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Abstract
Introduction: Stress is an undeniable fact and is known as one of the most important causes of 
diseases. Adolescents are one of the age groups that are exposed to various stresses, Parents parenting 
methods also have a significant impact on how adolescents develop and develop their personalities. 
Due to the importance of this issue, This study was conducted to investigate the relationship between 
parenting styles and coping styles in adolescent girls in Gonabad in 2018.
Methods: The present study was performed with an Analytical-cross-sectional approach on 310 
adolescent girls aged 12 to 16 years in Gonabad by stratified sampling method. Data were collected 
through a demographic information questionnaire, Bamrind parenting style, and stress management 
questionnaire among adolescent girls. Data were analyzed by SPSS software version 16 and 
descriptive statistics and Pearson correlation coefficient. The significance level was less than 0.05.
Results: According to the obtained results, the average age of students' parents was 14.25, 46.05, 
and 41.75 years respectively. The results showed that the highest mean was related to the decisive 
and reassuring style and the majority of parents had high scores in this style. According to this study, 
there was no significant relationship between parenting styles and stress coping styles of adolescent 
girls, while in this study most parents (more than 90%) had authoritative parenting style, and more 
than 50% of adolescents have used problem-oriented stress coping styles to manage their stresses.
Conclusions: The findings of the present study showed that most parents had high scores in 
authoritatively rational style. However, the lack of a significant relationship between parenting styles 
and stress coping styles can indicate that issues such as gender differences, normative changes in 
adolescence, virtual networks, etc. should also be considered. Therefore interventions in teaching and 
training coping styles , especially in girls are recommended.
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چکیده
مقدمــه: اســترس واقعیتــی غیرقابــل انــکار و بعنــوان یکــی از مهــم تریــن عامــل پیدایــش بیمــاری هــا شــناخته مــی شــود. یکــی از          
گــروه هــای ســنی کــه در معــرض اســترس هــای گوناگــون قــرار دارنــد، نوجوانــان هســتند، همچنیــن روش هــای فرزندپــروري والدیــن 
بــر چگونگــي رشــد و تکویــن شــخصیت نوجوانــان تاثیــري بســزا میگــذارد. نظــر بــه اهمیــت ایــن مســئله، پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
تعییــن ارتبــاط ســبک هــای فرزندپــروری بــا ســبک هــای مقابلــه بــا اســترس در دختــران نوجــوان شــهرگناباد در ســال 1397 صــورت 

پذیرفــت.
روش کار: پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد تحلیلی-مقطعــی بــر روی 310 نفــر از دختــران نوجــوان 12 تــا 16 ســال شــهر گنابــاد بــه روش 
نمونــه گیــری طبقــه ای انجــام شــد. داده هــا از طریــق پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک، پرسشــنامه ســبک هــای فرزندپــروری بامرینــد 

و پرسشــنامه مقابلــه بــا اســترس اندلــرو پارکــر جمــع آوری شــدند. 
یافتــه هــا: در ایــن مطالعــه، میانگیــن ســنی دانــش آمــوزان، پــدران و مــادران بــه ترتیــب 14/25، 46/05 و 41/75 ســال بــود. نتایــج 
نشــان داد باالتریــن میانگیــن مربــوط بــه ســبک قاطــع و اطمینــان بخــش بــود و اکثریــت والدیــن نمــرات باالیــی در ایــن ســبک داشــتند. 
ــران نوجــوان وجــود  ــا اســترس دخت ــه ب ــن و ســبک هــای مقابل ــروری والدی ــاط معنــی داری بیــن ســبک هــای فرزندپ ــن ارتب همچنی
نداشــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن پژوهــش اکثــر والدیــن )بیــش از90 درصــد( ســبک فرزندپــروری مقتدرانــه منطقــی داشــته و 
بیــش از 50 درصــد نوجوانــان از ســبک مقابلــه بــا اســترس مســئله مــدار در جهــت مدیریــت اســترس هــای خــود اســتفاده مــی کردنــد.

نتیجــه گیــری: یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان داد اکثــر والدیــن نمــرات باالیــی در ســبک مقتدرانــه منطقــی داشــتند. امــا عــدم 
وجــود ارتبــاط معنــی دار بیــن ســبک هــای فرزندپــروری و ســبک هــای مقابلــه بــا اســترس مــی توانــد نشــان دهنــده ایــن باشــد کــه 
بایــد بــه موضوعاتــی نظیــر تفــاوت هــای جنســیتی، تغییــرات هنجــاری دوران نوجوانــی، شــبکه هــای مجــازی و ... نیــز توجــه نمــود. لــذا 

مداخالتــی در زمینــه یاددهــی و آمــوزش ســبک هــای مقابلــه ای بــه ویــژه در دختــران توصیــه مــی گــردد.
کلیدواژه ها: سبک های فرزندپروری، سبک های مقابله با استرس، دختران نوجوان.

