
 
 
  185- 194، صفحه)43پیاپی( 3، شماره یازدهمسال  ،1388 پاییز                                     علمی پژوهشی اصول بهداشت روانیي  مجله 

 

و تاثیرآن بر ) ترکیب سبک فرزندپروري پدر و مادر(شناسی فرزندپروري خانواده  سنخ
  رویکردي نو به فرزندپروري: اضطراب و افسردگی نوجوانان پسر

  
  3، نجمه فتح2، سارا کالنتري میبدي1گندمانی محمدیاسین سیفی*

  

 خالصه
هاي فرزنـدپروري   هاي متفاوت شیوه هم متفاوتند و ترکیب فرزندپروري باهاي الزم براي  پدران و مادران در طیف وسیعی از ویژگی :مقدمه

هاي فرزندپروري نتـایج مهمـی را در رشـد روانـی اجتمـاعی       محیط خانواده و شیوه. پدرانه و مادرانه با سازگاري و سالمت نوجوانان ارتباط دارد
  .هاي فرزندپروري پدر و مادر بر اضطراب و افسردگی نوجوانان است کهدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب سب. دنآور فرزندان به بار می

اي  به صورت خوشه 87-88دولتی عادي شهر اصفهان در سال تحصیلی  ي هاي پسرانه آموزان دبیرستان نفري از دانش 356اي  نمونه :کار روش
بـا ترکیـب سـبک    . ب و افسردگی بک را تکمیل نمودنـد اضطرا هاي آزمونو هاي سبک فرزندپروري نامه اي انتخاب شدند و پرسش چند مرحله

هاي مختلـف بـا روش تحلیـل     فرزندپروري پدر و مادر، سنخ فرزندپروري خانواده استخراج شد و میزان اضطراب و افسردگی نوجوانان در سنخ
  .و آزمون تعقیبی شفه مورد مقایسه قرارگرفت سویه یک واریانس
گیر، نتایج بهتري را براي نوجوانـان   دو آسان شان داد داشتن حداقل یک والد مقتدر و یا پدر و مادري هرهاي پژوهش ن تحلیل یافته :ها یافته

  هـاي   و در سـنخ ) >001/0P( ترین سنخ از نظـر پیامـدها بـراي نوجوانـان اسـت      دو والد ضعیف اعتنایی هر در مقابل بی. )>001/0P(در پی دارد 
  ).>001/0P(تري دارد  عتنایی مادر نتایج نامطلوبا اعتنا، بی ي یک والد بی در برگیرنده
ها بر نوجوان و یا همسانی  تر حاصل اعمال پذیرش و کنترل مطلوب هردو والد یا حداقل یکی از آن افسردگی و اضطراب پایین :گیري نتیجه

  .اد آشکار پدر و مادر استتر حاصل حداقل کنترل و پذیرش و یا تض هاي فرزندپروري است و پیامدهاي نامطلوب والدین در سبک
   نوجوانان شناسی، فرزندپروري خانواده، سنخ ،سبک فرزندپروري ،افسردگی اضطراب،: کلیدي هاي واژه

  

  مقدمه
هـاي   یاري در مورد اثرات شیوهبس، تحقیقات هاي اخیر در دهه°

بیشـتر  . فرزندپروري والدین بر رشد کودك انجام گرفته اسـت 
نـد کودکـان والـدین مقتـدر بـدون      ده تحقیقات پیشین نشان می

، مشــکالت ســن، عملکــرد بهتــري در مدرســه داشــته توجـه بــه 
ــایر    ــه س ــري نســبت ب ــاطفی بهت ــد و ســازگاري ع ــري دارن کمت

ــد  کودکــان نشــان مــی   هــاي گذشــته  اگرچــه پــژوهش ).1(دهن
                                                

  

ــروجن،  ایــران، : مولــف مســئول* ــور ب ــام ن ــدرس، دانشــگاه پی ــروجن، بلــوار م ب
  شناسی ي علوم تربیتی و روان دانشکده

 mseifi@gmail.com                         0382-4223311 :تماس تلفن
  10/4/88: تاریخ تایید                       20/11/87 :تاریخ وصول

ي علوم تربیتـی   شناسی بالینی، عضو هیات علمی دانشکده کارشناس ارشد روان1
  شناسی دانشگاه پیام نور بروجن و روان

  شناسی کارشناس ارشد روان2
  شناسی ارشد روانکارشناس 3

 ین مقتدر بیشترین سـود را دهند کودکان از داشتن والد می نشان
  ).2(اند  ها روي مادر متمرکز بوده وهشاین پژبرند، اما اکثر  می

ارزیـابی کـرده و   مادر را  فرزندپروريپژوهشگران بیشتر سبک 
ز از همـان سـبک پیـروي    کنند که پدران نیـ  گونه تصور می این

نـاچیزي در مـورد صـحت ایـن      اما متاسفانه اطالعـات . اند کرده
ست کـه برخـی محققـین    ا دست است و این در حالیتصور در 

پدرانـه و   فرزنـدپروري هـاي   هاي متفاوت شیوه معتقدند ترکیب
  ).3( مادرانه با سازگاري و سالمت نوجوانان ارتباط دارد

مـادر هـر دو    پدر و فرزندپروريها سبک  لبته برخی پژوهشا
ــابی کــرده ــد را ارزی ــا خــانواده  ان ــا تنه ــایی را وارد  ام ــهه  مطالع

مشـابهی در فرزنـدپروري   هـاي   ند که پدر و مـادر سـبک  ا هدنمو
اطالعـات چنـدانی در   به طـور کلـی بایـد گفـت     ). 4(اند  داشته

ر و مـادر در  پـد  فرزنـدپروري هـاي   یید تشـابه سـبک  راستاي تا
هاي متفاوت  ها اغلب روش که آنرود  و انتظار میدست نیست 
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  محمد یاسمین سیفی و همکاران               اب و افسردگی نوجوانان پسرفرزندپروري خانواده و تاثیرآن بر اضطر
  

چگونـه   بنا بر این بایـد دیـد  . سرپرستی را در پیش گرفته باشند
 رشـد کـودك  ادر بـر  پدر و مـ  فرزندپروريهاي متفاوت  روش
 پژوهش حاضر بـه دنبـال پاسـخگویی بـه سـئوال     . گذارند میتاثیر 

  . فوق است
سه سـبک   بعد کنترل والدینی براي مشخص نمودناز بامریند 

هــا عبارتنـد از ســبک   ایـن سـبک  . فرزنـدپروري اسـتفاده کــرد  
طوح س گر که شامل قوانین اجباري و سخت و مستبدانه یا سلطه

