
Winter 2017, Volume 22, Number 4

292

Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

* Corresponding Author:
Banafsheh Gharraee, PhD
Address: Department of Clinical Psychology, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), Iran University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran.
Tel: +98 (21) 66506853
E-mail: gharraee.b@iums.ac.ir 

Research Paper
Relationship Between Perceived Parenting Styles and Identity Styles With Intensity 
of Depression in Adolescents

1. MSc., Department of Clinical Psychology, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), Iran University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran.
2. PhD of Clinical Psychology, Associate Professor, Department of Clinical Psychology, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry),  
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3. PhD of Clinical Psychology, Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry),, 
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Amin Sohrabzadeh Fard1, *Banafsheh Gharraee2, Ali Asghar Asgharnejad Farid3, Asma Aghebati3

Objectives The aim of this study was to examine the relationship between identity styles and dimensions 
of perceived parenting with the intensity of depression in adolescents. 
Methods In a correlation design, 200 (100 girls and 100 boys) students aged 14-18 years were selected 
from Tehran high schools using cluster sampling. Participants were asked to complete Beck Depression 
Inventory-2 (BDI-2), Parenting Style Questionnaire (PSQ) and Identity Styles Inventory (ISI) question-
naires. Data were analyzed using Pearson correlation and step-by-step regression (stepwise).
Results Significant relationship was found to exist among the dimensions of perceived parenting and 
identity style along with depressive intensity. Additionally, predictor variables including identity com-
mitment, dimensions of acceptance, and control parenting with correlation (r=0.50) could predict 0.25 
percent of depressive intensity among adolescents (R2=0.52). 
Conclusions It seems that identity commitment and parenting style based on parent acceptance among 
adolescents are two important variables in preventing depressive symptoms. Parenting style and ado-
lescent parent communication are acceptable skills. In addition, the pathology resulting from depression 
among the adolescents was high, so it is important to address this problem practically.
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هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویتی با شدت افسردگی نوجوانان انجام شده است.
موادوروشها  در این پژوهش دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان های استان تهران در قالب یک طرح همبستگی به شیوه مقطعی، 200 
نفر از نوجوانان با سن 14 تا 18 سال به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد به مقیاس های افسردگی بک-

BDI-II(2( و سیاهه سبک هویتی)ISI( و ابعاد فرزندپروری ادراک شده ))PSQ( ( پاسخ دهند. برای تحلیل آماری داده ها از از نرم افزار SPSS نسخه 
20 و همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

یافتهها نتایج نشان داد ابعاد فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویتی با شدت افسردگی در نوجوانان رابطه معناداری دارد. به طوری که متغیرهای 
پیش بین تعهد هویت و بُعد فرزندپروری پذیرش یا طرد و بُعد فرزندپروری کنترل آزادی با ضریب همبستگی 0/50 در ارتباط با شدت افسردگی 

.)R2=0/25( در نوجوانان توانست در مجموع 0/25 از واریانس شدت افسردگی نوجوانان را تبیین کند
نتیجهگیری به نظر می رسد تعهد هویت و سبک فرزندپروری مبتنی بر پذیرش والدین دو متغیر مهم در پیشگیری از افسردگی در نوجوانان است. 
از آنجا که شیوه های فرزندپروری و ارتباط والد و نوجوان مهارتی قابل آموزش است و آسیب های ناشی از افسردگی در نوجوانان نیز بسیار زیاد است، 

توجه به آموزش این موضوع در سطح کاربردی اهمیت خاصی دارد. 

کلیدواژهها:
فرزندپروری، سبک های 

هویتی، افسردگی، نوجوانان
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 مقدمه

نیمی از اختالالت روانی در اواسط نوجوانی آغاز می شود ]1[. 
افسردگی   .]2[ است  افسردگی  اوج شروع  زمان  نوجوانی  دوره 
و  تضعیف کننده  پایدار،  مشكلی  اغلب  نوجوانان  و  کودکان  در 
تخریب کننده عملكرد اجتماعی و تحصیلی است که نیازمند ارائه 
خدمات سالمت روان است ]3[. افسردگی نوجوانان ارتباط زیادی 
با افزایش میزان اقدام به خودکشی دارد که دومین علت مرگ در 

نوجوانان 15 تا 19 ساله است ]4[. 

