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چکیده
دختر آنها انجام شده است .روش پژوهش همبستگی است .جامعه آماری شامل 0333
دانشآموز دختر دورۀ متوسطه و پیش دانشگاهی شهر ایالم در سال تحصیلی 9030-03
بود که با بهکارگیری روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای  043دانشآموز از میان
آنها انتخاب شدند .سپس با پرسشنامۀ «افسردگی بک» و «شیوه فرزندپروری ثنایی»
( )9030متغیرها اندازهگیری شد .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با روش آزمون همبستگی
پیرسون و اسپیرمن انجام گرفته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد میان ارائه استقالل و
مسئولیت پذیری از سوی والدین ،داشتن توقعات و انتظارات متناسب با توانایی فرزندان و
محبت والدین با افسردگی دختران همبستگی منفی و میان تنبیه و سرزنش والدین با
افسردگی دختران همبستگی مثبت وجود دارد .نتایج پژوهش نشان میدهد هر اندازه
مسئولیت پذیری و اکتساب استقالل ،انتظارات منطقی ،دوری از تنبیه و محبت والدین
افزایش یابد ،افسردگی فرزندان نیز کاهش مییابد.

کلید واژگان :شیوه فرزندپروری ،افسردگی ،مسئولیت پذیری ،استقالل ،تنبیه ،محبت والدین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت04/93/9 :

تاریخ پذیرش05/92/24 :

 .9عضو هیأت علمی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (نویسنده مسئول)
 .2کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زرند

shabaniedu@gmail.com
moayedi86@gmail.com

Downloaded from qjfr.ir at 21:06 +0430 on Tuesday September 18th 2018

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ شیوههای فرزندپروری والدین با افسردگی فرزندان

801

فصلنامه خانواده و پژوهش شماره 63

مقدمه
خانواده یک نظام اجتماعی است که در آن گروهی از افراد به سبب ازدواج ،تولیدمثل و پرورش
فرزندان با یکدیگر زندگی میکنند .این سازمان اجتماعی در طول تاریخ ،نقشی حیاتی در رشد و
پیشرفت و اجتماعی شدن انسان داشته است .خانواده زمینهساز رشد و تعادل جسمی ،روانی و
اجتماعی انسان است (موسوی .)9030،تاثیر عوامل و روابط خانوادگی بر شخصیت کودک بسیار
بهمنزلۀ یکی از مهمترین عوامل خانوادگی موثر بر سالمت روانی افراد مورد تایید قرار گرفته است
(کازدین و وایتلی2332،2؛ دلورِیِس 0و کازدین.)2332،
تحقیقات نشان داده اند که عملکرد والدین بر شکلگیری افکار ،رفتار و هیجانات کودکان
تأثیری معنادار دارد .براساس مدل آسیب پذیری-استرس در آسیب شناسی روانی پژوهشهای
بسیاری نقش عوامل مربوط به خانواده را به منزلۀ عوامل زمینهساز آسیب پذیری فرد مورد بررسی
قرار داده اند(هریس و کرتن .)2332،4بر این اساس پژوهشگرانی مانند بامریند ،5شافر و سلیگمن
به طور کلی چهار شیوۀ فرزندپروری اساسی را طرحریزی کرده اند که شامل روشهای مقتدرانه،2
سلطهگرانه ،3سهل گیرانه 3و بی اعتنا 0میباشد و والدین تحت تاثیر عواملی مانند سطح سواد ،طبقه
اجتماعی ،سن و فرهنگ این روشهای تربیتی را به کار میگیرند .بنابراین هر یک از این روشها
تاثیراتی متفاوت بر ویژگیهای رفتاری ،روانی ،عاطفی ،هیجانی و در مجموع شخصیت فرزندان
میگذارد (دانش و همکاران.)9032،
خانواده و شیوههای تربیتی حاکم در آن بر نوجوانان و مشکالت آنان تاثیر مستقیم دارد
(اکبری .)9033،یکی از دورههایی که به دلیل ویژگیهای خود تاثیرات والدینی را بیشتر آشکار
میسازد دورۀ نوجوانی 93است (آرنت 99و همکاران2333،؛ به نقل از سیفی گندمانی و همکاران،
 .)9033از آنجا که نوجوانی دورۀ گذر از روابط وابسته به پدر و مادر به روابط مستقل از آنهاست،
نظام فرزندپروری میتواند نقشی وحدت بخش را در کمک به نوجوان برای رویارویی با این
1. Parenting styles
2. Kazdin & Whitley
3. De Los Reyes
4. Harris & Curtin
5. Baumrind
6. Authoritative parenting
7. Authoritarian parenting
8. Permissive parenting
9. Neglectful parenting
10. Adolescence
11. Arnett
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چالش بزرگ ایفا کند(مکینی و رنک .)2333،9روانشناسان بر این باورند که شیوههای تربیت فرزند
بر بسیاری از جنبههای روان شناختی از جمله رشد روان شناختی ،سازگاری اجتماعی ،احساس
ارزشمندی ،اعتماد به نفس و موفقیت در کارها و مشکالت رفتاری نوجوانان تاثیر فراوان
دارد(بلنتاین.)2339،2
شیوههای نوین فرزندپروری بر پایۀ اصول برابری و احترام متقابل استوار است .منظور از
کودک این است که والدین با بهرهگیری از شیوههای منطقی و مسئوالنه فرزندپروری به کودک خود
اطمینان دهند که دارای ارزش و شأن انسانی است (دولت زاده .)9033 ،شاید مهمترین پژوهش در
زمینۀ سبکهای فرزندپروری ،مطالعات بامریند روی کودکان پیش دبستانی و دبستانی باشد (شافر،

