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چکیده
شیوههای فرزندپروری از موضوعهای مهم در علوم اجتماعی و رفتاری محسوو مویشوود
این شیوهها در اجتماعی شدن نوجوانان نقش بسویار موویری ایءوای مویکننود مااععوه حاضور بوه
بررسی راباه سبکهای واعدینی و از خودبیگانگی نوجوانان پرداخته است نمونه موورد مااععوه
 385دانشآموزان دبیرستانی شهر شیراز اسوت بورای جموآ آوری اعالعوات از روش پیمایشوی
استءاده شده است اعالعات مورد نیاز با شیوهی نمونوهگیوری تصوادفی دنود مرحلوهای بدسوت
آموود نتووای پووژوهش نشووان داد کووه بووین سووبکهووای واعوودینی ارتوودارعلل و سووه گیوور بووا از
خودبیگانگی راباه معنی داری وجوود دارد بوین سوبک واعودینی ارتودارعلل بوا مت یور از خوود
بیگانگی با مقدار ضریل همبستگی  -0/311بیشترین همبستگی بوده است بین سوبک واعودینی
استبدادی و از خودبیگانگی راباه معنی داری وجود ندارد بوین مت یور پیوسوتگی بوا خوانواده بوا
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مت یر از خود بیگانگی با مقدار ضریل همبسوتگی  -0/350و سوا معنوی داری  p<0005راباوه
وجود دارد مت یر اعتماد به خانواده با مت یر از خود بیگانگی با مقدار ضریل همبستگی -0/350
و سا معنی داری  P<0005راباه وجود دارد
واژه های کلیددی :شویوه فرزنود پوروری ،از خودبیگوانگی ،نوجوانوان ،سوبکهوای واعودینی
ارتدارعلل ،سه گیر و استبدادی
مقدمه
خانواده در زمره عمومیترین سازمان های اجتماعی است ،کوه بور اسواس ازدواج دو جون
مخاعف شک میگیرد ،و دارای ابعاد گونواگون ،زیسوتی ،ارتصوادی ،حقووری ،روانوی و جامعوه
شناختی است خانواده یکی از عوام اصلی شک گیری شخصیت کودک و اوعوین بوذر رشود
تکوین فردی و پایه اساسی بنای شخصیت آدموی اسوت (تاونسوند و عنءیور1002 ،5؛ سواروخانی،
 )48 :5323خانواده به عنوان اوعین کانون اجتمواعی ،عوامو مختلءوی وجوود دارد کوه یکوی از
عوام تاییرگذار بر رشد فرزندان بویژه رشد روانی آنها ،دگونگی روشهای تربیتوی واعودین در
داردو خانواده است روش تربیتی واعدین در تکوین شخصویت و همننوین سوازگاری آنوان
با وضعیت مختلف اجتماعی مویر است روابط مالو میان واعدین و فرزندان در سالمت روان
فرزندان تاییر فراوان دارد ارتباط واعدین و فرزندان از جمله موارد مهمی اسوت کوه سواعها ن ور
صاحل ن ران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلول کورده اسوت یکوی از مسوایلی کوه
همواره در خانواده مارح میشود ،شیوههای فرزندپروری و نحوه تربیت آنها است سوبکهوای
تربیت واعدین ساختارهای روی در اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان هستند و غاعباً بوه عنووان
تءاوتهای فردی در تربیت آنها توصیف میشوند (کووهن و رایو  )5332 ،1دگوونگی تواییر
روشهای تربیتی واعدین بر رشد رابلیتهای اجتماعی کودکان از اهمیت فوراوان دارد (دارعینو
و استنبرگ)5333 ،3