در یک بررسی فراتحلیلی با استفاده از آزمون افسردگی بک 
)BDI(، شیوع افسردگی در نوجوانان ایرانی 43درصد نشان داده 
شد ]5[. عوامل مختلفی در افسردگی نوجوانان دخیل هستند، 
یكی از این عوامل شیوه های تربیتی والدین و ارتباط والد و نوجوان 
است ]6 , 5[. کیفیت ارتباط والد و فرزند ارتباط مستقیمی با 
سالمت روانی و سازگاری در نوجوان دارد. در دوره بلوغ تعارض بین 

والدین و نوجوان افزایش و تعامل گرم بین آن ها کاهش می یابد. 
این مسئله در درک چگونگی نقش ارتباط والد و فرزند در مشكالت 
دوره رشد نوجوان، مثل مسائل سالمت روانی )افسردگی، اضطراب، 
پرخاشگری و عزت نفس( و عملكرد تحصیلی اهمیت زیادی دارد 
را  فرزندپروری  بررسی  به  مربوط  دیدگاه های  به طورکلی   .]7[

می توان به دو گروه طبقه بندی1 و ابعادی تقسیم کرد ]8[. 

کنترل(  و  )طرد  محبت  ابعاد  مطرح کردن  با   )1959( شفر2 
رفتار  داد.  ارائه  کودک  و  والد  روابط  درباره  الگویی  آزادي  و 
رفتار  به  مثبت  پاسخ  از  و طرد،  بُعد محبت  امتداد  در  والدین 
خوداتكایی و تشویق زیاد و استفاده نكردن از تنبیه تا بی تفاوتی 
از  استفاده  و  مثبت  پاسخ  ندادن  کنارگذاشتن کودک،  محض، 
تنبیه متغیر است. در امتداد محورکنترل و آزادي، رفتار والدین 

1. Typological 
2. Shafer
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بر  کامل  کنترل  تا  کودک  به  کامل  نسبتاً  استقالل بخشی  از 
فعالیت هاي او در نوسان است ]9[. بامریند )1991( سه سبک 
و  )کنترل  مقتدرانه  از:  عبارتند  که  کرد  مشخص  را  والدینی 
پاسخ دهی زیاد( و مستبدانه )کنترل زیاد اما پاسخ دهی کم( و 

سهل انگار )کنترل کم اما پاسخ دهی زیاد( ]10[.

 امروزه مدل های نظری بیشتر بر دیدگاه بُعدی تأکید دارند تا 
طبقه بندی و برای تعیین هر سبک، ابعاد را به صورت جداگانه 
ارزیابی سبک  برای  که  اول  دیدگاه  برخالف  می کنند.  بررسی 
فرزند پروری نگرش والدین را بررسی می کرد، در دیدگاه بُعدی بر 
نگرش کودک به رفتار والدین تأکید بیشتری می شود ]8[. منظور 
از اصطالح ادراک فرزند از شیوه های فرزندپروری، ادراکی است که 
فرزند از سطوح پاسخ دهندگی )گرمی( با درخواست )کنترل( در 
رفتار والدین دارد. در همین زمینه می توان عنوان کرد آنچه فرزند 
از رفتار والدین ادراک می کند نسبت به نگرش والدین به رفتار 

فرزندپروری خود، اهمیت بیشتری دارد ]12 ،11[. 

در دیدگاه ابعادی مشخص شده است که رشد مثبت کودکان 
تقریباً همیشه پیامد تربیتی والدین )مثل گرمی و پاسخ دهی(، 
تشویق به استقالل )دموکراتیک و خودمختاری(، و کنترل مناسب 
بین سبک  داد  نشان  پژوهشی  در   ]14[ لیبویتی   .]13[ است 
فرزندپروری مقتدرانه با عالئم افسردگی رابطه معكوس معنادار 
)r=-0/41( و بین سبک فرزندپروری مستبدانه با عالئم افسردگی 
رابطه مستقیم معنادار وجود دارد )r=27(. در چین کااُ و همكاران 
]15[، در پژوهش خود نشان دادند صمیمیت و حمایت کم و 
قدرت طلبی زیاد در پدر و مادر ارتباط معناداری با ریسک افزایش 
افسردگی دارد. از طرف دیگر در بررسی فراتحلیلی )متاآنالیز( 
مک لئود ]3[ نتایج نشان داد فرزندپروری تنها 0/8 از واریانس 

افسردگی در کودکان را تشكیل می دهد. 