0

 .)2333استنباط بامریند از شیوههای فرزندپروری بر مبنای یک رویکرد تیپ شناسی استوار است
که روی ترکیب اعمال فرزندپروری متفاوت ،متمرکز است .تفاوت در ترکیب عناصر اصلی
فرزندپروری (مانند گرم بودن ،درگیر بودن ،درخواستهای بالغانه ،نظارت و سرپرستی) تغییراتی را
در چگونگی پاسخهای کودک به تأثیر والدین ایجاد میکند (دارلینگ و استرنبرگ ،4به نقل از
حسینی نسب و همکاران .)9033،همچنین از دیگر محققانی که در این زمینه مدلهایی ارائه کرده اند
میتوان به شافر ،سلیگمن ،مککوبی 5و مارتین 2اشاره کرد .بسیاری از ویژگیهای شخصیتی کودک
تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی و شیوههای فرزند پروری والدین است .والدین بر اساس الگوها و
آرمانهای فرهنگی خود کودکان را به شیوههای گوناگون پرورش میدهند .از آنجا که بسیاری از
والدین دچار مشکالت عاطفی یا فشارهای زندگی هستند و آگاهیهای الزم را دربارۀ کودک ،مراحل
رشد کودک و نیازهای روحی و روانی فرزندان ندارند ،بنابراین فرزندان در محیطی رشد میکنند
که زمینهساز شکلگیری شخصیت آنها در شرایط نامطلوب است(سلطانی فر و بینا .)9032 ،در واقع
والدینی که در ارتباط با فرزندانشان از روش کنترل بدون محبت استفاده میکنند عزت نفس و
خودکارآمدی فرزندان خود را پایین آورده و زمینه بروز افسردگی را در آنها فراهم می آورند(الیور
و پال.)9005 ،3

1. Mckinney & Renk
2. Ballantine
3. Shaffer
4. Darling & Strenberg
5. MacCoby
6. Martin
7. Oliver & Paull
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افسردگی عبارت است از مجموعه ای از رفتارها که ویژگی مشخص آن کندی در حرکات و
کالم است و دارای عالئمی مانند غمگینی ،گریه کردن ،فقدان واکنشهای فعال ،فقدان عالقه،
احساس کم ارزشی ،بیخوابی و بی اشتهایی است(ابال و دی الساندرو .)2332،9در نوجوانان و
بزرگساالن مبتال به دورههای افسردگی اساسی ،فقدان احساس لذت ،ناامیدی ،کندی روانی-
حرکتی و هذیان شایعتر از کودکان مبتالست .مشکالت اشتها و خواب در بزرگساالن شایعتر از
مصرف الکل یا مواد مخدر مشاهده شود و تشخیصهای اضافی اختالل نافرمانی مقابله جویانه،2
اختالل سلوک و سوء مصرف یا وابستگی به مواد را نشان دهد .احساس بیقراری ،بداخالقی،
پرخاشگری ،بیمیلی برای همکاری در تعامالت خانوادگی ،کنارهگیری از فعالیتهای اجتماعی و
تمایل به ترک منزل جملگی در افسردگی نوجوانی شایعتر است .مشکالت تحصیلی نیز ممکن
است مشاهده شود .نوجوانان ممکن است نسبت به ظاهر خود بیتوجه بوده و تهییج پذیری آنها
افزایش یابد و به ویژه نسبت به طرد شدن در روابط عاشقانه و عاطفی حساس باشند (کاپالن و
سادوک.)9002 ،
گارثی 0و همکاران ( )2399در پژوهش خود با عنوان «اثرات شیوههای فرزندپروری والدین
روی افسردگی ،اضطراب و استعمال مواد مخدر در نوجوانان» روی نمونه ای متشکل از 933
دانشجو به این نتیجه دست یافتند که برخی از سبکهای فرزندپروری مانند استبدادی و بیتوجه با
آغاز پیامدهای زیانبار برای نوجوانان مانند اضطراب ،افسردگی ،مصرف مواد و کاهش عزت نفس
ارتباط دارد .نوجوانانی که والدین خود را خشن ،کنترل کننده و بی اغماض ارزیابی میکنند به
احتمال بیشتر از افسردگی ،اضطراب و مصرف مواد رنج خواهند برد .نتایج پژوهش مایر 4و
همکاران ( )2330با عنوان "نقش وقایع پر استرس زندگی در افسردگی کودکان و نوجوانان
مجارستانی" روی یک نمونه کلینیکی از کودکان و نوجوانان با اختالل افسردگی عمده نشان داد این
افراد حوادث استرس زای بیشتری همچون داغدیدگی و مرگ والدین را تجربه کرده اند .میلوسکی

