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 چکيده 

مطالعه حاضر از نوع همبستگی است که به منظور تعین ارتباط الگوهای رفتاری والدین فرزندان  

  ا دادهه  ردآوریگ  زاراب  .تاس  دهش   امانج  مشهد    7وسطه اول ناحیه  مت   مدارس پسرانه  در  آنها

این موارد    شامل  اپرسشنامهه  .بود  والدین  و  رای دانشآموزانب     دهش   یطراح  های  پرسشنامه

باشد اضطراب،یزیولوژیف  معالی  ردی،ف  خصاتمش  :می    رای ب   رپیلبرگاش  راباضط   آزمون  ک 

  گروهها  این  در  اضطراب  میزان  .رای دانشآموزانب  دریچمون  و  دزرینول  راباضط   ونآزم  و  نوالدی

  زیه تج  SPSS  افزار آماری  در نرم  فیشر  قدقی  و  ایک  ذورمج   اریآم   آزمونهای  از  استفاده  با  نیز

 .و تحلیل شد

  یزان م  ترینبیش  آن  بر  عالوه  .  بود  %33  دانشآموزان  اضطراب  میزان  داد  نشان  نتایج یافته های  

  بودند   کرده  ارزیابی  استبدادی  را  خود  والدین  رفتار  که  داشت  وجود  نوجوانانی  در  %92راب  اضط

  یافتهها  نای  .  داشتند  منش  دموکرات  والدین  که   بود  نوجوانانی  در%76  آن  یزانم  کمترین  و

بدین ترتیب که    .اضطراب  و نوع کنترل والدین وجود دارد  نبی  معناداری  ارتباط  داد  نشان

هرچه میزان کنترل والدین بر فرزندانشان سخت گیرانه تر و استبدادی باشد میزان اضطراب  

فرزندان بیشتر خواهد بود و برعکس در والدینی با رفتار دموکراتی در مورد کنترل فرزندان،  

 فرزندانشان اضطراب کمتری خواهند داشت. 

  والدینی   کنترل  انواع  آموزش  .  میکند  ایفا  ندانفرز  اضطراب  در  مهمی  نقش  والدین  کنترل  نوع

می باشد. به همین منظور باید سعی    مؤثر  نوجوانان  اضطراب  کاهش  در    مادران،  و  پدران  به

داده شود تا بتوانند با بهره    نمود از طرق مختلف به والدین آموزش های الزم در این زمینه 

تیجه در بهبود رفتارهای  گیری از این آموزش ها در کاهش میزان اضطراب فرزندانشان و در ن

 اجتماعی آنان  نقش بسزایی داشته باشند. 

 .نوجوانان  دانشآموزان، اضطراب، والدین، کنترل نوع :واژگان کليدي
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 2 اميررضا رجائی منش،  1 مهدي عامري
 . عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 1
 .دانشجو ارشد مشاوره توانبخشی واحد سمنان 2
 

  :نام نویسنده مسئول

 اميررضا رجائی منش 

 والدینی با نوعکنترل  پسربررسی ارتباط اضطراب دانشآموزان 

 19/7/1399  :افتتاریخ دری

 25/9/1399  :تاریخ پذیرش
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 بيان مسئله
یار یرات بسدر تمام طول تاریخ مردم با تغی  .و طبیعت بشر محسوب میشود  تجربهریجداییناپذ  جزء  ،ناشی از تنش   اضطراب

 1.است  گردیده  تنش  ا در برابرکه موجب بروز یک سری واکنشه  اندبوده  همواج   تکنولوژی  و  اقتصادی  اجتماعی،  ادی در زمینهیزی

  ناختی، ش  عالیم  به  میتواندو    دهش  ادایج  ارجیخ  و  یداخل  اتتحریک  هخ بپاس  در  هک  است  دلهره  با  توأم  مبهم  ناراحتی  اضطراب،

  متحده  ایاالت  در  وری کهط  میرود  شمار  به  روانپزشکی  اختالالتشایعترین    از  اضطراب2  .شود  منجر  رفتاریو    یزیکیف  اطفی، ع 

دو   انزیمبه    زنان3  .است  درگیر  اضطراب  با  نفر  یک  نفر  هارچ  ره  از  و   میشوند  مبتال  آن  به  نفر  میلیون  23  از  شبی  االنهس  آمریکا

  ههاینظری  اه دگدی  از  فمختلایه علتهراب بی اضطشناسیبسآ  در4  .میکنند  تجربه  را  اضطرابی  الالتردان اختر بیشتر از مبراب

 برخورد   در   والدین  که آنجایی  از  5.تاس  شده   ارهاش  ی فرهنگ اعیاجتم  انیمب و  کژنتی  رفتارشناختی،  زیستشناختی،  ناختی،روانش

