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 و هاارزش انتقال. است عمومي رفاه و سالمت از اساسي بخشي نوجوان و كودك رواني هدف سالمت :چکیده

 تربيتي سبك شده انجام مطالعات اساس بر .گيردمي صورت تربيت طريق از كودكان سالمتي و فرهنگ

 فرزندپروري شيوه زمينه در بامريند  .است فرزندان سالمت در كننده بينيپيش مهم عامل يك والدين

 تشخيص را گيرانهسهل مستبدانه، مقتدرانه، فرزندپروري شيوه سه و است داده انجام ايگسترده هايتحقيق

هاي هدف اين پژوهش بررسي رابطه شيوه هستند. تفاوت در باهم كنترل و گرمي ابعاد براساس كه است داده

 آموزان است. پژوهش حاضر پيمايشي از نوع همبستگي است؛ كهفرزندپروري والدين و ميزان اضطراب دانش

آموزان پسر مقطع آماري پژوهش دانش آيد. جامعهمي بدست پژوهشي متغيرهاي بين رابطه آن طبق بر

 كه بودند آموزاندانش از نفر 011 مورگان جدول اساس بر بررسي مورد نمونه راهنمايي شهرستان ايالم است.

 از مدرسه دو تصادفي گيرينمونه شيوه به كه ترتيب بدين اند.شده انتخاب ايچندمرحله تصادفي صورت به

 شد. انتخاب 2پايه كالس مدرسه هر از سپس شدند، انتخاب شهرستان ايالممقطع راهنمايي  مدارس بين

هاي فرزندپروري( و شيوه استبدادي، شيوه مقتدرانه، شيوهنتايج حاكي از آن است كه رابطه بين متغيرهاي)

ه بين شيوو  ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد( sig<10/1داري )در سطح معني آموزانافکار اضطرابي دانش

ارتباط مثبت و ( sig<10/1داري )در سطح معني آموزانو افکار اضطرابي دانشفرزندپروري آزادگذاري 

/. تغييرات متغير وابسته افکار اضطرابي را تبيين مي نمايد و براساس 21معنادار وجود دارد. متغير مستقل 

( بر افکار Sig<1/10اداري )هاي فرزندپروري در سطح معنشيوه شود كه متغير( مشاهده ميBetaضريب )

 آموزان تأثيرگذار است. اضطرابي دانش

 آموزان.هاي فرزندپروري، اضطراب، دانششيوه: کلیدیکلمات
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هاي فرزندپروري والدين و بررسي رابطه بين شيوه

 آموزانميزان اضطراب دانش
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 مقدمه و طرح مساله

 است. كرده جلب خود به را تربيت و تعليم متخصصان نظر هاسال كه است مهمي موارد جمله از فرزندان و والدين ارتباط     

 درباره را اوليه هاينگرش خانواده در كودك كند.مي فراهم را محيط و كودك بين پيوند كه است پايگاهي نخستين خانواده

 ياد را رفتار اساسي هنجارهاي آموزد،مي را گفتن سخن هايشيوه يابد،مي رشد ذهني و جسمي لحاظ از گيرد،مي فرا جهان

 (.0030 شود)هيبتي،مي اجتماعي و گيردمي شکل روحياتش و اخالق ها،نگرش سرانجام و گيردمي

 سالمتي و فرهنگ و هاارزش انتقال. است عمومي رفاه و سالمت از اساسي بخشي نوجوان و كودك رواني سالمت     

 كننده بينيپيش مهم عامل يك والدين تربيتي سبك شده انجام مطالعات اساس بر .گيردمي صورت تربيت طريق از كودكان

 كنترل و پذيرش و گرمي شامل گذاردمي تاثير كودكان بر تحول كه والدين به مربوط عوامل برخي .است فرزندان سالمت در

 پذيرمسئوليت و كودك به مندعالقه كه است والديني خصوصيات از پذيرش و گرمي باالي سطح. است كودكان رفتاري

 (.Rapee RM,0994است) ديکتاتور و متوقع والدين خصوصيات از رفتاري كنترل باالي سطح .هستند

 هايسبك .است فرزندپروري هايشيوه پردازد،مي فرزندان و والدين تأثير چگونگي به كه رويکردهايي از يکي     

 پذيريتجربه تغيير و دهندمي انجام والدين كه خاصي اعمال تعديل با كه دانندمي والدين هايويژگي از يکي را فرزندپروري

 نقل ؛ 2110 ماندارا،) گذارندمي تاثير فرزندان كردن اجتماعي براي والدين هايكوشش بر شدن،اجتماعي فرايند در فرزندان

 (.0039حسيني،  و عزيزي و بشارت از

 عالئم بروز با آنها رفتارهاي و كنترل نوع والدين، توسط كودكان پذيرش كه است آن كنندهبيان اضطراب تکاملي هاينظريه