ــذیرش اســت ــایین پ ــرل و  ســبک مقتد. پ ــی از کنت رکــه ترکیب
حمایت و عالقمندي منطقی است و اعمال قوانین ثابت همراه با 

شـود و   نشان دادن پذیرش در این دسـته از والـدین یافـت  مـی    
. )4( گیر که با سـطوح پـایین کنتـرل مربـوط اسـت      سبک سهل

بامرینـد را بـا افـزودن پـذیرش      مطالعـات مک کوبی و مـارتین  
دو م توسـعه بخشـیدند و بـا اسـتفاده از     والدینی به عنوان بعد دو

اي  شناسی چهارگانه سبک، و پذیرش) گیري سخت(بعد کنترل 
  ). 1( اند هاي والدینی شکل داده را براي سبک

 

ترکیب پذیرش و کنترل در ایجاد سبک فرزندپروري -1جدول   
  کنترل پایین  کنترل باال  

  گیر سهل  مقتدر  پذیرش باال
  عتنابی ا  مستبد  پذیرش پایین

  

یـک بافـت    پروري را درهاي فرزنـد  در پژوهشی شیوهبوالندا 
هـاي   نتـایج ایـن تحلیـل،  شـیوه    . نمـود وسیع اجتمـاعی تحلیـل   

توصیف شده در مدل کارکرد خانوادگی بامرینـد   فرزندپروري
ــر  شناســ ایــن ســبک .را تاییــد کــرد ی چهــار وجــه زیــر را در ب

ي گیــر کــه ســطوح بــاال سـهل  فرزنــدپروري؛ ســبک گیــرد مـی 
و  تاثیرات والـدینی را بـر ظـاهر   ن کنترل  و پذیرش و سطح پایی

اعتنـا   بـی  فرزنـدپروري سبک . کند رفتارهاي نوجوان اعمال می
شـود،   کند مورد انتقـاد واقـع مـی    می که در آن نوجوان احساس

حمایـت کـافی از وي بـه    منطقـی اسـت و   انتظارات والدین غیر
دو در حـد پـایین   در واقع کنتـرل و پـذیرش هـر     .آید عمل نمی

فرزندپروري مقتدر که سطوح باالي پذیرش را  قراردارند، سبک
برخالف سـبک اول بـا سـطوح بـاالي حمایـت،       کند اما اعمال می

والــدین بــر ظـاهر و رفتــار نوجــوان همــراه اســت و   کنتـرل و تــاثیر 
گـر کـه  بـا سـطوح       فرزنـدپروري مسـتبد یـا سـلطه     باالخره سـبک 

  ). 5( شود سطوح باالي کنترل شناخته می همراه با پذیرش، تر پایین

مـادر را مـورد توجـه     فرزنـدپروري هـاي   محققان اغلب روش
هاي فرزنـدپروري   حتی زمانی که سخن از سبک و ندا قرار داده

هـاي   آید، تمرکز چنـدانی روي تعامـل روش   والدین به میان می
ــ  ــرات ای ــادر و اث ــدر و م ــدپروري پ ــر کــودك  ن فرزن ــل ب   تعام

ا به سه گـروه  ها ر خانواده به عنوان مثال بامریند ).4( نشده است
 گذار تقسیم کرد اما در چنـین حـالتی هـر   مقتدر، مستبد و آزاد 

گرنه از پژوهش حذف  داشتند و دو والد باید سبک مشابهی می
اي در یـک   در پژوهش دورنبـوش اگـر خـانواده   . )4( شدند می

در دو  گرفـت امـا   مـی ) یک سوم بـاال ( باال ي نمره سبک خاص
گرفت، به عنـوان داراي   سبک دیگر در یک سوم باال قرار نمی
هـا   شـد و سـایر خـانواده    سبک فرزندپروري خـالص تلقـی مـی   

جــا کـه فرزنــدان   از آن. شـدند  داراي سـبک متغیـر قلمــداد مـی   
تـري در عملکـرد    میانگین پایین ،اي داراي سبک متغیر خانواده

ســبک خــالص لــذا نتیجــه گرفــت کــه داشــتن  تحصــیلی داشــتند
متاسفانه ایـن پـژوهش ایـن احتمـال را     ). 6(بهتر است فرزندپروري 

توانـد مـوثرتر از    که یک سبک متغیر ترکیبی بین پـدر و مـادر مـی   
چنـین از   یک سبک خالص باشد بـه حسـاب نیـاورده اسـت و هـم     

بـه عنـوان مثـال     .هاي متغیر غافل بوده اسـت  اثرات محافظتی سبک
تواند کودك را از آثار منفی سـبک   میتاثیر مثبت یک والد مقتدر 

هاي فرزنـدپروري   در پژوهش دیگري سبک. والد دیگر حفظ کند
. ي میانگین امتیازات پدر و مـادر شناسـایی شـدند    خانواده با محاسبه

به عنوان مثال اگر یک والد مستبد و دیگري آزادگذار بود، سـبک  
ایـن  ). 7(آوردنـد   فرزندپروري کل خانواده را مقتدر به حساب مـی 

ــز نمــی  ــورد    رویکــرد نی ــات موجــود در م ــد پاســخگوي ابهام توان
  . پیامدهاي فرزندپروري متفاوت والدین بر روي فرزندان باشد

اند که پدران و مادران در طیـف   تحقیقات متعددي نشان داده
به . هاي الزم براي فرزندپروري باهم متفاوتند وسیعی از ویژگی

مادران در مـدت زمـانی کـه بـا      عنوان مثال تفاوت بین پدران و
 ،روشـن اسـت   کننـد کـامال مسـتند و    نوجوانان خود سپري مـی 

شـان   پدران در قیـاس بـا مـادران وقـت کمتـري را بـه فرزنـدان       
ساباتینی و لیپرمعتقدند پدران  ،بوالندا). 8،9( دهند اختصاص می

با دیدگاه سـنتی نسـبت بـه پـدران آزادانـدیش کمتـر در امـور        
ــ بــه طــورکلی مــادران ). 5،10( کننــد ت مــیفرزنــدپروري دخال

تمایل بیشتري به گرمی، حمایـت و داشـتن روابـط نزدیـک بـا      
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مادران بیشتر از سبک مقتـدر سـود    چنین هم. شان دارند فرزندان

که پدران در پـرورش فرزنـدان پسـر از سـبک      برند درحالی می
ــاره ــدر و در ب ــر از ســبک مســتبد اســتفاده   مقت ــدان دخت ي فرزن

هـا حـاکی از آن اسـت کـه پـدران و       ایـن یافتـه  . )11( کننـد  می
کننـد و تنهـا سـبک     مادران لزوما ازسبک مشابهی پیـروي نمـی  