  اقتصادی   منابع  و   اجتماعی  هطبق  ی، فرهنگ   ایل مس  از  د میتوان  دفرزن  اب   اررفت  وعن  د میکنن  عمل  تمتفاو   روشهای  به   فرزندانشان  با

  ای رفتاره  و  ترلکن  نوع  والدین،  توسط  کودکان  پذیرش  که  تاس  آن  بیانکننده  اضطراب  تکاملی   نظریههای   6.باشدپذیر  تأثیر  آنان

  از   هاآن  تربیش  در  اام  دارد  وجود  والدین  کنترل  نوع  در  زیادی  ایارهرفت هچ  رگ  .7دارد  اطارتب  انکودک  در  راباضط  معالی   روزب  اب  هاآن

 8 .میشود  استفاده دموکراسی و مداخله دمع  اتوری،دیکت ویالگ هس

ای  روشه  و   تاس  شافزای  هب  رو  رابه اضطجمل  از  ی روان  الالتاخت  واعان  د میده   ی نشانتحقیق  االتمق  نتایج مطالعات و بررسی

تی در  ه بایسنشان میدهد ک والدین ترل کن نوع درباره تحقیق و مطالعه نتایج از طرفی . ددارن شنق  آن روزب در نیز والدینی کنترل

سیستم های  ه  ک  اییاز آنج  .رددگ  ککم  انکودک  در  اضطراب  کاهش  و  ترلکن  به  طریق  این  از  تا   بود  دیگری  افتن شیوههای ی ی پ 

  ابل متق  و  دلخواه  قوی،  ارتباط  وجود  به  نیازمند  جوانبه وا لدین      مراقبتی  و  ات آموزشیارایه خدم  رایب  آموزشی و نظارتی جامعه  

  شناسایی   )والدینی  کنترل  نوع(  خانوادهیتربیت  افتب  در  را  اطارتب  نای  ودوج  تروری اسض  تند،هس  او  والدین  و  کودک  خود،  بین

آشنایی با  ین رابطه اقدام نمایند. و سعی شود والدین این آموزش ها را جدی گرفته و برای کاهش اضطراب فرزندانشان در ا ایندنم

  و   یکنترل والدین  از  ناشی   اضطراب   کاهش  در  املی فرزندانشانای تک از نیازه  هاآن  نردن والدیاه کان و آگو نوجوان  انکودک  روحیه

 رل نوعکنت   با  دانشآموزان  اضطراب  ارتباط  به  ن پژوهشای  .دمیکن  اایف  همیم  شنق  یروان  و  ای روحیبیماریه  یوعش  از   گیریپیش

 .میپردازد  آنها والدین

 

 پژوهش روش 

  والدینی  دانشآموزان با نوع کنترل  راباضط   اطی ارتبدف بررسا هه بت کاس  تگیهمبس  وعی از نه توصیفن مطالعای  اجرایروش  

  370  امل ش   پژوهش  وردم  واحدهای  .آمد  در  اجرا  به  1398-1399مشهد در سال تحصیلی    7متوسطه اول پسرانه ناحیه  دارس  در م

تفاده از روش نمونهگیری در دو مرحله ا اسه بک  ودب  مشهد    7متوسطه اول پسرانه ناحیه  مدارس    هشتمه  وزان پایاز دانشآم  رنف

الس  دو ک  همدرس  ها ده مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد و سپس از هرن آنه و از بیدارس تهیه م امی کلیدا اسابت  .دندده شبرگزی

دانشآموزان    .رار گرفتنده قورد مطالعاب و مادفی انتخور تصط  ه ب  )ورد پژوهشات واحدهای مل داشتن مشخصه دلیب(  هشتمه  پای  از

سباید   والدیرپرستحت  ف تی  و  خود  اصلی  س ن  بیماقد  جسابقهی  شده  اری  شناخته  روانی  و  این    .باشندمی  والدین  ضمن  در 

تفاده  اس  ا ب  آنان  .ب بیمارگونه نباشندای اضطراته و داری نداشو روان  یروح  می واری جسبیم  هچگونهی  تیدانشآموزان نیز میبایس

 . از مطالعه حذف شوند تن مشکلورت داشا در صد ت گرفتن رارق ورد غربالگریم Spielberger9 راباضط از آزمون

 

 شيوه اجراي پژوهش 
   .ودب وزاندانشآم و والدین  به مربوط جداگانه مطالعه شامل دو پرسشنامهها در این داده

  20)  یوالدین   ترلکن  وعن  خیصتش  هتجBrinder  10  ونآزم  ،)ؤالس  9)  ن والدی  مشخصات فردی  ملشا   اول   پرسشنامه

