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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطهی بین شیوههای فرزندپروری و میزان افسردگی کودکان پیشدبستانی
شهرستان بوکان انجام شد .جامعه مورد مطالعه پژوهش کلیهی دانشآموزان مدارس پیشدبستانی شهرستان
بوکان بودند که در یک مطالعه از نوع همبستگی  111دانشآموز بهصورت تصادفی خوشهای به عنوان نمونه
موردنظر انتخاب شدند .از پرسشنامه شیوههای فرزندپروری دایانا بامریند ( )1996و فرم والد -معلم پرسشنامه
عالئم مرضی کودکان  )1994( CSI-4بهعنوان ابزارهای پژوهش استفاده شد .پایایی پرسشنامهها در پژوهش
حاضر از طریق روش آلفای کرونباخ به ترتیب  %79و  %99بهدست آمد .روش آماری بهکار گرفته شده در
این پژوهش  tمستقل بود که نشاندهنده رابطه معنادار بین متغیرهای مورد مطالعه بود .یافتهها نشان داد که بین
شیوههای فرزندپروری (مستبد ،مقتدر ،سهلگیر) و میزان افسردگی کودکان پیشدبستانی تفاوت وجود دارد
و از میان آنها شیوه فرزندپروری مستبد بیشترین میزان اثرگذاری بر افسردگی کودکان را دارا میباشد و در
واقع میتوان گفت بهترین پیشبینیکننده افسردگی کودکان ،سبک فرزندپروری مستبدانه است.

واژگان کلیدی :شیوههای فرزندپروری ،افسردگی کودکان ،پیشدبستان.

