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 چکیده

شـیوه تربیتـی والـدین و    میـان  ارتبـاط   هـدف بررسـی   بـا ن، ایـن پـژوهش   نابر رفتار نوجوا  والدین  شیوه تربیتی   تأثیر   به علت اهمیت     :هدف
 .شده استآموزان نوجوان مدارس شهر تبریز انجام مشکالت رفتاری دانش

آموز نوجوان از مدارس دولتی شهر تبریز       نفر دانش )  پسر 136 دختر،   224( 360 پژوهش حاضر یک بررسی مقطعی است و در آن           :روش
ها به تحلیل داده.  شیوه تربیتی والدین و مقیاس مشکالت رفتاری بررسی شدندنامه پرسشکمک   بهای انتخاب و    گیری خوشه به روش نمونه  
 .  انجام شدLSDطرفه و  های آماری تحلیل واریانس یک های آمار توصیفی و آزمون کمک روش

ودند و نیز بیشتر آنهـا مشـکالت رفتـاری      شیوه تربیتی والدین را اقتدارمنش گزارش کرده ب        ،آموزان نوجوان  بیشترین درصد دانش   :هایافته
داری بـین شـیوه تربیتـی والـدین بـا مشـکالت رفتـاری دیـده شـد                   ارتباط آماری معنـی   %). 2/39و  % 7/39به ترتیب   (در حد متوسط داشتند     

)05/0p<.( 
 .گذارند های تربیتی والدین بر چگونگی مشکالت رفتاری نوجوانان تأثیر می  شیوه:گیرینتیجه

 
  نوجوان، مشکالت رفتاری،شیوه تربیتی :هکلیدواژ

 
 مقدمه

 همواره بر نقش مؤثر خـانواده در        یعلوم رفتار کارشناسان  
بـا  در رفتـار نوجوانـان      ویـژه    رفتارهای اجتماعی نوجوانان و بـه     

). 1993، 2 و گــاتمن1کــاتز(انــد همســاالن خــود تأکیــد داشــته
سـیاری از   خـانواده ب  از  تأثیر  با  پذیری  کودک در فرآیند جامعه   

جامعـه خـود    شده   پذیرشو معیارهای رفتاری    باورها  ها،   ارزش

پژوهشی مقاله 
 اصیل

Original  

Article 



 

هــای نوجــوانی، جــوانی و و بــا ورود بــه دورهگیــرد  مــیرا فـرا  
گـردد   بزرگسالی ایـن فرآینـد تحـت تـأثیر جامعـه، کامـل مـی              

از نوجوانـان گـرایش     برخی  نوجوانی  دوره  در  ). 1370،   ماسن(
، مصــرف دارو و بــه رفتارهــای پرخطــر ماننــد کشــیدن ســیگار

، فرار از مدرسه، فرار از خانـه         ناسالم الکل، داشتن رابطه جنسی   
کننـد کـه بـرای سـالمت        و یا سایر رفتارهای بزهکارانه پیدا می      

 .)2000،  1تاونسـند (بار هسـتند      زیان بسیارآنان  جسمی و روانی    
فرزنـدانی کـه والدینشـان ارتبـاط بـاز و           اند    ها نشان داده    بررسی

 در عـین حـال اسـتقالل و آزادی          ،آنها برقرار کـرده   مثبتی را با    
مشـکالت  دچـار   ، کمتـر    دهنـد   میسن نوجوان را به او      شایسته  
  ).2002، 4 و پوستون3، هادوک2بیرنه( شوند میرفتاری 

پیامــدهای مهمــی بــرای دارای  تربیتــی والــدین هــای شــیوه
ــان    ــاعی نوجوان ــازگاری اجتم ــتند س ــه  هس ــر پای ــب و ب ترکی

ــی پاســخ ــ و 5ده ــای  داشــت مچش ــدینه ــوعِ ،6وال ــار ن ــه چه   ب
بندی  تقسیم 10کفایت ی و ب  9گیر سهل ،8گرا  قدرت ،7اقتدارمنش