5

و همکاران( )2333در پژوهشی در شمال شرق آمریکا با عنوان «شیوههای فرزندپروری مادری و
پدری و ارتباط آن با عزت نفس ،افسردگی و رضایت از زندگی نوجوانان» روی نمونه ای متشکل
1. Abela & D’Allesandro
2. Oppositional defiant disorder
3. Gharthe
4. Mayer
5. Milevsky
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از  232دانش آموز دبیرستانهای دولتی ،نشان دادند که پرورش مادری مقتدرانه با عزت نفس و
رضایتمندی باالتر و در عین حال افسردگی کمتر در نوجوانان مرتبط است .این در حالی بود که
برتری شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه مادر بر شیوۀ سهلگیرانه در تمام نتایج حاصله روشن بود.
کالنتری و همکاران ( )9033در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه میان شیوههای فرزندپروری با
میزان افسردگی در نوجوانان دختر" دریافتند که میان شیوۀ فرزندپروری دمکراتیک ،سهلگیرانه و
کمتر از دو شیوه دیگر است و شیوۀ فرزندپروری سهلگیرانه به بیشترین میزان افسردگی در
دانشآموزان می انجامد .در شیوۀ سهلگیرانه ،کودک هیچ محدودیتی ندارد و هرچه میخواهد
انجام میدهد ،برای خود تصمیم میگیرد و به شیوهای که میل دارد عمل میکند .همواره از
تمایالت خود پیروی میکند ،در عالم خیال به سر میبرد و از برخورد با واقعیتهای زندگی
خودداری می کند .این افراد نه تنها مصالح و منافع جمعی را که در آن زندگی میکنند از نظر دور
میدارند ،بلکه متوجه مصالح و منافع خود نیز نیستند .افراد پرورش یافته در این خانوادهها معموالً
بیبند و بار ،الابالی ،سهل انگار ،خودخواه و بیهدف هستند .معیاری حاکم بر رفتار آنها نیست.
احساس مسئولیت نمیکنند ،قادر به سازگاری اجتماعی نیستند و نمیتوانند با دیگران به سر برند و
اغلب در زندگی با شکست رو به رو میشوند .لطیف نژاد و همکاران ( )9030در پژوهش خود
روی  023دانش آموز دختر  99تا  95ساله با عنوان "بررسی میزان اضطراب و افسردگی دختران در
سن بلوغ" به این نتیجه دست یافتند که میان رفتار پدر و مادر ،رابطه با دوستان و رضایت از
مدرسه با افسردگی و اضطراب دختران رابطۀ معنادار وجود دارد.
بر اساس گزارشهایی که از میزان خودکشی در ایالم (دهه  )9033منتشر شده ،نرخ خودکشی در
ایالم به ازای هر یک میلیون نفر  35نفر بوده که بی سابقهترین نرخ در  033سال گذشته در جهان
است .این روند فزاینده در مجموع در دهه  9033نیز ادامه یافته است (موسی نژاد.)9030 ،
پورشهباز ،محمدخانی و معصومیان طی مطالعه ای در استان ایالم روی جمعیت  95تا  24ساله،
ضمن تایید روند رو به رشد میزان خودکشی ،گزارش داده اند که به خالف الگوی جهانی که در آن
مردان سه بار بیشتر از زنان خودکشی موفق میکنند ،زنان بیشتر از مردان بر اثر اقدام به خودکشی
فوت میکنند؛ به ویژه آنکه آنان روش خودسوزی را بیش از سایر روشها به کار میگیرند
(محمدخانی .)9030،بنابراین با توجه به اینکه افسردگی یکی از معضالت جوامع امروزی به ویژه
در میان قشر نوجوان و جوان شهر ایالم است و نیز مهمترین عامل روانی اقدام به خودکشی
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محسوب میشود و همچنین با در نظر داشتن نقش زیربنایی خانواده در شکلگیری شخصیت و
سالمت فرزندان ،مساله اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ میان شیوههای فرزندپروری والدین با
افسردگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه و پیش دانشگاهی در شهر ایالم است .در تحقیق حاضر
فرضیههای زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
 .9ارائه مسئولیت و استقالل از سوی والدین با افسردگی دختران رابطه دارد.
 .0توقعات و انتظارات والدین با افسردگی دختران رابطه دارد.
 .4رفتار محبت آمیز والدین با افسردگی دختران رابطه دارد.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر که با هدف بررسی رابطۀ شیوههای فرزندپروری والدین با افسردگی فرزندان
دختر آنها انجام شده است ،روش پژوهش همبستگی بود.
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل همۀ دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه و پیش دانشگاهی شهر ایالم
در سال تحصیلی  9030-03با شمار  0333نفر بود.
روش نمونه گیری و حجم نمونه
برای نمونهگیری شیوۀ نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای بهکار گرفته شد .به این منظور
ابتدا شهر ایالم به پنج منطقه (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) تقسیم شد و از هر منطقه 2
مدرسه به شیوۀ تصادفی ،از هر مدرسه  4کالس(هر پایه یک کالس) و از هر کالس  93دانش آموز
به روش تصادفی انتخاب شدند .حجم نمونه آماری نیز با توجه به جامعه آماری و با استناد به
جدول مورگان  043دانش آموز تعیین شد.
ابزار آزمون
 .8پرسشنامۀ افسردگی بک :در این پژوهش برای بررسی میزان افسردگی دانش آموزان از
پرسشنامۀ افسردگی بک ،فرم بلند استفاده شد .پرسشنامه افسردگی بک ( 9)BDIابتدا در سال 9029
از سوی آئرون بک معرفی شد و از آن زمان به بعد در آن تجدید نظرهایی انجام گرفته است.
پرسشنامۀ بک جنبههای گوناگون شناختی ،رفتاری ،عاطفی و جسمانی افسردگی را ارزیابی میکند.
این پرسشنامه حاوی  29بخش بوده و هر بخش شامل چهار عبارت است که این عبارتها بر اساس