مقدمه
افسردگی 4یکی از شایعترین اختالالت روانی و از جمله جدیترین مسائل بهداشت روانی
است که تاثیرات نامطلوب زیادی از جمله درماندگی فرد ،کاهش عملکرد روزانه و حتی از
 .1کارشناس ارشد آموزش و پرورش پیشدبستان ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤل)
najari.masoud@yahoo.com
 .6استاد گروه علوم تربیتی (آموزش و پرورش) ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .3دانشیار گروه روانشناسی (روانشناسی بالینی) ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
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دست دادن زندگی را با خود به همراه دارد(مومنی .)1395 ،تا عصر حاضر اعتقاد بر این بود
که اختالل افسردگی در دورهی کودکی بروز نمیکند و یا به شکل پنهان رخ میدهد .اما
اخیرا درک وسیعتری از ماهیت اختالل افسردگی در متخصصان بهوجود آمده و نسبت به
این مسئله شناخت بیشتری حاصل شده است .امروزه نظر روانشناسان آن است که شرایطی
مشابه افسردگی بزرگساالن ،میتواند در کودکان ظاهر شود و کودکان نیز ممکن است در
سطوح مختلف تحول از افسردگی رنج ببرند(واینر1976،1؛ رافائل و باروز1995،6؛
ایلی .)1999،3بر اساس دیدگاههای اخیر در مورد بهداشت روانی کودکان ،وجود افسردگی
در همه سطوح تحولی و شباهت نشانههای آن با نشانههای افسردگی نوجوانان و بزرگساالن
مورد تائید قرار گرفته است (دوراند و بارلو.)1999،4
ارزیابی آمار بهداشت عمومی در سراسر جهان به افزایش مشکالت بهداشت عمومی در
حوزه اختالالت جدی روانی ،بهویژه افسردگی اشاره دارد (لوپز ،مترز ،اززاتی ،جمسون و
مورای )6112 ،و انتظار میرود تا سال  6161افسردگی به دومین بیماری جدی و شایع دنیا
تبدیل شود (لوپز و همکاران.)6112 ،
افسردگی به حالت خلقیای گفته میشود که با اندوهگینی فراگیر مشخص میشود.
نشانههای افسردگی به قدری گسترده هستند که افسردگی گاه «سرماخوردگی بیماریهای
روانی» نامیده میشود .هر کسی برخی اوقات احساس اندوه ،غم ،تنگی خلق و دلگیری
میکند .گاه اندوه ما واکنشی طبیعی به یک رویداد ناخوشایند در زندگی مانند از دست
دادن یک دوست یا شغل است .در مواقع دیگر ممکن است بدون آنکه واقعا بدانیم ،چرا
احساس افسردگی کنیم .با این حال این احساسها زود سپری میشوند و ما فعالیتهای طبیعی
خود را از سر میگیریم .بر عکس ،افسردگی بالینی بسیار شدیدتر از حزنهای گاه گدار و
نوسانهای خلقی است که در زمانهای مختلف به هر کسی دست میدهد .کودکی معموال
بهعنوان زمانی شاد و آسودهخاطر تصور میشود؛ دورهای آزاد از نگرانیها و مسئولیتهای
بزرگسالی .از اینرو تمایل داریم خردساالن را بهعنوان افرادی مثبت و سرزنده بشناسیم نه
افسرده .در واقع وقتی میشنویم که کودکی افسرده است ،واکنش متداول این پرسش است
1. Weiner
2. Raphael & Burrows
3. Eley
4. Barlow & Durrand
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که «چه چیزی او را افسرده کرده است؟» حتی وقتی کودکان در زندگی خود ناامیدی،
نارضایتی و دیگر رویدادهای اجتنابناپذیر را تجربه میکنند ،انتظار داریم اندوه ،استیصال
و خشم آنها زودگذر باشد .وقتی کودکان غمگین ،بد خلق و نگران میشوند ،والدین اغلب
حاالت منفی را به عوامل گذرایی مانند کسر خواب و نداشتن حس خوب نسبت داده و
انتظار دارند این حاالت سپری شوند .بنابراین برای مدت طوالنی این تفکر وجود داشت که
کودکان به افسردگی مبتال نمیشوند و اگر هم مبتال شوند زودگذر خواهد بود .امروزه
میدانیم که این مطلب صحیح نیست (ماش و ولف ،6111،1ترجمه شریفیدرآمدی و
مرادی .)1391،افسردگی از شایعترین اختالالتی است که در کودکی شناخته شده است.
کودکانی که در خطر ابتال به افسردگی قرار دارند .چه دربارهی مشکالت شخصی خود و
چه دربارهی مشکالت جهان بدترین سناریوی ممکن را به ذهن میآورند .آنها به واسطه
مسائل خارج از کنترل ،خودشان را سرزنش میکنند .آنها به طرف منفیترین تفسیر از وقایع
سوق پیدا میکنند .برای آنها تصور وقایع خوشبینانه دشوار است (سلیگمن ،1992،6ترجمه
داورپناه.)1373 ،
افسردگی کودکی ممکن است به عوامل شیمیایی ،روانشناختی یا ترکیبی از هر دو
مربوط باشد .برخی کودکان افسرده نشانههای کالسیک افسردگی شامل غمگینی ،اضطراب،
بیقراری و مشکالتی در خوردن و آشامیدن را نشان میدهند .در حالیکه برخی دیگر از
کودکان افسرده مشکالت و دردهای جسمانی را نشان میدهند که به درمانهای متداول
پاسخ نمیدهند .هر چند که تشخیص افسردگی به مصاحبه و نوع ابزارهای سنجش نیز بستگی
دارد .درمانهای روانشناختی افسردگی کودکی شامل درمانهای حمایتی و بینشمدار ،بازی
درمانی ،درمانهای خانوادگی و نیز رواندرمانی شناختی است (داوال ،6111،به نقل از
شیبانی .)1375 ،افسردگی در کودکان اثرات وسیع و عمیقی در جنبههای مختلف زندگی
کودکان بر جای میگذارد .یکی از این ابعاد عملکرد تحصیلی کودک است .تحقیقات
داللت بر آ ن دارد که کودکان افسرده در مقایسه با سایر کودکان دارای مشکالت تحصیلی
هستند و بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد .البته این بدین معنا
نیست که افسردگی علت عملکرد تحصیلی ضعیف است ،بلکه علل و عوامل دیگری ممکن
1. Mash & Wolfe
2. Seligman
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است موجب عملکرد تحصیلی ضعیف و افسردگی باشد .اما باید توجه داشت که عملکرد
تحصیلی ضعیف یکی از عالئم ثانوی افسردگی است (شووارتز 1و همکاران6117 ،؛ فروجد
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و همکاران.)6117 ،
بر خالف اکثر کودکانی که وقتی غمگین هستند به سرعت دوباره به حالت اول باز
میگردند ،به نظر میرسد کودکانی که افسرده هستند نمیتوانند از اندوه خود رهایی یافته و
بنابراین در روند روزمره زندگی ،روابط اجتماعی ،عملکرد تحصیلی و کنشروی کلیشان
مختل میشود .نوجوانان افسرده اغلب مشکالت همبودیی مانند اضطراب یا اختاللهای
اجرایی نیز دارند .اگرچه افسردگی بالینی میتواند شبیه نوسانهای خلقی طبیعی کودکی
باشد ،اما برای بسیاری از خردساالن فراگیر ،توانفرسا ،درازمدت و تهدید کننده زندگی
است (آبال و هانکین .)6117 ،متاسفانه افسردگی اغلب مورد تشخیص و درمان قرار
نمیگیرد ،زیرا والدین و در برخی موارد آموزگاران ممکن است حالت منفی ذهنی و نهفته
کودک را تشخیص ندهند .بیشتر مردم وقتی درباره افسردگی فکر میکنند ،موجودی
غمگین ،عبوس و روحیه باخته ،شبیه شخصیتهای کارتونی را مجسم میکنند ،که هر جا