مقدمه
ــی در جهــت تحــول  ــکار و عامل ــل ان ــر قاب ــی غی اســترس واقعیت
زندگــی آدمــی اســت )1(.  و بعنــوان یکــی از مهــم تریــن عوامــل 
ــود  ــی ش ــه م ــود. گفت ــی ش ــناخته م ــا ش ــاری ه ــش بیم پیدای
ــاط  ــترس در ارتب ــا اس ــمی ب ــای جس ــاری ه ــد بیم ــه 75 درص ک
هســتند )2(. یکــی ازگــروه هایــی کــه در معــرض اســترس هــای 

گوناگــون قــرار دارنــد، نوجوانــان هســتند. عوامــل اســترس زایــی 
همچــون، مســایل مربــوط بــه مدرســه، عوامــل اجتماعــی، طــالق 
ــر  ــدد ب ــات متع ــود دارد. تحقیق ــزان و ... وج ــرگ عزی ــن، م والدی
ــرض  ــه در مع ــی ک ــه نوجوانان ــد ک ــان داده ان ــان نش روی نوجوان
اســترس بــه صــورت مزمــن قــرار دارنــد، دچــار ضعــف در عملکــرد 
تحصیلــی و روانــی خواهنــد شــد. عــالوه بــر ایــن نتایــج حاصــل از 
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ایــن اســترس ها گاهــی اوقــات تــا دوران بزرگســالی و دانشــگاهی 
ادامــه مــی یابنــد و بــه مشــکالت رفتــاری تبدیــل خواهنــد شــد 
ــه نشــان داده  ــات صــورت گرفت ــر اســاس مطالع ــن ب )3(. همچنی
ــروري  ــن و شــیوه هــاي فرزندپ ــی والدی شــده کــه ســبک مراقبت
آنهــا اغلــب فاقــد انعطــاف و درایــت الزم بــراي در نظــر گرفتــن 
شــرایط، انتظــارات و نیازمنــدي هــاي مهــم در پــرورش مهارتهــاي 

ــان اســت )4, 5(. ــی- اجتماعــی نوجوان هیجان
یکــی از عواملــی کــه باعــث مــی شــود برخــی افــراد کــم تــر از 
ــر  ــه و کمت ــرار گرفت ــف ق ــر فشــارهای مختل دیگــران تحــت تاثی
آســیب ببیننــد، بــه کار بــردن مهــارت هــای مقابلــه ای در برابــر 
ــا در  ــان ه ــه انس ــی ک ــیوه های ــت )6(. ش ــترس زاس ــل اس عوام
ــتها  ــا و شکس ــدی ه ــا، ناامی ــی ه ــا، ناکام ــار ه ــا فش ــورد ب برخ
بــه کار مــی برنــد، شــیوه ی مقابلــه بــا اســترس نــام دارد. شــیوه 
هــای مقابلــه عبــارت اســت از تــالش هــای شــناختی و رفتــاری 
ــه  ــی ک ــی و بیرون ــای درون ــت ه ــاختن خواس ــرآورده س ــرای ب ب
ــن  ــت. الزاروس و فولکم ــه اس ــا آگاهان ــالش ه ــن ت ــوال ای معم
در ســه شــکل کلــی مقابلــه را مشــخص کــرده انــد کــه عبارتنــد 
ــر  ــز ب ــه ی متمرک ــدار )مقابل ــاله م ــه ی مس ــیوه ی مقابل از: ش
مشــکل(،  شــیوه ی مقابلــه ی هیجــان مــدار )مقابلــه ی متمرکــز 
ــه ی  ــدار )مقابل ــاب م ــه ی اجتن ــیوه ی مقابل ــان( و ش ــر هیج ب
ــدار شــیوه  ــه ای مســاله م ــاب(. شــیوه ی مقابل ــر اجتن ــز ب متمرک
یــا مجموعــه شــیوه هایــی اســت کــه طــی آن فــرد بــه منظــور 
کاهــش یــا حــذف پیامدهــای ناخوشــایند اســترس، ســعی مــی کند 
بــر عامــل اســترس تســلط یابــد. در مقابلــه ی هیجــان مــدار، فــرد 
بــرای مهــار واکنــش هــای هیجانــی مرتبــط بــا عامــل اســترس 
شــیوه هایــی بــکار مــی گیــرد و در مقابلــه ی اجتنــاب مــدار فــرد 
ســعی مــی کنــد از عامــل اســترس دوری کنــد )7(. از میــان ایــن 
عوامــل تاثیــر گــذار ارتبــاط والدیــن و فرزنــدان از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت کــه ســال هــا نظــر محققــان و صاحــب نظــران را 
بــه خــود جلــب  کــرده اســت. خانــواده نخســتین پایگاهــی اســت 
کــه پیونــد بیــن کــودکان و محیــط اطــراف او را بوجــود مــی آورد. 
هــر خانــواده ای روش خاصــی بــرای تربیــت فــردی و اجتماعــی 
ــن روش هــا، شــیوه  ــه ای ــرد کــه ب ــکار مــی گی ــدان خــود ب فرزن
فرزنــد پــروری مــی نامنــد )8(. ســبک هــای فرزنــد پــروری ســه 
نــوع هســتند: ســبک فرزنــد پــروری مســتبد، مقتــدر و ســهل گیــر 
)9( والدیــن مســتبد، بــا فرزنــدان خــود رابطــه ایــی ســرد همــراه 
بــا کنتــرل زیــاد دارنــد و اغلــب فرزنــدان خــود را تحقیــر نمــوده و 
ــا علــت آن بیــان  در صــورت تنبیــه هیــچ توضیحــی در ارتبــاط ب
نمــی کننــد. اجــرای قوانیــن ســخت و تنبیــه هــای شــدید موجــب 