 (.Wood,2110دارد) ارتباط كودكان در اضطراب

 فرزندپروري شيوه كه است داده نشان و است داده انجام ايگسترده هايتحقيق فرزندپروري شيوه زمينه در بامريند     

براساس  بامريند بر هستند. تفاوت در هم با جهت دو از والدين پروري فرزند شيوه دارد گرمي و كنترل بعد دو والدين

 كنترل و گرمي ابعاد براساس كه است داده تشخيص را گيرانهسهل مستبدانه، مقتدرانه، فرزندپروري شيوه سه اشتحقيقات

 والدين اين دارند، پايين رفتاري كنترل و گرمي باالي سطح گيرسهل والدين(. Baumrind,0940)هستند تفاوت در باهم

 و گرمي ترينپايين مستبد والدين .كنند رفتار انضباطي و نظم كمترين با و شانميل طبق بر كودكان كه دهندمي اجازه

 خودشان محدود معيارهاي به قوانين جاي به و گيرسخت بسيار والدين اين دارند، رفتاري كنترل باالي سطح و پذيرش

 هايويژگي از نوجوانان و كودكان منطقي هايراهنمايي دارند رفتاري وكنترل گرمي باالي سطح مقتدر والدين چسبندمي

 در تحقيقات محققان، ساير كه است گرفته انجام بامريندتوسط  زمينه اين در اوليه تحقيقات است. مقتدرانه والديني سبك

 و كودكان با والدين فرزندپروري شيوه مثبت و منفي پيامدهاي از شماري به شانتحقيقات در و دادند گسترش را حوزه اين

 (.Baumrind,0990)كردند اشاره نوجوانان

 كاهش پايين، نفس عزت پايين، پذيريانعطاف مانند منفي پيامدهاي از شماري با ارتباط در مستبدانه فرزندپروري شيوه

 اضطراب افزايش و مناسب هاي مقابل راهبرهاي فقدان مواد، سومصرف افزايش پايين، پيشرفت انگيزش شادماني،

 به عموماً مستبدانه فرزندپروري شيوه با مقايسه در گيرانهسهل فرزندپروري شيوه مقابل در .(Furnham,2111)است

 پايين، پذيريمسئوليت پايين، كنترلي خود نيز گيرانه،سهل فرزندپروري شيوه در هرحال به انجامدمي مثبت پيامدهاي

 بين از (.Dornsbusch ,0934است) شده گزارش نوجونان و كودكان در پايين تحصيلي درجات و پايين پذيريانعطاف

 داشتن باال، نفس عزت پايين، رنجورخويي روان شادي، با ارتباط در مقتدرانه فرزندپروري شيوه فرزندپروري، هايشيوه

 نتايج براساس .است ارتباط در مثبت پيامدهاي برخي و باال اخالقي استدالل و مندي جرات باال، تحصيلي درجات استقالل،
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 محسوب نوجوانان و كودكان تکامل و رشد در آلايده شيوه فرزندپروري عنوان به مقتدرانه فرزندپروري شيوه قبلي تحقيقات

 (.Boyes ,0990)شود مي

 والدين رسيد كه نتيجه اين به كودكان بر آن تأثير و والدين رفتاري ابعاد مورد در خود مطالعات طي ،(0994) بامريند     

 نسبت و گيرگوشه زيادي حدود تا ولي دارند، قرار متوسط سطح در دارايخويشتن نظر از كه هستند فرزنداني داراي مستبد

 (.0030 فرد، حسيني)هستند اعتنا بي ديگران به

والدين  داشتن با ارتباط در پايين اضطراب و افسردگي ميزان كه داد نشان همکاران و Gandomani مطالعه  نتايج     

 (.Saifi Gandomani ,2119 .است) مقتدر

Golfazani  افسردگي، داراي كودكان والدين با مقايسه در عادي كودكان مادران كه يافتند ايمطالعه در همکاران و 

 (.Farzi Golfazani ,2110 .)داشتند مقتدرانه فرزندپروري والدين شيوه اجباري -وسواس اضطراب،

 هايشيوه بين كه دريافتند دادند، انجام دبيرستاني نوجوان 249 روي بر كه پژوهشي طي همکاران، و ولفرت همچنين      

 با والدين داراي نوجوانان و .دارد وجود مثبتي همبستگي نوجوانان سازگاري و افسردگي اضطراب، با والدين فرزندپروري

 (. موضوعVolfradt, 2110كردند) كسب نمرات بيشتري افسردگي و اضطراب آزمون در بيشتري نمرات استبدادي سبك

 در اضطرابي افکار عالئم اينکه لحاظ به است، آموزاندانش اضطرابي با والدين فرزندپروري هايشيوه ارتباط حاضر تحقيق

 نوع اينکه به توجه با ديگر بعد از و دارد زندگي محيط با فردي هايسازگاري و زندگي از رضايت بر مهمي تاثير افراد،