میرود ابری تیره از خود میپراکند .اما افسردگی کودکان ،تفاوت بسیاری با افسردگی
بزرگساالن دارد .به عوض آرام نشستن در اتاق و گریستن ،یک بچه فریاد میزند ،جیغ
میکشد ،با جسارت و مبارزهطلبی بد زبان میشود و ممکن است با خشم و قهر ،بد خلق
شود .بچههای افسرده ،سعی میکنند افسردگیشان را به معرض نمایش بگذارند ،بهوسیله
تظاهر به خشم و تحریک کردن ،بهخصوص با اعضای خانواده .این بچهها وقتی در خانهاند
با والدین مشاجره میکنند ،با برادران و خواهرانشان میجنگند ،یا بدل به موجودی میشوند
که در خانه هیچ کاری انجام ندهند .بچههای افسرده سعی میکنند تا از کارهایی که موجب
افزایش برانگیختگی خشمشان شود دوری کنند .کارهایی مانند انجام تکالیف درسی و
کارهای خانه .درضمن،هیچ بچهای نمیتواند به کسی بگوید که احساس میکند افسرده
است )ناپارستک و ناتان ،1952،3ترجمه ریشهری.)1379 ،
با این وجود توجه به سه نکته دربارهی افسردگی کودکی قابل مالحظه است .نکته
نخست این است که مالکهایی برای افسردگی بزرگساالن به کار رفته است میتواند برای
1. Schwartz
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3. Naparstek & Nathan
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افسردگی کودکان نیز بهکار رود .ویژگیهای اساسی نشانگان افسردگی که در کودکان
قابل تشخیص است همانند ویژگیهای بزرگساالن میباشد .نکته دوم چون رفتارهای
بروننمود یا ایذایی کودکان در مقایسه با رفتارهای دروننمود بیشتر مورد توجه قرار میگیرد
گاه افسردگی دوران کودکی بهعنوان یک رفتار دروننمود نادیده گرفته میشود و ممکن
است تشخیص داده نشود یا ارزیابی نگردد .نکته آخر اینکه ویژگیهای اندکی در مورد
نشانگان افسردگی مانند خلق تحریکپذیر وجود دارد که بیشتر مخصوص کودکان میباشد
(ماش و بارکلی ،6113 ،ترجمه توزنده جانی ،توکلیزاده و کمالپور.)1376 ،
در سالهای اخیر پژوهشهای گستردهای درباره عوامل خانوادگی موثر در رفتار و طرز
فکر کودک انجام شده است .این پژوهشها نشان میدهند که تاثیر عوامل و روابط
خانوادگی بر شخصیت کودک بسیار مهم و حیاتی است .هدف تمام شیوههای پرورشی
کودک آمادهسازی وی برای ایفای نقشی است که گروه و حوزه فرهنگی بر عهدهاش
میگذارد .کودکان چنان پرورش مییابند که بتوانند راه و رسم زندگی والدین خود را دنبال
کنند .والدین و آموزگاران واسطه انتقال آرمانهای فرهنگی اجتماع به کودک هستند.
آرمانهای فرهنگی هر اجتماع تعیینکننده نوع و چگونگی آموزشهایی هستند که کودک
باید فرا گیرد .از آنجا که الگوها و آرمانهای فرهنگی گوناگونی در یک اجتماع وجود
دارد ،والدین نیز بر اساس الگوها و آرمانهای فرهنگی خود ،کودکان خود را به شیوههای
گوناگونی پرورش میدهند (احدی و بنی جمالی.)1371 ،
در واقع خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را
بهوجود میآورد .کودک در خانواده پندارهای اولیه دربارهی جهان و همچنین شیوههای
سخن گفتن و هنجارهای اساسی رفتار را فرا گرفته و نگرشها ،اخالق و روحیات خود را
شکل میدهد به عبارتی اجتماعی میشود (هرگنهان و همکاران .)6113 ،هر خانواده شیوهی
خاصی را تحت عنوان شیوههای فرزندپروری در تربیت فرزندان خویش بهکار گرفته که
متاثر از عوامل متفاوتی از جمله عوامل فرهنگی ،اجتماعی سیاسی و اقتصادی است (هاردی
و همکاران ،1993 ،به نقل از هیبتی.)1371 ،
در زمینهی چگونگی رفتار و رابطه پدر و مادر یا فرزند ،بهطور جداگانه و با هم ،بر
شخصیت فرزند پژوهشهای زیادی انجام گرفته و برخی از پژوهشگران به جای بررسی و
مطالعهی روابط والدین بر کودکان ،به پژوهش دربارهی فضای حاکم بر خانواده پرداخته و
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در نتیجه به کودکان بهعنوان محصول این فضا عالقه نشان دادهاند (سیف نراقی و نادری،
 .)1399نقیپور( )1391در مطالعهی خود به بررسی رابطهی بین شیوههای فرزندپروری
والدین و سخترویی فرزندان پرداخت و نشان داد که بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه با
سخترویی فرزندان رابطه مثبت معنیدار و بین شیوه فرزندپروری استبدادی با سخترویی
فرزندان رابطه منفی معنیدار وجود دارد .جعفرزاده ،فرخی ،سهرابی اسمرود ( )1394رابطهی
بین شیوه فرزندپروری و تابآوری با شادکامی دانشآموزان را مورد بررسی قرار دادند و به
این نتیجه رسیدند که شیوه فرزندپروری استبدادی بهطور منفی شادکامی و تابآوری را در
دانشآموزان پیش بینی میکند .همچنین شیوه فرزندپروری آزادمنشانه و مقتدرانه میتواند
بهطور مثبت شادکامی را در دانشآموزان پیشبینی کند ولی شیوه فرزندپروری مقتدرانه
بهطور قویتری میتواند شادکامی و تابآوری را در دانشآموزان پیشبینی کند .علی
بخشی ،علیپور ،ولیاله و اکبری دهکردی ( )1394در پژوهشی تحت عنوان نقش واسطهای
افسردگی در رابطه بین دلبستگی و سبک فرزندپروری با چاقی و اضافه وزن دختران نوجوان
دریافتند که افسردگی واسطه معناداری برای رابطه فرزندپروری با چاقی به شمار میرود و
نتایج تحلیل مسیر نشان داد که افسردگی میتواند در رابطه بین دلبستگی و سبک
فرزندپروری با چاقی و اضافه وزن نقش واسطهای داشته باشد .امروزه به والدین توصیه
میشود برای شکل دادن به رفتار کودکان و ایجاد یادگیری در او کمی سختگیر و فعالتر
باشند ،والدین باید حدودی تعیین کنند مقررات را برای کودک توضیح دهند و از تنبیه
استفاده نکنند(هیبتی.)1371 ،
بر همین اساس پژوهش حاضر در نظر دارد این مسئله را مورد بررسی قرار دهد که
شیوههای فرزندپروری (مقتدرانه ،مستبدانه و سهلگیرانه) به عنوان یکی از عوامل مربوط به
تربیت کودک و زمینهساز بروز افسردگی در کودکان چه رابطهای با میزان افسردگی
کودکان میتواند داشته باشد؟
اهداف اصلی پژوهش عبارتند از:
تعیین رابطه بین شیوه فرزندپروری مستبدانه و میزان افسردگی کودکان پیش از دبستان
تعیین رابطه بین شیوه فرزندپروری سهلگیرانه و میزان افسردگی کودکان پیش از دبستان
تعیین رابطه بین شیوه فرزندپروری قاطعانه و میزان افسردگی کودکان پیش از دبستان
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فرضیههای پژوهش:
میزان افسردگی کودکان دارای سبک فرزندپروری مستبدانه با کودکان دارای سبک
فرزندپروری سهلگیرانه تفاوت دارد.
میزان افسردگی کودکان دارای سبک فرزندپروری مقتدرانه با کودکان دارای سبک
فرزندپروری مستبدانه تفاوت دارد.
میزان افسردگی کودکان دارای سبک فرزندپروری سهلگیرانه با کودکان دارای سبک
فرزندپروری مقتدرانه تفاوت دارد.