  .ي کل خانواده باشد تواند نماینده فرزندپروري مادر نمی
ثیرات شـگرفی بـر   اچه مسلم است فرزندپروري والـدین تـ   آن

هـاي   به دلیل ویژگیهایی که   یکی از دوره. رشد فرزندان دارد
ي  دوره، کنـد  خاص خود تاثیرات والدینی را بیشتر آشـکار مـی  

همتـایی از زنـدگی    ي رشدي بـی  نوجوانی دوره .نوجوانی است
ــرد را  ــه ف ــه جــوانی و   اســت ک ــذار از کــودکی ب ــت گ  در حال

  بـراي   ایـن تجربـه بـا دوري از خانـه    . دهـد  بزرگسالی قـرار مـی  
ن امـروز،  بـراي بسـیاري از نوجوانـا   ). 12( بار همراه است  اولین

ایـن تغییـر کـه در    . دهـد  این اتفاق با رفتن به دانشگاه روي مـی 
حـدودي اعضـاي خـانواده را     برخی موارد ناگهانی نیز هست تا

جـا کـه نوجـوانی گـذر از روابـط       آن از. کند ثباتی می دچار بی
سـت، نظـام   ا هـا  ي پـدر و مـادر بـه روابـط مسـتقل بـا آن       وابسته

بخشـی را در کمـک بـه     توانـد نقـش وحـدت    فرزندپروري می
  ).  3( نوجوان براي رویارویی با این چالش بزرگ ایفا کند

بدون تردید عواملی در خانواده وجود دارد که به طور وسیعی 
توان گفت،  با قاطعیت می. مسئول مشکالت نوجوانان امروز است

هاي فرزندپروري نتایج مهمی را در رشد  محیط خانواده و شیوه
  ). 13(آورد  زندان به بار میروانی اجتماعی فر

هایی اسـت   افسردگی کودکان و نوجوانان یکی از نابهنجاري
گیـري آن نقـش مهمـی     عامالت منفی والد فرزند در شکلت که

 هـاي  ها معتقدند بـین سـبک   چنین پژوهش هم). 14(کند  ایفا می
  ارتباط کودکان و نوجوانان اضطراب در ویژگی رزندپروري باف

ــ ــه پیشــینه ).15( داردداري وجــود  یمعن ــا توجــه ب ي موجــود،  ب
هـاي فرزنـدپروري متفـاوت پـدر و مـادر بـر        بررسی تاثیر شـیوه 

ــه نظــر مــی  ــان ضــروري ب ــزان ایــن پــژوهش  ورســد  نوجوان می
هـاي   اضطراب و افسردگی نوجوانان را به عنوان دو پیامد شـیوه 

این بررسی براي پاسـخگویی  . فرزندپروري بررسی نموده است
اول این که آیا نوجوانان . ال اساسی انجام شده استبه چند سئو

وقتی به جاي یـک والـد، دو والـد مقتـدر دارنـد نتـایج بهتـري        

آورند؟ دوم این که تا چه میـزان یـک والـد مقتـدر      دست می به
تواند کمبودهاي والد دیگر را جبران کند؟ و بـاالخره سـوم    می

ــنخ   ــا برخــی س ــدانیم آی ــن کــه ب ــه   ای ــدپروري ک در هــاي فرزن
توانند مانند داشـتن والـد    ي سبک مقتدرانه نیستند، می برگیرنده

  یا والدین مقتدر عمل کنند؟
  کار روش
آمـوزان سـال دوم و سـوم     ي این پژوهش از بـین دانـش   نمونه

شــهر اصـفهان در ســال   ي هــاي دولتـی عــادي پسـرانه   دبیرسـتان 
) کردنـد  که با هر دو والد خود زندگی می( 1387-88تحصیلی 

بـه ایــن  . اي انتخـاب شـدند   اي چنـد مرحلــه  رت خوشـه بـه صـو  
ي آموزش و پـرورش اصـفهان    ناحیه  5صورت که ابتدا از بین 

ناحیـه   3گرفتند،  دبیرستان پسرانه را در بر می 56 در مجموعکه 
ي دوم بـه صـورت    در مرحلـه . به صورت تصادفی انتخـاب شـد  

ا کـه  از آن جـ . دبیرستان انتخاب گردیـد  5تصادفی از هر ناحیه 
توانـد بـا افسـردگی و اضـطراب      ي اقتصادي اجتماعی مـی  طبقه

نتـایج  بـر اسـاس   و از طرفـی  ) 16(نوجوان ارتباط داشـته باشـد   
ي اجتمـاعی   طبقه ترین معیار ها در ایران، سواد پدر مهم پژوهش

، لذا فقط افرادي انتخاب شدند کـه سـواد   )17(باشد  خانواده می
اسـی بـود تـا بـه ایـن وسـیله       پدر حداقل دیپلم و حداکثر کارشن

. ي اقتصادي و اجتماعی نیز کنتـرل شـود   تاثیرات احتمالی طبقه
هاي دوم و سوم کـه از نظـر    آموزان کالس لذا از بین تمام دانش

ــد  ــا هــر دو وال ــه  ،تحصــیالت پــدر و زنــدگی ب شــرایط ورود ب
آموز به صورت تصادفی انتخـاب   دانش 400پژوهش را داشتند، 

نفر به دلیل نقـایص اساسـی در تکمیـل     44د، از این تعدا. شدند
آموزان سال اول بـه   دانش.  ها از تحلیل حذف شدند نامه پرسش

 هاي خاص حاصل از  تغییر مقطع تحصـیلی  دلیل تحمل استرس
چنـین بـه دلیـل تاکیـد      هـم . در این پژوهش شرکت داده نشدند

هـاي جنسـیتی در سـبک     هـا بـر وجـود تفـاوت     برخی پـژوهش 
عنی تفاوت رویکرد والـدین در تربیـت فرزنـدان    فرزندپروري ی

  آمــوزان دختــر تــاثیر جنســیت  پســر و دختــر  بــا حــذف دانــش
   .)3( کنترل شد

از  فرزنـدپروري در این پـژوهش بـه   ) الف :پژوهش هايابزار
 پـدر و  فرزنـدپروري ابتـدا سـبک   . نو نگریسته شده است نگاهی

سـپس ترکیــب ســبک   .جداگانـه شناســایی شــد  مـادر بــه طــور 
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فرزندپروري خانواده در پدر و مادر به عنوان سنخ  رزندپروريف
 ي اصالح شـده  ي نامه پرسشبراي این منظور از . نظر گرفته شد