 در اساسي نقش نوجوانان هايخواسته تقاضاها و به دهيپاسخ و تربيتي هايشيوه و والدين فرزندپروري هايشيوه

 در والدين فرزندپروري هايشيوه نقش بررسي به پژوهش اين در دارد، نوجوانان براي منفي و مثبت پيامدهاي شدنحاصل

 پردازدمي سوال اين بررسي به حاضر پژوهش شود. بنابراينمي پرداخته آموزاندانش در اضطرابي افکار رفتارها و و عالئم بروز

 دارد؟ آموزاندانش اضطرابي افکار بر تأثيراتي چه والدين فرزندپروري هايشيوه كه

 

 هدف پژوهش

 هدف اصلي:

 آموزانهاي فرزندپروري والدين و ميزان اضطراب دانشبررسي رابطه شيوه -

 اهداف جزئي:

 آموزانفرزندپروري والدين و ميزان اضطراب دانش گيرانهسهلشيوه شناخت رابطه  -

 آموزانفرزندپروري والدين و ميزان اضطراب دانش شيوه استبداديشناخت رابطه  -

 آموزانفرزندپروري والدين و ميزان اضطراب دانش شيوه مقتدرانهشناخت رابطه  -

 

 فرضیه پژوهش

 .دارد وجود رابطه آموزاندانش اضطراب وري والدين وفرزندپر هاي شيوه بينرسد به نظر مي -

 

 های فرزند پروریشیوه

اي يکسان و بر طبق يك الگو و مدل خاصي نيست. بر رابطة والدين اعم از آموزشي يا غيرآموزشي با فرزندان، رابطه     

يك مدل "به گفتة كاستالن . باشندها ميها در ارتباط با طبقة اجتماعي خانوادهاساس تحقيقي در فرانسه، اين مدل

 ،)كاستالن"هاي فرزندپروري وجود داردتعداد روش ،هاها وجود ندارد. بلکه به تعداد خانوادهفرزندپروري در همة خانواده

0939.) 
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 كه است داده تشخيص را گيرانهسهل مستبدانه، مقتدرانه، فرزندپروري شيوه سه؛ فرزندپروري شيوه زمينه در بامريند

 (.Baumrind ,0940هستند) تفاوت در باهم كنترل و گرمي ابعاد براساس

 هاي فرزندپروري واجد دو مؤلفه اساسي هستند:سبك

بخشي( كه به ميزان تالش والدين براي رشد ابراز وجود و استقالل در كودكان، دهي )صميميت و اطمينانپاسخ -0     

 (.0990نيازهاي آنان اشاره دارد)بامريند،بخشي به كودكان و توجه به حمايت و اطمينان

تقاضاهاي والدين )كنترل رفتاري( كه به تالش والدين براي يکپارچگي خانواده و جذب فرزندان در خانواده از طريق  -2

 هاي فرزندان، نظارت بر آنان و وضع مقررات اشاره دارد)همان(.داشتن تقاضاهاي متناسب با توانايي

گردد. والدين مقتدر معموالً مقررات سختي براي دهي باالي والدين مشخص ميبا تقاضاها و پاسخ فرزندپروري مقتدرانه

كنند كه مستقل باشند، عالقه نمايند. آنان فرزندانشان را تشويق ميكنند و بر اجراي آن پافشاري ميفرزندان شان وضع مي

دهند و به پيشرفت تحصيلي به پيشرفت آنان نشان مي زيادي به پيشرفت فرزندان خود دارند، بازخوردهاي مثبتي نسبت

 (.0990كنند)بامريند،فرزندان خود كمك مي

گير توجه بيش از شود. والدين سهلدهي زياد آنها مشخص ميگيرانه با تقاضاهاي كم والدين و پاسخفرزندپروري سهل     

اين والدين اغلب استقالل و آزادي زيادي به فرزندان  دهند و از آنان انتظارات كمي دارند.حد به فرزندانشان نشان مي

فرزندپروري مستبدانه با تقاضاهاي باالي كنند. دهند، ولي معموالً اهداف و انتظارات روشني براي فرزندان ترسيم نميمي

دارند و در تعامل با شود. والدين مستبد انتظارات بسيار بااليي از فرزندان خود دهي كم آنها مشخص ميوالدين و پاسخ

(. اين والدين لزومي براي ارائه دليل جهت دستورات خود 0994دهند)كانجر و همکاران،فرزندان عواطف اندكي نشان مي

 كنند.چون وچراي فرزندان تأكيد ميبينند و بر اطاعت و احترام بينمي

 

 اضطراب

اي فرويد ديده شد و از آن پس بسيار مورد استفاده نوشتهدر  0901هاي واژه اضطراب نخست در سال 0به گفته ساربين     

 .نمايندقرار گرفت و مصطلح گرديده اكثر روانشناسان اضطراب را با اندكي تفاوت از ترس متمايز مي
هاي باليني شاهد هستند ولي برخالف ترس، اضطراب پاسخي در مقابل از ديدگاه آنها هر چند اضطراب و ترس شامل نشانه