ــن شــده و  ــام والدی ــه پی ــدان نســبت ب ــردازش فرزن ــالل در پ اخت
آنــان در تــرس دائــم بــه ســر مــی برنــد. والدیــن مقتــدر، در حالــی 
کــه فرزنــدان خــود را تحــت کنتــرل دارنــد، بــا ایجــاد یــک رابطــه 
ــرای  ــی ب ــای تقویت ــدان از روش ه ــه فرزن ــخگویی ب ــرم و پاس گ
تغییــر رفتــار خــود اســتفاده مــی کننــد )10, 11(. فرزنــدان والدیــن 
مقتــدر از ســطوح باالتــر صالحیــت اجتماعــی و اعتمــاد بــه نفــس 
برخوردارنــد و رفتارهــای پرخاشــگرانه کمتــری از خــود نشــان مــی 
دهنــد )7(. انتظــارات والدیــن ســهل گیــر از فرزنــدان خــود انــدک 
اســت و هیچگونــه کنتــرل و پاســخگویی نســبت بــه آنــان ندارنــد 
ــه نفــس، کنجــکاوی  ــزان اعتمــاد ب ــدان کمتریــن می و ایــن فرزن
ــات  ــد )10, 11(. تحقیق ــی دهن ــی را از خــود نشــان م و خودکنترل
نشــان داده انــد کــه ســبک هــای فرزندپــروری کــه توســط والدین 
بــکار گرفتــه مــی شــوند، مــی تواننــد بــر فعالیــت هــا و عملکــرد 
هــای عاطفــی کــودک تاثیــر بگــذارد. درخانــواده هایی کــه از روش 
ســهل گیــر اســتفاده مــی کنند، نــرخ هــای باالتــری از افســردگی، 
ــف در مســایل اجتماعــی و روانشناســی  ــل، ضع ــف در تحصی ضع
ــود  ــدان خ ــا فرزن ــدر ب ــای مقت ــواده ه ــتیم )7(. خان ــاهد هس را ش
گفتگــو مــی کننــد و بــه آنهــا نیــز اجــازه مــی دهنــد کــه عقیــده 
ی خــود را بیــان کننــد و تصمیــم گیــری داشــته باشــند. )12(. بــا 
توجــه بــه اهمیــت شــیوه هــای فرزنــد پــروری بــر وضعیــت روانــی 
فرزنــدان، بــرآن شــدیم تــا بــه بررســی ارتبــاط ســبک هــای فرزند 
ــان   ــران نوجوان ــا اســترس در دخت ــه ب ــر شــیوه ی مقابل ــروری ب پ

بپردازیــم.

روش کار
پژوهــش حاضــراز نــوع تحلیلی-مقطعــی اســت. ایــن مطالعــه بــر 
روی 310 نفــر از دختــران نوجــوان 12 تــا 16 ســال شــهر گنابــاد 
بــه روش نمونــه گیــری طبقــه ای انجــام شــد بــه اینصــورت کــه 
ــا  ــای ســنی در آنه ــروه ه ــن گ ــه ای ــدا لیســتی از مدارســی ک ابت
تحصیــل میکردنــد تهیــه شــد ســپس تعــدادی از آنهــا )6مدرســه( 
ــهر  ــف ش ــای مختل ــه ه ــاده از منطق ــی س ــورت تصادف ــه ص ب
ــنی در  ــروه س ــر گ ــه ه ــن اینک ــر گرفت ــا درنظ ــدند. ب انتخــاب ش
ــا  ــی ب ــد برحســب مقاطــع تحصیل ــی بودن مقاطــع خــاص تحصیل
ــبت الزم از  ــه نس ــع ب ــر مقط ــراد در ه ــداد اف ــن تع ــر گرفت درنظ
هــر گــروه، تعــداد افــراد بــه طــور تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند. 
داده هــا از طریــق پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک، پرسشــنامه 
ســبک هــای فرزندپــروری بامرینــد و پرسشــنامه مقابله با اســترس 
اندلــرو پارکــر )CISS( جمــع آوری شــد. فراینــد کلــی ایــن مطالعــه 
ازمرحلــه پروپــوزال نویســی تــا گــزارش نهایــی بــه مــدت دو ســال 
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بــه طــول انجامیــد. پــس از اخــذ معرفــی نامــه از دانشــگاه علــوم 
پزشــکی گنابــاد و مجــوز از آمــوزش و پــرورش شــهر گنابــاد جهت 
حضــور در مــدارس، پژوهشــگران در مــدارس حضــور یافتــه و پــس 
از ارائــه توضیحــات الزم در خصــوص اهــداف پژوهــش و گرفتــن 
ــات  ــنامه اطالع ــش، پرسش ــورد پژوه ــای م ــه ه ــت از نمون رضای
دموگرافیــک، پرسشــنامه ســبک مقابلــه بــا اســترس را بیــن نمونــه 
هایــی کــه معیــار ورود بــه پژوهــش را دارا بودنــد توزیــع نمودنــد. 
ــن  ــار والدی ــروری در اختی ــبک فرزندپ ــنامه س ــن پرسش همچنی
ــد و  ــذ ش ــان اخ ــه از آن ــت آگاهان ــت و رضای ــرار گرف ــان ق نوجوان
ــه  ــه گیــری ب اهــداف پژوهــش برایشــان توضیــح داده شــد. نمون
روش طبقــه ای صــورت گرفــت. شــرکت کننــدگان از نظــر ســبک 
ــروری براســاس پرسشــنامه  ــا اســترس و ســبک فرزندپ ــه ب مقابل
هــا مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. پرسشــنامه هــای اســتفاده شــده 
ــن طــرح شــامل پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک )ســن،  در ای
ــدر و  ــادر و پدر،شــغل پ ــالت م ــزان تحصی ــادر، می ــدر و م ســن پ
مــادر، میــزان درآمــد خانــواده، تعــداد فرزنــدان، چندمیــن فرزنــد 
ــدل  ــن و مع ــا والدی ــردن ب ــی ک ــه، زندگ ــوع مدرس ــواده، ن خان
ــه  ــر ک ــرو پارک ــترس اندل ــا اس ــه ب ــی(، پرسشــنامه مقابل تحصیل
ایــن پرسشــنامه دارای 48 گویــه بــوده کــه پاســخ هــا براســاس 
مقیــاس 5  درجــه ای لیکــرت )همیشــه- بیشــتر اوقــات- 
ــرد.  ــی گی ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب ــز( م ــی- هرگ ــوال- گاه معم
ــه اي  ــاي مقابل ــي رفتاره ــه ي اصل ــه زمین ــنامه س ــن پرسش ای
ــال  ــورد فع ــا برخ ــدار ی ــاله م ــه مس ــرد: 1. مقابل ــي گی را در برم
ــان  ــه هیج ــل آن. 2. مقابل ــت و ح ــت مدیری ــاله در جه ــا مس ب
ــاله.3.  ــه مس ــي ب ــاي هیجان ــخ ه ــر پاس ــز ب ــا تمرک ــدار ی م
ــت آوردن  ــه دس ــراي ب ــاله. ب ــرار از مس ــا ف ــي ی ــه اجتناب مقابل
ــروه  ــا اســترس در گ ــه ب ــي پرسشــنامه ســبک هــاي مقابل پایای
ــه در  ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــاخ اس ــاي کرونب ــجویان از آلف دانش
مقابلــه مســاله مــدار پســران 0/92 و دختــران 0/85 و هیجــان مدار 
پســران 0/82 و دختــران 0/85 و اجتنابــي پســران 0/85 و دختــران 
0/82 بــه دســت آمــده اســت. روایــي پرسشــنامه مذکــور نیــز طــي 
تحقیقاتــي کــه در ایــران انجــام شــده ثابــت گردیــده اســت )13(.
ابــزار دیگر شــامل پرسشــنامه ســبک هــای فرزنــد پــروری بامریند 
کــه ایــن پرسشــنامه ســبک فرزندپــروری بامرینــد اقتباســی اســت 
از نظریــه اقتــدار والدیــن کــه بــر اســاس نظریــه »بامرینــد« از ســه 
الگــوی ســهل گیرانــه، مســتبدانه و مقتدرانــه والدین جهت بررســی 