روش
از آنجایی که این پژوهش به دنبال تعیین رابطهی بین سبکهای فرزندپروری و میزان
افسردگی کودکان پیشدبستان میباشد بنابراین روش پژوهش از نوع تحقیق همبستگی است.
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه دانشآموزان مراکز پیشدبستانی شهرستان بوکان است که
در سال تحصیلی  1391-96مشغول به تحصیل بودند .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .ابتدا از بین پیشدبستانیهای شهرستان بوکان به تفکیک
مناطق چهار پیشدبستانی و از بین هر پیشدبستانی  65نفر بهصورت تصادفی و با توجه به
لیست اسامی دانشآموزان انتخاب شدند ،و در کل  111نفر بهعنوان نمونهی مورد نظر
انتخاب شدند .اطالعات پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه شیوههای فرزندپروری بامریند
( )1996و پرسشنامه عالئم مرضی کودکان ( )1994جمعآوری گردید.
ابزارهای پژوهش:

پرسشنامه عالئم مرضی کودکان :یک مقیاس درجهبندی رفتار است که اولین بار در سال
 1974توسط اسپیرافکین و گادو بر اساس طبقهبندی  DSM-IIIبا نام  SLUGبهمنظور غربال
 17اختالل رفتاری و هیجانی در کودکان  5تا  16سال طراحی شد .بعدها در سال  1979فرم
 CSI-3Rبه دنبال طبقهبندی  DSM-IIIساخته شد و در سال  1994با چاپ چهارم DSM-
 IVبا تغییرات اندکی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و بهنام  CSI-4منتشر شد CSI-4 .دارای
دو فرم والد و معلم است .فرم والدین دارای  116سوال است که برای  11گروه عمده و یک
گروه اضافه از اختالالت رفتاری تنظیم شده و فرم معلم دارای  99سوال است که  9گروه
عمده از اختاللهای رفتاری را در بر میگیرد .هر یک ازاین زیر گروهها زیر مجموعه خاص
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خود را داشته و شامل سواالت مربوط به خود است .پرسشنامه عالئم مرضی کودکان دارای
ویژگیهایی همچون سادگی اجرا و سهولت فهم است .سوالهای آن بهگونهای ساده برای
والدین و معلمان قابل فهم شده و اصتالحات سادهتر جایگزین واژههای فنی روانپزشکی شده
است .دو شیوه نمرهگذاری برای  CSI-4طراحی شده است .شیوه نمره برش غربالکننده و
شیوه نمرهگذاری بر حسب شدت نشانههای مرضی .شیوه نمره برش غربالکننده در اکثر
پژوهشها مورد استفاده قرار گرفته که بر حسب یک مقیاس چهار امتیازی هرگز=  1بعضی
اوقات =  ،1اغلب = 1و بیشتر اوقات = 1نمرهگذاری میشود .نمره برش غربالکننده در اکثر

