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 چکيده
اضطراب و  فرزندی ، -ارتباط پدر و مادر، فرزندی  – والد ی رابطه هدف پژوهش حاضر بررسی

 100این پژوهش از نوع مطالعه همبستگی است. بدین منظور  در دانش آموزان دختر بود. خشم

به روش نمونه گیری خوشه ای گمیشان شهرستان دخترانه  یهادانش آموزان دبیرستان  نفر از

،  (1964برن،  هیل بی )آلفردفرزند  - والد روابط چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های

داده  پاسخ دادند. (1983سپیلبرگر،حالت ) –صفت خشم و مقیاسپنهان  –مقیاس اضطراب آشکار 

 پدر و مادر ی ها با روش همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین رابطه

. همچنین رابطه ی پدر و داردفرزندی و اضطراب آشکار و پنهان رابطه منفی معنی داری وجود  -

فرزندی و کنترل خشم، خشم درونی و خشم بیرونی مثبت و معنی دار بود. براساس این  -مادر

فرزندی نقش مهمی در  -، رابطه پدر و مادرفرزندی – والد ی رابطهنتایج می توان گفت که 

کرده اند که یکی از بسیاری از روانشناسان تاکید  پیشگیری از اضطراب و خشونت فرزندان دارد.

 .وجوه مهم تربیتی در محیط خانوداه صمیمیت و گرمی روابط خانواده بین والدین و فرزندان است

محبت و مهر ورزی، تایید و تالش و کوشش برای درک رفتار کودک از جلوه های پذیرش به شمار 

می روند. والدین پذیرا، به هنگام تربیت فرندان و کاربرد شیوه های انضباطی بیشتر مسائل را 

نی توضیح می دهند، واژه های خوبی که جنبه تشویقی دارند به کار می برند و به ندرت از تنبیه بد

استفاده می کنند. و والدینی که کودکان را طرد می کنند، نگرش منفی خود را از طریق سردی 

 می اظهار که مطالعاتی رفتار، عدم تایید، خودخواهی و رفتارهای غیر قابل انعطاف نشان می دهند.

 ش میکاه و نوجوانان کودکان علیه را آمیز خشونت والدین رفتارهای فرزندپروری های شیوه کنند

 فرزندان عمل با همخوان و شده مناسب مهار ، باثبات تنبیه که دارند تأکید نکته این بر دهد،

بنابراین می توان با آموزش صحیح  دهد. کاهش را رفتارها این تواند می«  قاطع »والدین  توسط

اضطراب  عاری از خشونت و و ، گرمصمیمی یمهارت های فرزند پروری به والدین می توان محیط

 .ایجاد کردها را در خانواده 

 .فرزندی، اضطراب، خشم -جوعاطفی خانواده، ارتباط پدر و مادر اژگان کليدي:و 

 
 

 

 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
وم

س
)

 

ره 
ما

ش
11  /

ییز
پا

  6
13

9
 

ص
 /

 
811- 

681
  

  نازمحمدکر

 ایران-، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساریتربیتی  روانشناسیدانشجوی دکتری 

 
  نام نویسنده مسئول:

 نازمحمدکر

با اضطراب و خشم در دانش آموزان فرزندي  – والد ي رابطه

 گميشانمتوسطه شهرستان  عدختر مقط

http://www.rassjournal.ir/


 168  -181  ، ص1396 پاییز، 11رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مقدمه
 در شوند. رشد آن بازداری یا کودک شخصیت رشد تسهیل باعث می توانند که است متعددی عوامل میان در عامل ترین مهم ،1هخانواد

گیاگاز و گلو، کولیوسی،  می گیرد) قرار تأثیر تحت فرهنگ و اطراف محیط خانواده، مراقبان، مانند محیطی عوامل طریق از کودکی اوایل

 مراقبان اولیه با قوی ی رابطه و حمایتی محیطی های محرک به کودکان در بهینه رشد (.پور ؛ به نقل از اصلی 2012 2سیدیروپولو فاهانتید،

 با آنان اجتماعی تماس های کیفیت و و شدت مدت فراوانی، به حدودی تا والدین تأثیر میزان (.2001، 3اسکوریدارد ) بستگی والدین مانند

 و نیستند نزدیك خود فرزندان به که والدینی از بیشتر هستند، نزدیك خود عاطفی به فرزندان لحاظ از که والدینی. است مرتبط فرزندانشان

می  ایمنی احساس بیشتر هستند، فرزندان راضی خود ازدواج از والدین که هنگامی .می گذارند تأثیر فرزندان بر ندارند، روابط چندانی آنها با

؛ 2001می گردند )رایس،  رفتاری مشکالت و ناامنی اضطراب، پرخاشگری، اغلب دچار کودکان زناشویی، اختالفات وجود صورت در ولی کنند

 (.1386ترجمه ی فروغان، 

 حمایت ایهمحیط  از عمدتاً می گذرانند، نامناسب های را در خانواده زندگی شان اول بخش که کودکانی دهد می نشان مطالعات

 هیجانی مشکالت و رفتارهای ضداجتماعی فعالی، پرخاشگری، بیش: شامل رفتاری مشکالت خطر معرض در بیشتر و محروم هستند کننده

 دارند قرار وستیپ مشکالت و دندان، و دهان اختالالت خونی، کم: مانند مشکالت جسمانی و هیجانی، تنظیم عدم و افسردگی اضطراب، مانند

 (.1391ارفعی و همکاران،  صدیقی )

 بسیار منتشر ساساح یك اضطراب  .تاثیر می پذیرد که از جو عاطفی خانواده جوانی و نوجوانی دوران شایع اختالالت از یکی اضطراب

 درآسیب ار ای عمده نقش اضطراب .گردد می همراه جسمی، احساس های از تا چند یا یك با که است دلواپسی اغلب مبهم و ناخوشایند

 (.1390عمر بر عهده دارد ) یزد خواستی،  سنین تمام در رشد فرآیند در مهمی نقش و کند می روانی بازی شناسی

 عکس حالت، اضطراب. 6صفت اضطراب و 5حالت اضطراب: است شده تمایز قایل اضطراب نوع دو ( بین1988)نقل از کینگ،  4اسپیلبرگر

 و شدت از نظر هم که است، شده تعریف زودگذر و ناپایدار وضعیت یك عنوان به اضطراب نوع این. است ای یا لحظه موقتی هیجانی العمل

 را فرد آمادگی که شود، می محسوب فرد دیرپای ویژگی عنوان به صفت، اضطراب اما. است متفاوت مختلف، های زمان در نوسان نظر از هم

 مختلف، طرق به دارند آمادگی هستند، صفت اضطراب از باالیی سطح دارای که کسانی .کند می  فراهم ها موقعیت اکثر در شدید واکنش برای

 موقعیتی متغیرهای نقش از گذشته. برند می سر به اضطراب وضعیت در اوقات اغلب و کنند برداشت تهدید عنوان به را خطر بی های موقعیت

 بر .باشد داشته فرزندان صفت اضطراب در شکل گیری عمده ای جوعاطفی خانواده و ارتباط والدین نقش رسد می نظر به اضطراب، بروز در

 الیبل و داتون و کلونسکی مثال عنوان به. مرتبطند هم به فرزندان هراس و اضطراب با فرزندپروری های شیوه شده، انجام پژوهشهای اساس

 گرانه ای سلطه انطباقی قوانین از و توجه هستند بی و طردکننده دارند باالیی اجتماعی اضطراب که دانشجویان دختر پدران که اند داده نشان

 رئیسی، از نقل ؛1990الیبل، و داتون کلونسکی و) هستند کننده حمایت حد از بیش یا و توجه بی بسیار یا آنها مادران و کنند می استفاده

1383.) 