هـاي   جا که گویه از آن. استفاده شد هاي فرزندپروري شفر شیوه
فرزنــدپروري نامــه جهــت ســنجش ســبک  فــرم اصــلی پرســش

مـادر را   در وپ فرزندپروريو سبک  خانواده طراحی شده است
 ،لـذا بــراي انجـام ایـن تفکیــک    نکــرده اسـت از هـم تفکیـک   

اي تغییـر یافـت کـه     مـذکور بـه گونـه   ي  نامـه  هاي پرسـش  گویه
یـن شـکل دو فـرم    ه اواالت تنها متوجه پدر یا مادر باشد و بـ ئس

پـدر و مـادر    فرزندپرورينجش سبک سموازي جداگانه جهت 
وایی و پایـایی  جدید، ر ي نامه براي هر دو پرسش. دست آمده ب

ن سبک فرزندپروري پدر دو آزموپایایی . دست آمده مطلوبی ب
 91/0و  86/0خ به ترتیب اساس ضریب آلفاي کرونباو مادر بر 

چنین پایایی بازآزمایی ایـن دو آزمـون بـه ترتیـب      هم. باشد می
ي مقـادیر زیـر در سـطح     به دسـت آمـد کـه همـه     73/0و  69/0

)01/0<P (زمان ایـن دو مقیـاس نیـز     یی همروا. ندهستدار معنی
گویه  77نامه داراي  این پرسش. باشد می 71/0و  79/0به ترتیب 

بعد کنتـرل   ،77تا  43بعد محبت و  ،42تا  1هاي  است که گویه
نمـره   5تـا   1هـا بـر روي مقیـاس لیکرتـی از      پاسخ. سنجد را می

و در  210تـا   42لذا هر فرد در بعد محبت بین  .کنند دریافت می
نامـه بـراي    ایـن پرسـش  .  گیرد نمره می 175تا  35عد کنترل از ب

گـذاري شـد و بـر اسـاس      مادران و پدران به طور جداگانه نمره
ــه دســت آمــده در دو بعــد پــذیرش و کنتــرل ســبک   نمــره ي ب

به این صورت . فرزندپروري هر یک از والدین شناسایی گردید
ز میـانگین  که افرادي که در دو بعـد کنتـرل و پـذیرش بـاالتر ا    

بودند در گروه مقتدر یا دموکرات، افرادي کـه در هـر دو بعـد    
اعتنـا، افـرادي کـه     تر از میانگین بودند به عنوان افـراد بـی   پایین
ي کنترل کمتـر از میـانگین ولـی پـذیرش بـاالي میـانگین        نمره

گیر و کسانی که  کنترل باالتر از میانگین  داشتند به عنوان سهل
از میــانگین داشـتند در گـروه مسـتبد قــرار    تـر   و پـذیرش پـایین  

   .خالصه شده است) 2(نتایج در جدول . گرفتند
افسـردگی   آزمـون جهت سنجش افسردگی نوجوانـان از  ) ب
هرگـروه،  . گـروه جملـه اسـت    21استفاده شـد کـه داراي   بک 
تـا   0لذا مجموع امتیـازات بـین   . کند کسب می 3تا  0اي از  نمره

و پایـایی   79/0زمان این مقیاس  هم روایی). 18(متغیر است  63

در فرهنگ ایرانی ). 20(گزارش شده است  67/0بازآزمایی آن 
  نامـه از طریـق ضـریب همسـانی درونـی      نیز پایایی ایـن پرسـش  

ــاخ     ــاي کرونب ــاس آلف ــر اس ــم 84/0ب ــل از   و ه ــتگی حاص   بس
ــرد   ــئواالت زوج و فـــ ــزارش 7/0روش تنصـــــیف ســـ   گـــ

  ). 19( شده است
  

  تفکیک  بهو پدران مادران هاي فرزندپروري  سبکفراوانی  - 2جدول 
  هاي شیوه   
  فرزندپروري 

  پدران  مادران
  درصد   تعداد  درصد   تعداد

  AV(  153  97/42  136  2/38( مقتدر
  AN(  75  6/21  91  56/25( مستبد

  I(  56  73/15  43  7/12( سهل گیر
  U(  72  22/20  86  15/24( اعتنا بی

  100  356  100  356  مجموع
AV  :،مقتدر  AN : ،مستبد I : ،سهل گیر U :اعتنا بی  

  

 مقیاس آزمـون جهت سنجش میزان اضطراب نوجوانان از ) ج
  . گـروه جملـه اسـت    21اضطراب بک اسـتفاده شـد کـه داراي    

لذا مجمـوع امتیـازات   . کند کسب می 3تا  0اي از هر گروه نمره
و  92/0همسانی درونی این مقیاس ).  18(متغیر است  63تا  0بین 

پایایی این ). 20(گزارش شده است  75/0پایایی بازآزمایی آن  
گزارش شده  78/0آزمون در ایران با روش آلفاي کرونباخ برابر

  ). 21(و روایی مطلوبی نیز به دست آمده است 
ي سبک فرزندپروري و  نامه آموزان  ابتدا پرسش نیمی از دانش
ضطراب و افسردگی ي ا نامه پرسش ،روز 5تا  3ي  سپس با فاصله

ي  هـا بـه شـیوه    نیمی دیگـر از آزمـودنی   .بک را تکمیل نمودند
چنین جهت کنترل اثـرات   هم. عکس مورد آزمون قرار گرفتند

افسردگی و  مقیاس آزمونتقدم و تاخر، در نیمی از موارد ابتدا 
  . شد ه مییارا اضطراب مقیاس آزموندر نیم دیگر ابتدا 

  نتایج
هاي پـژوهش، پـس از    تحلیل یافتهزیه و تججهت در این تحقیق 

ترکیب سبک فرزندپروري پدر و مادر، سنخ فرزندپروري خـانواده  
در صـورت   با توجه به وجـود چهـار سـبک اصـلی،    . استخراج شد
کـه   آید به دست می ترکیب محتمل 16 هاي ممکن، ترکیب حالت

فرزندپروري خانواده در  هاي ها یا سنخ فراوانی هر کدام از ترکیب
  . آمده است) 3(جدول 
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  187- 194، صفحه)43پیاپی( 3، شماره یازدهمسال  ،1388 پاییز                                    علمی پژوهشی اصول بهداشت روانیي  مجله