بيني اي از پيشآشکار و مبهم است به عبارت ديگر اضطراب احساس ناخوشايند بيمناكي و ترس ناراحتي كنندهخطر نا

 .(0044 ،آن مشخص نيست)آتش پور و شفتي أخطري است كه منش

رود ي دروني كه به سادگي كنار مياضطراب عبارت است از پاسخ عاطفي و فيزولوژيکي به احساس خطر همه جانبه

در اواسط دهه سوم عمر است اضطراب با عالئم بدني خاصي  اختالل افراد جوان است كه شروع آن معموالً اًعمدتاضطراب 

 (.0043 ،همراه است)سلطاني

 

 های اضطراب مؤلفه

در ارتباط با آينده و فاقد يك عامل عيني و مشخص دانست  اًتوان اين حالت را مستقيمبا توجه به تعريف اضطراب مي     

 توان سه جنبه اصلي را در آن مشخص نمود: كه در عين حال مي

 الف( جنبه فيزيولوژيکي 

 ب( جنبه حركتي 

                                                           
 1.sarbin  
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 ج( جنبه شناختي و رواني 

كند، جنبه معرفي ميرا به صورت يك هيجان  جنبه فيزيولوژيکي اضطراب مربوط به برانگيختن سيستم عصبي است كه آن

كنند مانند افزايش ضربان قلب، افزايش تنفس، هم بروز نمي هاي قابل مشاهده است كه معموالًفيزيولوژي شامل پديده

فعالي به هم خوردن مقاومت الکتريکي پوست، تعريق، حالت تهوع و اسحال. جنبه حركتي شامل ارتعاشات عضالني بيش

 گردد. هاي حركتي )از جا پريدن( ميي پاسخوردن آستانهنظم و ترتيب و حركات و پايين آ

رواني اضطراب به طور يقين تلقي نامطلوبي از رفتار مبهم و تهديدآميز در آينده و احساس دلهره و -جنبه شناختي     

اند با يکديگر آميختههايي است كه تواند آنها را توصيف كند. بنابراين اضطراب داراي اجزاء يا مؤلفهنگراني است كه فرد نمي

پذيرند و به شکلي همگي در تعريف و شناخت اضطراب مؤثرند. كاتسن و و در يکديگر اثر گذاشته و از يکديگر تأثير مي

شوند به شکل زير ترسيم نموده اند: )آتش پور و حاالت سه گانه فوق را كه به خوبي واكنش اضطراب مي 0947در  0تورسن

 (0044شفتي، 

 هاي فيزيولوژيکيجنبه هاي شناختي جنبه ركتيهاي حجنبه

 دفعات تنفس ، تعرق ،  ضربان قلب خاطرات  ، تصورات    ، تفکرات لکنت زبان  ،پريدن  جا از  ، لرزش

  
ي شناختي اضطراب، انتظار هاي شناختي ترس، انتظار خطري واضح و به خصوص است، در حالي كه مؤلفهمؤلفه      

در مقابل در اختالل اضطراب « سگ ممکن است مرا گاز بگيرد»خطري مبهم است. در فوبي، فکر معمول اين است كه 

  .فراگير، فکر معمول اين است كه )اتفاق وحشتناكي ممکن است براي فرزندم بيفتد(

عناصر هيجاني اضطرار نيز همانند ترس است: دلهره،  مؤلفه بدني اضطراب مانند ترس است: عناصر واكنش اضطراري،     

هاي رفتاري اضطراب نيز همانند ترس هستند: جنگ و گريز فراخوانده وحشت، تشويش، ورم معده. باالخره اينکه، مؤلفه

ضوح شوند. اما موضوعي كه فرد مبتال بايد از آن بگريزد يا اجتناب كند يا عليه آن بايد پرخاشگري نشان دهد از ومي

كمتري برخوردار بوده و گاهي اوقات مبهم است. بنابراين، ترس بر پايه واقعيت، يا مبالغه خطري واقعي قرار دارد، حال آنکه 

 .(،اضطراب بر اساس خطر مبهم استوار است)سيدمحمدي، روزنهان

 

 سبب شناسی اضطراب 

 شناختی:های رواننظریه

هاي مهمي در مورد علل ( نظريهexistential) وجودي رفتاري، روانکاوي،-سه مکتب عمده نظريه روانشناختي     

اضطراب بيان كردند كه هر يك از آنها از نظر مفهومي و علمي در درمان بيماران مبتال به اختالالت اضطرابي مزايايي 

 (.0040 ،دارند)پورافکاري

 

 های روانکاوی: نظریه

كند كه از فشار يك سائق نامقبول براي تظاهر اگاهانه و تخليه خبر معرفي ميفرويد اضطراب را هشداري براي الگو      

كند. اگر سطح را براي اقدامات دفاعي در مقابل فشارهاي دروني تحريك مي egoدهد. اضطراب به عنوان يك هشدار مي

 ،ودنمايي نمايد)پورافکارياضطراب باالتر از آنچه به عنوان هشدار الزم است برود ممکن است با شدت يك حمله هراس خ

0040). 