فرزندان  با الدینو نامطلوب ارتباط و ناسالم و ساختار دار مشکل های خانواده حاصل می باشد که خشونتیکی دیگر از مشکالت رفتاری 

 با اولیا ناسالم ابطهر و مادر و کالمی پدر و فیزیکی های خشونت پدر، اعتیاد مانند استرس زا، محرک یك معموالً ها خانواده این در و است

 متحده ایاالت در نیروا ملی سالمت مؤسسه تحقیقات (.1987وهمکاران،  مایکل)وجود دارد آن امثال و فرزندان با های رابطه شیوه فرزندان،

 آمیز خشونت و خشن انجام رفتارهای احتمال ، بودن گرفته قرار غفلت و آزارجسمی سوء مورد والدینشان جانب از که دهد کودکانی می نشان

  .( 1380 فراهانی،) است زیاد بوده خیلی آنها در

 بر آید می ظرن به که است عواملی والدین از  فرزندپروری های شیوه. دارند نقش کودکان به نسبت  خشونت بروز در زیادی عوامل

 و اجتماعی یفرد تربیت در را خاصی های شیوه ای خانواده هر .باشد داشته مؤثری نقش جامعه در کودکان علیه افزایش خشونت و کاهش

هادی و همکاران، ت)اقتصادی وغیره اس سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عوامل جمله از عوامل مختلف، از متأثر گیرد، می کار به خویش فرزندان

ز این اطالعات پروری شده اند. ا، منجر به شکل گیری چارچوب ها یا الگوهای خاص فرزند 1975تا  1925مطالعات بین سال های (. 1993

آسان گیری و ثبات و یا عدم ثبات در به کارگیری روش های  -تگیریطرد، سخ -پژوهشی، سه بعد اساسی و کلیدی ناشی شده است: پذیرش

  انضباطی.
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اده بین والدین و انوبسیاری از روانشناسان تاکید کرده اند که یکی از وجوه مهم تربیتی در محیط خانوداه صمیمیت و گرمی روابط خ

کوشش برای درک  تالش و (. محبت و مهر ورزی، تایید و 1991، ؛ فرانز، مك  کللند و واین برگر1990، ؛ کندل1964بکر،  ) فرزندان است

سائل را توضیح طی بیشتر مرفتار کودک از جلوه های پذیرش به شمار می روند. والدین پذیرا، به هنگام تربیت فرندان و کاربرد شیوه های انضبا

دینی که کودکان را طرد می دهند، واژه های خوبی که جنبه تشویقی دارند به کار می برند و به ندرت از تنبیه بدنی استفاده می کنند. و وال

وه های . اتخاذ شیمی کنند، نگرش منفی خود را از طریق سردی رفتار، عدم تایید، خودخواهی و رفتارهای غیر قابل انعطاف نشان می دهند

رخاشگرانه، نافرمانی پذیرش، به رفتارهای پ پذیرش، خود مسئولیتی و خود نظم دهی را در کودکان پرورش می دهد. اما عدم تربیتی مبتنی بر

 بازدارنده عامل یك هم و ایجادکننده یك عامل هم والدین فرزندپروری های شیوه (.1964و مقاومت در برابر مرجع قدرت منجر می گردد)بکر، 

 شیوه بر اثر ماعیاجت ضد رفتارهای اند داده نشان که مطالعاتی. نوجوانان است و کودکان علیه خانگی خشونت نظیر ضد اجتماعی رفتارهای

مونت مایور، مز و دارند )آدا تأکید گیر سهل و استبدادی) فرزندپروری های بر شیوه بیشتر یابند، می افزایش نامتناسب فرزندپروری های

 را کودکان لیهع را ضد اجتماعی رفتارهای و خانگی خشونت بروز احتمال مغشوش، و ثبات بی گیرانه، سهل فرزندپروری های شیوه(. 1988

 نوجوانان و کودکان یهعل را آمیز خشونت والدین رفتارهای فرزندپروری های شیوه کنند می اظهار که دیگر، مطالعاتی سوی از. دهد می افزایش

 تواند می«  قاطع »والدین  توسط فرزندان عمل با همخوان و شده مناسب مهار ، باثبات تنبیه که دارند تأکید نکته این بر دهد، کاهش می

 (.1998ونت مایور،م ؛ به نقل از آدامز و 1990؛ مسنر و کرن، 1987: کرونکویچ و گیردان، 11994دهد)دنتون کاسپف،  کاهش را رفتارها این

 آینده در افراد صیتبر شخ ، نهایت در و انتظارات عملکرد، رفتار، بر طوالنی تربیتی والدین اثرهای های روش که دهند می نشان ها پژوهش

 مانع کند، وجود برازا کودک دهند نمی که اجازه والدینی. شوند می کودک خالقیت و پیشرفت مانع و دیکتاتور گیر سخت والدین دارند. مثالً

شد)مهرابی زاده هنرمند  خواهند پرخاشگر و آزرده روان آینده افرادی در کودکان قبیل این ، نتیجه در و شوند می او استعدادهای بالقوه بروز

. است«بامریند» گرفته نشأت آنان های خانواده و کودکان مطالعات روی از فرزندپروری های شیوه در معاصر تحقیقات (.1379و همکاران، 

. است متمرکز وت،متفا اعمال فرزندپروری ترکیب روی بر که است شده بنا شناسی رویکرد تیپ یك روی بر فرزندپروری از بامریند استنباط

 در چگونگی ییراتیتغ( سرپرستی و نظارت بالغانه، های بودن، درخواست درگیر بودن، گرم مانند) فرزندپروری عناصر اصلی ترکیب در تفاوت

 (.1997کند)دارلینك و استنبرگ ؛ به نقل از گالسکو،  می ایجاد والدین تأثیر به کودک های پاسخ

 صدرالسادات .ستاقتدارگرا تربیتی شیوه به مربوط رفتاری کمترین مشکالت(  1384)  دیگران و رحمانی فرناز تحقیق اساس نتایج بر

 دارد. بررسی جودو داری منفی معنی رابطه کودکان، رفتاری اختالالت با والدین اقتدار منطقی فرزندپروری شیوه بین(  1384)  دیگران و

 تایید است. را ضطرابیا اختالالت دچار فرزندان در فرزندپروری فرزندان و ادراک اضطراب و والدینی رفتار رابطه به مربوط تحقیقات پیشینه