الگوهــای نفــوذ و شــیوه فرزندپــروری ســاخته شــده اســت. نتایــج 
ــی  ــور دارای روای ــنامه مذک ــه پرسش ــان داده ک ــده نش ــت آم بدس
)اعتبــار( صــوری اســت. ایــن پرسشــنامه توســط اســفندیاری مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. اســفندیاری پایایــی بازآزمایــی ایــن 
ــدار  ــتبدادی77%، اقت ــذاری 69%، اس ــرای آزاد گ ــنامه را ب پرسش

منطقــی 73% گــزارش کــرده اســت )14(.
  PASS براســاس مطالعــه مشــابه )11( و بــا اســتفاده از نــرم افــزار
ــان 0/2،  ــه اطمین ــرض فاصل ــن R= 0/38  و ع ــر گرفت و در نظ
حجــم نمونــه 283 نفــر محاســبه گردیــد کــه بــا در نظــر گرفتــن 
ــش  ــر افزای ــه 310 نف ــداد ب ــن تع ــد، ای ــزش10 درص ــال ری احتم
ــل  ــص در تکمی ــت نق ــه عل ــا ب ــه ه ــدادی از  نمون ــت. و تع یاف
پرسشــنامه حــذف شــدند. در نهایــت پرسشــنامه هــا جمــع آوری و 
پــس از کدگــذاری وارد کامپیوتــر و بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل 
ــای  ــزار SPSS14 و آزمون ه ــده از نرم اف ــع آوری ش ــات جم اطالع
آمــاری توصیفــی )آزمون هــای تعییــن فراوانــی، میانگیــن و 
انحــراف اســتاندارد( و اســتنباطی اســتفاده شــد. نتایــج حاصــل از                                                                                    
آزمــون هــای آمــاری در ســطح معنــی داری کمتــر از 0/05  لحــاظ 

شــد.

یافته ها
یافتــه هــاي پژوهــش نشــان داد کــه میانگیــن ســن دانــش آموزان 
ــادران  ــدران و م ــنی پ ــن س ــن میانگی ــود. همچنی ــال ب 14/25س
مــورد پژوهــش بــه ترتیــب 46/05و 41/75 بــود. از لحــاظ مــدرک 
ــدران  ــد از پ ــادران و 35/2درص ــد از م ــا 23/3درص ــی تنه تحصیل
ــای  ــه در گروه ــد و بقی ــر دارن ــد و باالت ــی، ارش ــدرک کارشناس م
ــداد  ــر تع ــد. از نظ ــی گیرن ــرار م ــی ق ــم و کاردان ــم، دیپل زیردیپل
فرزنــدان خانــواده 42/9 درصــد از خانــواده هــا بــا باالتریــن فراوانی 
تعــداد دو فرزنــد داشــتند. 45/6 درصــد از نوجوانــان مــورد پژوهــش 
فرزنــدان اول خانــواده هــا بودنــد. 75/2 درصــد از واحدهــای 
پژوهــش در مدرســه دولتــی، 6/7 در مدرســه عیــر انتفاعــی و 18/1 
ــد. همــه ی  ــه تحصیــل بودن ــه دولتــی مشــغول ب درصــد در نمون
افــراد نمونــه پژوهــش بــال اســتثنا بــا والدیــن خــود زندگی کــرده و 
میــزان درآمــد خانــواده بــا بیشــترین فراوانــی، 91 درصــد  خانــواده( 
ــه  ــادران مــورد پژوهــش خان ــر م در حــد کفایــت مــی باشــد. اکث
دار و اکثــر پــدران مــورد پژوهــش شــغل آزاد داشــتند. و میانگیــن 