  
  فرزندپروري ترکیب  ي گانه 16فراوانی سنخ هاي   - 3جدول

  دبیرستانی اصفهانآموزان  دانش پدر و مادر
  درصد   تعداد  سنخ فرزندپروري

AV(  93 1/26(پدر ) / AV( مادر  

AN( 12 4/3(پدر) / AV( مادر  

I( 13 7/3(پدر ) / AV( مادر  

U( 6 7/1(پدر ) / AV( مادر  

AV( 11 1/3(پدر ) / AN( رماد  

AN( 13 7/3(پدر ) / AN( مادر  

I( 2 6/0(پدر ) / AN( مادر  

U( 4 1/1(پدر ) / AN( مادر  

AV( 23 5/6(پدر ) / I( مادر  

AN( 26 3/7(پدر ) / I( مادر  

I( 42 8/11(پدر ) / I( مادر  

U( 21 9/5(پدر ) / I( مادر  

AV( 6 7/1(پدر ) / U( مادر  

AN( 4 1/1(پدر / ) U( مادر  

I( 37 4/10(پدر ) / U(مادر  

U( 43 1/12(پدر ) / U( مادر  

 100 356  مجموع
AV : ،مقتدرAN : ،مستبدI  : ،سهل گیرU :بی اعتنا  

مورد مربوط به سنخی است که پدر و مـادر   93بیشترین فراوانی با 
ي قابل ذکـر ایـن کـه بـیش از نیمـی از       نکته. باشند هر دو مقتدر می

شود که پدر و مادر سـبک مشـابهی را    هایی را شامل می ارد سنخمو
مانـده کمتـر از نیمـی از مـوارد را      سـنخ بـاقی  12انـد و   اتخاذ نمـوده 
ترکیبات ممکـن فراوانـی    ي با توجه به این که همه. دهد تشکیل می

هایی وارد تحلیـل   اند، تنها سنخ الزم را جهت ورود به تحلیل نداشته
   .یافــت شــده بــود هــا ورد از آن در نمونــهمــ 15حــداقل  شــدند کــه
آزمـون افسـردگی و   سنخ وارد تحلیل شـدند و نمـرات    7 بنا بر این

هـا   هـاي داراي ایـن سـنخ    اضطراب بک  مربوط به فرزندان خانواده
  ). 4جدول (مورد مقایسه قرار گرفت 

ــان از   جهــت مقایســه ي نمــرات اضــطراب و افســردگی نوجوان
ــک   ــانس یـ ــل واریـ ــویه تحلیـ ــفه   و  سـ ــی شـ ــون تعقیبـ   آزمـ

  . )5جدول ( استفاده شد

   میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب - 4جدول
  هاي فرزندپروري خانواده ها بر حسب سنخ آزمودنی

  هاي فرزندپروري  سنخ
 هخانواد         

  

  تعداد
 

  

 میانگین
  انحراف

  استاندارد 

 AV(  93 88/7 001/6(پدر ) / AV( مادر

 AV( 23  13/10 15/8(پدر ) / I(مادر

 AN( 26  53/15  11/8(پدر ) / I(مادر

 I( 42  70/9  63/7(پدر ) / I( مادر

 U( 21  42/11  19/8(پدر ) / I( مادر

 I( 37  67/15  67/8(پدر ) / U( مادر

 U( 43  51/17 51/8(پدر ) / U( مادر

 37/8 75/11  285  مجموع

AV  : ،مقتدرAN : ،مستبدI  : ،سهل گیرU :نابی اعت  
  

نمرات  ي  براي مقایسهسویه  تحلیل واریانس یک  - 5جدول
  سنخ فرزندپروري 7اضطراب نوجوانان در 

  منابع  
 تغییرات 

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

  میانگین 
  مجذورات

  
F  
 

  سطح 
 داري معنی

 001/0 65/11 83/666 6 008/4001 بین گروهی

   22/57 278 294/15909  درون گروهی

    284 302/19910  مجموع

AV  : ،مقتدرAN : ،مستبدI  : ،سهل گیرU :بی اعتنا  

 ي جهـت مقایسـه   سـویه  نتایج حاصل از تحلیل واریانس یـک 
هاي مورد  دهد که بین گروه نمرات اضطراب نوجوانان نشان می

ــث تفـــــاوت معنـــــی ــود دارد بحـــ  , P>001/0( داري وجـــ
51/10)=278/6(F.(  مـون  از آزا هـ  میـانگین  ي لذا جهت مقایسـه

نتـایج حاصـل از آن  نشـان    کـه  ) 6جدول (تعقیبی شفه استفاده شد 
میزان اضطراب نوجوانان در حالتی کـه خـانواده داراي   که  دهد می

داري  به طـور معنـی   استپدر مقتدر / سنخ فرزندپروري مادر مقتدر
هـاي مـادر    هـاي بـا سـنخ    کمتر از میزان اضطراب نوجوانان خانواده

/ اعتنـا   گیر و مـادر بـی   پدر سهل/ اعتنا ادر بیپدر مستبد، م/ گیر سهل
اضطراب در سـنخ    چنین میزان هم).  P>01/0(باشد  اعتنا می پدر بی

بـاالتر   داري  اعتنا به طور معنـی  پدر بی/ گیر سهلفرزندپروري مادر 
پـدر  / گیـر  سـهل  هـاي مـادر   سـنخ  نوجوانان در  اضطراب از میزان
  .)P>05/0(باشد  می گیر سهلپدر / گیر سهلمادر  مقتدر و
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  در نوجوانان اصفهان سنخ فرزندپروري 7هاي اضطراب نوجوانان در  میانگین ي  آزمون شفه براي  مقایسه - 6جدول
(I) سنخ   (J)ها  تفاوت میانگین سنخ (I-J)  داري یسطح معن  

  
  
  

  )AV(پدر ) / AV( مادر

 AV( 24/2- 9/50(پدر ) / I( مادر

 AN( (**)65/7- 003/0(پدر ) / I( مادر

 I( 82/1-  946/0(پدر ) / I( مادر

 U( 54/3- 706/0(پدر ) / I( مادر

 I(  (*)79/7- 001/0(پدر ) / U( مادر

 U(  (*)62/9- 001/0(پدر ) / U( مادر
       

  
  

  )AV(پدر ) / I(مادر

 AN(  4/5- 4/0(پدر ) / I( مادر

 I( 42/0 1(پدر ) / I( مادر

 U( 29/1- 999/0(پدر / ) I( مادر

 I( 54/5- 27/0(پدر ) / U( مادر

 U(  (***)38/7-  03/0(پدر ) / U( مادر
       

  
  

  )AN(پدر ) / I( مادر

 I( 83/5-  149/0(پدر ) / I( مادر

 U( 109/4 75/0(پدر ) / I( مادر

  I( 137/0- 1(پدر ) / U( مادر

 U( 97/1- 98/0(پدر ) / U( مادر
       

  
  )I(پدر ) / I( مادر

 U( 72/1- 994/0(پدر ) / I(مادر

 I( 97/5- 06/0(پدر ) / U(مادر

  U(  (*)80/7-  001/0(پدر ) / U(مادر
     

  