1 Townsend & Lanphier
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فرزندپروری به روشها و رفتارهای ویژه گءته میشود که جداگانه یا در تعام با یکودیگر
بر رشد کودک تاییر میگذارد در وارآ پایه و اساس شیوه فرزندپروری مبین تالشهای واعدین
برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است (بامریند )5335،5خانواده هر فرد دارای ابعاد و
شاخصهای متءاوتی است که میتواند در شک گیری شخصیت فورد موویر باشود (نوابخشوی و
فتحی )15 :5330 ،هر خانوادهای با توجه به ویژگیهای واعدین و تقاضاهای آنها و پاسخ دهوی
فرزندان شیوههای تربیتی و فرزندپذیری ویژهای را انتخوا مویکننود کوه بوا بوروز و نگهوداری
رفتارها و ویژگیهوای خواد در فرزنودان راباوه نشوان دادهانود (بامرینود )5335 ،در خوانواده،
کودکان می آموزند ده دیزی درست و ده دیزی نادرست است و نقش راب توجهی در شک
گیری شخصیت و رفتار کودک دارد شیوههای فرزند پوروری یوک عامو تعیوین کننوده و ایور
گذار بر روی شخصیت کودکان است که نقش بسیار مهمی در روحی و روانی آنان میگوذارد
(بامریند )5335 ،بامریند در زمینه شیوه فرزنود پوروری پوژوهشهوای گسوتردهای انجوام داده و
نشان داده است که شیوه فرزند پروری واعدین دو بعد گرموی (پوذیرش) 1و کنتورل دارد سوا
باالی گرمی و پذیرش از خصوضیات واعدینی است که عالرمند بوه کوودک و مسویوعیت پوذیر
هستند ،سا باالی کنترل رفتار از خصوصیات واعودین متوروآ و دیکتواتور اسوت(رپه)5332 ،3
گسترده ترین سنخ شناسی درمورد رفتارهای تربیتی توسط بامریند مارح شد پژوهشهوای وی
نشووان داد کووه فرزنوودپروری دو جنبووه گسووترده دارد :جنبووه اول ،پرتورووآ بووودن اسووت برخووی از
واعدین ،معیارهایی عاعی برای فرزندانشان مقرر میکنند و از آنها تورآ دارند که ایون معیارهوا را
بورآورده سوازند واعودین دیگور ،توروآ خیلوی کموی دارنود و بوه نودرت سوعی مویکننود رفتوار
فرزندانشان را تحت تاییر ررار دهنود جنبوه د وم ،پاسوخ دهوی اسوت برخوی واعودین ،نسوبت بوه
فرزندان خود پذیرا هستند ،به درخواست آنها پاسخ میدهند و اغلول بوه بحوز آزاد و گءوت و
گو با فرزندانشان میپردازند برخی واعدین هم ،عرد کننده و بی اعتنا هستند برخی واعدین هم،
عرکننده و بی اعتنای هستند به عوری که ترکیبات گوناگون پرتورعی و پاسخدهی ،سوبکهوای
فرزند پروری عبارتند از :مقتدرانه ،مستبدانه ،آسان گیرانه (بامریند)5392 ،
1 Baumrind
2 Warmth and acceptance
3 Rapee
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بیان مسأله
رفتارهای واعدین و اعضای خوانواده در نووع بوروز واکونشهوای افوراد نیوز موویر اسوت ایون
واکنشها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد نوجوانوان در ایون
سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعدادهایشان دارند و این حضور واعدینی را می خواهد کوه
در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضوور موی
یابند در اینجاست که مسأعه دگونگی تربیت افوراد ماورح موی شوود پارسوونز موی گویود کوه
خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه ک را به جوان منتقو موی کنود از ن ور او ایون
ارزشها به وسیله نقشهایی که واعدین در خانواده و در جامعه ایءا می کنند به کوودک اعقوا موی
شود (آندره )80-85 :5314 ،خانواده به عنوان یکی از زیربنایی تورین و اساسوی تورین سوازمان
تعیین کننده هویت نوجوانان محسو میشود مااععات نشان میدهود سوبکهوای واعودینی در
عملکرد ساعم و سازگاری فرزندان نقش مهمی را ایءا میکند (مک کینوی و همکواران)1054 ،
بامریند براساس پژوهشهای ش سوه شویوه فرزنود پوروری سوه گیرانوه ،مقتدرانوه و مسوتبدانه را
تشخیص داد (دن و کو1050،؛ بورک بوه نقو از سوید محمودی )5389 ،فرزنود پوروری سوه
گیرانه :در این شویوه ،واعودین از فرزنودان خوود انت وارات دنودانی ندارنود و کودکوان در بیوان
احساسات و رفتارهای تکانشی خود آزادی عمو دارنود دنوین واعودینی بورای کنتورل فرزنودان
خود ،به ندرت از تنبیه یا زور استءاده میکنند ایون واعودین در عامو تقاضوا پوایین و در عامو
پاسخ دهی باال هستند فرزند پروری مقتدرانه :در این شویوه ،واعودین انعاواذ پذیرنود و ضومن
اعاای آزادی به فرزندان خود برای آنان مقررات روشنی تعیین میکننود در عوین حوال ،بورای
مقررات وضآ شده دالیلی ارایه میدهنود و اغلول در موورد خواسوتههایشوان بوا فرزنودان خوود
استدالل می کنند این واعدین به نیازها و عقاید فرزندان خود حسواس انود و آنوان را بوه رعایوت
مقررات خانوادگی تشویق میکنند آنها بیشتر بر اهوداذ همدالنوه تمرکوز دارنود ایون واعودین،
متورآ و در عین حال پاسخگو هستند (کواپالن )1000 ،5فرزندپوذیری مسوتبدانه :در ایون شویوه،
کودکان در محیط خانواده با محدودیتهای شدید مواجه میشوند ،آنها موظف اند از مقررات
خاد واعدین پیروی کنند واعدین نیز از فرزندانشان اعاعت بی دوون و دورا مویخواهنود و بوه
1 kaplan
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ندرت علت خواستههای خود را توضی میدهند آنهوا بیشوتر از زور اسوتءاده مویکننود و بورای
وادار کردن فرزندان خود به اعاعت گاهی به تنبیههای شدید بدنی نیز متوس میشووند عبیعوی
است در دنین خانواده هوایی ،تخلوف از مقوررات ،مجوازات سونگینی بوه دنبوال دارد (احودی و
جهرمی )5328 ،این واعدین کنترل کننده و در عین حال غیر پاسخگو هست با توجه به اهمیت
و نقش مهمی که سبکهای فرزند پروری در مراح مختلف زندگی نوجوانان ایءا میکند و از
خود بیگانگی یکی از مشکالت روانی است که عوام متءاوتی ازجمله سبکهای فرزندپروری
واعدین در زمانهای مختلف موجل بروز آن شده است مشکالت روانیای که جوانان در پرتو
نحوه سبکهای فرزندپروری ممکن است با آن روبرو شوند ،گستره وسیعی را در بر مویگیورد
در میان این مشکالت از خوود بیگوانگی از اهمیوت زیوادی بور خووردار اسوت ازخودبیگوانگی
میتواند تک تک افراد جامعه را با خوود درگیرسوازد افوراد از خودبیگانوه ددوار بیمواریهوای
روحی و روانی هستند که یا به وسیله جامعه عرد شده اند یا جامعه هنجارهایش را از دسوت داده
و انسان را به پودی گرایوی و انوزوا نشوینی سوود داده و بوه عوور کلوی انسوان را منءعو بوه بوار
میآورد(بشیری گیووی و همکواران )5335،دواعش ازخودبیگوانگی سواوح مختلوف فوردی و
اجتماعی را در بر میگیرد عبیعتاً همه ی جوامعی که بوا ایون دواعش مواجهوه انود بایود درصودد
شناخت آن برآیند مسأعهی ازخودبیگانگی به عنوان یک آسیل و بحران ،نه تنها هویت انسوانی
را هدذ ررار داده و او را از مسیر کمال دور میکند ،بلکه سالمتی انسان را نیز تهدید میکند و
موجل پریشان حاعیهای روانی ،عدم اعمینان به آینده ،بی معنایی ،5بیرودرتی ،1بویهنجواری،3
بیگانگی ،4انزوای اجتماعی1و ازهم پاشیدن اعتقادات و میگردد (رجبی5380 ،؛ کلدی و صءی
پوووور )5385 ،ازخودبیگوووانگی دارای ابعووواد مختلءوووی ،ازجملوووه ازخودبیگوووانگی فرهنگوووی،
ازخودبیگووانگی از کووار ،ازخودبیگووانگی سیاسووی و از خودبیگووانگی اجتموواعی اسووت (محسوونی
تبریزی ) 51:5385 ،در جوامعی مانند ایران کوه در حوال گوذار از سونت بوه مدرنیتوه هسوتند ،و
آموزههای مختلءی را خانوادهها از عریق رسانههای مختلف در خصود تربیت فرزنود دریافوت
1 Meaninglessness
2.Powerlessness
3. Normlessness
4. Cultural estrangement
5. Isolation
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میکنند ،ما با سبکهای مختلف فرزندپروری روبرو میشویم که پیش از این یا بوا آنهوا روبورو
نبوده ایم و یا کمتر بوده ایم این سبکها ،بهمراه روابط واعدین با یکدیگر و واعدینی -فرزندی
یکی از زمینههای مهم جامعه پذیری بشمار میآیند مااععه واتز 5و همکارانش نشوان دادنود کوه
فرایند جامعه پذیری و بخصود نقش خانواده در اشکاعی از "از خود بیگانگی نقش مهمی ایءوا
میکند (واتز و همکاران " )5393 ،برخی از مااععات نشان داد که فرهن
نتای مثبوت و منءوی بور روی سوالمتی جوانوان دارد)یانو
گونزاع