  .بود )ؤالس 40)ر پیلبرگاش هانن  و کارآش اضطراب و آزمون )الوس

 )سؤال 9)وزان دانشآم  اضطراب فیزیولوژیک عالیم فرم ثبت، ، ) الوس 4) انشآموزاند فردی مشخصات شامل ومد پرسشنامه

ترل  کن  وعن  خیصتشونآزمجهترواییود.ب  ondmRich  and  Reynolds  11  (الوس  37)  راباضط  شده   نظرتجدید  آزمون  و
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راب  نجش اضط ابزار س  .استفاده شد  (r = 0/75)  ددمج  ونروش آزم آن از    ایی ن پایرای تعییاز روش اعتبار محتوی و ب  والدینی

  ابزار   از  فیزیولوژیک  عالیم  ن رواییرای تعییب  .تاال اسب  ایی پای   ن و دانشآموزان نیز استاندارد شده و برخوردار از سطح روایی ووالدی

دادهها با بهکارگیری  تحلیل    و  هتجزیاستفاده شد.    عرض  مه  پایایی اتی از  و یکسان و جهت پایایی فرم ثبت عالیم حی  ثابت  کنترل

 .شد انجام  SPSS اریزار آماف ق نرمر از طریفیش آزمونهای مجذور کای و دقیق

 

 ژوهش یافته هاي پ

دارای   ان آن  از  ددرص  33  هک  تندداش  رارق  ال س  14  سنی  گروه  در  )درصد  2/63)  ورد پژوهشای م ثریت واحده ه اکدر این مطالع

  از   درصد  9/ 2  داد  نشان  ترل پدرانوع کنورد نش در میافتههای پژوه  1).شماره  جدول(دبودن  راباضط  اقدف  ددرص  67  و  راباضط

بررسی نوع کنترل   .داشتند  دموکراتیک  کنترل  نوع  آنها  از  درصد  3/67  و   استبدادی  نوع  ددرص  5/23  مداخله  عدم  ترلکن  وعن  آنها

  دموکراتیک   ترلکن  وعد ندرص  2/76تبدادی و  ترل اسنوع کن  درصد  5/19  مداخله،  عدم  کنترل  نوع  درصد  3/4ان داد  مادران نش

   .بود روشها  سایراز شبی  گروه دو هر در دموکراتیک کنترل عبارتی نوع به ( 2 شماره جدول( داشتند

 دانشآموزان  راب اضط توضعي توزیع فراوانی - 1  شماره جدول

 وجود اضطراب بر اساس امتیاز تعداد  درصد

 دارد  (20-37) 122 33

 (20-0)ندارد  248 67

 جمع  370 100

 دانشآموزان یوالدین ترلکن نوع فراوانی توزیع - 2  شماره جدول

 فراوانی والدین                 پدر مادر 

 تعداد  درصد تعداد  درصد ترل کننوع 

 عدم مداخله 34 9/2 16 4/3

 استبدادی  87 23/5 72 19/5

 دموکراتیک  249 67/3 282 76/2

 جمع  370 100 370 100

 

 درصداز   8/93  هکداد  نشان  مادر  والدینی  وع کنترلن  بحس  بر  دانشآموزان  اضطراب  وضعیتیافته های پژوهش در مورد ارتباط  

 دارای   داشتند  دموکراتیک  کنترل  نوع  که  درصد   16-3و    تبدادیاس  ترلکن  وعن  هک  ددرص  7/84مداخله،    عدم  نترلک  وعن  هک  ادرانیم

  فرزندانشان  بر  دموکراتیک  کنترل  هاآن  مادران  هک  تاسپسرانی    هب  وطمرب  راباضط  یزانم  عبارتی کمترین  هب  دبودن  مضطرب  دانفرزن

 ترلکنوعن  و  وزاندانشآم  راباضط  توضعی  نبی  معناداری  ارتباط  داد   ن نشا  کای  مجذور   آماری  ونآزم  . (3مارهش  دولج(داشتند

 ی پدران ترل والدینوع کنن  اب   اضطراب دانشآموزان  وضعیت  اطورد ارتبهها در ممچنین یافته  (p<0/001).  دارد  ودوج  هاآن  ادرانم

  وع کنترلن  هک  درصد   6/7ه و  لمداخ  دم ترل ع کن  وعن  ه ک  درصد  6/67  استبدادی،  وع کنترله ناز پدرانی ک  درصد  92نشان داد  

  هک  است  آنهایی   به  مربوط  اضطراب  کمترین   هم   درانپ   ترلکن  وعن در  ارتیعب   هب  د بودنرب  مضطی  دارای فرزندان  داشتند  دموکراتیک