1. Beck Depression Inventory
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عالئم و نشانههای افسردگی و شدت آنها به ترتیب تنظیم شده اند و از صفر تا سه نمرهگذاری
میشوند .نمرۀ  0نشاندهندۀ شدیدترین شکل افسردگی است .مجموع نمرات بخشها ،نمرۀ کل
آزمودنی را در این مقیاس تشکیل میدهد (باپیری .)9030 ،در مطالعۀ حاضر معیار سنجش سطح
افسردگی بر اساس مقیاس لیکرت به این شرح بررسی شد 92-3:عدم وجود افسردگی02-93 ،
افسردگی خفیف 43-00 ،افسردگی متوسط و  20-43افسردگی شدید.
نقل از هان )4سطوح شدت افسردگی را بر مبنای پرسشنامه بک ،این گونه تعریف کرده اند :عدم
افسردگی  ،3-0افسردگی خفیف  ،93-95افسردگی متوسط  92-24و افسردگی شدید  24و باالتر
(مرادی.)9030،
 .1پرسشنامه فرزندپروری ثنایی ( :)8636پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین (ویژه
دانشآموزان) در دانشگاه تربیت معلم زیر نظر ثنایی ( )9030ساخته شده است که چهار بعد از
ابعاد رفتاری والد -فرزندی را میسنجد و دارای چهار مقیاس است و همه مقیاسها از نوع پنج
درجهای هستند 20 .سؤال دربرگیرندۀ مقیاسهای چهارگانه عبارت اند از :الف) مسئولیت و استقالل
در کارهای شخصی( :دادن مسئولیت ،تشویق به استقالل و تصمیمگیری در مورد چگونگی
گذراندن اوقات فراغت ،انتخاب لوازم شخصی ،مطالعه کتب مورد عالقه ،برنامهریزی برای کارهای
روزانه و شخصی)؛ عبارتهای  9تا  2این بعد رفتاری را میسنجد .ب) تنبیه و سرزنش( :سرزنش در
حضور دیگران ،توجه به کارهای اشتباه بیشتر از کارهای صحیح ،فرصت برای فکر کردن در مورد
اشتباهات ،سرزنش کردن در تصحیح اشتباهات ،تنبیه شدن در صورت عدم موفقیت در کارها،
استفاده از تنبیه بیش از تشویق ،تنبیه شدن در صورت عدم اجرای دستورهای والدین)؛ عبارتهای 3
تا  90این بعد رفتاری را میسنجد.ج) توقعات و انتظارات والدین با توجه به تواناییها( :توجه به
توانایی و عالقه در انجام کارهای محوله ،توقعات و انتظارات متناسب با توانایی فرزندان)؛
پرسشهای  94تا  92این بعد رفتاری را میسنجد .د) رفتار محبتآمیز والدین( :دلگرمی و صمیمیت،
ارزش قائل بودن برای خواستهها و نظرات ،دلگرمی و امیدواری دادن در صورت عدم موفقیت در
کارها ،اعتماد و درک کردن ،توجه به نظرات و حرفها ،بیان احساسات بدون نگرانی)؛ عبارتهای 93
تا  20این بعد رفتاری را میسنجد(ثنایی9030،؛ به نقل از آزادی.)9030،
1. Rush
2. Williams & Mark
3. Murphy
4. Hun
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روایی ابزارها
روایی همزمان پرسشنامه افسردگی بک 3/30گزارش شده است(کاویانی .)9033،این آزمون در
ایران مورد اعتباریابی و هنجارگزینی قرار گرفته و روایی و پایایی آن تایید شده است (ضرغام