 ازگاری فردیبا س خانواده اعضای عاطفی جو بین رابطة عنوان با در پژوهشی(  1382)  پاشا و ییالق شهنی وند، نورالدین محبی

 و آوردند دست به نامبرده بین متغیرهای معناداری رابطه مسجدسلیمان، پسرانة آموزان دبیرستان های دانش تحصیلی عملکرد و اجتماعی

تحصیلی  عملکرد و اجتماعی فردی سازگاری بینی در پیش آنها تك تك نقش از خانواده عاطفی جو متغیرهای نقش مجموع که شد مشخص

 متغیر با نیتام و احساس مشترک های تجربه کردن، تأیید کردن، محبت عاطفی متغیرهای جو های حیطه بین از .است بیشتر آموزان دانش

 مشترک های تجربه جودو بین آنها از و دارند معنادار رابطة اجتماعی سازگاری های مؤلفه از به عنوان یکی آموزان دانش اجتماعی های مهارت

 نشان(  1378 ) گلچین مهری تحقیقات همچنین، .بود نش آموزان دا اجتماعی های مهارت کنندة بینی بهترین پیش والدین و فرزندان بین

  .شود می مشاهده کمتر نوجوانان در پرخاشگری به تمایل باشد، تر مطلوب و بهتر خانواده عملکرد سطح که هرچه داد

 و اطالعات ة پردازش نحو بر خانوادگی روابط تأثیر عنوان با ای مطالعه در ،(2009) 7همکاران و بر اساس پژوهش های خارجی، سنت

 با غیرمستقیم طور به ناایمن والدینی روابط بین وجود که کردند مشخص اول پایة آموزان دانش نفری 210 نمونة یك آموزشگاهی سازگاری

ناسازگاری  افزایش وضعیت این که دارد رابطه همساالن مرتبط با آور استرس وقایع در اطالعات منفی پردازش و تحصیلی ضعیف پیشرفت

 .کند می بینی پیش را یکساله دورة یك طی در کودک

 اجتماعی راباضط خصوصاً اختالالت اضطرابی، با بزرگساالنی که بود آن از حاکی ( 2007)  همکاران لیب و پژوهش نتایج همچنین

 در چه و تنها چه تیتربی این ویژگی های دوی هر.  اند معرفی کرده گر حمایت بیش یا طردکننده عنوان به را والدینشان گذشته، به باتوجه

 والدینی باالی دطر چنانچه. باشند داشته نقش اجتماعی، های موقعیت و میان فردی تعامالت به مربوط بعدی مشکالت در است ممکن ترکیب،

 است. شده همراه فرزندان، اجتماعی اضطراب یافته افزایش های نرخ با معناداری طور به باالی آنها، حمایتی بیش و

                                                           
7- Sonnette  
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. است شده اههمر افسردگی و اضطراب باالی سطوح با والدین منفی رفتارهای که است پیشنهاد شده راپی، توسط گسترده، مروری در

 مشکالت نکرد درونی خطر رشد است ممکن حد از بیش حمایت و هیجانی گرمی فقدان طرد، که کنند می پیشنهاد شواهد عالوه برخی به

 (.2006ومه و همکاران، ؛ به نقل از رولوفر، مسترز، ه2003کند )موریسو میسترزو وندن برگ،  بیشتر را کردن بیرونی و( افسردگی و اضطراب )

 فراوان و شدیدتر لدینوا سوی از تنبیه اجتماعی،اضطراب  با افرادی در که رسیدند نتیجه این به تحقیقی در(  2004)  همکاران و بندلو

 ویژگی با فرادیا را مادرانشان و کردند مشخص باالتر مراقبت و محبت عدم و سلطه گری حوزه در را پدرانشان آنها است، شده گزارش تر

 -پذیرش ادراک به وطمرب تحقیقات مثال، برای بود. ناکافی آنها و مراقبت عشق و کردند می محدود را آنان خودمختاری دانستند که می ضعیف

نند )سیگیواند و ک می ادراک کننده طرد بیشتر را خود مادران و پدر اضطرابی، های اختالل دچار کودکان که است داده نشان والدین طرد

 خود عامالتت در بیشتری و پذیرش مالیمت مضطرب، کودکان مادران به نسبت غیرمضطرب کودکان مادران دیگر طرف (. از1996همکاران، 

 مغایری نتایج غیربالینی جمعیت های در مطالعات که است حالی این در. (2010؛ ریتمن و آسف، 1999دارند )والی و همکاران،  کودک با

اما  یافتند، سهمدر سنین کودکان در اضطراب پیش بینی برای عامل مهمترین را والدین طرد ( 1999) همکاران و گرونر .کرده اند گزارش

 را والدینی ذیرشپ و مالیمت(  1998مرکل باخ )  و موریس بررسی های که حالی در. نیاوردند دست به مالیمت و پذیرش مورد در رابطه ای

 )به نقل از، اسماعیل پور(. می دهد نشان والدین طرد از مؤثرتر

فرزندی، نزاع های زناشویی و سازگاری دختران را مورد برسی قرارداد. نمونه پژوهش  –( در پژهشی، رابطه پدر و مادر 1994)8متسون

خانواده بهنجار برگزیده شده بودند. برای بررسی میزان پذیرش یا طرد دختران توسط پدر  65ساله بود که از  11تا  8ین و دختران شامل والد

به عالوه، دختران مقیاس های جداگانه ای را که به سنجش رد مطالعه قرار گرفتند. و مادر، هم والدین و هم دختران از طریق پرسشنامه ای مو

برخی از متغیرهای شخصیتی و خود اثربخشی اختصاص داشتند تکمیل کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که طرد شدن توسط والدین با 

 ثر بخشی پایین رابطه مثبت وجود دارد.عزت نفس منفی و انتظارات خود ا درونگری، اضطراب، پرخاشگری، افسردگی،

ناشی از عدم  سال بود نشان داد که چگونه اضطرابی که 18تا  15که محدوه سنی  بیمار 102در مورد  نتایج پژوهشی در انگلستان

آماده آماده می  ارضای روابط عاطفی در سال های اولیه رشد است، کودک را برای بروز واکنش های ضد اجتماعی در برابر فشار های بعدی

رضای کودک از سازد. بیشتر اضطراب های این کودکان از ناحیه ی محرومیت مادری بوده است، بیشتر شواهد حاکی از آن است. که عدم ا

بالبی، ) ددلحاظ مهر و محبت، عوارض شدید روانی و یا دست کم کژ خویی و بی عاطفگی کودک را در سال های بعدی رشدی موجب می گر

  .(1355ابت، ترجمه ث

 سالمتی همچنین و با همساالن کودکان متقابل ارتباط روی بر زناشویی اختالفات تأثیر عنوان با ی پژوهش در(  1993) 9گاتز و گاتمن

نظر  از که دارند فرزندانی برند، می کار به ای خصمانه های شیوه خود های تعارض حل برای که که والدینی رسیدند نتیجه این به آنها،

 حل از لحاظ عاطفی از و بودند عصبانی افرادی کودکان این پدران وقتی نظر آنها به هستند اجتماعی ضد رفتار های نشانه دارای معلمانشان