بر سالمت روانی  والدین  تربیتی  اهمیت شیوه های  بر  عالوه 
استقالل طلبی  مثل  نوجوانی  دوره  مهم  ویژگی های  نوجوانان، 
اهمیت  دوره  این  در  نیز  مستقل  هویت  یافتن  برای  تالش  و 
بر سالمت  تأثیرگذار  از عوامل مهم  واقع یكی  دارد. در  زیادی 
روان، دستیابی افراد به هویت پایدار است. رشد هویتي شامل 
فعالیت هاي جست وجوگر نسبت به دیدگاه ها، ارزش ها و آرزوها و 

متعهدبودن به آن ها در طول زندگي است. 

در فرضیه های روان شناسی )اریكسون3 1968 و بالس4 1967( 
اشاره شده است که در این دوره نوجوانان شیوه ارتباط خود را 
با والدین تغییر می دهند و در پی تالش برای ساختن هویتی 
با تأکید بر  مستقل برای خود هستند. مارسیا در سال 1966 
محوری دوبُعدی به توصیف پیامد فرایند هویت یابی پرداخت. او با 
تأکید بر بُعد اکتشاف )جست وجوی ارزش ها و باورها و نقش های 

3. Erikson
4. Blos

اجتماعی( و تعهد )به دست آوردن مجموعه پایداری از هدف ها و 
ارزش ها( و ترکیب این دو، چهار وضعیت هویت یابی را مشخص 
کرد که عبارتند از: کسب هویت )اکتشاف و تعهد زیاد نسبت به 
ارزش ها(، ضبط هویت )احساس تعهد بدون کاوش کردن(، وقفه 
)نبود  پراکندگی هویت  و  تعهد(  بدون احساس  هویت )کاوش 

کاوش و احساس تعهد( ]16[. 

تدوین  به  اریكسون  و  مارسیا  نظریه  اساس  بر  برزونسكی5 
عوامل  که  پرداخت  هویتی  سبک های  خصوص  در  نظریه ای 
شناختی را در تكوین مراحل و سبک های هویتی مهم می داند. 
وی سبک های هویتی را به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند 
از: سبک اطالعاتی و هنجاری و سردرگم/ اجتنابی ]17[. افراد 
با سبک هویت اطالعاتی درباره دیدگاه خود شكاک هستند و 
همواره متمایلند که قضاوت خود را تا پردازش و ارزیابی اطالعات 
مربوط به خود به تعویق بیندازند. افراد با سبک هویت هنجاری 
در مواجهه با تعارض های هویت به طور نسبتاً خودآیند از انتظارات 
و توقعات »دیگران مهم« تبعیت می کنند. افراد با سبک هویت 
فردی  تصمیمات  و  تعارضات  با  مواجهه  در  اجتنابی  سردرگم/ 
اهمال کار و ناراضی هستند و عالقه مندند رفتار آن ها از طریق 

تقاضاها و مشوق های محیطی تعیین و کنترل شود ]19, 18[. 

پژوهش های مربوط به رابطه سبک های هویتی با افسردگی در 
نوجوانان محدود است و بیشتر پژوهش ها به بررسی سبک های 
پرداخته اند.  نوجوانان  در  روان شناختی  بهزیستی  با  هویتی 
سبک  و  اطالعاتی  سبک  بین  پژوهشی  یافته های  همچنین 
هنجاری با بهزیستی روان شناختی متغیر است. برای مثال برخی 
با  )نه سبک هنجاری(  اطالعاتی  دادند سبک  نشان  تحقیقات 
رابطه مثبتی دارد ]20[. برخی پژوهش های دیگر  عزت نفس 
از  دیگر  برخی  در   .]21[ آورده اند  به دست  متضادی  یافته های 
پژوهش ها ارتباط بین بهزیستی روان شناختی با سبک اطالعاتی و 
سبک هنجاری تفاوتی ندارد ]22[. در اکثر پژوهش ها بین سبک 
هویتی سردرگم/ اجتنابی با نمره پایین در بهزیستی روان شناختی 

نوجوانان رابطه مثبتی یافت شده است ]23 ،24[. 