پوذیری در خوانواده

 ،1002 ،1آعون و همکواران،1002 ،3

و همکاران)1009 ،4

هدذ این پژوهش بررسی این مسأعه است که تا ده اندازه ازخودبیگانگی جوانان مورتبط بوا
عوام خانوادگی و از جمله سبکهای فرزنودپروری اسوت کودامیک از ایون عوامو بیشوترین
ت ییرات پدیدهی ازخودبیگانگی را در بین نوجوانان ایءای میکنند؟ همننین کدام سبک فرزنود
پروری بیشترین راباه را با از خودبیگانگی نوجوانان دارد؟
پیشینه پژوهش
یکی از مهمترین مراح در نوشتن پژوهش ،اشاره به مااععاتی است کوه روبال در ایون زمینوه
انجام شده است آگاهی از پیشینه انجام شده ،ضمن اشکار ساختن ابعواد جدیود مسواعه ،از تکورا
بیهوده پژوهش در مورد جنبوه هوایی کوه دیگوران بررسوی کورده انود جلووگیری خواهود کورد
همننین سواالت یا فرضیههای پژوهش دریوق تور خواهنود شود و امکوان شوراکت در تجربیوات
محققان ربلی فراهم میشود
خلیلی فر و همکاران ( )5335پژوهشی با عنوان "مااععه تاییر سبک فرزندپروری واعدین بور
سبک جهت گیری مذهبی در دانش آموزان پایه سوم دروره متوساه شهر شویراز" انجوام داده ا
ند  125نءر از دانش آموزان (538دختر533،پسر) به شیوه نمونه گیری خوشهای دنود مرحلوهای
انتخا شدند نتای این پژوهش نشوان داد کوه سوبک فرزنود پوروری مناقوی بور جهوت گیوری
1 Watts et al.
2 Ying
3 Allen et al
4 Gonzales et al
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مذهبی همانندسازی شده تاییر مستقیم و بر جهت گیری مذهبی درون فکنی شوده تواییر عکو
داشته اس ت همننین سبک فرزندپروری آسان گیر بر جهت گیوری موذهبی درون فکنوی شوده
تاییر منءی دارد سبک فرزند پروری مستبدانه بر جهت گیوری موذهبی درون فکنوی تواییر مثبوت
داشته ،اما بر جهت گیری مذهبی همانندسازی شده ،تاییر خاصی مشاهده نمیشود
زیناعی و همکاران ( )5383پژوهشی با عنوان " راباه سبکهای واعدینی با استعداد اعتیاد در
فرزندان " انجام داد ه اند شرکت کننودگان در پوژوهش  304نءور از دانشوجویان دختور و پسور
مجرد دانشگاه آزاد اسالمی خوی بود که دامنه سنی بین  53تا  19سال داشوتند نتوای نشوان داد
سبک واعدینی مستبد پدر و مادر راباه مثبت و معناداری با استعداد اعتیاد فرزنودان دارد و پویش
بینی کننده مستقیم و معنادارآن است سبک واعدینی بی اعتنای پدر و موادر راباوه مثبوت و معنوا
داری با استعداد اعتیاد فرزندان دارد سبک واعدینی آزاد گذار پدر و موادر راباوه معنواداری بوا
استعداد اعتیاد فرزندان ندارد سبک واعدینی مقتدربه عنوان کار آمدترین سبک از ن ور کواهش
استعداد اعتیاد و سبکهای واعدینی بی اعتنا و مستبد را به عنوان سوبکهوای نوا کارآمود از ن ور
افزایش استعداد اعتیاد در فرزندان معرفی مینماید
خوئی نژاد و همکاران ( )5389پژوهشی با عنوان " راباه سبکهوای فرزنود پوروری ادراک
شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر" انجام دادهاند نمونه پژوهش  382نءر بودند که به روش
نمونه گیوری خوشوهای دنود مرحلوهای از میوان دبیرسوتانهوای مشوهد مناقوه تبادکوان انتخوا
گردیدند نتای نشان داد بین سبکهای فرزند پروری مقتدر ،سبک مستبد ،سبک آسان گیر بوا
احساس تنهایی راباه معنی دار بدست آمد
جرا 5و همکاران ( )1003پژوهشی با عنوان"انجام داده اند نشوان دادنود ،تاریخنوه کوودکی
غءلت و مراربت پایین واعدینی(سبک بی اعتنایی)" با شدت بیشترسوی مصرذ مواد راباه دارد
فلیتنر )1008( 1پژوهشی با عنوان "سبکهای واعدینی به عنوان یک تعدی کننده اجتماعی
میوان اسوتراتژیهوای ان بواعی مادرانوه و رفوواه بنوه" انجوام داده انود در ایون پوژوهش شوورکت
کنندگان  320نءر ازبنه های کالس دهارم و مادران انهوا بودنود نتوای پوژوهش نشوان داد کوه
1 Gerra
2 Fletcher
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مادران مقتدر و استبدادی متعهد بودند در کمتر تسلیم شدن بنابر تهدید و اجبار نسبت به موادران
بخشنده یا بی عرذ تاییرات منءی تسلیم شدن بنابر تهدید و اجبار بور حسول درونوی و بیرونوی
کردن مسائ اجتماعی تنها درون خانوادههای مستبد مشاهده شد
دیزعنودز )1000(5نشوان داده اسووت کوه کودکووان واعودین مقتودر ،سوواوح بواالتری از خووود
مختاری را نسبت به فرزندان واعدین مستبد و سه گیر از خود نشان داده اند
در مجموع با مورور پوژوهش هوای انجوام شوده در ایون حیاوه دنوین اسوتنباط مویشوود کوه
پژوهشهای موجود به بررسی تاییر شیوههای فرزنودپروری بوا از خوود بیگوانگی نخرداختوه انود
بنابراین در این پژوهش سعی شده است به راباه سبکهای واعدینی با ازخود بیگوانگی پرداختوه
شود
چارچوب نظری
روابط واعدین با یکدیگر و فرزندانشان از مهمتورین و اساسویتورین عوامو توأییر گوذار بور
دگونگی شک گیری شخصیت روانی ،اجتماعی و فرهنگی فرزندان بوده و به تبآ آن جامعوه را
نیز تحت تأییر ررار میدهند در واروآ هویب بسوتری از ن ور رودرت و تواییر ،بوا خوانواده برابوری
نمیکند (برتون و همکاران )1000 ،1خانواده ساعم ،جامعه سواعمی را بهموراه خواهود داشوت و
اعبته بر عک