 آنها کلی طور به. کردند می اجتماعی توصیف انزوای دارای و مضطرب افرادی را معلمان کودکانشان گرفتند، می فاصله زناشویی تعارض

( ساختارها و ها محدودیت ضعیف اجرای و عالقگی، عصبانیت بی ) سرد فرزندپروری های شیوه داشتند، آشفته که ازدواج هایی زوج دریافتند

 پرخاشتر بودند، و تر ناراحت ها بچه سایر از و دادند می نشان از خود زیادی روانی فشار والدین این کودکان نتیجه در و گرفتند کار می به را

 .دادند می خود نشان از منفی های تعامل همساالن با بازی در عالوه به

العه شش ساله برروی پژوهش ها نشان داددند که اکثر کودکان مسئله دار و ناسازگار دست پرورده والدین ناسازگارند.یافته های یك مط

ردند ، در خانواده بعاطفی و رفتاری رنج می کودکانی که مادران آشفته و نابسامان داشتند ازمشکالت  66/0خانوداه نشان می دهد که  693

مسائل عاطفی بودند،  کودکان مشکل داشتند. و در خانواده هایی که هم پدر و هم مادر در گیر 47/0هایی که فقط پدران مسئاله دار بودند، 

 (.1987)پارکر،  ار مشکالت هیجانی و رفتاری بودندکودکان گرفت 72/0

 جو بین رابطة تا تاس آن بر پژوهش این امنیت روانی فرزندان، در آن بر عاطفی حاکم فضای و خانواده مهم نقش به توجه با بنابراین

سهم هریك  ؛ ودهد قرار بررسی مورد راهای گمیشان  دبیرستان سوم چهارم پایه دختر آموزان دانشدر  و خشم اضطرابرا با  عاطفی خانواده

 مشخص کند.م مولفه های اضطراب و خش فرزندی در پیش بینی –فرزندی و مادر -پدرخانواده رابطه  عاطفی جو از متغیرهای

 :است تدوین قابل زیر های فرضیه الذکر فوق مطالب به با توجه لذا

کنترل خشم(  اضطراب )اضطراب آشکار و اضطراب پنهان( و انواع خشم )خشم حالت، خشم صفت و، فرزندی – والد ی رابطهبین  -1

 وجود دارد.معناداری رابطه 

 رابطه وجود دارد.شم انواع خشم )خشم حالت، خشم صفت و کنترل خ و اضطراب انواع و فرزندی –مادرو  پدر روابطبین  -2

                                                           
Matteson-8 

Gottman & Long-9 
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 خشم خشمگینانه، بروز ) احساس پنهان( و مولفه های خشم آشکار، اضطراب با اضطراب )اضطراب فرزندی –پدر و مادر روابطبین  -3

 رابطه معناداری وجود دارد.( بیرونی، خشم درونی فیزیکی، خشم کالمی، خشم

 پیش بینی می کند. ( رااضطراب )اضطراب آشکار و اضطراب پنهان فرزندی، – والد ی رابطه -4

 (درونی خشم بیرونی، خشم ی،فیزیک خشم کالمی، خشم بروز خشمگینانه، احساس)  خشم های فرزندی مولفه –مادر و پدر روابط -5

 را پیش بینی می کند.

 

 طرح پژوهش. 2
 الف. جامعه آماري و روش نمونه گيري

ان های دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم دبیرست کلیه جامعه آماری پژوهش مشتمل برروش پژوهش حاضر، پیمایشی است و  

نمونه  وهش به روشنه پژنفر به عنوان گروه نمو 100 از میان دانش آموزان این مدارس، .بوده اند 95-94در سال تحصیلی  گمیشانشهرستان 

 ، سه دبیرستان شانگمیبه طوری که ابتدا پس از انتخاب دبیرستان های پنج گانه دخترانه شهر  انتخاب شدند؛گیری خوشه ای چند مرحله ای 

یك  ؛دوم تجربی یهپا یك کالس سوم وپایه یك کالس  ؛انسانی پایه دوم سوم، یك کالسپایه کالس ) دو کالس  دو از هر دبیرستان انتخاب و

مقیاس  ،ندفرز والد روابطهای  از دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامهدر جمع شش کالس  دوم خیاطی(پایه کالس 

 بین آنها توزیع و جمع آوری گردید. اسپیلبرگر حالت –صفت خشم و مقیاس پنهان اسپیلبرگر –اضطراب آشکار 

 

 ابزارهاي اندازه گيري. 3

 : فرزند  والد روابط مقياس( الف
 و پدر عامالتت در میزان مهرورزی سنجش منظور به ( 1381 همکاران، و حقیقی از نقل به 1964) برن هیل بی آلفرد را مقیاس این

 کردن، تشویق دن،دا هدیه مشترک، های تجربه تأیید کردن، نوازش، محبت،:  شامل مقیاس خرده 8 دارای ساختند. این مقیاس فرزندی  مادر

به  فرد های پرسش. است پرسش دو برگیرندة در مقیاس خرده هر پرسش و شانزده شامل مقیاس است. کل امنیت احساس و اعتماد کردن

 پاسخدهی جگانةپن یك طیف نیز پرسش هر دارند برای اختصاص فرزند و مادر پیوند عاطفی به زوج های پرسش و فرزند و پدر عاطفی پیوند

 حال تا گذشته نزما از که است رابطة عاطفی نیرومندترین دهندة ن نشا پاسخ آخرین و ترین دهندة ضعیف نشان پاسخ نخستین دارد، وجود

 های ماده روی زا(  1381)  شوشتری موسوی و حقیقی شکرکن آزمون این پایایی ارزیابی برای .است داشته فرزند وجود و مادر و پدر بین

از  پس ختند کهپردا می مقیاس این هشتگانة های حیطه به ارزیابی متفاوت نوعی به که کردند مالک پرسشنامة یك تهیة به آزمون اقدام

 های حیطه ه،اعضای خانواد عاطفی مقیاس روابط کل نمرة بین همبستگی آموزان، ضریب دانش از نفری 100 ة نمون یك روی بر آن اجرای

 ضریب نتایج آمد، دست به r = ، (P<0/001 64/0آزمون ) دو این کل نمرة بین ضریب این محاسبه که را مالک پرسشنامة و آن هشتگانة

 .کرد اعتماد آن نتایج به توان و می است مطلوب حد در آزمون این پایایی که داد نشان دو آزمون این بین همبستگی

 

 پنهان اسپيلبرگر –آشکار مقياس اضطراب ب(  

 را پرسشنامه ینا. شد استفاده (STAI برگر ) اشپیل حالتی – صفتی اضطراب پرسشنامة از پنهان و آشکار اضطراب اندازه گیری برای

جه، گاهی، )به هیچ وگزینه ای طیف لیکرت  4 سؤال 20که است  سؤال 40 که ساخت جداگانه فرم دو شکل به برگر اشپیل 1983 سال در

می  اندازه گیری را یحالت اضطراب (تقریبا هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات، تقریبا خیردیگر) سؤال 20 و صفتی اضطراب عموما، خیلی زیاد(