اثرات زیان بار افسردگی بر حوزه های مختلف زندگی نوجوانان و 
اهمیت بررسی شیوه های تربیتی والدین به عنوان متغیری که تحت 
تأثیر فرهنگ و محیط اجتماعی افراد و تعیین کننده رابطه والد 
و نوجوان است، همچنین شیوه های دستیابی به هویت به عنوان 
مهم ترین دغدغه رشدی نوجوانان، اهمیت بررسی این موضوعات 
در این مرحله از رشد نوجوانان را نشان می دهد. در پژوهش هایی 
که سبک های فرزندپروری را بررسی کرده اند، کمتر به بررسی ابعاد 

فرزندپروری پرداخته شده است. 

با  ارتباط  در  را  فرزندپروری  سبک های  پژوهش ها  بیشتر 
درباره  پژوهش ها  همچنین  کرده اند،  بررسی  کودکی  مشكالت 

5. Berzonsky
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ارتباط سبک های هویتی با افسردگی نوجوانان بسیار محدود است. 
روانی  بهزیستی  و  هویتی  سبک  درباره  انجام شده  پژوهش های 
نتایجی متغیر و متفاوت داشتند. در این مطالعه ارتباط و نقش 
در  هویتی  سبک های  و  ادراک شده  فرزندپروری  ابعاد  پیش بین 

شدت افسردگی نوجوانان بررسی شده است. 

روش

در پژوهش حاضر از طرح همبستگی به شیوه مقطعی استفاده 
شد. جامعه آماری این پژوهش شامل نوجوانان دبیرستانی )14 تا 
18 ساله( بود که در دبیرستان های شهر تهران مشغول تحصیل 
بودند. نمونه پژوهش شامل200 نفر )100 دختر و 100 پسر( 
به  انتخاب شدند،  نمونه گیری خوشه ای  روش  به  نمونه ها  بود. 
این صورت که ابتدا لیست مناطقی که مدارس مقطع دبیرستان 
دخترانه و پسرانه داشتند از آموزش و پرورش شهر تهران گرفته 
شد، سپس از بین آن ها دو منطقه و از هر منطقه یک دبیرستان 
دخترانه و یک دبیرستان پسرانه به طورتصادفی انتخاب شد. با 
توجه به حجم نمونه موردنیاز )200 نفر( چهار مدرسه انتخاب و 
از هر مدرسه به طورتصادفی 50 نمونه انتخاب شد. معیار انتخاب 
تعداد نمونه بر اساس تعداد حداقل 20 نمونه برای هر متغیر 

پیش بین بود ]25[. 

)6BDI-II(پرسشنامهافسردگیبک–ویرایشدوم

فرمی  و  دارد  سؤال  بک، 21  افسردگی  مقیاس  جدید  نسخه 
خودگزارشی برای سنجش شدت افسردگی است. این پرسش نامه 
بر اساس چهار گزینه )0 تا 3( بر حسب شدت وضعیت گزارش شده 
توسط آزمودنی نمره گذاری شده است ]26[. ثبات درونی این ابزار 
بیمار  برای گروه  آلفا  میانگین 0/86 و ضریب  با  تا 0/92   0/73
 BDI-II 0/86 و غیربیمار 0/81 گزارش شده است. ضریب آلفای
برای بیماران سرپایی 0/92 و برای دانشجویان0/93 به دست آمد 
و  از سؤال ها  یک  درونی7 هر  به طورکلی ضرایب همسانی   .]27[
دیگر مشخصه های آماری پرسش نامه و ضریب آلفای کرونباخ نشان 
می دهد BDI-II در جمعیت ایران روایی8 مناسبی دارد و برای تحلیل 

آماری و روان سنجی می توان به نمره های آن اعتماد کرد ]27[.