اختاللها از حاصل جمع تعداد سوالهایی که به عنوان اغلب یا بیشتر اوقات پاسخ داده شده-
اند ،بهدست می آید .پس نمره حاصله با نمره معیار عالمت که منبع آن مالکهای

تشخیصی  DSM-IVاست ،مقایسه میگردد و چنانچه نتایج مساوی یا بیشتر از نمره معیار

عالمت باشند نمره برش بلی خواهد بود که در آن صورت فرد واجد اختالل محسوب می-
شود .اگر نتایج پایینتر از نمره معیار عالمت باشد ،نمره برش خیر خواهد شد .بنابراین اگر

در این روش عالمتی بهصورت هرگز یا گاهی اوقات درجهبندی گردد آن عالمت به عنوان
یک شکل بالینی مطرح خواهد شد .این روش بیشتر به شناسایی کودکانی کمک میکند که
حداقل نشانههای ضروری به منظور تشخیص یک اختالل را دارا میباشند (محمد اسماعیل،
.)1373
محمد اسماعیل ( )1373روایی و پایایی پرسشنامه عالئم مرضی کودکان را روی 271
نفر از دانشآموزان  2تا  14سال شهر تهران مورد بررسی قرار داد .بررسی پایایی  CST-4با
روش اجرای مجدد پرسشنامه نشان میدهد که ابزار مذکور به عنوان یک ابزار غربالگری
برای اختاللهای رفتاری هیجانی در کودکان ایرانی ،از پایایی خوبی برخوردار است .در
زمینه روایی محتوایی نتایج بررسی اظهارنظرهای داوریهای متخصصان همگونی و مناسب
بودن محتوای  ،SCI-4با حیطه مورد سنجش آن را نشان میدهد.
پرسشنامه شیوهی فرزندپروری بامریند :این ابزار قبال توسط اسفندیاری ( )1392و بینم
( )1399مورد استفاده قرار گرفته است .اسفندیاری ( )1392پایایی بازآزمایی این پرسشنامه
را برای آزادگذاری  29درصد ،برای استبدادی  99درصد و اقتدار منطقی  93درصد گزارش
کرده است.میزان پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی  71درصد برای آزادگذاری75 ،
درصد برای استبدادی و  96درصد برای اقتدار منطقی پدران گزارش شده است (بوری
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1991؛ به نقل از فالحت .)1373 ،همچنین وی در مورد اعتبار پرسشنامه نتایج زیر را گزارش
کرده است :مستبد بودن پدر رابطه معکوس با آزادگذاری ( 51درصد) و اقتدار منطقی (56
درصد) او دارد .منظمیتبار( )1393نیز با استفاده از روش بازآزمایی بر روی  36نفر از مادران،
میزان پایایی برای شیوه سهلگیرانه را  93درصد و برای شیوه مستبدانه  91درصد و برای
شیوه مقتدرانه  95درصد بهدست آورد (فالحت .)1373 ،جهت برآورد روایی این آزمون در
انستیتو روانپزشکی ایران ،اسفندیاری ( )1394فرم اصلی پرسشنامه را ترجمه نموده و برای
تعیین روایی صوری آن اصطالحات الزم را به عمل آورده است و جملههای دیگری نیز به
آن افزوده است .سپس از ده نفر صاحبنظر در زمینه روانشناسی و روانپزشکی خواسته است
تا میزان روایی هر جمله را مشخص کند و در صورت لزوم نظر اصالحی خود را بیان نمایند.
نتیجه این بررسیها نشان داد که پرسشنامه دارای روایی است (فالحت.)1373 ،
روش تحلیل دادهها:
برای تحلیل دادههای جمعآوری شده از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده
شده است .در بخش توصیفی دادهها از فراوانی ،میانگین ،نمودار و جدول استفاده شده و در
بخش استنباطی از آزمون  tدوگروهی مستقل استفاده شد.