  )U(پدر ) / I( مادر
 I( 24/4- 645/0(پدر ) / U(مادر

 U( 08/6- 171/0(پدر ) / U(مادر

 U(  83/1- 978/0(پدر ) / U(مادر  )I(پدر ) / U( مادر

   AV  : ،مقتدرAN : ،مستبدI  : ،سهل گیرU :05/0(        بی اعتنا<P ***, 01/0<P**, 001/0<P*  (  
  
 

هـاي   ي میزان افسـردگی در نوجوانـان خـانواده    جهت مقایسه
هاي متفاوت فرزنـدپروري نیـز از تحلیـل واریـانس      داراي سنخ

و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که نتایج در جداول  سویه یک
  . خالصه شده است) 8 و 7(

ي  جهـت مقایسـه   سـویه  نتایج حاصل از تحلیل واریانس یـک 
هـاي   دهـد کـه بـین گـروه     نمرات افسردگی نوجوانان نشان مـی 

ــاوت معنــی    ــث تف  , P>001/0(داري وجــود دارد   مــورد بح
504/41)=278/6(F .(آزمـون  هـا از  ي میـانگین  لذا جهت مقایسه

   .)9جدول ( تعقیبی شفه استفاده شد
  میزان دهد که  نشان می  تعقیبی شفه  از آزمون  یج حاصلنتا

ــانواده داراي     ــه خــ ــالتی کــ ــان در حــ ــردگی نوجوانــ   افســ
ــدپروري مــادر مقتــدر  ــه طــور  / ســنخ فرزن پــدر مقتــدر اســت ب

هـاي  بـا    داري کمتر از میزان افسردگی نوجوانان خـانواده  معنی
پـدر  / گیـر  پـدر مسـتبد، مـادر سـهل    / گیـر  هاي مـادر سـهل   سنخ
اعتنا  پدر بی/ اعتنا  گیر و مادر بی پدر سهل/ اعتنا اعتنا، مادر بی بی
  .)P>01/0(باشد  می

چنین میـزان افسـردگی در نوجوانـان  سـنخ فرزنـدپروري       هم
داري کمتـر از میـزان    پدر مقتدر بـه طـور معنـی   / گیر مادر سهل

پـدر  / اعتنـا   افسردگی در نوجوانان  سنخ فرزندپروري مادر بـی 
  ).P>01/0(باشد  اعتنا می پدر بی/ اعتنا  در بیگیر و ما سهل
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  187- 194، صفحه)43پیاپی( 3، شماره یازدهمسال  ،1388 پاییز                                    علمی پژوهشی اصول بهداشت روانیي  مجله

  
نوجوانان افسردگی   میانگین و انحراف استاندارد نمرات - 7جدول

  هاي فرزندپروري به تفکیک سنخاصفهانی تحقیق 
  انحراف استاندارد میانگین تعداد  سنخ هاي فرزندپروري

 AV(  93 88/9 001/6(پدر ) / AV( مادر
 AV( 23  21/14 25/6(پدر ) / I( مادر
 AN( 26  66/17 33/7(پدر ) / I( مادر
 I( 42  7/11 63/7(پدر ) / I( مادر
 U(  21  5/18 65/6(پدر ) / I( مادر
 I( 37  13/22 609/7(پدر ) / U( مادر
 U( 43  06/28 03/8(پدر ) / U( مادر

 52/9 16/17  285  مجموع
AV  : ،مقتدرAN : ،مستبدI  : ،سهل گیرU :بی اعتنا    

  

ي نمرات  براي مقایسه سویه تحلیل واریانس یک  - 8دولج
  سنخ فرزندپروري 7در اصفهانی تحقیق افسردگی نوجوانان 

  منابع
  تغییرات

  مجموع
  مجذورات 

  درجه 
  آزادي

  میانگین 
  مجذورات

 
F 

  

  سطح 
 داري معنی

 001/0  504/41  72/2028 6  37/12172 بین گروهی 

   88/48 278  59/13588  گروهی درون
    284  96/25760  مجموع 

  

پدر مسـتبد  / گیر هاي داراي سنخ  مادر سهل نوجوانان خانواده
هـاي داراي سـنخ    داري نسبت به نوجوانان خـانواده  به طور معنی

کننـد   اعتنا، افسردگی کمتري را تجربه می پدر بی/ اعتنا مادر بی
)01/0<P .(ــد   ســهل ــر دو وال ــري ه ــادر(گی ــدر/ م ــور ) پ ــه ط ب

یامـدهاي بهتـري را نسـبت بـه زمـانی کـه یکـی از        داري پ معنی
پـدر  / گیـر  اعتنا هستند یعنی مادر سهل ها بی والدین یا هر دو آن

 اعتنا  پدر بی/ اعتنا  گیر و مادر بی پدر سهل/ اعتنا اعتنا، مادر بی بی
اعتنـایی   کـه بـی   در نهایتو ) P>05/0(دهد  به دست میاست، 

  انی کـه فقـط یکــی از   نســبت بـه زمـ  ) پـدر / مـادر (هـر دو والـد   
پـدر بـه   / پدر و مادر/ هاي مادر اعتنا هستند یعنی سنخ والدین بی

ــی ــور معنــ ــان  طــ ــتري را در نوجوانــ ــردگی بیشــ   داري افســ
  .)P>05/0( کند ایجاد می 
  

  گیري بحث و نتیجه
شناســـی  در ایــن پــژوهش بــا اســـتفاده از روش جدیــد ســنخ     

ي پدر و مـادر  فرزندپروري خانواده، تاثیر ترکیب سبک فرزندپرور
انتظـار  . بر اضطراب و افسردگی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت

  داشـته تري را در نوجوانـان   ها پیامدهاي مطلوب رود برخی سنخ می
دهنـد داشـتن حـداقل یـک والـد       ها نشان می برخی پژوهش. باشند

). 4(مقتدر پیامدهاي بهتري را براي فرزندان خانواده بـه دنبـال دارد   
پژوهش نیز بهترین پیامدها یعنی کمترین میزان اضـطراب و  در این 

هایی است که دو والد مقتـدر   افسردگی مربوط به نوجوانان خانواده
هایی هستند که حداقل یک والد مقتـدر   دارند و پس از آن خانواده

تـوان گروهـی را    هـا بـه سـختی مـی     پژوهشبر اساس  .داشته باشند
ات منفی بـراي نوجوانـان باشـد یـا     یافت که در آن اقتدار داراي اثر