  وضعیت  بین  معناداری  اطداد ارتب  نشان  کای  مجذور  آماری  آزمون  ).4  دول شماره ج(  د میبردن  هره ب  کدموکراتی  کنترل  از نوع

 . ( p < 0/001دارد ) ودوج هاآن درانپ  کنترل  نوع و دانشآموزاناضطراب 
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 ادر م  یوالدین ترلکن نوع حسب بر  پسر  دانشآموزان اضطراب  وضعيت فراوانی توزیع  - 3  شماره جدول

 نتیجه آزمون 

 کنترل والدینی نوع عدم مداخله استبدادی  دموکراتیک  جمع 

 فراوانی مادر   

 تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد دانشآموزان  وجود اضطراب

=149/402 
 دندار 1 6/2 11 15/3 236 83/7 248 67

df=2 

 دارد 15 93/8 61 84/7 46 16/3 122 33
p<0/001 

 جمع  16 100 72 100 282 100 370 100 معنادار است

 در پ یوالدین ترلکن وعن حسب بر  پسر  نشآموزاندا اضطراب  وضعيت فراوانی  توزیع -  4 شماره جدول

 نتیجه آزمون 

 کنترل والدینی نوع عدم مداخله استبدادی  دموکراتیک  جمع 

 فراوانی   پدر 

 تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد دانشآموزان  وجود اضطراب

=227/792 
 ندارد 11 32/4 7 8 230 92/4 248 67

df=2 

 دارد 23 67/6 80 92 19 7/6 122 33
p<0/001 

 جمع  34 100 87 100 249 100 370 100 معنادار است

 

ترل  وع کنن  ترینبیش  و   ( درصد  2/76)  ش ورد پژوهای مواحده  ادرانم  یوالدین  ترلکن  بحث یافتهها نشان میدهد بیشترین نوع

  به  والدین  ترجیح  بر  ق مبنیایج تحقینت  اب  کراتیک بوده است کهاز نوع دمو  )درصد  3/67)  پژوهش  مورد  واحدهای  ی پدرانوالدین

 وعن  نبی  که  است  آن  از  یافتهها حاکی  نمچنیه11  دارد  یهمخوان  ری دیگ  یوهبت دو شه نسک بدموکراتی  ی  یوهش  باروریفرزندپ 

 نیز  Rapee  و   Hudsonات  تحقیق  ایج نت  .دارد  ودوج  معناداری  وزان ارتباطدانشآم  اضطراب  ت وضعی  و  ادرانوالدینی م  ترلکن

 اضطراب  میزان  میکنند  ویقتش   کمتر  را  آنها   و  مینمایند  کودکان  وظایف  ه مادران دخالت بیشتری درک  اییروشه  در  تاسا  آن  دمؤیّ

  نتایج  یزن  انی پدرانشوالدین  ترلکنوعن  اب  دانشآموزان  رابت اضطدن وضعیادار شبا توجه به معن12  .است  تربیش  انآن  فرزندان  در

بروز اضطراب   در  آنها  درگیری  یزانم  دارند،  پسران  با  پدران درگیری بیشتری  چون  هک  رددیگأیید مارانش ت همک  و  Jerm  تحقیق

  13.است مؤثر

 

 نتيجهگيري
داشته و در ایجاد   رتباطا   فرزندان  راباضط   یزانم  اب  یوالدین  ترلکن  وعن  که  کرد  ادعا  میتوان  به دست آمده  نتایج  توجه به  با

  کردن  آگاه   ا ب  دمیتوانن  راباضط  روزب  عواقب  و  خطرات  و  وانج  جامعه  سالمت  اهمیت  به  توجه  با  یانه های آموزشرس.  آن موثر است  

ترلی  کن  رفتارهای  از  ناشی  راباضط  اهشک  و  عموق  هب  پیشگیری  در  را  مهمی   نقش   نوجوانان  اب   ب مناس  اطارتب  برقراری  و   والدین

 قرار   بیشتر  بررسی  مورد  آتی  قالبتحقیقات  در  لات ذیموضوع   میشود  نهادپیش  شپژوه  نای  نتایج  به  توجه  با   .نمایند  ایفا  والدینی

تعمیم    قابلیت  عدم  به  توجه  با   نیز  و  دانشآموزان،  اهدگدی  از  نترل والدی وع کندان، نراب فرزناضط  اب  نوالدی  راباضط  اطارتب  .گیرد

 . می باشدکشور  متفاوت  استانهایدر ف مختل ایفرهنگه اب  دیبع  ایام پژوهشه ور، انجکش لک رایش بپژوه  نای ایجنت
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