معــدل تحصیلــی دانــش آمــوزان 19/13 مــی باشــد.
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جدول 1 : توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب سبک های مقابله با استرس

درصد تعداد سبک های مقابله با استرس

56/9 140 مسئله مدار
10/6 26 هیجان مدار
32/5 80 حواس پرتی

ــای  ــبک ه ــد از س ــدول1(، 56/9 درص ــج )ج ــه نتای ــه ب ــا توج ــود.ب ــدار ب ــئله م ــوع مس ــترس از ن ــا اس ــه ب مقابل

جدول 2: توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب سبک فرزندپروری 

مادر
تعداد )درصد(

پدر
تعداد )درصد( سبک های فرزندپروری

)%3/1(9 )%4(11 آزادگذاری
)%4/1(12 )%5/5(15 استبدادی

)%92/8(271 )%90/5(249 اقتدار منطقی

پــدران  و 92/8 درصــد اقتــدار منطقــی بــود.بــا توجــه بــه نتایــج )جــدول2(، ســبک فرزندپــروری 90/5 درصــد 
 

جدول3: همبستگی سبک مقابله با استرس با سبک فرزندپروری پدر و مادرهای واحدهای پژوهش

p-value مقدار آزمون واحدهای پژوهش

0/913 0a/979 پدر
آزمون کیدوی پیرسون

0/343 4a/495 مادر
0/774 1/789 پدر

آزمون نسبت درست نمایی
0/212 5/839 مادر

طبــق )جــدول3(، نتیجــه آزمــون پیرســون نشــان داد ارتبــاط معنی 
ــا  ــه ب ــای مقابل ــدر و ســبک ه ــروری پ ــن ســبک فرزندپ داری بی

.)P<0/05( اســترس وجــود نــدارد

بحث
ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن رابطــه بیــن شــیوه فرزندپــروری 
بــا ســبک هــای مقابلــه ای دختــران نوجــوان انجــام گرفــت. یافته 
هــای مطالعــه حاضــر نشــان داد اکثــر والدیــن نمــرات باالیــی در 
ســبک مقتدرانــه منطقــی داشــتند کــه بــا نتایــج مطالعــه مومنــی 
و همــکاران همســو مــی باشــد. در ایــن مطالعــه کــه بــه بررســی 
ــروز  ــن و ب ــروری والدی ــای فرزندپ ــواع ســبک ه ــان ان ــاط می ارتب
ــان  ــهر اصفه ــوان ش ــران نوج ــی دخت ــتهایی روان ــی اش ــم ب عالئ
ــه  ــوط ب ــن مرب ــن میانگی ــج نشــان داد باالتری ــود، نتای ــه ب پرداخت
ســبک قاطــع و اطمینــان بخــش بــود و اکثریــت والدیــن نمــرات 
باالیــی در ایــن ســبک داشــتند )15(. بــر اســاس مطالعــات انجــام 
شــده ســبک تربیتــي والدیــن یــک عامــل مهم پیــش بینــي کننده 
در ســالمت فرزنــدان اســت )16, 17(. مطالعــات انجام شــده نشــان 
ــواع  ــد ان ــی توان ــن م ــروری والدی ــیوه فرزندپ ــوع ش ــد ن ــی دهن م

پیامدهــای مثبــت و منفــی بــرای نوجــوان بــه همــراه داشــته باشــد 
کــه طیــف ایــن پیامدهــا گســترده اســت )18(. شــیوه فرزندپــروري 
مســتبدانه بــا شــماري از پیامدهــاي منفــي ماننــد ســازگاری پایین، 
عــزت نفــس پاییــن، کاهــش حــس شــادماني، انگیــزش پاییــن، 
افزایــش ســوء مصــرف مــواد و افزایــش اضطــراب همــراه اســت 
ــي  ــه، نیــز خودکنترل )19,20(. در شــیوه فرزندپــروري ســهل گیران
ــن و  ــري پایی ــاف پذی ــن، انعط ــري پایی ــئولیت پذی ــن، مس پایی
درجــات تحصیلــي پاییــن در کــودکان و نوجونــان گــزارش شــده 
 ،Piko و Nyarko ــات ــج تحقیق ــاس نتای ــر اس ــت )21, 22( ب اس
شــیوه فرزندپــروري مقتدرانــه بــه عنــوان شــیوه فرزندپــروري ایــده 
ال در رشــد و تکامــل کــودکان و نوجوانــان محســوب مــي شــود 
)23, 24(. در ســبک مقتدرانــه منطقــی مجموعــه ای از حمایتهــای 
اجتماعــی، ارتبــاط دوطرفــه، پذیــرش، پاســخ گویــی و خشــنودی 
ــدر  ــن مقت ــده مــی شــود. کــودکان والدی ــدان دی ــه فرزن نســبت ب
ــد و از صالحیتهــای اجتماعــی  ــری از اســتقالل دارن ســطوح باالت
ــگری  ــتند و پرخاش ــوردار هس ــران برخ ــه دیگ ــبت ب ــتری نس بیش