اعتنایی والدین، نتایج مطلـوبی را در برداشـته    گروهی که در آن بی
تر گفته شد اقتدار حاصـل محبـت و    گونه که پیش همان). 22(باشد 

شـاید علـت پیامـدهاي مثبـت اقتـدار بـراي        و زمان است کنترل هم
بـت بـاال را   کنترل باال به همـراه مح  ،نوجوانان این باشد که فرزندان

ي جالب ایـن   نکته).  4(دانند  ي اهمیت و رسیدگی والدین می نشانه
ي داشتن یـک   گیر نیز به اندازه که داشتن دو والد آزادگذار یا سهل

ایـن مسـئله   . والد مقتدر در کاهش اضطراب نوجوانـان مـوثر اسـت   
گیـر،   تواند به این دلیل اتفاق بیفتد که سبک فرزندپروري سـهل  می

قیـد   بت باال و کنترل پایین است که به نوعی پذیرش بـی حاصل مح
ضمن این که کنتـرل پـایین   . و شرط نوجوان از طرف والدین است

از سوي والدین بهترین هدیه به نوجـوانی اسـت کـه در جسـتجوي     
 هایی قرار دارنـد کـه هـر دو    در سمت مقابل خانواده. استقالل است

هـا بـاالترین میـزان     دهفرزنـدان ایـن خـانوا   . اعتنا هسـتند  بی والد
تواند به این دلیـل رخ   این پیامد می .کنند اضطراب را تجربه می

دهد که نوجوان بدون دریافت محبت والدین و اعمال کنترل از 
کنـد و   سوي خـانواده، احسـاس رهاشـدگی و معلـق بـودن مـی      

یابـد لـذا اضـطراب     هـاي بحرانـی نمـی    پناهگاه امنی براي زمـان 
اعتنـا   هاي داراي یک والد بی خانواده. کند بیشتري را تجربه می

اثـرات   و آورند دست میه نیز نسبتا نمرات باالیی در اضطراب ب
کـه ایـن یافتـه     باشد اعتنا زمانی بیشتر است که مادر بیآن منفی 

. ي ایرانـی اسـت   تاکیدي بر نقش انکار ناپذیر مادران در جامعه
یـک والـد    هایی است کـه  نتایج متوسط اضطراب متعلق به سنخ

ي افسـردگی   در زمینـه  .گیرند می گیر را در بر آزادگذار یا سهل
هـایی اسـت کـه از     نیز بهترین نتایج مربوط به نوجوانان خانواده

این نوجوانـان بـه   . برند مقتدر سود می/ سنخ فرزندپروري مقتدر
پدرمسـتبد،  / گیـر  هاي مـادر سـهل   داري کمتر از سنخ طور معنی
گیـر، مـادر    پدر سـهل / اعتنا اعتنا، مادر بی پدر بی/ گیر مادر سهل

  .کنند اعتنا افسردگی را تجربه می پدر بی/ اعتنا بی
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  محمد یاسمین سیفی و همکاران               اب و افسردگی نوجوانان پسرفرزندپروري خانواده و تاثیرآن بر اضطر
  

    

  سنخ فرزندپروري 7در اصفهانی تحقیق هاي افسردگی نوجوانان   میانگین ي  آزمون شفه براي  مقایسه -9جدول
(I) سنخ (J)تفاوت میانگین ها سنخ(I-J)  داري یسطح معن  

  
  
  

 )AV(پدر  )/AV( مادر

-AV( 33/4(پدر ) / I( مادر  316/0  
-AN( 78/7(پدر ) / I( مادر  (*) 001/0  

-I( 82/1(پدر ) / I( مادر  923/0  

-U( 62/8(پدر ) / I( مادر  (*) 001/0  
-I( 25/12(پدر ) / U( مادر  (*) 001/0  
-U( 17/18(پدر ) / U( مادر  (*) 001/0  

        

-AN(  45/3(پدر ) / I( مادر  )AV(پدر ) / I(مادر  811/0  
-I( 51/2(پدر ) / I( مادر  926/0  
-U( 28/4(پدر ) / I( مادر  659/0  
-I( 91/7(پدر ) / U( مادر  (*) 007/0  
-U( 84/13(پدر ) / U( مادر  (*) 001/0  

        

  
  

  )AN(پدر ) / I( مادر

-I( 96/5(پدر ) / I( مادر  073/0  
-U( 83/0(پدر ) / I( مادر  1 
-I( 46/4(پدر ) / U( مادر  401/0  
-U( 39/10(پدر ) / U(مادر  (*) 001/0  

       

  
 

  )I(پدر ) / I( مادر
-U( 802/6(پدر ) / I( مادر  (*) 042/0  
-I( 43/10(پدر ) / U( مادر  (*) 001/0  
-U( 35/16(پدر ) / U( مادر  (*) 001/0  

       
  

  )U(پدر )/ I( مادر
-I( 63/3(پدر ) / U( مادر  729/0  
-U( 55/9(پدر ) / U( مادر  (*) 001/0  

        

-U(  92/5(پدر ) / U( مادر  )I(پدر ) / U( مادر  (*) 029/0  
001/0<P *    AV  : ،مقتدرAN : ،مستبدI  : ،سهل گیرU :بی اعتنا     

       
 

رسد این اسـت کـه    چه جالب توجه به نظر می جا نیزآن در این
گیر پس از سـنخ دو والـد مقتـدر     سهل نوجوانان داراي دو والد

اي کـه   بـه گونـه  . کنند کمترین میزان  افسردگی را گزارش می
میزان افسردگی گزارش شده در این سنخ حتـی از سـنخ مـادر    

تر است، هر چند که ایـن تفـاوت    پدر مقتدر نیز پایین/ گیر سهل
/ گیـر  هـاي  مـادر سـهل    این سنخ  نسبت به سنخ. دار نیست معنی
پـدر  / اعتنـا   گیـر، مـادر بـی    پدر سهل/ اعتنا  مادر بی ،اعتنا بی پدر
تـري را در نوجوانـان     داري افسردگی پایین اعتنا به طور معنی بی

شاید بهترین توجیه براي این رویـداد   ).P>05/0(کند  تبیین می
هاي پدر و مادر در برخورد بـا فرزنـدان    ي هماهنگی شیوه مسئله
رد استفاده هر دو والد، مقتدر یـا  به شرط آن که سبک مو. باشد
 البتـه . اعتنـا باشـند   گیر باشد و نه این که هر دو مستبد یا بی سهل

گیـر بـر دیگـر     این یافته دلیل بر برتري کلی سنخ دو والد سـهل 

گیري والدین که حاصل محبت بـاال   اگرچه سهل. ها نیست سنخ
توانـد افسـردگی نوجوانـان را کـاهش      و کنترل پایین است مـی 