یافتهها
دادههای جمعیتشناختی بدست آمده از نمونه نشان داد که  21نفر از نمونه آماری را دختران
و  41نفر را نیز پسران به خود اختصاص دادهاند و همچنین بیشترین فراوانی برای سبک
فرزندپروری مقتدرانه با ( 99 )%99نفر ،سهلگیرانه با ( 17 )%17نفر و همچنین کمترین
فراوانی برای سبک فرزندچروری استبدادی( 3 )%3نفر است.
جدول  .1توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
شاخص آماری
جنسیت

فراوانی

درصد

پسر

41

41

دختر

21

21

مجموع کل

111

111
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جدول  .2توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سبک فرزندپروری
شاخص آماری

فراوانی

درصد

مقتدرانه

99

99

استبدادی

3

3

سهلگیرانه

17

17

مجموع کل

99

111

مرتبه

فرضیه 1پژوهش :میزان افسردگی کودکان دارای سبک فرزندپروری مستبدانه با کودکان
دارای سبک فرزندپروری سهلگیرانه تفاوت دارد.
جدول  .3مقایسه میانگینهای دوگروه سهلگیرانه و استبدادی در افسردگی
شاخص
آماری

تعداد

میانگین

گرو هها
مستبدانه
سهلگیرانه

3
17

24
31/73

درجات

سطح

انحراف

تفاوت

استاندارد

میانگینها

مقدار
t

معناداری

آزادی

1/111

4/57
11/2

33/12

5/649

19

همانگونه که نتایج جدول نشان میدهد از آنجا که مقدار  tبه دست آمده ( )5/649با
درجه آزادی  ،19از مقدار  tجدول بزرگتر است و همچنین از آنجا که سطح معنیداری این
آزمون برابر  1/111میباشد و چون این مقدار کوچکتر از سطح معنیداری  1/15است،
بنابراین با 95درصد اطمینان میتوان گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات دو
گروه معنیدار است .بنابراین فرضیه صفر با  95درصد اطمینان رد و فرض پژوهش تایید
میگردد.
فرضیه 6پژوهش :میزان افسردگی کودکان دارای سبک فرزندپروری مقتدرانه با
کودکان دارای سبک فرزندپروری مستبدانه تفاوت دارد.
جدول  .4مقایسه میانگینهای دوگروه با سبکهای فرزند پروری مقتدرانه و مستبدانه در افسردگی
شاخص
آماری

تعداد

میانگین

گروهها
مقتدرانه

99

51/92

درجات

سطح

انحراف

تفاوت

استاندارد

میانگینها

مقدار
t

معناداری

آزادی

1/111

5 /9

-13/13

-3/9

71
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استبدادی

24

3

11

4/57

همانگونه که نتایج جدول نشان میدهد از آنجا که مقدار  tبهدست آمده ( )-3/9با
درجه آزادی  ،71از مقدار  tجدول بزرگتر است و همچنین از آنجا که سطح معنیداری این
آزمون برابر  1/111میباشد و چون این مقدار کوچکتر از سطح معنیداری  1/15است،
بنابراین با 95درصد اطمینان میتوان گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات دو
گروه معنیدار است .بنابراین فرضیه پژوهش با  95درصد اطمینان تایید و فرض صفر رد
میگردد.
فرضیه  3پژوهش :میزان افسردگی کودکان دارای سبک فرزندپروری سهلگیرانه با
کودکان دارای سبک فرزندپروری مقتدرانه تفاوت دارد.
جدول  .5مقایسه میانگینهای دوگروه با سبک فرزندپروری سهلگیرانه و مقتدرانه در افسردگی
شاخص آماری