بروجنی و همکاران .)9033 ،آمیروسینی و همکاران ( )9009دریافتند که  BDIاستواری بازآزمایی
خوبی دارد به طوری که در مورد نوجوانان مبتال به افسردگی شدید  3/33و در مورد نوجوانان
این محققان BDI ،نوجوانان افسرده و غیر افسرده را از یکدیگر متمایز میکرد (هارینگتون؛ ترجمه
توزنده جانی و کمالی.)9033،
بحرینیان ( )9032روایی پرسشنامه فرزندپروری (ثنایی) را با استفاده از روش بازآزمایی  23تا
 32درصد به دست آورده است(آزادی.)9030 ،
پایایی ابزارها
پایایی پرسشنامه افسردگی بک با تعیین همسانی درونی نشان داده شده که ضرایب به دست
آمده بین  3/30تا ( 3/02میانگین  )3/32بوده است .پایاییهای بازآزمایی بر حسب فاصله زمانی
اجرای آزمون و نوع جمعیت مورد مطالعه بین  3/34تا  3/32بوده است (مارانات.)9032،
ساردویی( )9030پژوهشی مقدماتی بر هنجاریابی پرسشنامه تجدید نظر شده افسردگی بک انجام
داد و از میان  033تن از دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران ( 4منطقه آموزش و پرورش) باتوجه
به نسبت میان دانش آموزان دختر و پسر یک گروه  53نفری از دانش آموزان افسرده و  53نفر از
دانش آموزان عادی را که با آنها همگن شده بودند ،بررسی کرد .ضریب آلفای حاصل برای سنجش
همسانی درونی پرسشنامه  3/33و ضریب پایایی آزمون مجدد 3/32 ،به دست آمد که در سطح 9
درصد معنادار بود.
ضریب پایایی پرسشنامه فرزندپروری ثنایی با آلفای کرونباخ  32به دست آمده است (آزادی،
 .)9030همچنین دهقانی ( )9030ضریب پایایی این پرسشنامه را با روش دو نیمه کردن  23گزارش
کرده است.
روش اجرای پژوهش
به منظور اجرای پرسشنامهها پس از دریافت معرفینامه از سازمان آموزش و پرورش شهر ایالم
به مدارسی که به شیوۀ تصادفی در پنج منطقه جغرافیایی شهر انتخاب شده بودند ،مراجعه شد .در
هر مدرسه پس از توجیه مدیر مدرسه از هر مقطع تحصیلی یک کالس و از هر کالس  93نفر به
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شکل تصادفی انتخاب شدند .شایان ذکر است که برای جلوگیری از سوگیری ذهنی دانش آموزان
نام آنها محرمانه باقی ماند .در پایان آزمون با بررسی پاسخهای آزمودنیها ،پرسشنامههای ناقص با
توجه به حجم نمونه حذف شدند.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تعیین رابطۀ میان شیوههای فرزندپروری با افسردگی دانش آموزان از آزمونهای همبستگی
یافتههای پژوهش
در جدول شماره  9توزیع فراوانی شیوههای فرزندپروری شامل دادن مسئولیت و استقالل
ازسوی والدین ،تنبیه و سرزنش والدین ،توقعات و انتظارات والدین و رفتار محبت آمیز والدین
مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول :8توزیع فراوانی شیوههای فرزند پروری والدین و افسردگی دانش آموزان
دادن مسئولیت و استقالل از
سوی والدین