کمتــری از خــود نشــان مــی دهنــد )25(. 
همچنیــن نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد بیشــتر دختــران نوجوان 
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ــن پژوهــش )بیــش از50 درصــد( از ســبک  ــده در ای شــرکت کنن
مقابلــه بــا اســترس مســئله مــدار برخــوردار بودنــد. مقابلــه در دوران 
نوجوانــی در رابطــه بــا مســائل بهداشــتی و رفتــاری، بــه چنــد دلیل 
نیازمنــد توجــه ویــژه اســت. مســائلی کــه مراقبــت هــای بهداشــتی 
ــمگیری  ــور چش ــه ط ــد ب ــی پردازن ــه آن م ــی ب در دوران نوجوان
مربــوط بــه حوزه شــخصی نوجــوان مــی شــود بنابرایــن در معرض 
کنتــرل و قضــاوت آنــان قــرار مــی گیــرد. کــودکان بــرای ســاخت 
ــه  ــط ب ــت از غل ــای درس ــوزش ه ــود و آم ــای خ ــوب دنی چهارچ
والدیــن شــان تکیــه مــی کننــد ایــن در حالــی اســت کــه نوجوانان 
ــای  ــر مبن ــه تعریــف مســائل ب ــد ب ــن دوره شــروع مــی کنن در ای
دیــدگاه و قضــاوت هــای خودشــان و در رابطــه بــا ایــن موضوعــات 
بــر خــود تکیــه مــی کننــد )26( بنابرایــن دوران نوجوانــی دریچه ای 
گســترده و مهــم، بــرای تعیین عــادات و خطرات ســالمتی و عوامل 
پیشــگیرانه محســوب می شــود. عــالوه بر ایــن، یکــی از مهمترین 
تغییــرات عملکــرد روان شــناختی کــه در ایــن گــروه ســنی رخ می 
دهــد، گســترش و متنــوع ســازی روش هــای مقابلــه بــا حــوادث 
زندگــی اســت )26(. فولکمــن، مقابلــه را چنیــن تعریــف کــرده اند: 
تــالش هــای رفتــاری و شــناختی کــه بــه طــور مــداوم در حــال 
تغییرنــد تــا از عهــده ی خواســته هــای خــاص بیرونــی یــا درونــی 
شــخص کــه ورای منابــع و تــوان وی ارزیابــی مــی شــوند، برآینــد 
ــان داده  ــکاران، نش ــات Garcia و Steiner و هم )27(. در مطالع
ــل  ــه ای نقــش مهمــی را در تعدی شــده اســت راهبردهــای مقابل
ــر ســازگاری کــودکان و  ــا کاهــش تأثیــر حــوادث اســترس زا ب ی
نوجوانــان دارد )26, 28(. راهبردهــای مقابلــه ای مؤثــر باعــث مــی 
شــود کــه واکنــش فــرد بــه ســطوح بــاالی تنیدگــی کاهــش یابــد 
و آثــار زیانبــار آن تعدیــل شــود )29(. ســبکهای مقابلــه مــی توانــد 
مســئله مــدار، هیجــان مــدار و یــا اجتنابــی باشــد. مقابلــه مســئله 
ــر  ــت و تغیی ــرای مدیری ــالش ب ــوان ت ــه عن ــد ب ــی توان ــدار م م
ــان  ــه هیج ــا مقابل ــود، ام ــه ش ــر گرفت ــترس زا در نظ ــاله اس مس
مــدار تــالش بــرای کــم کــردن اســترس هیجانــی اســت و روی 
کنتــرل نشــانه هــای فشــار متمرکــز مــی شــود. در مقابلــه اجتنابی 
فــرد مرتبــاً از روبــرو شــدن بــا رویــداد طفــره رفتــه و اجتنــاب مــی 
کنــد حــال آن کــه در سراســر مــدت فــرار، مســئله در ذهــن حضور 

دارد و تمرکــز را بــه هــم مــی زنــد )30(.
نتایــج ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان داد ارتبــاط معنــی داری بیــن 
ــا  ــه ب ــای مقابل ــبک ه ــن و س ــروری والدی ــای فرزندپ ــبک ه س
ــی اســت  ــران نوجــوان وجــود نداشــت ایــن در حال اســترس دخت
کــه در ایــن پژوهــش اکثــر والدیــن )بیــش از90 درصــد( ســبک 
ــد  ــش از50 درص ــته و بی ــی داش ــه منطق ــروری مقتدران فرزندپ
ــا اســترس مســئله مــدار در جهــت  ــه ب ــان از ســبک مقابل نوجوان
مدیریــت اســترس هــای خــود اســتفاده مــی کــرده انــد. مطالعــه 