                                                           
 1.catsen  – therosen 
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 اي خود بين سه نوع اضطراب تفاوت قائل شد:فرويد در نوشته

 دنياي در واقعي خطر برابر در دهيپاسخ توانايي آن از مراد و شودمي دچار بدان هركس كه راحتي يا عيني اضطراب  -0

 كه اضطراب ديگر دوگونه. دارد تناسب آور ترس محرك با هم و است منطقي هم اضطراب اين فرويد نظر از است بيروني

 شوند. ناوين اضطراب اخالقي و اضطراب روان رنجوري )نوروتيك( شناختي ميع با آورندمي پديد روانشناختي مشکالت

 از فرمانبرداري در ناتواني خاطر به خود فرا جانب از كه است تنبيهي از ترس اخالقي، اضطراب از مراد: اخالقي اضطراب -2

 د. شومي اعمال هستند نهاد فرمان به كه رفتارهايي از پيروي و رايج معيارهاي

 تجلي اجتماعي ناپسند رفتارهاي آن نتيجه در كه شودمي ايجاد خود بر نهاد تسلط خطر اثر در: رنجوري روان اضطراب -0

 (.0043 پژوهان،) يابندمي

احساس حقارت است، از نظر وي هر اختالل نوروزي از جمله اضطراب به آدلر نيز معتقد است كه اضطراب ناشي از       

هاي منزله كوششي است براي رها كردن فرد از احساس حقارت نيل به احساس تفوق و برتري كه در مواردي به حالت

 .(0044 ،شود)آتش پور و شفتيجبراني نامطلوب منتهي مي

ها نهايي و در ماندگي كردن در دنياي خصومت آميز است نوفرويديهورناي نيز معتقد است كه اضطراب احساس ت     

شود عقيده دارند در اضطراب اوليه به هنگام تولد، بلکه بعدها در هنگامي كه كودك متوجه وابستگي خود به والدينش مي

 (.0043 شود)پژوهان،مي اضطراب موجب وابستگي نيازهاي ازاي در واقعي يا بالقوه ناكامي. آيدمي به وجود

 شوند: طبقه تقسيم مي 7اضطراب در روانکاوي، بسته به ماهيت نتايج ترسناك به      

شود كه به ناراحتي ابتدايي و اضطراب سوپر ايگو اضطراب اختگي ، اضطراب جدايي و اضطراب ايديا تکانه، چنين فرض مي

يد. اضطراب آهيچ كنترل بر آنها ندارد پديد مي هايي كه خودنشر نوزاد به هنگام مغلوب شدن در مقابل نيازها و محرك

هاي خود گردد كه در آن كودك از اينکه نتواند تکانهاي كمي ديرتر اما هنوز قبل از دوره اديپال مربوط ميجدايي به مرحله

دست بدهد يا از  ترسد كه محبت آنها را ازرا كنترل نموده و با معيارها و تقاضاهاي والدين هماهنگ سازد نگران بوده و مي

شود اضطراب سوپر ايگو نتيجه مستقيم رشد انتهايي سوپرايگو است كه سپري شدن عقيده اديپ و ظهور جانب آنها رد مي

 (. 0040پورافکاري، )دهددوره پيش از بلوغ نهفتگي را خبر مي

 

 های رفتاری: نظریه

شناسي يطي خاص است يك احتمال ديگر در سببهاي رفتاري اضطراب يك واكنش شرطي در مقابل محطبق نظريه     

 ،هاي اضطرابي والدين خود، ممکن است واكنش دروني اضطراب را ياد بگيرد)پورافکارياين است كه شخص با تقليد واكنش

0040 .) 

و مؤثر شود و چنانچه رفتار اجتنابي به طور مکرر در اين الگو رفتار اجتنابي اگر سطح اضطراب را كاهش دهد تقويت مي 

 (. 0049 ،ماند )گنجيموجب كاهش اضطراب گردد به عنوان يك رفتار يادگرفته شده پايدار مي

ها از طريق ماور يك نظريه دو عاملي براي ايجاد و نگهداري هراس ارائه داد، بر طبق اين نظريه در آغاز ترس      

ا اجتناب و دوري كردن از ترس خود بکاهد، مرحله ب كه آموزدمي  گيرند و به دنبال آن فردسازي كالسيك شکل ميشرطي

شود، پاسخ دوم اين فرايند شرطي شدن ابزاري نام دارد، به دليل اينکه اجتناب از عامل ترس موجب كاهش اضطراب مي

  (.0049 ،شود)گنجياجتناب نگهداري شده و بالفاصله تقويت مي
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 های وجودی: نظریه