مقیاسادراکازشیوههايفرزندپروري

 این پرسش نامه را نقاشان )1358( در شیراز بر اساس کارهاي 
شیفر )1959( تهیه کرده است که 77 ماده دارد و ابعاد مختلف 
کنترل و آزادي و محبت و طرد را در روابط خانوادگي از زاویه 
نگرش آزمودني ها مي سنجد. این پرسش نامه به سبک مقیاس 
لیكرت طراحي شده است. سازنده این پرسش نامه ضریب پایایي 

6. Beck Depression Inventory
7. Internal consistency
8. Validity

را 0/87 گزارش کرده است. ضریب اعتبار پرسش نامه به ترتیب 
بُعد کنترل و آزادی 0/63 و 0/74 و برای بعد محبت و  برای 
طرد 0/82 و 0/93 به دست آمده است. همسانی درونی سؤال های 
پرسش نامه با استفاده از آلفاي کرونباخ برای بعد کنترل و آزادی 

0/67 و برای بعد محبت و طرد 0/95 است ]28[.

)9ISI(سیاههسبکهویت

را  هویت  سبک  سیاهه  بار  نخستین   )1989( برزونسكی 
برای ارزیابی سبک هویت با قابلیت اجرای گروهی و به صورت 
که  ابزار  این  کرونباخ  آلفای  کرد. ضریب  خودگزارشی طراحی 
روی 617 نفر اجرا شده بود، برای سبک اطالعاتی 0/70، سبک 
هنجاری 0/64 و سبک آشفته و دوری جو 0/76 گزارش شده 
آلفای  وایت و همكاران ]30[ ضرایب  پژوهش  است ]29[. در 
کرونباخ برای هر یک از سبک های اطالعاتی، هنجاری، اجتنابی 
و تعهد هویت به ترتیب 0/70، 0/74، 0/73 و 0/78 گزارش شده 
با  پژوهش  نتایج   ]31[ همكاران  و  دهكردی  بررسی  در  است. 
تأکید بر تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه سبک هویت بین دو 
جنس در پایه های تحصیلی مختلف نشان داده شد که این سیاهه 
سودمندی الزم را برای اندازه گیری سبک های هویتی در نوجوانان 
 SPSS هر دو جنس دارد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار
نسخه 20 همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

یافتهها

نمونه  در  نوجوانان  افسردگی  شدت  نمره  کل  میانگین 
 2 شماره  جدول  در   .)1 شماره  )جدول  بود   13/83 پژوهش 
ماتریكس همبستگی متغیر های پژوهش مشاهده می شود. بین 
بُعد فرزندپروری پذیرش و طرد با شدت افسردگی در نوجوانان 
فرزندپروری  بُعد  بین  و   )P>0/01( معنادار همبستگی معكوس 
کنترل و آزادی با شدت افسردگی در نوجوانان همبستگی مستقیم 
معنادار )P>0/05( وجود دارد. همچنین بین سبک هویت هنجاری 
و تعهد هویت با شدت افسردگی نوجوانان همبستگی معكوس 
شدت  با  اجتنابی  هویت  سبک  شد.  دیده   )P>0/01( معنادار 
افسردگی همبستگی مستقیم معنادار )P>0/05( دارد. بین سبک 

هویت اطالعاتی با شدت افسردگی رابطه معنادار دیده نشد. 

ابعاد  اساس  بر  نوجوانان  افسردگی  شدت  پیش بینی  برای 
آماری  روش  از  هویتی  سبک های  و  ادراک شده  فرزندپروری 
رگرسیون گام به گام استفاده شد )جدول شماره 3(. با توجه جدول 
رگرسیون  آماری  شاخص های  و  واریانس  تحلیل  که   3 شماره 
متغیرهای پیش بین بر شدت افسردگی نوجوانان را نشان می دهد، 
میزان F به دست آمده برای سه متغیر تعهد هویت، بُعد فرزندپروری 

پذیرش و طرد و بُعد  فرزند پروری کنترل و آزادی معنادار است.