آن نیز صادد است به وارآ محیط اجتمواعی خوانواده ،سوبکهوای واعودینی ،کوه

شام روابط بین واعدین و فرزندان نیز میگردد ،سالمت فرزندان را تحوت توأییر رورار مویدهود
(هوندعبی 3و مرکر1008 ،4؛عم 1و همکاران )5382 ،خوانوادههوایی کوه دارای محیاوی گورم و
صمیمی هستند ،موجل پیوندهای روی بین واعدین و فرزندان میشووند و خوانوادههوایی کوه در
آنها تعارضات واعدین با یکدیگر و با فرزندان حواکم اسوت ،موجول اضوارا و دلنگرانوی و
سایر بیماریهای روحی و جسمی در فرزندان می گردد مااععات نشواندهنودهی آن اسوت کوه
سبکهای زندگی مختلف موجل جهتگیوریهوای متءواوت فرزنودان (از ربیو گورایشهوای
1 Deslandes
2 Burton et al
3 Hundleby
4 Mercer
5 Lim
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مووذهبی ،جمووآگرایووی یووا فردگرایووی ،و ) در آینووده موویشووود) پاتریووک و همکوواران1050 ،5؛
کهار1000،1؛ ابر و همکاران1003 ،3؛ انوال و همکاران1000 ،4؛ دادعی و وسوبی )1000 ،1یکوی
از دالی این امر همننانکه یان

( )5333میگوید ،هسوتهی اصولی عقایود هور کو

در موورد

خووودش ،ریشووه در روابووط بووینشخصوویاش بووویژه در خووانوادهاش شووک موویگیوورد (بلیسووت و
همکاران )1009 ،9روابای که بعداً شخص به اجرا میگذارد و یا ختالالتی کوه در روابوط و یوا
باورهایش بروز میکند ،میتواند نشأت گرفته از این روابط باشد (همان) در مدل شوناختی بوی
ن می شخصیتی بک 2نیز اعگوهای رفتاری و تحت تأییر محیط کودکی و بوویژه خوانواده اسوت
(دویدسون )15 :1008 ،8هر ده پیوند بین واعدین و فرزنودان بیشوتر باشود ،رفتارهوای نابهنجوار،
افسردگی و اضارا در آنها کمتور دیوده مویشوود (دعوه و همکواران )1050 ،3یکوی از نتوای
پیوندهای واعدین با فرزندان در خانواده بروز ازخودبیگانگی در فرزندانی است که این پیونودها
در آنها ضعیفتر است (همان) سبکهوای مختلوف فررزنودپروری کوه روابوط بوین واعودین و
فرزندان در آنها نهءته اسوت ،مویتواننود بوه بوروز نابهنجواریهوای اجتمواعی و از جملوه ازخوود
بیگانگی در بین فرزنودان بویانجامود شویوههوا و روشهوایی کوه واعودین بور اسواس شویوههوا و
اعگوهایی کوه آنهوا را سوبکهوای فرزنودپروری موینامنود ،فرزنودان خوود را تربیوت مویکننود
(مداحی )49 :5330 ،تربیت اخالری و روانی ،شناسائی ،رشد و پیشرفت استعدادهای فرزنودان،
آموزش و مهارتها ،آشنا کردن با رووانین و هنجوارهوای جامعوه از دیود واعودین ،از جملوه ایون
اهدافی سبکهای واعدین است مااععات انجام یافته در موورد سوبکهوای واعودینی مربووط بوه
کارهای کالسیک بامریند است که مکوبی 50و مارتین 55این مودل را بوازنگری کوردهانود عبوق