 و کند رده بندی االب اضطراب برای 4 نمرة و اضطراب عدم برای 1 نمرة با را خود احساسات که را می دهد این امکان پاسخ دهنده به و کند

و  83/0تا  79/0همبستگی این مقیاس یا مقیاس اضطراب آشکار تایلر از  .می شود ثبت فرد هر برای 80 تا 20 بین نمرهای درمجموع

مکاران، برای هو  برگر اشپیل را ابزار این ایی گزارش گردید 58/0تا  52/0از  AACTهمبستگی بین صفت اضطراب با فهرست صفات عاطفه 

آموزان دبیرستاهای  پسر (دانش 234دختر و  258) نفر  492ریابی این مقیاس بر روی در ایران برای هنجاگزارش کرده اند. 86/0دانشجویان 

و  889/0برابر با  ( مورد بررسی قرار گرفت. پایایی این ابزار برای اضطراب آشکار1375هومن؛  عبدلی و) توسط کرمانشاهآموزش و پرورش 

ه شده است. ضرایب بك استفاد BAIروایی همگرا برای اضطراب آشکار و پنهان با آزمون، اضطراب  است. 864/0پنهان برابر با برای اضطراب 

ه بیانگر آن است است نتایج به دست آمد 612/0و  643/0به ترتیب برابر با  BAIهمبستگی بین آزمون اضطراب آشکار و پنهان با اضطراب 

 .(1391،؛ داستاننی ) فتحی آشتیانیبك بسیار قوی است BAIکه همبستگی نرم های اضطراب آشکار و پنهان با آزمون 
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 (STAXIاسپيلبرگر ) حالت –صفت خشم مقياسج( 

 مولفه 4 قالب در مکنترل خش و ابراز برای و است اجرا قابل باال به سال 15 باالی سنین اسپیلبرگر برای حالت – صفت خشم پرسشنامه

 .است( خشم رونید کنترل بیرونی خشم، کنترل) خشم کنترل و(  خشم درونی ابراز ، خشم بیرونیابراز ) خشمابزاز : است شده سازی مفهوم

 و ابراز از کلی اندازه یك که است خشم شاخص بیان یك و مقیاس خرده پنج مقیاس، شش شامل شده تجدید نظر ای ماده 57 پرسشنامه

 است صورت بدین آزمون این اجرای شیوه. است گروهی مناسب و فردی های موقعیت در اجرا برای پرسشنامه. کند فراهم می خشم کنترل

درجه  "4میشه = ه"تا  "1هرگز =  "مقیاس چهار درجه ای از  یك را بر خود وضع پرسشنامه ماده 57 به دادن پاسخ هنگام ها که آزمودنی

 170 بر مومیع سالمت و نامه سازگاری پرسش همراه به را نامه پرسش این( 1385 ) نویدی نامه پرسش پایایی زمینه در. بندی شده است

 مقیاس رایب و 0/ 88 خشم حالت 0/ 85 خشم صفت های مقیاس برای کرونباخ آلفای ضرایب کرد اجرا دوره متوسطه پسر آموز دانش نفر

 اربود و نشانی معنادآمار لحاظ از ضرایب این همه. بود /71 برابر متوسط طور به خشم بیان کلی شاخص و خشم کنترل و خشم بیان های

 پرسش مخش مقیاس صفت نویدی نامه، پرسش روایی زمینهدر  .است بخش ها رضایت مقیاس خرده و ها مقیاس درونی هماهنگی دهند می

نامه  پرسش ،آشکار خصومت های خصومت، مقیاس خصومت، نامه پرسش با همراه مرد دانشجوی 280 و دریایی نیروی سرباز 270 بر را نامه

MMPI آماری لحاظ از رایبض همه و بود متغیر 66/0تا  31/0و برای سربازان از  71/0تا   0/ 32 از مرد دانشجویان برای ضرایب داد انجام 

 . تمام شواهد به دست آمده نشان می دهند که این پرسشنامه از روایی رضایت بخش برخوردار است. بودند معنادار

 اسپیلبرگر خشم حالت -صفت سیاهه هنجاریابی و سنجی روان های ویژگی بررسی عنوان با پژوهشی طرح در(  1386) فرد خدایاری

 ابزارهای از اصلح نمرات اتفاق به تقریب با آن های میاس زیر اسپیلبرگرو صفت،حالت خشم ابراز سیاهه که داد نشان ها داده تحلیل ضمن

 گویای پژوهش این یها یافته.است برخوردار باال بازآزمایی ضریب و تنصیف همسانی درونی، همسانی ضریب از و دارند معنادار رابطه موازی

 مناسب سازه و فتراقیا واگرا، همگرا، همزمان، محتوایی، روایی دارای همچنین درونی و همسانی ضریب و پایایی دارای سیاهه این که است آن

 .است

 

 یافته هاي پژوهش. 4
مبستگی( برای تحلیل داده های این پژوهش، ازروش های آماری مناسب آمار استنباطی ) تحلیل رگرسیون  چند گانه و ضریب ه

بات ارائه شده استفاده شد. در این بخش، ضمن یادآوری هریك از سوال های پژوهش نتایج محاسبات برای آزمون آنها و تفسیر این محاس

 انجام شد. spssه همه محاسبات به وسیله کامپیوتر و با استفاده از نرم افزار است. ذکر این نکته الزم است ک

 همبستگی بين جو عاطفی خانواده با اضطراب آشکار و پنهان و انواع خشم( 1)یج جدول نتا

 

درصد رابطه منفی  0.99همان طوری که نتایج جدول باال نشان می دهد بین جو عاطفی خانواده با اضطراب آشکار و پنهان با اطمینان 

درصد رابطه  0.95هم چنین بین جو عاطفی خانواده با کنترل خشم با اطمینان  (.ᴩ،  100=n ˂0.01) آزمون دو دامنه،  معنادار وجود دارد 

 . (ᴩ،  100=n ˂0.01) آزمون دو دامنه،  مثبت معنادار وجود دارد 

 متغیر فرزندی والد روابط اضطراب آشکار اضطراب پنهان خشم حالت خشم صفت کنترل خشم

 روابط والد فرزندی 1     

 اضطراب آشکار **496.- 1    

 اضطراب پنهان **433.- **838. 1   

 خشم حالت 130.- **268. **336. 1  

 خشم صفت 097.- **287. **387. **603. 1 

 کنترل خشم *227. 222.- 151.- 186. 205. 1

کنترل 

 خشم
 خشم حالت خشم صفت

اضطراب 

 پنهان

اضطراب 

 آشکار

 -رابطه مادر 

 فرزندی

 -رابطه پدر 

 فرزندی
 متغیر

 فرزندی –رابطه پدر  1      

 رزندیف -رابطه مادر  **638. 1     
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 فرزندي با انواع اضطراب و انواع خشم –فرزندي و رابطه مادر  –ضریب همبستگی بين رابطه پدر  (2)جدول 

 