تنبیه و سرزنش والدین

توقعات و انتظارات والدین

رفتار محبت آمیز والدین

افسردگی

کم (نمره )3-3

92

0/5

متوسط (نمره )0-95

53

93/9

زیاد (نمره )92-24

233

30/4

جمع

043

933

کم (نمره )3-93

240

30/2

متوسط (نمره )99-93

22

93/2

زیاد (نمره )93-23

20

3/5

جمع

043

933

کم (نمره )3-4

05

93/0

متوسط (نمره )5-3

53

93/9

زیاد (نمره )3-92

243

32/2

جمع

043

933

کم (نمره )3-93

49

92/9

متوسط (نمره )99-93

23

23/3

زیاد (نمره )93-23

209

23/0

جمع

043

933

هیچ (نمره )3-0

03

23/3

خفیف (نمره )93-95

35

22/9

متوسط (نمره )92-24

34

24/3

شدید (نمره )25-20

30

24/4

جمع

04

933

بررسی فرضیههای پژوهش
 .8ارائه مسئولیت و استقالل از سوی والدین با افسردگی دانشآموزان دختر رابطه دارد.
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جدول  :1همبستگی میان ارائه مسئولیت و استقالل از سوی والدین و افسردگی دانشآموزان دختر
تعداد

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

مقدارp

043

-3/420

3/930

3/333

در نمونه مورد بررسی با توجه به روند خط رگرسیون در نمودار پراکنش ،میان ارائه مسئولیت
و استقالل از سوی والدین و افسردگی دانشآموزان دختر همبستگی منفی مشاهده میشود (نمودار
نزدیک شود همبستگی مثبت یا منفی قویتری میان دو متغیر وجود دارد) و حجم نمونه ،چون
مقدار  Pمحاسبه شده کمتر از سطح معناداری  3/35است ( ،)<P3/35لذا در این سطح H0 ،رد
شده و فرضیه پژوهشگر تایید شده است .بنایراین میان دادن مسئولیت و استقالل از سوی والدین با
افسردگی دانشآموزان دختر رابطه ای معنادار وجود دارد ،به طوری که با توجه به ضریب تعیین
میزان رابطه  93/0درصد است.

نمودار  :8پراکنش میان ارائه مسئولیت و استقالل از سوی والدین و افسردگی دانشآموزان دختر

 .1تنبیه و سرزنش والدین با افسردگی دانشآموزان دختر رابطه دارد.
جدول  :6همبستگی میان تنبیه و سرزنش والدین با افسردگی دانشآموزان دختر
تعداد

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

مقدارp

610

3/430

3/224

3/333
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در نمونه مورد بررسی با توجه به روند خط رگرسیون در نمودار پراکنش ،میان تنبیه و سرزنش
والدین و افسردگی دانشآموزان دختر همبستگی مثبت مشاهده میشود(نمودار شماره  .)2با در نظر
گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده و حجم نمونه ،چون مقدار  Pمحاسبه شده کمتر از سطح
معناداری  3/35است ( ،)<P3/35لذا در این سطح H0 ،رد میشود و در نتیجه میان تنبیه و
سرزنش والدین با افسردگی دانشآموزان دختر رابطۀ معنادار وجود دارد ،به طوری که با توجه به

نمودار  :1پراکنش میان تنبیه و سرزنش والدین و افسردگی دانشآموزان دختر

 .6توقعات و انتظارات والدین با افسردگی دانشآموزان دختر رابطه دارد.
جدول  :1همبستگی میان توقعات و انتظارات والدین با افسردگی دانشآموزان
تعداد

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

مقدارp

043

-3/404

3/930

3/333

در نمونه مورد بررسی با توجه به روند خط رگرسیون در نمودار پراکنش ،میان توقعات و
انتظارات والدین و افسردگی دانشآموزان دختر همبستگی منفی مشاهده میشود(نمودار شماره .)0
با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده و حجم نمونه ،چون مقدار  pمحاسبه شده کمتر از
سطح معناداری  3/35است ( ،)<P3/35لذا در این سطح H0 ،رد میشود و در نتیجه میان توقعات
و انتظارات والدین با افسردگی دانشآموزان دختر رابطۀ معنادار وجود دارد ،به طوری که با توجه
به ضریب تعیین میزان رابطه  93/0درصد است.

Downloaded from qjfr.ir at 21:06 +0430 on Tuesday September 18th 2018

ضریب تعیین میزان رابطه  22/4درصد است.