1 Patrick et al
2 kuhar
3 Abar & et al
4 Aunola et al
5 Dudley & Wisbey
6 Blissett & et al
7 Beck’s cognitive model of personality disorder
8 Davidson
9 Dale & et al
10 Maccoby.
11 Martin
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ن ر بامریند ( )5325سبکهای واعدینی میتوانند بور اسواس دو مشخصوه توروآ 5و پاسوخ دهوی

1

عبقهبندی شوند تورآ به این اشاره دارد که واعدین انت ار رفتارهای پخته دارند ،بنوابراین کنتورل
و ن ارت میکنند پاسخ دهی اشاره میکند به این که واعودین گرموی عواعءی و پوذیرش نشوان
میدهند و خود را درگیر کارهای کودکان میکنند بر اساس این دو مشخصه بامریند سه سوبک
واعدینی را معرفی کرد :مستبد ،3مقتودر 4و آسوان گیور 1موک شوان و شوءر -موک دانیو  9بیوان
کردهاند که کیءیت روابط در خانواده بر روی بیگانگی نوجوانان با واعدین و بر بیگانگی بعودی
آنها مویر خواهد بود (مک شان و شءر -مک دانی  )49 :1003 ،مااععات نشان دهنده آن است
که سبک زندگی ارتدار علل در مقایسه با سایر سبکهای واعدینی ایر بخشی بیشتری بر توسوعه
شخصووی و اجتموواعی نوجوانووان دارد (مسووکاتلی و روبووین )345 :1003 ،2مااععووه ماسووکاتلی و
روبینی در مااععه خود نشان دادند که این نوع سبک واعدینی بر روی عرحهای آینده و هویوت
اجتماعی نوجوانان بیش از سایر سبکهای واعدینی تأییر داشته است گرموی ،دروت ،اسوتقالل و
بخشش -که ابعاد اصلی واعدینی هستند -بر روی هویت اجتماعی نوجوانان تأییر گوذار هسوتند
این ابعاد در روابط صمیمی بایبات و اجرای اهداذ شخصی اهمیت زیاد دارند (همان)
فرضیهها:
 بین سبکهای مختلف واعدینی و ازخودبیگانگی نوجوانان راباه وجود دارد بین راباه واعدین -فرزندی وازخودبیگانگی نوجوانان راباه وجود دارد بین پیوستگی با خانواده و ازخودبیگانگی راباه وجود دارد -بین پایگاه ارتصادی – اجتماعی واعدین و ازخودبیگانگی نوجوانان راباه وجود دارد

1 Demanding ness
2 Esponsiveness
3 Authoritatian
4 Authoritative
5 Permissive
6 McShane & Schaefer McDaniel
7 Moscatelli & Rubini
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روش پژوهش
در این پژوهش از روش پیمایشی برای جمآآوری دادهها و اعالعوات اسوتءاده شوده اسوت
ابزار جمآ آوری اعالعات پرسشنامه خود گزارشی محقق ساخته بوده است آعءای بدست آمده
برای سبکهای واعدینی  0021است برای تعیین اعتبوار سوواالت پرسشونامه از اعتبوار صووری و
بوورای تعیووین پایووایی آنهووا از تکنیووک آعءووای کرونبوواا اسووتءاده شووده اسووت جامعووهی آموواری
دانشآموزان دختر دبیرستانهای نواحی دهارگانه شهر شیراز بوده است حجم نمونوه ماوابق بوا
روش نمونهگیری (عین )442-449 :5328 ،5با ضریل پایایی ،+ 4ضوریل اعمینوان  31درصود و
واریان

جمعیت  10-10درصد (فرض باالترین حد واریان

در جمعیت) برابر با  385نءر بوود

کووه در نهایووت بووا بررسووی و بوواز بینووی پرسشونامه ،تعووداد  322پرسشوونامه بدسووت آموود شوویوهی
نمونهگیری تصادفی دند مرحلهای بود در سوال تحصویلی  35-30کو دانوشآمووزان)دختور و
پسر) شهر شیراز برابر با  92513نءر بود در دهوار ناحیوه بوه تحصوی مشو ول بوودهانود (سوازمان
آموزش و پرورش فارس معاونت پژوهش و برنامه ریوزی منوابآ انسوانی ،گوروه عورح وبرناموه،
 ) 5335بر اساس جمعیت هر ناحیه سهمی از نمونه به نواحی اختصاد یافت سخ