9. Identity Styles Inventory 
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در گام اول متغیر تعهد هویت به تنهایی 16درصد از واریانس 
شدت افسردگی را تبیین کرد. در گام دوم با اضافه شدن متغیر بُعد 
فرزندپروری پذیرش و طرد میزان پیش بینی به 23درصد رسید و 
درنهایت در گام سوم با اضافه شدن متغیر بُعد فرزندپروری کنترل 
و آزادی 25درصد از واریانس شدت افسردگی در نوجوانان تبیین 
شد. نتایج جدول شماره 3 نشان می دهد هر سه متغیر پیش بین 
به دلیل معناداری آماره t، تأثیر آماری معناداری در تبیین شدت 

افسردگی نوجوانان دارند. با نگاهی به ضرایب بتا می توان دریافت 
تعهد هویت و بُعد فرزند پروری پذیرش و طرد به ترتیب بیشترین 
سهم را در تغییرات شدت افسردگی نوجوانان دارد. به طوری که 
بُعد  و  هویت  تعهد  متغیرهای  در  معیار  انحراف  هر  تغییر  با 
فرزندپروری پذیرش و  طرد، به ترتیب 0/41- و 0/27- انحراف 
معیار در شدت افسردگی نوجوانان تغییر ایجاد خواهد کرد؛ یعنی 
پذیرش  با  همراه  فرزندپروری  و سبک  هویت  تعهد  افزایش  با 

جدول 1.  میانگین )و انحراف معیار( هر یک از متغیر های پژوهش.

میانگین)انحرافمعیار(متغیر

13/83)8/9(شدت افسردگی

138/21)23/5( بعد فرزند پروری پذیرش–طرد

132/30)13/9(بعد فرزندپروری کنترل–آزادی

34/96)6/3(سبک هویت اطالعاتی

31/20)5/8(سبک هویت هنجاری

25/53)6/2(سبک هویت اجتنابی

37/32)6/1(تعهد هویت
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جدول 3. ضرایب رگرسیون و شاخص های آماری ارتباط بین ابعاد فرزندپروری ادراک شده و سبک های هویتی با شدت افسردگی نوجوانان.

RR2BBetaFTPمتغیرپیشبینمدل

6/3050/001-0/4140/143-0/595-0/410/16تعهد هویتگام اول

3/8750/001-0/2728/798-0/103-0/480/23بُعد فرزند پروری پذیرش-طردگام دوم

0/500/250/0860/13521/0772/1410/034بُعد فرزند پروری کنترل-آزادیگام سوم
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جدول2. ماتریكس همبستگی متغیر های پژوهش.

1234567

1شدت افسردگی1

1**0/40-بُعد فرزندپروری پذیرش-طرد2

0/131-*0/16بُعد فرزندپروری کنترل-آزادی3

0/121**0/080/19-سبک هویتی اطالعاتی4

1**0/40**0/20**0/37**0/22-سبک هویتی هنجاری5

0/101-0/003-0/002*0/18-*0/15سبک هویتی اجتنابی6

1**0/26-**0/65**0/0030/30**0/44**0/41-تعهد هویت7

** معناداری همبستگی در سطح 0/01

* معناداری همبستگی در سطح 0/05
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
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والدین، شدت افسردگی در نوجوانان کاهش می یابد. ضریب بتا 
برای بُعد فرزندپروری کنترل و آزادی 0/135است. عالمت ضریب 
با  بُعد فرزندپروری همراه  افزایش  با  بتا )Beta( نشان می دهد 

کنترل والدین، شدت افسردگی نوجوانان افزایش می یابد.

بحث

عوامل خانوادگی جزو مهم ترین مولفه های تبیین کننده منشأ 
مشكالت رفتاری در کودکان و نوجوانان است ]6[. گرمی و محبت 
والدین منبعی است که به کودکان کمک می کند در محیط خود 
جست وجو کنند و از این رهگذر به احساس ایمنی و اعتماد و 
جهت گیری مثبت نسبت به دیگران دست یابند. پذیرش از طرف 
والدین شرط الزم برای ایجاد رفتارهای خاص مانند حرمت و 
اعتمادبه نفس باالست ]23[. هدف این پژوهش بررسی ارتباط 
و  ادراک شده  فرزندپروری  ابعاد  متغیر های  پیش بین  نقش  و 
سبک های هویتی با شدت افسردگی در نوجوانان است. همان 
گونه که در یافته ها نشان داده شد بُعد فرزندپروری پذیرش و طرد 
با شدت افسردگی نوجوانان همبستگی معكوس و بُعد فرزندپروری 
کنترل و آزادی با شدت افسردگی نوجوانان همبستگی مستقیم 
و  کااُ   ،]14[ لیبوتی  پژوهش های  با  یافته  این  دارد.  معناداری 

همكاران ]15[، و میلوسكی ]32[ همخوان است.