گردد كه ممکن است حتي از كه شخص از پوچي عميق در زندگي خود آماده مي مفهوم مركزي وجودي اين است     

پذيرش مرگ غير قابل اجتناب خود نيز براي او دردناكتر باشد. اضطراب واكنش شخص به اين پوچي وسيع وجود 

 (.0040معناست)پورافکاري 

حصول ناهماهنگي بين تجربيات فعلي و داند كه مزاجر نيز اضطراب را نتيجه ادراك تهديد نسبت به خويش پنداري مي

 (.0044 ،باشد)آتش پور و شفتيقبلي شخص مي

 

 های شناختی: نظریه

در اين نظريه عقيده بر اين است كه عامل بوجود آورنده اضطراب يا فشار رواني، رويدادها، مشکالت نيستند بلکه تفسير      

 تواند اين مشکالت را به دنبال داشته باشد. فرد از رويدادها يا وقايع است كه مي

 شناختي ناشي از برآورد اضافي و مکرر خطر در يك يا دو مورد از ابعاد زير است: گويد: اضطراب آسيببك مي

  آور ترس  رويداد وقوع اضافي برآورد – 0

 ورد اضافي و خامت يا شدت رويداد ترس آور آبر -2

 براي كنار آمدن با مشکل  خود هايتوانايي گرفتن كم دسته – 0

 .(0049 گنجي،)ديگر شخصي سوي  از كمك احتمال شمردن ناچيز – 7

 تعريف شوندمي هايي كه در وهله نخست به تفکر مربوطهاي اضطرابي به عنوان اختاللدر الگوي بك اختالل

 (.0047 جاني، توزنده)گردندمي

 

 (  gls) شناختی –نظریه یادگیری اجتماعی 

انگارانه رفتارگرايي ناب بوجود اين ديدگاه ريشه در رفتار گرايي دارد و به دنبال ناخوشنودي از عقايد خشك و ساده     

 پيشنهاد  مکانيزم 7( پذيرفته بود كه ترس و اضطراب آموختني هستند اما براي اين يادگيري 0999آمده است. بندورا )

سازي كالسيك درست به همان ترتيبي كه شرح آن گذشت از راه شرطي حتماالًا هاترس كه داردمي اظهار وي نخست كرد

گويد تجربه جانشيني )مشاهده افراد ديگري كه به خاطر رفتارهايش دچار ناراحتي، تنبيه و يا شوند، دوم او ميآموخته مي

م آموزش نمادين است كه گويند، سوشوند( از اهميت فراواني برخوردار است به اين فرايند سرمشق گيري نيز ميدرد مي

مراد از آن يادگيري از طريق تعليم و تربيت، خواندن يا شنيدن مطلوبي را در مورد ترس ناك بودن، دردناك بودن يا قدغن 

 (.0043 ،گويد منطق نمادين، عمل بالقوه با اهميتي در ايجاد اضطراب است)پژمانبودن برخي چيزهاست. چهارم بندورا مي

اين موضوع كه شماري باورهاي غير منطقي بنيادي عامل اوليه رنج و ناراحتي آدمي هستند، به بست و  اليس با طرح     

گسترش نظريه شناختي پرداخت. اليس عقيده دارد افراد در صورتي كه براي خود اهداف و مقاصدي در نظر گيرند فعاالنه 

باورهاي غير منطقي به آن دسته از عقايدي گفته به دنبال آنها بروند رضايت بيشتري از زندگي خود خواهند داشت. 

 (. 0049 ،شوند)گنجيشود كه مانع رسيدن فرد به اين اهداف ميمي

 

 شناختی: های زیستنظریه

( 0999اند، اسليتر و شيلنر )پردازان در صدد مطالعه احتمال وجود يك حلقه ژنتيکي در تجربه اضطراب برآمدهريهظن     

كنند. اگر نقل مي % 7و دوقلوهاي غير همسان را  % 70هاي اضطرابي در دوقلوهاي يك تخمکي را لميزان همگامي اختال



  552-222، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

 ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 
 

872 
 

قلوهاي همسان دو كه باشيم داشته نظر در بايد اما كنند، حمايت پزشکي –چه اين نتايج ممکن است از فرضيه زيست 

 شوند. نيز بزرگ ميهاي همانندي برند، اغلب در محيطهاي همانند به ارث ميهمانطور كه ژن

اي باشد كه فرد را هاي فردي در تجربه اضطراب ممکن است ناشي از توارث ساختار ويژهگويد تفاوت( مي0994ايزنگ )     

هاي خفيف يا سازد آيزنك اين فرايند را به صورت تمايل به نشان دادن واكنشمستعد )نوسانات هيجاني( پايين يا باال مي

 (.0043 پژمان) كنندمي تعريف شود فرد پريشاني و ناراحتي موجب تواندمي اي كهك ويژهشديد در برابر محر

هايي كه براي آنها نوعي آمادگي زيستي در ما وجود دارد، شود كه آن دسته از محركدر نظريه آمادگي سليگمن، عنوان مي