در هر ناحیه

تعدادی از دبیرستان ها باور تصادفی انتخا و بور اسواس جمعیوت هور مدرسوه نیوز همننوان بوه
نسبت پرسشنامهها توزیآ شدند
تعریف متغیرها
سبک واعدینی ارتدارعلل :واعدینی که این اعگوی فرزند پروری را دارند بوه فرزنودان خوود
استقالل و آزادی فکری میدهند و آنها را تشویق میکنند و نوعی محدویت و کنترل را بر آنها
اعمال میدارند در خانوادههایی با واعدین مقتدر اظهار ن رها و ارتباط اخالری وسویآ در تعامو
کودک و واعدین وجود دارد و گرمی و صمیمیت نسبت به کودک در سا باالست (ماسن 1و
همکاران )5320 ،سبک واعدینی استبدادی :شیوه فرزند پروری استبدادی با ویژگویهوای توروآ
باال و پذیرش پایین مشخص شده است این واعدین روانین خود را به صورت انعااذ نا پوذیری
1 Lin
2 massen
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تحمی میکنند از ن ر تربیتی خشن و تنبیه گرند با رفتار بد مقابله میکنند و کودک بود رفتوار
را تنبیه میکنند ابراز محبت و صمیمیت آنها نسبت به کودکان در سا پایین است آنها امیوال
کودکان را در ن ر نمی گیرند و عقایدش را جویوا نمویشووند کودکوان دارای جنوین واعودینی
یبات روحی و فکری ندارد و خویشتن را بدبخت میپندارد آنهوا زود ناراحوت مویشووند و در
برابر فشارهای روانی آسیل پذیرند (هیبتی)5385 ،
سبک واعدینی سه گیر :این واعدین به صورتی افراعی نسبت به کودکوان خوود پوذیرش و
پاسخدهی دارند ،اما تورعی از کودکان خود ندارند (اشتاین برگ )5339 ،5و نسبت به آموزش
رفتارهای اجتماعی فرزند خود سه انگار هستند در این خانوادهها ن م و ترتیل و را نون کمی
حکمءرماست و پایبندی اعضا به روانین و آدا و رسوم اجتماعی بسیار کوم اسوت و هور کو
هر کاری که بخواهد میتواند انجام دهد
از خودبیگانگی .:از خود بیگانگی در ع ت به معنای جدایی از خود اسوت و در اصواالح بوه
وضعی اعالد میشوود کوه در آن ،انسوانهوا تحوت دیرگوی نیروهوای خوود آفریودهشوان رورار
میگیرند و این نیروها به عنوان ردرتهای بیگانه در برابرشان میایستند (کوزر)84 :5322 ،
یافتهها
با توجه به جدول ،1ضریل آعءای کرونباا برای مت یر سبک واعودینی کوه مقودار آن 0021
است نشان دهنده این امر است که پایایی گویههای این مت یر در حد باالیی است
جدول ( )9آزمون آلفای کرونباخ بر روی سبک والدینی

مت یر

تعداد گویه

ضریل آعءا کرونباا

سبک واعدینی

30

0021

1 Steinberg
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برای بررسی اعتبار همسانی درونی ،از ضریل همبستگی پیرسون استءاده شد جدول شوماره
 1نشان داد که راباه بین مؤعءههای بیگانگی با بیگوانگی در سوا معنوی داری  33درصود رابو
ربول است با توجه به آمارههای جدول ،عیف بیگانگی از اعتبار باالیی برخوردار است
جدول ( )2ماتریس همبستگی بین مؤلفههای از خود بیگانگی با از خود بیگانگی
بیگانگی کلی
بیگانگی کلی
بی ردرتی – بی معنایی

5

بیردرتی – بی

تنءر از

معنایی

خویشتن

** 293/0

** 843/0

** 930/0

5

** 492/0

** 538/0

5

** 439/0

تنءر از خویشتن
انزوا

انزوا

5
** p <0/05 * p <0/01

پیش از بررسی فرضیههای پژوهش به بررسی اعتبار سازه پرسشنامه سبک واعودینی پرداختوه
میشود برای این مقصود از تکنیک تحلی عاملی اکتشافی استءاده شده اسوت محاسوبت تحلیو
مؤعءه های اصلی سواالت سبک واعدینی نشان داد که اندازه "مقیاس کءایت نمونهگیری کوایزر
و مایر و اوعکین )KMO( "5برای سوالهای  30گانه سبک واعدینی برابور بوا  0/83اسوت و نشوان
دهندهی کءایت نمونههاست همننین مشخصهی آزمون کرویت بارتلت ،1برابر بوا ،1135/334
و از عحاظ آماری معنادار است ( )p=0/000که نشان میدهد تءکیک عام ها براسواس بارهوای
عاملی به درستی اجرا شده و بین عام ها همخوشانی وجود ندارد همننین مشوخص شود کوه در
مجموع  8عام راب تءکیک است که بیش از  11/4درصود ازکواریوان

سوبک زنودگی در 8

عام به ترتیل تبیین میشود

1 Kaiser Meyer Olkin measure of sampling adequacy.
2 Bartlett's test of sphericity.
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جدول ( )9آزمون بارتلت برای تفکیک ماتریس عامل
مقدار کایزرمایر-اوکلین

0/83

بارتلت

1135/334

درجه آزادی

431

سا معنی داری

0/000

فرضیه  :5بین سبکهای مختلف واعدینی و ازخودبیگانگی نوجوانان راباه وجود دارد
با توجه به جدول  ،4بیشترین همبستگی بین مت یر سبک واعدینی ارتدار علل با مت یر از خود
بیگانگی بوده است با مقدار ضوریل همبسوتگی  -0/311و سوا معنوی داری  P<0/01جهوت
راباه این مت یر با مت یر وابسته منءی و شدت راباه نسبتاً متوسط بوده است به عبارت دیگور هور
ده سبک واعدینی ارتدارعلل تر باشد ،فرزندان کمتر ددار از خود بیگانگی مویشووند دوموین
همبستگی بین مت یر سبک واعدینی سوه گیور و از خودبیگوانگی بوا مقودار ضوریل همبسوتگی
 -0/545و سا معنی داری  P<0/05برای راباه این مت یر با مت یر وابسته منءی و شودت راباوه
ضعیف بوده است بین سوبک واعودینی اسوتبدادی و از خودبیگوانگی راباوه معنویداری وجوود
ندارد
جدول ( )4رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و از خود بیگانگی نوجوانان