در شـیوه تربیتـی     ). 1995،  12و رایـس   11هترینگتـون ( دنشـو می
در سـطح   ها    چشمداشتدهی و   پاسخنظر   والدین از    ،کفایت بی

در شـیوه   ). 2000،  14 و هیـون   13گولداشـتاین ( پایینی قرار دارند  
 والدین قوانین سختی را برای فرزندان خـود         ،گرا  قدرتتی  تربی

، 15آچـو ( باشندنمیکننده    حمایتکنند اما صمیمی و     تعیین می 
دهـی در  پاسخنظر  والدین از ،گیردر شیوه تربیتی سهل  ). 2000

آنهـا از فرزنـدان      یها  داشت  چشمولی   ،سطح باالیی قرار دارند   
نظـر   والـدین از     ،شارمنتربیتی اقتد  در شیوه  .بسیار اندک است  

ــد هــا  داشــت چشــمدهــی و پاســخ ــاالیی قــرار دارن  در ســطح ب
 ). 1378آبادی،  لطف(

آور نیسـت    شـگفت  ،های دوره نوجـوانی    با توجه به چالش   
عنوان گروه در معـرض خطـر بـرای مشـکالت            که نوجوانان به  

هیون،  گلداشتاین و ( روانی در نظر گرفته شوند    فشار  رفتاری و   
توانـد    مـی ت روانی ضـعیف در دوران نوجـوانی         بهداش). 2000

. دنبـال داشـته باشـد      بـار جسـمی و روانـی را بـه           رفتارهای زیـان  
ــا  بررســی ــه   نشــان دادهه ــد کــه نزدیــک ب ــان از % 15ان نوجوان

 ؛1998 و تاونســند، 16ولکــر( برنــدرنــج مــیمشــکالت روانــی 
 ارتقای بهداشـت روانـی کودکـان و         بنابراین. )1992،  17بالک

 بین شیوه تربیتـی والـدین و        .شود  اهمیت شمرده می  با   نوجوانان
هـر چـه    . میزان مشکالت رفتاری نوجوانان ارتباط وجـود دارد       

، دهی والدین در شیوه تربیتی باالتر باشد      میزان حمایت و پاسخ   
 و 18بیــر(اســت  کمتــر فرزنــدان نیــز مشــکالت رفتــاریمیــزان 

ــوال؛ 1999، 19گوســونس ــتاتین20آن ــورمی21، اس  ؛2000 ،22 و ن
 ).1991، 26 و دورنبوخ25، اشتینبرگ24، مانتس23المبورن

پژوهش بررسی ارتباط بین شیوه تربیتی والـدین        هدف این   
با توجه به   . آموزان نوجوان بود  با میزان مشکالت رفتاری دانش    

ــیدوره نوجــوانی، اهمیــت  ــزوم ســازگاری بحران ــودن آن، ل  ب
ــال   ــز احتم ــاعی و نی ــه  آوردن  رویاجتم ــوان ب ــای نوج رفتاره

ارتباط شیوه تربیتی والدین با میـزان مشـکالت         بررسی   ،پرخطر
 1  .مورد توجه قرار گرفته استرفتاری نوجوان 

 
 روش 

ــی اســت   ــوع مقطع ــژوهش حاضــر از ن ــودنی. پ ــای  آزم ه
ــژوهش  ــوز  دانــــش 360پــ ــر و 224(آمــ ــر136 دختــ )  پســ
هـا    بـرای انتخـاب آزمـودنی     . دولتی تبریـز بودنـد    های    دبیرستان
 آمـوزش و پـرورش شـهر تبریـز بـه            گانـه نواحی پنج ز  انخست  

از هـر   .  انتخـاب شـدند    ناحیـه  دو ،ایگیری خوشـه  روش نمونه 
دخترانـه  دولتی  دبیرستان   پسرانه و دو     دولتیدبیرستان   دوناحیه  