والدینی که در ارتباط با فرزند خود پذیرش باال و در عین حال 
محدودیت و کنترل منطقی ای بر آن ها دارند، عالئم افسردگی در 
فرزندانشان کمتر است ]32[. رفتار والدینی که همراه با انتقاد بیش 
از حد و ردکردن است، باعث آسیب دیدن عزت نفس و توانایی 
حل مسئله در فرزندان می شود، این امر زمینه را برای افسردگی 
نشانه  فرزند  بر  والد  نظارت  درحالی که  می کند.  آماده  فرزندان 
حمایت است، فرزندپروری همراه با کنترل سخت گیرانه از طریق 
محدودکردن استقالل نوجوان، او را مستعد افسردگی می کند. در 
واقع رفتار سرد والد و قوانین سخت گیرانه باعث کاهش احساس 
تسلط و درماندگی فرزند می شود. صمیمیت و پاسخ دهی و تشویق 
اعتمادبه نفس،  استقالل،  باعث  نوجوان  خودمختاری  به  والدین 
خودمختاری و باالبردن توانایی تصمیم گیری در نوجوان می شود 
که ابزارهای باارزشی برای دستیابی به هویت پایدار هستند ]33[. 

روان  سالمت  در  مهم  عاملی  عنوان  به  هویتی  سبک های   
در سنین نوجوانی نقش تعیین کننده ای دارد ]34[.  مخصوصاً 
تعهد به میزان سرمایه گذاری شخص و تصمیم فرد برای پذیرفتن 
ارزش ها و اعتقادات و مسیر های شغلی ویژه بدون درنظرگرفتن 
به وسیله  یا  شده اند  تشكیل  فرد  توسط  این ها  که  مسئله  این 
دیگران اشاره دارد. این تعهدات شالوده هویت دریافتی توسط 
بحران  مطلوب  نتیجه  به عنوان  را  آن  اریكسون  که  است  فرد 
هویت نوجوان در مقابل سردرگمی هویت معرفی می کند ]35[. 
یكی از یافته های قابل توجه در این مطالعه همبستگی معكوس 
سبک هویت هنجاری با شدت افسردگی نوجوانان است. پیشینه 

پژوهش در این موضوع محدود است و بیشتر سبک های هویتی 
در ارتباط با بهزیستی روان شناختی بررسی شده است. 

با توجه به همبستگی سبک هنجاری با تعهد هویت در این 
پژوهش )r=0/65( می توان تببین کرد عامل مهم در پیشگیری از 
افسردگی در نوجوانان با توجه به تجربه بحران هویت در نوجوانی، 
تعهد هویت و ثبات ناشی از آن است. از آنجا که در سبک هویت 
هنجاری تعهد هویت ناشی از تعهد به ارزش های »دیگران مهم« 
و درونی کردن آن هاست تا اکتشاف و جست وجوی فعال هویت، 
ممكن است ثبات و تأثیر مثبت تعهد هویت در سبک هنجاری، 
مقطعی و مربوط به زمان حاضر باشد. هویت با حوزه هایي چون 

خودکارآمدي و تعیین اهداف در زندگي ارتباط دارد ]36[. 

در مطالعه ای نشان داده شد سبک هویت اجتنابي و اجتناب 
از مواجهه با مسائل مربوط به هویت با بهزیستي رواني رابطه 
منفي دارد و با اضافه شدن متغیر »تعهد« بهزیستي رواني افراد 
رسیدن  اریكسون   .]37[ می شود  پیش بیني  زیادي  مقدار  به 
به هویت پایدار را پیش نیاز رابطه صمیمی می داند ]2[. یكی 
روابط  کیفیت  افسردگی،  سبب شناسی  مهم  حوزه های  از 
بین فردی افراد است. در واقع دستیابی نوجوان به تعهد هویت 
باعث تقویت و ثبات در روابط اجتماعی نوجوان می شود که 

عامل مهمی در پیشگیری از افسردگی است.