ازخودبیگانگی

ضریل همبستگی r

سا معنی داری ()sig

سبک واعدینی ارتدارعلل

**-0/311

0/000

سبک واعدینی استبدادی

-0/083

0/534

سبک واعدینی سه گیر

*-0/545

0/05

سبک واعدینی

** p <0/05; * p <0/01

فرضیه  :1بین راباه واعدین -فرزندی وازخودبیگانگی نوجوانان راباه وجود دارد
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با توجه به جدول  ،1بین دو مت یور راباوه واعودین-فرزنودی و از خودبیگوانگی راباوه معنوی
داری وجود ندارد ،زیرا  P>0/05بوده است
جدول ( )5رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و از خود بیگانگی نوجوانان
از خودبیگانگی

ضریل همبستگی r

سا معنی داری ()sig

راباه واعدین-فرزندی

0/011

0/353

فرضیه  :3بین پیوستگی با خانواده و ازخودبیگانگی نوجوانان راباه وجود دارد
با توجه به جدول  ،9همبستگی بین مت یر پیوستگی با خوانواده بوا مت یور از خوود بیگوانگی بوا
مقدار ضریل همبستگی  -0/350و سا معنیداری  P<0/01جهت راباه ایون مت یور بوا مت یور
وابسته منءی و شدت راباه نسبتاً متوسط بوده است به عبارت دیگر هر ده پیوستگی بوا خوانواده
بیشتر باشد ،فرزندان کمتر ددار از خود بیگانگی میشوند
جدول ( )6رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و از خود بیگانگی نوجوانان
ازخودبیگانگی

ضریل همبستگی r

سا معنیداری ()sig

پیوستگی با خانواده

-0/350

0/000

جدول  2به بررسی تأییر مت یرهای مستق مورد مااععه بر از خودبیگانگی نوجوانان پرداختوه
است با توجه به نتوای جودول مهمتورین مت یوری کوه توانسوته اسوت بیشوترین ت ییورات ازخوود
بیگانگی نوجوانان را تبیین کند ،سبک واعدینی ارتدارعلل بوده است ایون مت یور بوه تنهوایی 51
درصد ت ییرات مت یر وابسته را توضی داده است مقدار  F =11/59در سا بیش از  33درصود
( )Sig =0/000نشان دهنده ی مناسل بودن مدل رگرسیونی بوده است این مودل بوا داشوتن سوه
مت یر سبک ارتدار علل ،استبدادی و نهایتاً تعلق به خانواده بر روی هم توانسته است که نزدیک
به  13درصد ت ییرات ازخودبیگانگی نوجوانان را تبیین کند
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جدول ( )7متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون برای تبیین واریانس از خود
بیگانگی جوانان
مراح ورود

مت یر

مت یرها

R

1

R

مقدار
F

Sig
F

Beta

T

Sig.
T

اول

سبک ارتدارعلل

0/000 -4/288 -0/183 0/000 11/598 0/513 0/335

دوم

سبک استبدادی

0/000 -4/995 -0/122 0/000 32/930 0/533 0/449

سوم

تعلق به خانواده

0/005 -3/114 -0/520 0/000 13/443 0/119 0/421

بحث و نتیجه گیری
یکی از گروههایی که در جهت هویتیابی و باز توعید آن به جد تالش میکننود ،نوجوانوان
هستند به باور بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان دوره نوجوانی دورهی هویت یوابی اسوت
خانواده به عنوان یکی از زیربنایی ترین و اساسی ترین سوازمان تعیوین کننوده هویوت نوجوانوان
محسو میشود مااععات نشان میدهود سوبکهوای واعودینی در عملکورد سواعم و سوازگاری
فرزندان نقش مهمی را ایءا میکند بامریند براساس پژوهشهایش سه شیوه فرزند پروری سوه
گیرانه ،مقتدرانه و مسوتبدانه را تشوخیص داد (بورک بوه نقو از سوید محمودی )5389 ،در ایون
پژوهش پدیده بیگانگی مورد بررسی رورار گرفوت ازخودبیگوانگی از مسوائ روحوی و روانوی
جدی است که میتواند تبعات اجتماعی غیر راب انکاری برای فورد و جامعوه داشوته باشود ایون
پدیده در دهه های اخیر مورد بررسی ررار گرفته اما آننوه کوه توازگی ایون پوژوهش را آشوکار
میسازد ،بررسی آن در پرتو سبک های واعدینی است ،بورای ایون مااععوه نوجوانوان دبیرسوتانی
انتخا گردیدند پ

از بررسی ن ریههای موجود ،داردو ن ری مبتنوی بور سوبک واعودینی

عراحی شد برای بررسی راباه این مت یر با از خودبیگانگی دانوشآمووزان دبیرسوتانهوای شوهر
شیراز 385 ،نءر از دانش آموز از نواحی دهارگانه شیراز به شیوهی نمونوهگیوری تصوادفی دنود
مرحله انتخا شدند و به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه اعالعات مورد نیاز را در موردراباوه
بین سبکهای واعدینی و ازخودبیگانگی آنها استخراج گردید دیزعندز ( )1000نشان داده است
که کودکان واعدین مقتدر ،ساوح باالتری از خود مختاری را نسبت به فرزندان واعودین مسوتبد
و سه گیر از خود نشان دادهاند و این تقریبا با پژوهش انجوام شوده هوم سوو اسوت کوه هردوه
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نوجوانان دارای واعدینی با سبک ارتدارعلل بیشوتری باشوند میوزان ازخودبیگوانگی آنهوا کمتور
است بین پایگاه ارتصادی – اجتمواعی واعودین و ازخودبیگوانگی نوجوانوان راباوه معنوی داری
وجود نداشت در مجموع این پژوهش نشان داد که مهم ترین عام در کاهش ازخودبیگوانگی
نوجوانان سبک ارتدار علبی واعدین است و سبکهای دیگور ماننود سوه گیوری تاحودودی در
کاهش ازخودبیگانگی مویر است ،اما سبک اسوتبدادی نوه تنهوا باعوز کواهش ازخودبیگوانگی
نوجوانان نشده بلکه خود در مراحلی تشدید کننده آن است بنوابراین در صوورتیکه بخوواهیم از
میزان ازخودبیگانگی نوجوانان خود بکاهیم باید به جای راحت گذاشتن آنها و سه گیوری در
برابر نوجوانان و یا سخت گیریهای بی مورد نسبت به آنها به روش ارتدارعلبانه نسوبت بوه آنهوا
رفتار و سعی در پاسخ گویی به نیازهای نوجوانان خود باشیم با ایون حوال ،نتوای ایون پوژوهش
عزوم تدوین برنامههای آموزش خانواده را بورای مسویوالن روشون تور سواخت برناموههوایی کوه
واعدین را با ابعاد مختلف شیوههای فرزندپروری و آیار و پیامدهای آن آشنا کند ،و با توجوه بوه
مزایای سبک فرزندپروری مقتدرانه ،بر آموزش و تروی آن تاکید بیشتری نماید
منابع