گروهها
سهل گیرانه
مقتدرانه

انحراف

تفاوت

استاندارد

میانگینها

مقدار
t

درجات

سطح

آزادی

معناداری

61/16

11/62

95

1/111

تعداد

میانگین

17

31/73

11/2

99

51/92

2/44

همانگونه که نتایج جدول نشان میدهد از آنجا که مقدار  tبه دست آمده ( )11/622با
درجه آزادی  ، 95از مقدار  tجدول بزرگتر است و همچنین از آنجا که سطح معنیداری این
آزمون برابر  1/111است و چون این مقدار کوچکتر از سطح معنیداری  1/15میباشد،
بنابراین با 95درصد اطمینان میتوان گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات دو
گروه معنیدار است .بنابراین فرضیه پژوهش با  95درصد اطمینان تایید و فرض صفر رد
میگردد.

بحث و نتیجهگیری
هر خانواده شیوه خاصی را تحتعنوان شیوههای فرزندپروری در تربیت فرزندان خویش
بهکار میگیرد که متاثر از عوامل متفاوتی از جمله عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
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اقتصادی است .پژوهشهای متعددی تاثیر این شیوههای خاص را بر دامنه وسیعی از رفتارهای
فرد مثل اضطراب ،عزت نفس ،وسواس فکری ،مهارتهای اجتماعی ،افسردگی و غیره که
در ارتباط با کودکان است آشکار ساخته است .در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که در
میزان افسردگی کودکان پیشدبستانی در شیوههای مقتدر ،سهلگیر و مستبد تفاوت وجود
دارد و از میان آنها شیوهی فرزندپروری مستبد بیشترین میزان اثرگذاری بر روی افسردگی
کودکان را دارا میباشد که کودکان خانوادههای با سبک فرزندپروی مستبد بیشتر نگران
پیامدهای منفی اعمال خود هستند و همین ترس آنها ،مانع حرکت ،ناتوانی و عدم
خودکارآمدیشان میشود .کودکان با والدین مستبد ثبات فکری و روحی ندارند و خویشتن

را بدبخت میپندارند .این کودکان کمتر شاد هستند و بیشتر در معرض افسردگی قرار می-
گیرند .همچنین کودکان والدین مستبد ،مضطرب ،گوشهگیر و ناشاد هستند .این کودکان
در تعامل با همساالن در صورت ناکامی از خود خصومت نشان میدهند .به عبارتی کودکانی
که دارای سبک فرزندپروری مستبد بودند از میزان افسردگی باالتری برخوردار بودند در
واقع میتوان گفت بهترین پیشبینیکننده افسردگی کودکان سبک فرزندپروری مستبدانه
میباشد .نتایج باال حاکی از آن است که شیوههای تربیتی نامناسب والدین در بروز میزان
افسردگی کودکان نقش اساسی دارد .نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مانچینی (،)6111
میهر و همکاران ( ،)6114کیتامورا و همکاران ( )6111و دانش و همکاران ( )1372همسو