، پیشرفت تحصیلی لی مثل تعهد تحصیلییشاید بر مسا اما هد،د
، الوه بر محبت باال نیـاز بـه کنتـرل   عملکردهایی که ع کلدر و 

  ). 3(د ریزي دارد تاثیرات منفی داشته باش نظم و برنامه
، سـنخ دو والـد مقتـدر و دو والـد     که گزارش شـد  گونه همان
ی از والـدین  هایی که حداقل یکـ  سنخ ي گیر نسبت به همه سهل

 داري دارد یاعتنا را در پیش گرفته اسـت برتـري معنـ    سبک بی
)05/0<P.( مشترك  ي تواند به این علت باشد که مولفه این می

مشـترك   ي سـت و مولفـه  ا محبـت بـاال   یاد شده، دو سنخ موفق
به بیان دیگـر هـر گـاه    . اعتنایی است ، بیهاي مذکور سایر سنخ

و توجـه کـافی را دریافـت     حبـت نوجوانان از طـرف والـدین م  
 ، احسـاس ایی یک یا هر دو والد مواجه شـوند اعتن و با بی نکنند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 
 

 

 193

  187- 194، صفحه)43پیاپی( 3، شماره یازدهمسال  ،1388 پاییز                                    علمی پژوهشی اصول بهداشت روانیي  مجله

  
کـه  اسـت  عـاملی   و ایـن   دهنـد  ارزشمندي خود را از دست می

  . باشد براي افسرده شدن یک نوجوان بسیار اساسی می
بـاالترین میـزان افسـردگی را بـراي     اعتنـا   داشتن دو والـد بـی  
داري بـاالتر از   به طـور معنـی   این میزان .نوجوانان به همراه دارد

ــان در تمــام ســنخ  ــزان افســردگی نوجوان  هــاي دیگــر اســت  می
)05/0<P(.  هـایی کـه یکـی از     این تفاوت حتی نسبت به سـنخ

. باشـد  دار مـی  یگیر است نیز معن اعتنا و دیگري سهل والدین بی
کــه  نخســت آن ،ي اساســی در ایــن یافتــه وجــود دارد دو نکتـه 

حاصل محبـت و کنتـرل پـایین اسـت و حامـل پیـام        اعتنایی بی
رفتـار   و ایـن  ارزشی و دوست داشتنی نبـودن نوجـوان اسـت    بی

ــدین اســت کــه فرزنــدان را در معــرض   پرخطــري از ســوي وال
. دهد می افسردگی، اضطراب و شاید پیامدهاي منفی دیگر قرار

هاي پژوهش ما است، ایـن   ي دوم که پاسخ یکی از سئوال نکته
هـاي فرزنـدپروري والـدین     فرزندپروري، ترکیب شیوهکه سنخ 

تواند نقص روش  است که اتخاذ روش بهتر توسط یک والد می
ــد   ــا حــدودي پوشــش ده ــد دیگــر را ت ــه  . وال ــه شــرط آن ک ب

. هاي فرزندپروري پدر و مادر در تعارض آشـکار نباشـند   سبک
اعتنــا بــا  دار ســنخ دو والــد بــی شــاهد ایــن مــدعا تفــاوت معنــی

ــدر / گیــر ســهل مــادرهــاي  ســنخ ــیپ ــا ب ــادرو  اعتن ــا بــی م / اعتن
اعتنا است،  ها اگر چه یک والد بی است که در آن گیر هلسپدر

گیري والد دیگر که حامل محبت باال است تا حدودي  اما سهل
البته این نکته را نباید فراموش . این نقیصه را جبران کرده است

اعتنایی حداقل  بیکرد که به طور کلی دو سنخ اخیر نیز به دلیل 
آینـد و   هاي چندان مطلوبی به حساب نمـی  یکی از والدین سنخ

   . بهترند اعتنا تنها از سنخ دو والد بی
  به طور کلی با توجه به نمرات اضطراب و افسردگی نوجوانان

  آور  هاي مختلف فرزندپروري، باید چند نکته اساسی را یاد سنخ

ي سـبک مقتـدر کـه     دههاي در برگیرن نخست این که سنخ. شد
کنـد   محبت و کنترل را در سطح باالیی براي فرزندان فراهم می

ي سطوح باالي محبت  گیرکه در برگیرنده و سنخ دو والد سهل
) ي اضطراب و افسردگی البته در زمینه(است، بهترین پیامدها را 

ي دوم این که هماهنگی پدر  نکته. براي نوجوانان به همراه دارد
اعتنا یا  ي فرزندپروري به شرط این که هر دو بی شیوهو مادر در 

. مستبد نباشند، نتایج مطلوبی را بـراي نوجوانـان بـه همـراه دارد    
سوم آن که تاثیر پدر و مادر، یک تاثیر ترکیبی اسـت و اتخـاذ   

توانـد تـا حـدودي از     هـا مـی   ي مناسب توسط یکـی از آن  شیوه
بکاهد که با توجه به ي نامناسب والد دیگر  پیامدهاي منفی شیوه

تر  فرزندپروري مادر قويي  هاي موجود، اثر اصالحی شیوه یافته
ي ایرانی، مادران  رسد در جامعه است و باالخره این که به نظر می

کنند چرا که در  چنان نقش اول را در فرزندپروري بازي می هم
 مـادر  و گیـر  سـهل پـدر /  اعتنـا  بـی  مـادر مثل (هاي مشابه  ترکیب
تر است کـه مـادر    ، زمانی پیامدها منفی) اعتنا بی پدر/  رگی سهل
  .تري را اتخاذ نموده باشد ي فرزندپروري نامطلوب شیوه

هاي اساسی این پژوهش، عدم امکـان دسترسـی بـه     از محدودیت
والدین و عـدم امکـان اسـتخراج سـبک فرزنـدپروري والـدین بـر        

خـارجی   ايهـ  البتـه در پـژوهش  . ها بود اساس اظهارات مستقیم آن
بررسـی قـرار   گـر مـورد مشـاهده و     ها توسط مشـاهده  حتی خانواده

  .ه استمقدور نبود نویسندگاناند که چنین امکانی براي  گرفته
  

   دانیقدرتشکر و 
 پیـام  شناسی دانشگاه ي روان با تشکر از دانشجویان عزیز رشته

آوري اطالعـات پـژوهش یـاري     نور بروجن که مـا را در جمـع  
م به ذکر است در انجام ایـن پـژوهش از هـیچ نهـاد     الز. نمودند

و بــا منــافع دولتــی یــا غیردولتــی کمــک مــالی دریافــت نشــده  
  .شخصی نویسندگان ارتباطی نداشته است
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