یك پژوهش جامع با حجم نمونه بیشتر، اطمینان بیشتري را به پژوهشگر می  "نمونه آماري

؛ 1388دست آورد. بنابراین، نتایج فرضیه هاي دوم و سوم پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هاي پیشین )بهرامی احسان و اسلمی، 

 ( هم راستا نیست.1390؛ توزنده جانی و همكاران، 1387زهراکار، 

مل مهمی در پیش بینی ارزیابی سالمت روانی است و همچنین شیوه فرزندپروري عا براساس یافته هاي پژوهش میتوان نتیجه گرفت

مقتدرانه والدین نقش مهمی بر سالمت روانی فرزندان دارد. و همچنین با آموزش شیوه هاي فرزند پروري  شیوه فرزندپروري

                                                           
1 . Collins 
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روان فرزندان آن ها را باال مقتدرانه و کنترل شیوه هاي فرزند پروري سهل گیرانه و مستبدانه به والدین، احتماالً می توان سالمت 

گیري تصادفی طبقه اي یا خوشه اي نیز در پژوهش خود، استفاده کنند؛ تا توان تعمیم  برد. محققان می توانند، از روش هاي نمونه

 پذیري نتایج خود را افزایش دهند. 
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