درصد رابطه منفی معنادار وجود  0.99فرزندی با اضطراب آشکار و پنهان با اطمینان  –جدول باال نشان می دهد که بین رابطه پدر 

درصد رابطه منفی معنادار  0.99فرزندی با اضطراب آشکار و پنهان با اطمینان  –( . و بین رابطه مادر ᴩ، 100=n˂ 0.01 آزمون دو دامنه،دارد )

درصد رابطه  0.99با اطیمنان فرزندی با کنترل خشم  –( . و هم چنین بین رابطه مادر ᴩ،  100=n ˂0.01وجود دارد ) آزمون دو دامنه،  

 (ᴩ، 100=n ˂0.01  مثبت معنادار وجود دارد ) آزمون دو دامنه،

 خشم مولفه هايفرزندي با انواع اضطراب و  –فرزندي و رابطه مادر  –( ضریب همبستگی بين رابطه پدر 3جدول 

درصد رابطه  0.99فرزندي با اضطراب آشکار و پنهان با اطمينان  –همان طوري که نتایج جدول باال نشان می دهد که بين رابطه پدر 

درصد  0.99فرزندي با کنترل خشم درونی با اطمينان  –. ولی بين رابطه پدر  (ᴩ، 100=n ˂0.01 دارد ) آزمون دو دامنه،دار وجود منفی معنا

 0.95فرزندي با خشم درونی با اطمينان  –. و هم چنين بين رابطه پدر  (ᴩ،  100=n ˂0.01 دار وجود دارد ) آزمون دو دامنه،رابطه مثبت معنا

فرزندي با کنترل خشم بيرونی با اطمينان  –ولی بين رابطه پدر  ( .ᴩ، 100=n ˂0.01درصد رابطه منفی معنادار وجود دارد) آزمون دو دامنه،  

( . و همچنين نتایج جدول باال حاکی از آن است که بين رابطه ᴩ،  100=n ˂0.01درصد رابطه مثبت معنادار وجود دارد ) آزمون دو دامنه،   0.95

( . و هم ᴩ،  100=n ˂0.01آزمون دو دامنه،  دار وجود دارد )درصد رابطه منفی معنا 0.99فرزندي با اضطراب آشکار و پنهان با اطمينان  –مادر 

 اضطراب آشکار **374.- **512.- 1    

 اضطراب پنهان **342.- **424.- **838. 1   

 خشم حالت 119.- 110.- **268. **336. 1  

 خشم صفت 051.- 121.- **287. **387. **603. 1 

 کنترل خشم 079. **348. 222.- 151.- 186. 205. 1
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 دار وجود دارد ) آزمون دو دامنه،درصد رابطه مثبت معنا 0.99با اطيمنان  ندي با کنترل خشم درونی و بيرونیفرز –چنين بين رابطه مادر 

0.01˂ ᴩ، 100=n) . 

 فرزندي با اضطراب آشکار –فرزندي و رابطه مادر  –( ضریب رگرسيون بين رابطه پدر 4جدول )

 

درصد واریانس  0.24( و  P˂01/0مشاهده شده معنادار است) Fتوجه به داده های جدول باال مربوط به متغیر جو عاطفی خانواده،  با

( می توانند B، 5.485- = t=-0.277مربوط به اضطراب آشکار تبیین می شود. ضرایب رگرسیون نشان می دهند که جو عاطفی خانواده )

از خود  واریانس عملکرد اضطراب آشکار را به صورت معنادار تبیین کنند. یعنی کسانی که جو عاطفی مناسبتری دارند اضطراب آشکار کمتری

 نشان می دهند و بالعکس.

 فرزندي با اضطراب پنهان –فرزندي و رابطه مادر  –( ضریب رگرسيون بين رابطه پدر 6جدول )

درصد واریانس  0.188( و  P ˂01/0مشاهده شده معنادار است) Fتوجه به داده های جدول باال مربوط به متغیر جو عاطفی خانواده،  با

می توانند  (B، 4.537-  =t=0.189پنهان تبیین می شود. ضرایب رگرسیون نشان می دهند که جو عاطفی خانواده )مربوط به اضطراب 

واریانس عملکرد اضطراب پنهان را به صورت معنادار تبیین کنند. یعنی کسانی که جو عاطفی مناسبتری دارند اضطراب پنهان کمتری از خود 

 نشان می دهند و بالعکس.
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 فرزندي با کنترل خششم بيرونی –فرزندي و رابطه مادر  –ریب رگرسيون بين رابطه پدر ( ض8جدول )

درصد واریانس  0.067( و P ˂01/0مشاهده شده معنادار است) Fفرزندی،  -با توجه به داده های جدول باال مربوط به متغیر رابطه پدر 

( می توانند B، 2.542  =t=0.184فرزندی ) -نشان می دهند که رابطه پدر مربوط به کنترل خشم بیرونی  تبیین می شود. ضرایب رگرسیون 

فرزندی بهتری داشته باشند خشم خود  –واریانس عملکرد کنترل خشم بیرونی را به صورت معنادار تبیین کنند. یعنی کسانی که رابطه پدر 

مشاهده شده معنادار  Fفرزندی،  -مربوط به متغیر رابطه پدر با توجه به داده های جدول باال .را بهتر می توانند کنترل کنند و بالعکس

فرزندی  -درصد واریانس مربوط به خشم درونی تبیین می شود. ضرایب رگرسیون نشان می دهند که رابطه پدر  0.057( و  P˂01/0است)

(-.156=B ،-2.315  =t)  فرزندی  –می توانند واریانس عملکرد خشم درونی را به صورت معنادار تبیین کنند. یعنی کسانی که رابطه پدر

 بهتری داشته باشند  خشم درونی کمتری از خود نشان می دهند و بالعکس.
 فرزندي با کنترل خشم درونی –فرزندي و رابطه مادر  –( ضریب رگرسيون بين رابطه پدر 10جدول )

درصد واریانس  0.057( و  P˂01/0مشاهده شده معنادار است) Fفرزندی،  -با توجه به داده های جدول باال مربوط به متغیر رابطه پدر 

می توانند واریانس ( B ،-2.315  =t=156.-)فرزندی  -مربوط به خشم درونی تبیین می شود. ضرایب رگرسیون نشان می دهند که رابطه پدر 

فرزندی بهتری داشته باشند  خشم درونی کمتری از خود  –نی را به صورت معنادار تبیین کنند. یعنی کسانی که رابطه پدر عملکرد خشم درو

 نشان می دهند و بالعکس.
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 فرزندي با کنترل خشم بيرونی –( ضریب رگرسيون بين رابطه مادر12جدول )

درصد واریانس  0.151( و  P˂01/0مشاهده شده معنادار است) Fفرزندی،  -با توجه به داده های جدول باال مربوط به متغیر رابطه مادر

می توانند  (B ،4.029  =t=280.فرزندی ) -مربوط به کنترل خشم بیرونی تبیین می شود. ضرایب رگرسیون نشان می دهند که رابطه مادر 

فرزندی بهتری داشته باشند  خشم  –نترل خشم بیرونی را به صورت معنادار تبیین کنند. یعنی کسانی که رابطه مادرواریانس عملکرد ک

 بیرونی خود را بیشتر کنترل می کنند و بالعکس.