 .(0049 گنجي)شوندميهايي كه براي آنها آمادگي زيستي نداريم شرطي تر از محركسريع

يك قطب تفکرات زيست شناختي اين فرض را مسلم مي شمارد كه تغييرات زيست شناختي قابل سنجش در بيماران      

 .مبتال به اختالالت اضطرابي حاصل تعارض هاي روان شناختي است

آيند. پديد ميشناختي هاي روانشناختي قبل از تعارضكند كه رخدادهاي زيستقطب ديگر چنين فرض مي     

شناختي بين افرادي كه عالئم هاي زيستهرموقعيت ممکن است در افراد خاص وجود داشته باشد و طيفي از حساسيت

 اختالالت اضطرابي دارند باشند. 

 

 روش پژوهش

عه آيد. جاممي بدست پژوهشي متغيرهاي بين رابطه آن طبق بر پژوهش حاضر پيمايشي از نوع همبستگي است؛ كه     

 نفر 011 مورگان جدول اساس بر بررسي مورد نمونه آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان ايالم است.آماري پژوهش دانش

 دو تصادفي گيرينمونه شيوه به كه ترتيب بدين اند.شده انتخاب ايچندمرحله تصادفي صورت به كه بودند آموزاندانش از

 شد. انتخاب 2پايه كالس مدرسه هر از سپس شدند، انتخاب شهرستان ايالممقطع راهنمايي  مدارس بين از مدرسه

 

 فرزندپروری هایشیوه پرسشنامۀ

 01 كه است عبارت 01 شامل شد طراحي Baumrind توسط  0942 سال در فرزندپروري هايشيوه يپرسشنامه     

 با شود.مي مربوط گيرانهسهل شيوه به ديگر عبارت 01 و مقتدرانه شيوه به ديگر عبارت 01 و مستبدانه شيوه به آن عبارت

 به آيد.مي دست به فرزندپروري هايشيوه هرسطح براي 71تا  1بين  نمره يك شيوه هر به مربوط عبارات نمرات جمع

 پايايي شد اسفندياري انجام توسط  كه پژوهشي در باشد.مي مجزا ينمره سه داراي پرسشنامه اين در والد هر ديگر عبارت

 شيوه براي ترتيب به هفته يك زماني فاصله با و آزمايي باز شيوه به مطالعه مورد جمعيت مادران از اينمونه روي بر آزمون

 (.0042اسفندياري، شد) گزارش 40/1مقتدرانه  ، شيوه44/1مستبدانه  ، شيوه99/1گيرانه سهل

 

 اضطرابی افکار پرسشنامه

 نگراني براي آمادگي پرسشنامهاين  است. نگراني مورد در بعدي چند ابزار يك ،0ولز اضطرابي افکار يپرسشنامه     

 هر به كه دارد آيتم 22 اضطرابي افکار يپرسشنامه دهد.مي قرار سنجش مورد را فرانگراني و بهداشت نگراني اجتماعي،

 داده پاسخ« تقريباً هميشه»و « اوقات اغلب»، «اوقات گاهي»، «هرگز تقريباً»اي چهار درجه مقياس يك با سوال

 گزارش 40/1و فرانگراني را  30/1بهداشتي را  ، نگراني37/1اجتماعي را  نگراني آلفاي كرونباخ ضرايب  Walesشود.مي

                                                           
 1.Wales  



  552-222، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

 ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 
 

874 
 

 به فرانگراني و نگراني بهداشتي اجتماعي، نگراني هايمقياس خرده براي ماه يك از بعد آزمايي باز پايايي ضريب است. كرده

 باشد.مي 44/1، 37/1، 49/1رتيب ت

 صفت  اضطراب مقياس با( r= 93/1( و فرانگراني )r= 09/1(، نگراني بهداشتي )r= 90/1اجتماعي ) نگراني همبستگي ضريب

Spielberger شده گزارش دارمعني (10/1است› p.) 

 زير دروني پايايي شد. بررسي دانشجويان از نفري 410 نمونه يك در ضيائي و موتابي فتي، توسط آزمون اين فارسي نسخه

و  30/1، 30/1ترتيب  به فرانگراني و سالمتي به نسبت نگراني اجتماعي، نگراني مقياس زير سه براي فارسي فرم هايمقياس

 (.0039پور فتي، اسدالهبوده است) 41/1و  30/1، 40/1بازآزمون برابر آزمون برابر  -و پايايي آزمون 44/1

 

 هايافته

 هاي فرزندپروري و افکار اضطرابياسميرنوف مؤلفه هاي شيوه–(: آزمون كلمو گروف 0جدول )

 M STD Z P مؤلفه 

 شيوه آزادگذاري

 شيوه استبدادي

 شيوه مقتدرانه

 هاي فرزندپروريشيوه

 افکار اضطرابي

201/01 

021/00 

271/29 

991/91 

791/71 

927/0 

323/0 

023/0 

171/09 

700/9 

907/0 

070/2 

000/0 

403/0 

997/0 

110./ 

111./ 

121./ 

110./ 

113./ 

 

آموزان افکار دهد كه دانش( نشان ميM=791/71آموزان)با توجه به خروجي جدول فوق ميانگين افکار اضطرابي دانش     

كه حاكي از نرمال  H0رد خواهد شد و فرض  H1باشد بنابراين فرض ( ميSig<1/10اضطرابي كمي دارند و چون مقدار )

 نبودن داده ها است تأييد خواهد شد در نتيجه داده هاي جدول فوق غيرنرمال است.