 -5احدی ،حسن و جهرمی ،فرهاد؛ روانشناسی رشد نوجوانی ،بزرگسواعی(جوانی ،میانسواعی،
پیری) ،تهران ،انتشارات جیحون5382 ،
 -1آندره ،میش ( )5314جامعه شناسی خانواده و ازدواج تهران صص80-85 :
 -3بوورگ ،عوووراای ( .)1005روانشناسووی رشوود (از عقوواح تووا کووودکی) ،متوورجم :یحیووی سووید
محمدی ،تهران5389 ،
 -4بشیری گیوی ،حسین ،عبداعحسین ،کالنتری ،سهیال ،غالمی شهسووارعو(" )5335بررسوی
جامعه شناختی عوام فرهنگی و اجتماعی مویر بور ازخودبیگوانگی اجتمواعی شهرنشوینان
شهر گیوی" مجله مااععات توسعه اجتماعی ایران ،سال دهوارم ،سوال سووم ،صوص-93:
13
 -1ساروخانی ،بارر ( )5323مقدمهای بر جامعه شناسی خانواده ،تهران ،سروش ،دوا سووم،
د48
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 -9خلیلووی فر،مینووا سوولاانعلی ،کاظمی حجووت ای ،جاویوودی(" )5335مااععووه تووایی سووبک
فرزندپروری واعدین بر سبک جهوت گیوری موذهبی در دانوش آمووزان پایوه سووم دروره
متوساه شهر شیراز" پژوهش نامه تربیت تبلی ی ،سال اول ،شماره اول ،صص18-23:
 -2خوئی نژاد ،غالمرضا علیرضا ،رجائی ،تکتم ،محل راد( " )5389راباه سبکهای فرزنود

پووروری ادراک شووده بووا احسوواس تنهووایی نوجوانووان دختوور" دانووش و پووژوهش در
روانشناسی،شماره  34صص29-31 :
 -8رجبی ،محمود ( )5380انسانشناسی ،دا اول ،روم :مؤسسوه آموزشوی و پژوهشوی اموام
خمینی (ره)
 -3زیناعی،ع وحدت ،ر  ،رره دینگه ،ا ( " )5383راباه سبکهای واعدینی با استعداد اعتیواد
در فرزندان" ،فصلنامه خانواده پژوهی ،سال  ،9شماره  ،13صص339-311 :
 -50کلوودی ،ع و ج صووءی پووور ( " )5385تحلی و جامعووه شووناختی از خودبیگووانگی درمیووان
دانشجویان دانشگاه تهران" ،پژوهشنامه علووم انسوانی دانشوگاه شوهید بهشوتی ،شوماره31،
صص 523-543
 -55عریضی ،حمیدرضا ،اشرذ ،کاظمی( " )5382بررسی راباه بین سوبک واعودین موادر بوا
اعگوی مصرذ سیگار در دانش اموزان" فصلنامه روانشناسی  -انجمن ایرانی روانشناسی،
سال  ،51شماره ،5صص504-558 :
 -51عباس زاده ،محمد ،محمدبارر علیزاده ردم ،رضا اسالمی بنا (" )5330بررسی راباه بوین
سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی" مااععوات و تحقیقوات اجتمواعی ،دوره اول ،شوماره
یک ،صص541-521:
 -53ماسن ،پاول هنری؛ کیگان ،جروم؛ هوستون ،آعتاکارول؛ کانجر ،جوان جوین وی ()5320
رشد و شخصیت کودک ترجمه مهشید یاسایی ،تهران :مرکز نشر

 -54هیبتی ،خلی (" )5385بررسی شیوههای فرزند پروری واعودین و راباوه آن بوا شویوههوای
مقابله با استرس دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستانهای رشد زرران" پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
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) روان شناسی رشد سوءر پور مواجرای کوودک ترجموه مهورداد1000( پاول اس، کاپالن-51
 تهران خدمات فرهنگی رسا،فیروزبخت
، ترجموه محسون یالیوی،) زندگی و اندیشوه بزگوان جامعوه شناسوی5322(

 عوئی، کوزر-59

84 د،5322 ، دا اول، علمی،تهران
" )5330(  منوا و ایورج مورادی، صومدزاده، ریتوا، عیاروت، محمد ابوراهیم موداحی، مداحی-52
 دوره، مجله روانشناسوی سوالمت،"بررسی تعام رفتار سازشی و شیوههای فرزندپروری
93 -43  صص،5  شماره،5
) "شیوههای فرزندپروری و سازگاری اجتمواعی5330(  سروش، مهرداد؛ فتحی، نوابخش-58
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