 

 فرزندي با کنترل خشم بيرونی –( ضریب رگرسيون بين رابطه مادر14جدول )

درصد واریانس  0.229( و  P˂01/0مشاهده شده معنادار است) Fفرزندی،  -با توجه به داده های جدول باال مربوط به متغیر رابطه مادر 

می توانند  (B، 5.197  =t=0.379فرزندی ) -مربوط به کنترل خشم درونی تبیین می شود. ضرایب رگرسیون نشان می دهند که رابطه مادر 

فرزندی بهتری داشته باشند  خشم  –کنترل خشم درونی را به صورت معنادار تبیین کنند. یعنی کسانی که رابطه مادر واریانس عملکرد 

 درونی خود را بهتر و بیشتر کنترل کنند و بالعکس.

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 168  -181  ، ص1396 پاییز، 11رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

  گيري نتيجه و بحث
 پرورش در خانواده صمیمیت فضای و گرمی. می کند تجربه را موقعیت ها به واکنش نحوه آن در فرد که است محیطی اولین خانواده

 برخوردهای و رفتارها اثر در افراد روانی ناراحتی های از بسیاری طرف دیگر، از. است اهمیت حائز بسیار نوجوانان و کودکان سازنده و مثبت قوای

خشونت دانش آموزان دختر سال  در این پژوهش، رابطه جو عاطفی خانواده با اضطراب و (. 1389 گنجی،)می آید  وجود به والدین نامناسب

مورد بررسی قرارگرفت. بافته ها حاکی از آنند که اکثر فرضیه های پژوهش از لحاظ آماری تایید شده اند.  بندرترکمنسوم مدارس راهنمایی 

 به طور کلی می توان به نتایج زیر دست یافت:

 معنی داری وجود دارد.الف.  بین جو عاطفی خانواده و اضطراب آشکار و پنهان رابطه منفی 

 ب. بین جو عاطفی خانواده و کنترل خشم رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. 

 پنهان رابطه منفی معنی داری وجود دارد.اضطراب آشکار و  و فرزندی –پدر و مادر بین روابط -ج

 و کنترل خشم رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. فرزندی –د. بین روابط مادر

 .دارد وجود داری معنی مثبت رابطه خشم درونی و بیرونی و کنترل فرزندی –پدر و مادر روابطبین . ه

 و. بین متغیر پیش بین)جو عاطفی خانواده( و اضطراب آشکار و پنهان رابطه چندگانه وجود دارد.

 چندگانه وجود دارد.رابطه درونی  خشم بیرونی، خشم و (فرزندی –مادر و پدر روابطی. بین متغیرهای پیش بین )

به عنوان مثال: سنت،  ) نتایج پژوهش حاضر با یافته های پژوهش هایی که در خارج از کشور انجام شده همخوان و همسو می باشد

 1355ثابت، ترجمه، بالبی؛ 1964؛ بکر،1967؛ بامریند،1987؛ پارکر، 1993؛ گاتمن و گاتز،1994؛ متسون، 2004؛ بندورا، 2007؛ لیب،2009

؛ رحمانی، 1384؛ صدرالسادات، 1386؛ خدایاری فرد،1393اسماعیل پور، همچنین این نتایج با یافته های پژوهش های داخل کشور ) .(

هماهنگی دارند. همسویی بین یافته های پژوهش حاضر و یافته های پژوهش های  ( 1370سیاسی، ؛1379؛ هنرمند، 1381؛ شکرکن،1384

امنیت و سالمت یار مهمی در فرزندی سالم نقش بس –خانوادگی؛ روابط پدر و مادر  ز کشور بیانگر آن است که جورج اانجام شده در داخل و خا

روانی فرزندان دارد. تبیین نتایج این پژوهش به مدد برخی از نظریه های معروف روانشناسی امکان پذیر است. به عنوان مثال، بالبی به 

تحول، فروید بر تجربه های کودک در پنج سال نخست حیات و ارتباط عاطفی والدین با او و اریکسون بر  دلبستگی در ارتباط با فرایند رشد و

(. نیز در نظریه 1372، ترجمه رضوانی، 1970مزلو) (1999اهمیت شکل گیری اعتماد در نخستین سال حیات تاکید ورزیده اند ) هترینگتون، 

 سی، ازجمله نیاز های عاطفی توجه خاص مبذول داشته است.شخصیتی خود به ارضای نیاز های اسا -انگیزشی

ده صمیمیت و گرمی روابط خانواده بین والدین و ابسیاری از روانشناسان تاکید کرده اند که یکی از وجوه مهم تربیتی در محیط خانو

ورزی، تایید و تالش و کوشش برای درک  (. محبت و مهر 1991؛ فرانز، مك  کللند و واین برگر، 1990؛ کندل، 1964فرزندان است ) بکر، 

ضیح رفتار کودک از جلوه های پذیرش به شمار می روند. والدین پذیرا، به هنگام تربیت فرندان و کاربرد شیوه های انضباطی بیشتر مسائل را تو

والدینی که کودکان را طرد می  می کنند.از تنبیه بدنی استفاده می دهند، واژه های خوبی که جنبه تشویقی دارند به کار می برند و به ندرت 

 کنند، نگرش منفی خود را از طریق سردی رفتار، عدم تایید، خودخواهی و رفتارهای غیر قابل انعطاف نشان می دهند. اتخاذ شیوه های تربیتی

های پرخاشگرانه، نافرمانی و مبتنی بر پذیرش، خود مسئولیتی و خود نظم دهی را در کودکان پرورش می دهد. اما عدم پذیرش، به رفتار

 (.1964)بکر،  مقاومت در برابر مرجع قدرت منجر می گردد

 می نشان ها این داده. دارد وجود داری معنی کنترل خشم همبستگی جوعاطفی خانوده با بین که ، داد نشان تحقیق های یافته نتایج

 رفتارهای با گیر سهل و تربیتی مستبد سبك دارای که والدینی به نسبت هستند، مقتدر سبك تربیتی با والدین دارای که نوجوانانی دهد

 خود والدین با گرمتری عاطفی رابطه این نوجوانان که است این دهنده نشان نکته این.  شوند می رو روبه والدین، کمتر ازسوی آمیز خشونت

 این رفتارهای بهنجار و عاطفی اجتماعی رشد به احتماالً امر این. نمایندگفتگو  آنها با خود مسائل و احساسات مورد در توانند بهتر می و دارند

 نمود. خواهد کمك نوجوانان

 از اند، دارند، بشاش خوبی نسبتاً رشد بخش اطمینان و قاطع والدین که کودکان داد نشان خود تحقیقات ادامه در(  1967)  بامریند

 فرزندپروری شیوه که معنی این کنند؛ به می همکاری همساالن و بزرگساالن با بوده، به پیشرفت رو خود، به متکی مسؤول، اجتماعی نظر

 و ها پژوهش با فوق فرضیه در آمده دست به شود. نتیجه می آموزان دانش خشونت آمیز رفتارهای میزان سبب کاهش والدین مقتدرانه