   

 آموزانهاي فرزندپروري و افکار اضطرابي دانششيوه(: نتايج ارتباط بين 2جدول )

 R  P متغير 

 شيوه آزادگذاري

 شيوه استبدادي

 شيوه مقتدرانه

 هاي فرزندپروريشيوه

*099./ 

**291./ 

**007./ 

**299./ 

174./ 

119./ 

110./ 

114./ 
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هاي فرزندپروري( و افکار اضطرابي شيوه استبدادي، شيوه مقتدرانه، شيوه(: رابطه بين متغيرهاي)2با توجه به جدول )     

و بين شيوه فرزندپروري آزادگذاري و  ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد( sig<10/1داري )ح معنيدر سط آموزاندانش

 ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.( sig<10/1داري )در سطح معني آموزانافکار اضطرابي دانش

  

 هاي فرزندپروري بر افکار اضطرابي(: نتايح تأثير شيوه0جدول )

 B Beta T Sig F R متغير

 /.213 707/7 /.111 944/01  909/49 ضريب ثابت

   /.104 001/2 /.213 /.000 اضطرابيافکار 

 

/. تغييرات متغير وابسته افکار اضطرابي را تبيين مي نمايد و 21نتايج جدول فوق حاكي از آن است كه متغير مستقل 

( بر افکار Sig<1/10هاي فرزندپروري در سطح معناداري )شيوه شود كه متغير( مشاهده ميBetaبراساس ضريب )

 گذار استآموزان تأثيرانشاضطرابي د

 نتیجه گیری

 سالمتي و فرهنگ و هاارزش انتقال. است عمومي رفاه و سالمت از اساسي بخشي نوجوان و كودك رواني سالمت     

 كننده بينيپيش مهم عامل يك والدين تربيتي سبك شده انجام مطالعات اساس بر .گيردمي صورت تربيت طريق از كودكان

  .است فرزندان سالمت در

 مستبدانه، مقتدرانه، فرزندپروري شيوه سه و است داده انجام ايگسترده هايتحقيق فرزندپروري شيوه زمينه در بامريند

  هستند. تفاوت در باهم كنترل و گرمي ابعاد براساس كه است داده تشخيص را گيرانهسهل

 پايين، نفس عزت پايين، پذيريانعطاف مانند منفي پيامدهاي از شماري با ارتباط در مستبدانه فرزندپروري شيوه      

 اضطراب افزايش و مناسب هاي مقابل راهبرهاي فقدان مواد، سومصرف افزايش پايين، پيشرفت انگيزش شادماني، كاهش

 انجامدمي مثبت پيامدهاي به عموماً مستبدانه فرزندپروري شيوه با مقايسه در گيرانهسهل فرزندپروري شيوه مقابل در است.

 درجات و پايين پذيريانعطاف پايين،  پذيريمسئوليت پايين، كنترلي خود نيز گيرانه،سهل فرزندپروري شيوه در هرحال به

 در مقتدرانه فرزندپروري شيوه فرزندپروري، هايشيوه بين از است. شده گزارش نوجونان و كودكان در پايين تحصيلي

 استدالل و مندي جرات باال، تحصيلي درجات استقالل، داشتن باال، نفس عزت پايين، رنجورخويي روان شادي، با ارتباط

 .است ارتباط در مثبت پيامدهاي برخي و باال اخالقي

در سطح  آموزانهاي فرزندپروري( و افکار اضطرابي دانششيوه استبدادي، شيوه مقتدرانه، شيوهرابطه بين متغيرهاي)

-و افکار اضطرابي دانشبين شيوه فرزندپروري آزادگذاري و  ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد( sig<10/1داري )معني

 ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. ( sig<10/1داري )در سطح معني آموزان

-مشاهده مي( Beta/. تغييرات متغير وابسته افکار اضطرابي را تبيين مي نمايد و براساس ضريب )21متغير مستقل       

آموزان تأثيرگذار است. با ( بر افکار اضطرابي دانشSig<1/10هاي فرزندپروري در سطح معناداري )شيوه شود كه متغير

 والدين مقتدر داشتن با ارتباط در پايين اضطراب و افسردگي ميزانگفته است  كه همکاران وGandomani مطالعه نتايج 

 است، ارتباط دارد.
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