بُعد  هویت،  تعهد  ترتیب  به  مطالعه شده  متغیرهای  بین  از 
و  کنترل  فرزندپروری  بُعد  و  طرد  و  پذیرش  فرزندپروری 
آزادی به عنوان متغیر های پیش بین شدت افسردگی شناخته 
شدند. والدینی که از استقالل فرزند خود حمایت می کنند، به 
از  آگاه شدن  به  احترام می گذارند، عالقه مند  آن ها  انتخاب های  
زندگی فرزند خود هستند و قواعد منطقی و روشنی را وضع 
می کنند، فرزندانشان عزت نفس بیشتری دارند و عالئم کمتری 
از افسردگی نشان می دهند ]14[. کنترل والدین باعث افزایش 
اضطراب، تردید به خود، ترس از شكست و کمال گرایی منفی 
در نوجوان می شود که نتیجه آن نگرانی در فرایند جست وجوی 
هویت است که به نوبه خود عامل افسردگی و کاهش بهزیستی 

روانی در نوجوانان است ]38[. 

و  دیدگاه ها  که  می دهد  فرصت  نوجوان  به  والدین  پذیرش 
نظرهای خود را بیان کند. والدین طردکننده و زورگو اجازه ابراز 
نظر و دیدگاه را به فرزندانشان نمی دهند و نسبت به نظرهای 
مستقالنه آن ها بی اعتنایی می کنند. نوجوانانی که رفتار والدین 
آن ها پذیرا و همراه با محدودیت منطقی است، رشد بهتری در 
استقالل دارند و نمرهای بهتری در شایستگی روانی و اجتماعی 
می گیرند. نوجوانانی که والدین کنترل کننده و حمایت گر دارند 
ممكن است مشكالتی در استقالل و فردیت داشته باشند، این 
مسئله عامل مهمی در افسردگی و اضطراب و کاهش شایستگی 

اجتماعی است ]6[. 
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نتیجهگیری

پیشرفت فناوری و رسانه های جمعی و وجود دامنه زیادی از 
اطالعات، دستیابی به هویت را برای نوجوان سخت تر کرده است. 
همچنین حساس بودن دوره نوجوانی و خطرها و استرس هایی که 
نوجوان در این دوره با آن ها مواجه است، او را در مقابل مشكالت 
با  ارتباط  افسردگی آسیب پذیر می کند. در واقع  ازجمله  روانی 
والدین پذیرا و حمایتگر و پاسخگو که به استقالل نوجوان احترام 
می گذارند و قواعد روشن و منطقی ای وضع می کنند، دستیابی 
نوجوان به هویت را آسان می کند و او را در مقابل آسیب های این 
دوره مقاوم می سازد. از آنجا که شیوه های فرزندپروری مهارتی 
آموزشی است و آسیب های مربوط به اختالل افسردگی و درمان 
آن برای جامعه پرهزینه است، انجام مداخالت مربوط به آموزش 
شیوه های فرزندپروری و ارتباط مؤثر والد و نوجوان امری ضروری 
از راه های  با توجه به یافته های پژوهش یكی  به نظر می رسد. 
مهارت های  آموزش  نوجوانی،  دوره  آسیب های  از  پیشگیری 
فرزندپروری به والدین )با تمرکز بر ارتباط والد و نوجوان( و آموزش 
مهارت همدلی به والدین و نوجوانان )با توجه به بُعد فرزندپروری 
پذیرش و طرد( است. پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی 
تأثیر آموزش شیوه های فرزندپروری و مهارت همدلی به والدین 

در کاهش افسردگی نوجوانان بررسی شود. 

از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به استفاده از روش 
خودگزارشی برای گردآوری اطالعات و محدودبودن نمونه پژوهش 
به دو منطقه آموزش وپرورش و محدودبودن جامعه پژوهش به 
شهر تهران اشاره کرد. به همین دلیل تعمیم نتایج به جوامع دیگر 

باید با احتیاط انجام شود.

سپاسگزاری

از تمام کسانی که در این مسیر ما را یاری کردند، مخصوصاً 
کمال  تهران  آموزش وپرورش   6 و   5 منطقه  مدارس  مشاوران 
سپاسگزاری را داریم. مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با کد 
پژوهشیار 25664 مصوب مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشكده 
علوم رفتاری و سالمت روان ) انستیتو روانپزشكی تهران( دانشگاه 

علوم پزشكی ایران است.

]این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسي ارشد نویسنده 
اول است. بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، تعارض منافع وجود 

نداشته است.[
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