ــروری  ــن ســبک فرزندپ ــز نشــان داد بی ــکاران نی ــری و هم ظهی
والدیــن، بلــوغ اجتماعــی و ســبکهای مقابلــه ای دختــران نوجــوان 
ارتبــاط معنــی داری وجــود دارد بــه طــوری کــه زمانــی کــه والدین 
ــدان  ــد فرزن ــی اســتفاده کنن ــدار منطق ــروری اقت از ســبک فرزندپ
آنهــا نســبت بــه اختــالالت رفتــاری گرایــش کمتــری پیــدا مــی 
کننــد و بــه همــان نســبت بــر میــزان بلــوغ اجتماعــی و ســبکهای 
ــه  ــن مطالع ــود )31(. همچنی ــی ش ــزوده م ــا اف ــدار آنه ــئله م مس
پریــرا و همکارانــش نشــان داد کــه وقتــی خانــواده حامــی و دلگرم 
کننــده باشــد مشــکالت رفتــاری کــودک کاهــش مــی یابــد )32(. 
در مطالعــه بســاک نــژاد کــه رابطــه بیــن ســبکهای فرزندپــروری 
ــی در  ــه واســطه گــری ســبکهای هیجان ــه ب و راهبردهــای مقابل
مــادران پســران نوجــوان بــود نشــان داد کــه بیــن ســبک هیجانی 
ــرد  ــه و راهب ــروری مقتدران ــد پ ــاده ســاز، ســبک فرزن ــه آم مادران
ــد  ــا ســبک فرزن ــادار و ب ــت معن ــل حــل مســاله رابطــه مثب مقاب
پــروری مســتبدانه رابطــه منفــی و بــا راهبــرد مقابلــه حــل مســاله 
رابطــه مثبــت داشــت. بنابــر ایــن آمــوزش ســبک هــای هیجانــی 
آمــاده ســاز بــه مــادران مــی توانــد در ارتبــاط موثــر والد-نوجــوان 
مفیــد باشــد )33(. در مطالعــه ی خلیلــی و همــکاران نشــان داد که  
بیــن شــیوه فرزندپــروری مقتدرانــه و ســبک آزادگــذار بــا موفقیــت 
تحصیلــی رابطــه مثبــت معنــادار وجــود دارد. بنابرایــن از آنجایــی 
کــه خانــواده و الگــوی تربیتــی آن نقــش مهمــی در شــکل گیری 
ــول  ــد تح ــر می رس ــه نظ ــدان دارد، ب ــای فرزن ــادات و رفتاره ع
ــل  ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــد ب ــروری بتوان ــیوه های فرزندپ در ش

افزایــش موفقیــت تحصیلــی فرزندانشــان باشــد )34(.
ســبک فرزندپــروري مقتدرانــه بــا ترکیبــی از مهارگــري و حمایــت 
بــاالي عاطفــی، ســطوح مناســبی از اســتقالل و ارتبــاط دوســویه 
میــان فرزنــد و والــد را تأمیــن مــی کنــد. ایــن ســبک بــا پیامدهاي 
ــه  ــکا ب ــر، ات ــی باالت ــت همچــون پیشــرفت تحصیل ــی مثب تحول
خــود بیشــتر، انحــراف رفتــاري کمتــر و روابــط بهتــر با همســاالن 
همــراه اســت )35(. در همیــن زمینــه پاکدامــن و همــکاران نیــز 
ــش  ــی پی ــدار منطق ــبک اقت ــد س ــان دادن ــود نش ــش خ در پژوه
بینــی کننــده مثبــت و معنــی دار بــرای بلــوغ اجتماعــی و ابعــاد آن                                                                

مــی باشــد )36(.
در رابطــه بــا عــدم ارتبــاط معنــی دار ســبک فرزندپــروری والدیــن 
و ســبک مقابلــه ای نوجوانــان دختــر مــی تــوان بــه تأثیــر تفــاوت 
هــای جنســیتی در انتخــاب راهبردهــای مقابلــه ای اشــاره نمــود. 
بــه گونــه ای کــه در پژوهــش هــای متعــددی، نتایــج بیانگــر ایــن 
ــان  ــه ای هیج ــای مقابل ــتر از راهبرده ــران بیش ــه دخت ــت ک اس
ــدار اســتفاده  ــه ای مســاله م ــدار و پســران از راهبردهــای مقابل م
مــی کننــد )37(.  بــا توجــه بــه ایــن یافتــه هــا مــی تــوان گفــت 
کــه مــردان بــر حســب ویژگیهــای جنســیتی، بــه طــور مســتقیم و 
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فعــال بــر مســأله تمرکــز دارنــد و زنان بیشــتر از مــردان بــه تجارب 
هیجانــی خــود واکنــش نشــان مــی دهنــد  همچنیــن ویژگــی ذاتی 
زنــان و جامعــه پذیــری مبتنــی بــر هیجــان باعــث مــی شــود کــه 
بــه جــای پرداختــن بــه مســئله، بــه بازســازی هیجانــی و تنظیــم 
آن اقــدام کننــد. چنانچــه طبــق اصــل یادگیــری و تئــوری زیســتی 
زنــان بــا جامعــه پذیــری جنســی ویــژه و مبنــای زیســتی متفــاوت 
عمــل مــی کننــد. در مقابــل، مــردان بــا ابــراز نکــردن هیجانــات 
ــی آن  ــه ارزیاب ــد و ب ــی کنن ــز م ــأله تمرک ــر مس ــات، ب و احساس
ــیم  ــته باش ــر داش ــد در نظ ــن بای ــد )37(. همچنی ــی کنن ــدام م اق
کــه نوجوانــان، آســیب پذیرتریــن قشــر در برابــر رفتارهــای پرخطر 
ــتر از  ــن دوره، بیش ــی ای ــای تحول ــطه ویژگیه ــه واس ــتند و ب هس
ــه رفتارهایــی مــی زننــد کــه ســالمت  ســایر گــروه هــا دســت ب
حــال یــا آینــده شــان را در معــرض خطــر قــرار مــی دهــد. گرچــه 
شــیوه هــای فرزندپــروری عامــل تعییــن کننــده و اثرگــذاری اســت 
ــی و  ــی روان ــیب شناس ــم در آس ــده و مه ــن کنن ــش تعیی ــه نق ک
ــز  ــه نی ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب ــد ام ــازی مــی کن رشــد کــودکان ب
ــوص در  ــه خص ــت ب ــروری مثب ــروزه فرزندپ ــه ام ــت دارد ک اهمی
دوران نوجوانــی وظیفــه ای دشــوار اســت چــرا کــه در ایــن دوران 
تمایــل بــه درگیــری هــای خانوادگــی بیشــتر بــوده کــه بخشــی از 
آن بــه تغییــرات رشــدی ایــن دوره و بخشــی نیــز بــه چالــش هــای 
ــرو هســتند  ــا آن روب ــوان ب ــران و پســران نوج ــه دخت ــدی ک جدی