است .در تبیین این یافتهها باید اشاره نمود که در فرایند تربیت کودکان روشهای متعددی
از قبیل روشهای مستبدانه ،سهلگیرانه و مقتدرانه وجود دارد و والدین تحتتاثیر عوامل
متعددی از قبیل سطح سواد ،طبقه اقتصادی  -اجتماعی ،سن و فرهنگ از این روش تربیتی
استفاده میکنند .بنابراین هر کدام از این روشها تاثیرات متنوعی در ویژگیهای رفتاری،
عاطفی ،هیجانی و در کل شخصیتی کودکان ایجاد میکنند.
نتایج پژوهشهای (مانچینی ،6111،کیتامورا و همکاران ،)6111 ،حاکی از آن است که
مراقبت بیش از اندازه و یا فقدان مراقبت ،عدم احساس امنیت در خانواده (میهر و همکاران،
 ) 6114و نبود سازگاری و همبستگی در خانواده با افسردگی ،افکار خودکشی و اقدام به
خودکشی رابطه دارد .والدین قوانین زیادی را تحمیل میکنند .انتظار دقیق اطاعت دارند و
بهندرت توضیح میدهند که چرا کودک باید با قوانین هماهنگ باشد و اغلب به قدرت
تدابیر خود ،همچون تنبیه فیزیکی برای انجام اعمال مفید اعتماد دارند .تبادل و ارتباط کمی
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با فرزندان خود دارند و از فرزند خود انتظار دارند ،بدون پرسش دربارهی صحت و سقم آن،
حرف بزرگترها را قبول کنند .پر واضح است که چون شیوهی استبدادی بر اساس
خواستههای دلخواه والدین است ،خودبیانی و استقالل فرزندان سرکوب میشود.
کودکان با والدین مستبد ثبات فکری و روحی ندارند و خویشتن را بدبخت میپندارند،
آنها زود ناراحت میشوند و در برابر فشارهای روانی آسیبپذیرند (هیبتی .)1371 ،این
کودکان کمتر شاد هستند و موفقیت تحصیلی کمتری دارند (علیزاده و آندرایس.)6116 ،
این افراد به بزرگساالن خجول تبدیل میشوند که عالقهای به شروع ارتباط ندارند و سبک
خاص انضباطی والدین مستبد به فرزندان میآموزد که اطاعت بیچون و چرا ،بهترین راه
کنار آمدن با تفاوتهای بینفردی و حل مشکالت است (موسوی .)1376 ،دختران والدین
مستبد استقالل پایینی دارند و پسران آنها مسئولیتپذیری اجتماعی پایینی را نشان میدهند.
این کودکان مضطرب ،گوشه گیر و ناخشنود هستند .آنها وقتی با همساالن تعامل میکنند،
در صورت ناکامی با خشونت واکنش نشان میدهند (علیزاده .)6116 ،همچنین دیگر یافتهی
پژوهش حاضر این بود که کودکان با سبک فرزندپروری سهلگیرانه کمتر در معرض
افسردگی قرار میگیرند .والدین کودکان سهلگیر با فرزندان خود گرم و با محبت هستند.
توجهی به نیازهای کودک ندارند .از کمترین میزان تنبیه استفاده میکنند و بهندرت بر روی
رفتارشان اعمال کنترل مینمایند .این پژوهش با نتایج تحقیقات کو و چان ( ،)6119دهارت
و همکاران ( ،)6112لوپز ()6115و دانش و همکاران ( )1372همسو است .دانش و همکاران
( )1372در پژوهش خود این یافته را تایید کردند که شیوه فرزندپروری سهلگیرانه بیش از
شیوه فرزندپروری مقتدرانه ( )t=1/599موجب افسردگی دختران و پسران نمیشوند و در
مجموع میتوان گفت که شیوه فرزندپروری مستبدانه بیش از شیوه فرزندپروری قاطعانه و
سهلگیرانه موجب افسردگی کودکان میشود.
محدودیتها و پیشنهادها :نتایج نشان داد که شیوههای فرزندپروری نامناسب به عنوان
یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی در بروز افسردگی کودکان به شمار میرود و به همین
منظور بر اساس نتایج این پژوهش و پژوهشهای پیشین به نظر میرسد که اجرای برنامههای
آموزشی از سوی مراکز صدا و سیما و سازمان نظام روانشناسی به منظور پذیرش این واقیت
اجتماعی  -روانی که سبک فرزندپروری تاثیرگذار و تعیینکننده مهمی در میزان افسردگی
کودکان پیشدبستانی است ،ضروری بهنظر میرسد و همچنین آموزش و هدایت والدین
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 برای استفاده از شیوهی فرزندپروری مقتدرانه منجر به آموزش،توسط کارشناسان
مهارتهای ابراز وجود و باال رفتن اعتماد بهنفس کودکان و ارائه راهکارهای مناسبتر به
 فرار از موقعیت تنشزا و اقدام به، یاس،آنان برای برخورد با مشکالتشان به جای ناامیدی
خودکشی میشود و میتواند تا میزان زیادی به حفظ سالمت روحی و روانی افراد جامعه
 با عنایت به اینکه پژوهش حاضر محدود به دانشآموزان پیشدبستانی شهر.کمک کند
 پیشنهاد میشود که پژوهش مشابهی،بوکان بود و باید در تعمیم یافتهها با احتیاط عمل کرد
در شهرها و جامعههای آماری دیگر نیز انجام شود تا نتایج حاصل از آن در مقایسه با یافتههای
این پژوهش انجام گیرد و لذا تکرار این تحقیق در گروههای سنی و مقاطع تحصیلی دیگر
.نیز باعث میشود که تعمیم نتایج با اطمینان بیشتری انجام گیرد
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