فصلنامه خانواده و پژوهش شماره 63

881

 .1رفتار محبت آمیز والدین با افسردگی دانشآموزان دختر رابطه دارد.
جدول  :1همبستگی میان رفتار محبت آمیز والدین با افسردگی دانشآموزان دختر
تعداد

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

مقدارp

043

-3/553

3/093

3/333

در نمونه مورد بررسی با توجه به روند خط رگرسیون در نمودار پراکنش ،میان رفتار
محبتآمیز والدین و افسردگی دانشآموزان دختر همبستگی منفی مشاهده میشود .با در نظر گرفتن
ضریب همبستگی محاسبه شده و حجم نمونه ،چون مقدار  pمحاسبه شده کمتر از سطح معناداری
 3/35است ( ،)<P3/35لذا در این سطح H0 ،رد میشود و در نتیجه میان رفتار محبتآمیز والدین
و افسردگی دانشآموزان دختر رابطۀ معنادار وجود دارد ،به طوری که با توجه به ضریب تعیین
میزان رابطه  09/3درصد است.

نمودار  :1پراکنش میان رفتار محبت آمیز والدین و افسردگی دانشآموزان دختر
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بحث و نتیجه گیری
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،میان ارائه مسئولیت و استقالل از سوی والدین با افسردگی
دختران همبستگی منفی وجود دارد .درخواست استقالل یکی از تغییرات عمده ای است که در
سنین نوجوانی تجلی پیدا میکند .در این دوره نوجوان از کنترل و راهنمایی والدین رنج میبرد و
احساس میکند که بزرگ شده و باید دارای استقالل باشد .نتایج پژوهش با یافتههای کول و
همکاران( )9035همسوست و موید آن است که برخورداری از آزادی درست و مطلوب ،میل به
همکاری و حس اعتماد به نفس را در کودکان برانگیخته و سبب سازگاری مطلوب آنان با اجتماع
میشود.
یافتههای پژوهش همچنین نشان داد که میان تنبیه و سرزنش والدین با افسردگی دختران
همبستگی مثبت وجود دارد .والدین مستبد کودک را به دلیل خطاهایش سرزنش و تنبیه میکنند
ولی هیچگاه علت تنبیه را برای کودک توضیح نمیدهند .این گروه از کودکان ممکن است به طور
مداوم میان افسردگی (سرزنش خود) ،اضطراب (انتظار سرزنش) و حالت دفاعی (سرزنش دیگران)
در نوسان باشند .عالئم افسردگی و اضطراب در میان اغلب فرزندان خانوادههای مستبد مشاهده
میشود (برایر و الیوت .)2330 ،4این یافته با نتایج پژوهشهای ساالری( ،)9033منیرپور و همکاران
( ،)9030کول و رم( )9032و گارثی و همکاران ( )2399که بیانگر رابطۀ میان افسردگی فرزندان و
خشونت والدین هستند ،همسو است.
آزمون فرضیۀ سوم پژوهش نشان میدهد که میان توقعات و انتظارات والدین با افسردگی
دختران همبستگی منفی وجود دارد .در تایید یافته مذکور میتوان به نتایج پژوهشهای نظیری
( )9034و صدرالسادات و همکاران( )9034اشاره کرد که با تحقیق حاضر همسویی دارد.
در بررسی فرضیۀ چهارم پژوهش این نتیجه حاصل شد که میان رفتار محبت آمیز والدین با
افسردگی دختران همبستگی منفی وجود دارد .والدین گرم و صمیمی منابع عاطفی ،اجتماعی و
رفتاری مستحکمی برای فرزندان ایجاد میکنند که سبب میشود آنان به اکتشاف ،خالقیت و
کنجکاوی در محیط پیرامون خود بپردازند .جو خانوادگی گرم و پذیرنده همچون سپری در مقابل
آسیبهای روانی مانند اضطراب و افسردگی از فرد محافظت میکند .این یافته با نتایج پژوهشهای
1. Cole & Rehm
2. Gersten
3. Burton
4. Briere & Elliot
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سیفیگندمانی و همکاران ( ،)9033رحمتی و همکاران( ،)9035کول و رم( ،)9032گرستن و
همکاران( ،)9009مانچینی