مربــوط مــی شــود )21(.
بــاال بــودن نــوع ســبک فرزندپــروری مقتدرانــه منطقــی در بیــن 
والدیــن واحدهــای پژوهــش مــی توانــد نشــان از سیاســت هــای 
ــه هــای آموزشــی  ــواده هــا و اجــرای برنام ــت از خان ــی حمای فعل
ــی  ــاط معن ــود ارتب ــدم وج ــا ع ــد ام ــوان باش ــن دارای نوج والدی
ــا اســترس   دار بیــن ســبکهای فرزندپــروری و ســبکهای مقابلــه ب
همچنیــن مــی توانــد نشــان دهنــده ایــن مســئله باشــد کــه علــی 
رغــم اهمیــت خانــواده در شــکل گیــری هویــت فــرد و تأثیرگذاری 
آن بــر رونــد جامعــه پذیــری و فرهنــگ پذیــری انســان، عوامــل 
ــد در انتخــاب  ــی توانن ــه م ــد ک ــود دارن ــز وج ــان دیگــری نی پنه
راهبردهــای مقابلــه ای نقــش بــه ســزایی داشــته باشــند. مســائلی 
نظیــر تغییــرات هنجــاری دوران نوجوانــی کــه بــا افزایــش 
ناســازگاری خــود درک شــده در ایــن دوران همــراه اســت و تعامــل 
ــناختی  ــازگاری روان ش ــه س ــن دوره ک ــدی در ای ــرات چندبع تغیی

ــد. ــر مــی کن نوجــوان را دســتخوش تغیی
بــه نظــر مــی رســد عوامــل متعــدد محیطــی کــه امــروزه در کنــار 
خانــواده نقــش چشــم گیــری بــر ســازگاری هــای روان شــناختی 
نوجوانــان داشــته مــورد غفلــت قــرار گرفتــه انــد و بعــالوه کنــش 
ــن  ــا ای ــن ب ــل والدی ــواده و نحــوه تعام ــار خان ــل در کن ــن عوام ای

عوامــل، نقــش بســزایی بــر انتخــاب نــوع راهبردهــای مقابلــه ای 
نوجــوان داشــته باشــد. عواملــی چــون تأثیــر گــروه همســاالن در 
ــی، گســتردگی تعامــالت در شــبکه هــا و فضاهــای  دوران نوجوان
ــن  ــی در ای ــای فرهنگ ــاوت ه ــذار تف ــش تأثیرگ ــازی و نق مج
ــن  ــاری ای ــرات هنج ــار تغیی ــازی در کن ــترده مج ــالت گس تعام
دوره مــی توانــد تأثیــر زیــادی در ســازگاری هــای روان شــناختی 
و انتخــاب راهبردهــای مقابلــه ای نوجوانــان داشــته باشــد کــه باید 
در کنــار عواملــی چــون مســائل خانوادگــی و روش هــای تربیتــی 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.

نتیجه گیری
مطالعــه حاضــر نشــان داد اکثــر والدیــن نمــرات باالیــی در ســبک 
ــای  ــان از سیاســت ه ــد نش ــی توان ــتند م ــی داش ــه منطق مقتدران
ــه هــای آموزشــی  ــا و اجــرای برنام ــواده ه ــت از خان ــی حمای فعل
والدیــن دارای نوجــوان باشــد. امــا عــدم وجــود ارتبــاط معنــادار بین 
ســبکهای فرزندپــروری و  ســبک هــای مقابلــه بــا اســترس مــی 
توانــد نشــان دهنــده ایــن مســئله باشــد، کــه در کنــار توجــه بــه 
مقولــه خانــواده و اهمیــت روش هــای تربیتــی بایــد بــه موضوعاتی 
نظیــر تفــاوت هــای جنســیتی، تغییــرات هنجــاری دوران نوجوانــی، 
ــر گــروه همســاالن و ارتباطــات در  عوامــل متعــدد محیطــی نظی
فضاهــا و شــبکه هــای مجــازی نیــز توجــه نمــود. و بــا توجــه بــه 
اینکــه ســبک هــای مقابلــه ای از طریــق آمــوزش هــای مختلــف 
ــه را داشــت کــه  ــن توصی ــوان ای ــری هســتند مــی ت ــل یادگی قاب
بویــژه در دختــران نوجــوان در جهــت انتخــاب راهبردهــای         
ــای  ــوزش ه ــتر آموزشــی مناســب، آم ــه ای مناســب در بس مقابل

کافــی ارائــه شــود.
 

سپاسگزاری
ایـــن پژوهـش برگرفتـــه از طـرح پژوهشـی بـــه همیـن موضـوع 
از نویســـنده مقالـــه در دانشـــگاه علوم پزشکی گناباد بـــا شــماره 
97/11 و کــد اخــالق IR.GMU.REC.1397.028  مـی باشـد. 
بدیـــن وســـیله از مسـئولین اداره آمـــوزش و پـرورش شهرســتان 
گناباد، معلمــــان و اولیــــاء گرامــــی و  دانــــش آمــــوزان کـــه 
در انجـــام ایـــن پژوهـــش بـا اینجانـــب همـکاری هـــای الزم را                    

داشــــته انــد، کمــال تشــــکر و قدردانــی را دارم.

تضاد منافع
بــرای نویســندگان ایــن مقالــه  هیــچ گونــه تضــاد منافعــی وجــود 

نــدارد.
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