 تر مطلوب و بهتر خانواده عملکرد سطح که هرچه داد نشان(  1378)  گلچین مهری تحقیقات همچنین، دارد. همخوانی شده تحقیقات انجام

 کمترین مشکالت(  1384)  دیگران و رحمانی فرناز تحقیق اساس نتایج بر. شود می مشاهده کمتر نوجوانان در پرخاشگری به تمایل باشد،

 رفتاری اختالالت با والدین منطقی اقتدار فرزندپروری شیوه بین(  1384)  دیگران و صدرالسادات .اقتدارگراست تربیتی شیوه به مربوط رفتاری

 خشونت والدین رفتارهای فرزندپروری های شیوه کنند می اظهار که دیگر، مطالعاتی سوی از دارد. وجود داری منفی معنی رابطه کودکان،

 فرزندان عمل با همخوان و شده مناسب مهار ، باثبات تنبیه که دارند تأکید نکته این بر دهد، کاهش می و نوجوانان کودکان علیه را آمیز
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؛ به 1990؛ مسنر و کرن، 1987: کرونکویچ و گیردان، 11994)دنتون کاسپف، . دهد کاهش را رفتارها این تواند می«  قاطع »والدین  توسط

 سوی از تنبیه اضطراب باال، با افرادی در که رسیدند نتیجه این به تحقیقی در(  2004)  همکاران و راوبند 1998نقل از آدامز و  مونت مایور،

 مادرانشان و کردند مشخص باالتر مراقبت و محبت عدم و سلطه گری حوزه در را پدرانشان آنها است، شده گزارش تر فراوان و شدیدتر والدین

 بود.  ناکافی آنها و مراقبت عشق و کردند می محدود را آنان خودمختاری دانستند که می ضعیف ویژگی با افرادی را

فرزندی، نزاع های زناشویی و سازگاری دختران را مورد برسی قرارداد. نمونه پژوهش  –( در پژهشی، رابطه پدر و مادر 1994)متسون

خانواده بهنجار برگزیده شده بودند. برای بررسی میزان پذیرش یا طرد دختران توسط پدر  65ساله بود که از 11تا  8شامل والدین و دختران 

د مطالعه قرار گرفتند. به عالوه، دختران مقیاس های جداگانه ای را که به سنجش و مادر، هم والدین و هم دختران از طریق پرسشنامه ای مور

برخی از متغیرهای شخصیتی و خود اثربخشی اختصاص داشتند تکمیل کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که طرد شدن توسط والدین با 

 ر بخشی پایین رابطه مثبت وجود دارددرونگری، اضطراب، پرخاشگری، افسردگی، عزت نفس منفی و انتظارات خود اث

پژوهش ها نشان داددند که اکثر کودکان مسئله دار و ناسازگار دست پرورده والدین ناسازگارند.یافته های یك مطالعه شش ساله برروی 

می بردند ، در خانواده کودکانی که مادران آشفته و نابسامان داشتند ازمشکالت عاطفی و رفتاری رنج  66/0خانوداه نشان می دهد که  693

کودکان مشکل داشتند. و در خانواده هایی که هم پدر و هم مادر در گیر مسائل عاطفی بودند،  47/0هایی که فقط پدران مسئاله دار بودند، 

 کودکان گرفتار مشکالت هیجانی و رفتاری بودند. 72/0

 و عواملی مشکالت بررسی هستند، قائل جامعه افراد سالمت روانی و خانواده بقای و تداوم برای امروزی که جوامع اهمیتی به توجه با

 والدین تربیتی و برخورد شیوه و خانواده میان در این که ، رسد می نظر به ضروری انجامد، می پرخاشگری فرزندان و خانواده زوال به منجر که

 طریق از است امید ، بنابراین. شود فرزندان می در اجتماعی و شخصیتی و رفتاری آمدن مشکالت بوجود در را نقش بیشترین و ترین ، اصلی

 .چرخده ب دموکراتیك حول سبك فرزندپروریشان جمعی های رسانه یا مدارس در والدین بردن آگاهی باال

اگر خانواده ها به نیاز های فرزندانشان توجه کنند، کودکان کمتر دستخوش اضطراب، آشفتگی فکری و ناسازگاری می شوند و در نتیجه 

ت بدون نگرانی و دغدغه خاطر به انجام تکالیف یادگیری آموزشگاهی می پردازند. اگر کودکان واقعا احساس کنند که پدر  ومادر از آنها حمای

ه انجام وظایف خویش در قبال ارضای نیاز های فرزندان متعهدند، با غرور پا به عرصه زندگی می گذارند و درحل مشکالت به خود می کند و ب

ترس و بیم را نمی دهند . اگر صفا و صمیمیت، صراحت و یکرنگی، و عشق و محبت بر فضای خانواده حاکم باشد، کودکان فرصت می یابند تا 

 ز تنبیه و سرزنش به ابراز وجود بپردازند. بدون نگرانی و ترس ا

نتایج پژوهش حاضر از لحاظ آموزش و پرورش نیز با اهمیت است. از آنجائیکه، یکی از هدف های مهم آموزش و پرورش، ایجاد انگیزش 

یکی از این شرایط مهم، ارضای  برای یادگیری، تفکر و حل مسئله است. ولی تا شرایط الزم فراهم نشود، بروز این هدف ها غیر ممکن می باشد.

نیاز های اساسی کودکان و آمادگی برای یادگیری آموزشگاهی و فعلت های شناختی است. بدیهی است که احساس نا امنی و خالء عاطفی در 

.عدم ارضا یا ارضا فرزندی ناسالم موجب آسیب پذیری، ناسازگاری و عدم آمادگی کودکان برای یادگیری می شود-خانواده و روابط پدر و مادر

ناقص نیاز های جسمی و روانی باعث می گردد تا کودکان در مدرسه دستخوش اضطراب شوند و به جای حل مساله و پرداخن به تکالیف 

شناختی، بیشتر نگران و دلواپس نیاز های زیستی، گرسنگی عاطفی و شرایط ناامن و فضای تهدیدآمیز کالس باشند. در واقع، تا نیاز های 

طوح پایین تر در حد مطلوبی برآورده و سیراب نشود، کودکان کمتر می توانند به تامین نیازهای باالتر بپردازند. بر اساس، بروز و تحقق س

 . نیازهای باالتر و شکوفایی استعدادها و ظرفیت های بالقوه کودکان مستلزم ارضای نیازهای سطوح پایین، به ویژه تامین نیازهای عاطفی است

   

 حدودیت پژوهشم
 رفته نظر در را دبیرستان مقطع که فقط ها آزمودنی در محدودیت قبیل از هایی دارای محدودیت تحقیق این ذکراست شایان نهایت در

 به موضوع این که سطح نبود، یك در همه برای فهم بابت از گیری پرخاشگری اندازه ابزار طرفی، از و بود اندک آنها همچنین تعداد و بود

 .می شود منجر آمده دست به نتایج تعمیم پذیری قدرت در کاهش
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