9

و همکاران( ،)2333کیتامورا

2

و همکاران( ،)2333میسترز و

موریس )2334(0و گارثی و همکاران ( )2399همخوانی دارد.
یافتههای پژوهش حاضر نشانگر اهمیت رفتار و شیوههای تربیتی والدین در سالمت روانی
افراد بود؛ به طوری که رفتار محبت آمیز والدین ،تنبیه و سرزنش والدین ،توقعات و انتظارات
همبستگی را با افسردگی دانش آموزان دختر داشتند .با این حال در مطالعات آسیب شناسی
اختالالت روانی و مشکالت روان شناختی ،شناسایی عوامل دیگر ضرورت دارد.
نتایج این پژوهش مؤید آن است که  39/2درصد از دختران نوجوان ایالمی از درجاتی از
افسردگی (خفیف تا شدید) رنج میبرند که نشاندهندۀ میزان باالی این اختالل در نمونه مورد
مطالعه است .همچنین آمارها حاکی از شیوع باالی خودکشی در زنان و دختران این استان است و
این روند به ویژه در میان دختران سیر صعودی داشته است .زنان و دختران ایالمی بر خالف الگوی
جهانی بیشتر از مردان بر اثر اقدام به خودکشی فوت میکنند ،به طوری که نرخ خودکشی در این
استان طی  033سال گذشته در جهان بیسابقه بوده است.
سبکهای فرزندپروری والدین ساختاری است که ماهیت روابط تعاملی پدر-مادر و والدین و
فرزندان را منعکس میکند .فقدان مهر و محبت والدین به بی پناهی فرزندان می انجامد و بتدریج
جرات ،خالقیت و اعتماد به نفس فرزندان کاهش مییابد .رایجترین خطایی که والدین در الگوی
تربیتی مرتکب میشوند این است که اکثراً معتقدند فرزندان نباید ناراحت و ناکام شوند .همین امر
سبب میشود دربرابر نامالیمات بیتاب و بیصبر باشند .ارتباط نامطلوب والدین با فرزندان سبب
افسردگی و پرخاشگری فرزندان میشود .نوجوانانی که از سوی والدین مورد آزار و اذیت قرار
میگیرند ،رفتارهای خشن در آنها افزایش مییابد(فراهانی .)9033،والدینی که برای حل تعارض
سبکهای خصمانه به کار میبرند ،فرزندان آنها رفتار ضد اجتماعی و خودکشی را انتخاب میکنند
(برجعلی.)9033،
سبکهای فرزندپروری دارای دو مقوله هستند :یکی پاسخدهی یا صمیمیت و اطمینانبخشی و
دیگری انتظارات والدین .هنگامیکه انتظارات سخت گیرانه یا اهداف و انتظارات مبهم هستند،
1. Mancini
2. Kitamura
3. Meesters & Murris
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الگوی مستبدانه بیشتر به بروز افسردگی واضطراب منجر میشود .در این فضا احساس حقارت،
عدم اعتماد به نفس و احساس ناکارآمدی افزایش مییابد .بنابر این هنگامی که سطوح انتظارات
افزایش یابد و همزمان محبت کاهش پیداکند ،افسردگی افزایش پیدا میکند .شیوههای فرزندپروری
سهلگیرانه و استبدادی بیانگر تعامل نامناسب و کنترل غیرمنصفانه است.
باتوجه به چالشهای پیش رو در جوامع امروزی و این امر که تداوم و بقای خانواده سالمت فرد
نقش را دارد اصالح گردد .امید است با باال بردن آگاهی والدین در مدارس یا از طریق رسانههای
جمعی اعمال تنبیه و سرزنش از سوی والدین یا داشتن توقعات نامتناسب تغییر یابد و رفتار
محبتآمیز والدین تسری یابد .سبکهای فرزندپروری والدین ساختار تعامالت خانواده را نشان
میدهد و افسردگی دختران بیشتر تابع تعامالت پدر-مادر و مادران و دختران است .دختران بیشتر
تابع شخصیت مادران و سبکهای فرزند پروری آنها هستند .بسیاری از مادران ناآگاه اظهار میدارند
که با تهدید ،خشونت و ایجاد رعب و وحشت میتوانند فرزندانی مطیع و سالم تربیت کنند .برای
زدودن این تصور نادرست سبکهای فرزند پروری باید در محتوای آموزشی دبیرستان نیز گنجانده
شود و مفاهیم محبت و انتظارات به صورت متوازن مفهوم سازی گردد .حال با در نظر گرفتن میزان
باالی افسردگی در نمونه آماری و شیوع باالی خودکشی در میان زنان و دختران ایالمی و اهمیت
اختالل افسردگی در خودکشی ،به گونه ای که افسردگی مهمترین عامل روانی اقدام به خودکشی
محسوب میشود ،ضروری است علل اصلی این اختالل در استان ایالم شناسایی شود تا ضمن
تامین سالمت روانی افراد قدمی در جهت کاهش آمار خودکشی در این استان برداشته شود .اگرچه
شیوههای فرزندپروری والدین نقشی مهم در تبیین علل ،پدیدآیی و تداوم افسردگی نوجوانان دارد،
اما سهم عوامل دیگر همچون عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز قابل توجه است .انجام پژوهشهای
بیشتر در زمینه افسردگی و خودکشی در دختران ایالمی و شناسایی دیگر عوامل اجتماعی و انسانی
که در اختالل افسردگی دخالت دارند ،باید پیگیری شود.
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