بســته بــه موافقــت دبیرســتان ســپس از هــر . نــدانتخــاب گردید
موزان آدانشهمه   ،ها انتخاب شده   کالس ،ها  دبیرستانمسئولین  
از یــافتن بــا رضــایت و بــا اطمینــان شــده  انتخــابهــای  کــالس
شـرایط  .  در این پژوهش شـرکت نمودنـد       ،ماندن نتایج  محرمانه

 :آموزان در پژوهش عبارت بود ازشرکت دانش
ــا 14ســـن  -1 ــال؛ 18 تـ ــتغال بـــه تحصـــیل  -2 سـ در اشـ
دولتی نواحی پنجگانـه    های    دبیرستاناول تا چهارم    های    کالس

هـا از هـر دو        برای کنترل متغیر جنسـیت، آزمـودنی      . شهر تبریز 
 -جنس انتخاب شدند و برای کنترل متغیـر وضـعیت اقتصـادی           

توانست بر شیوه تربیتی والـدین مـؤثر          اجتماعی خانواده که می   
ــودنی ــدارس  باشــد، آزم ــا از م ــز  ه ــواحی متوســط شــهر تبری ن

  .گیری شدند نمونه
 به  نامه  پرسش دو   شده در این پژوهش،    کار برده  ابزارهای به 
 :شرح زیر بود

_______________________________________ 
1- Townsend  2- Byrne 
3- Haddock  4- Poston 
5- responsiveness   6- demandingness   
7- authoritative   8- authoritarian  
9- permissive   10- indulgent  
11- Hetthrington  12- Reiss 
13- Goldstein  14- Heaven 
15-Choa    16- Walker 
17- Black   18- Beyer  
19- Goossens   20- Aunola 
21- Statin   22- Nurmi 
23- Lamborn   24- Mounts  
25- Steinberg   26- Dornbuch 
 



 

ــش -1 ــه پرس ــدین نام ــی وال ــیوه تربیت ــگ( 1 ش  و 2دارلین
دیدگاه نوجوانان را در زمینـه شـیوه تربیتـی          ) 1993 ،اشتینبرگ

-ارزیـابی مـی   ) کفایتگیر و بی  ، سهل گرا  قدرتاقتدارمنش،  (
ای لیکـرت بـه صـورت کـامالً          درجـه  شـش کند و در مقیـاس      

وافقم، نسبتاً مخـالفم، مخـالفم و کـامالً          م موافقم، موافقم، نسبتاً  
های مربوط به شیوه تربیتـی        پرسش. شود  پاسخ داده می  مخالفم  

دهی والـدین،     پنج بیانیه مربوط به پاسخ    ( بیانیه   15والدین شامل   
های والدین و پنج بیانیه مربوط        داشت  پنج بیانیه مربوط به چشم    

 زمینـه دیـدگاه     در) به اعطای استقالل روانی والدین به فرزندان      
هـای    در بیانیـه  . نوجوانان نسبت به نوع شیوه تربیتی والدین بـود        

کامالً ”برای گزینه ) 14 و 13، 11، 10، 9، 7، 6، 4، 2، 1(مثبت 
نمـره  “ نسـبتاً مـوافقم   ”نمره چهار،   “ موافقم”نمره پنج،   “ موافقم

کـامالً  ”نمـره یـک و      “ مخـالفم ”نمـره دو،    “ نسبتاً مخالفم ”سه،  
، 8،  5،  3(هـای منفـی       در بیانیـه  . شد  نمره صفر داده می   “ مخالفم

ترتیـب    بـه “ کامالً مخالفم ”تا  “ کامالً موافقم ”برای از   ) 15 و   12
ــی   ــنج داده م ــا پ ــره صــفر ت ــزار . شــد نم ــن اب دارلینــگ و را ای

را  ضریب آلفای کرونبـاخ      ،بررسی نموده ) جا  همان(اشتینبرگ  
توانـد از     مـی ه ایـن مقیـاس      مجموع نمـر  . گزارش نمودند  79/0

 . نوسان داشته باشد 75 صفر تا
ــاری  -2 ــکالت رفت ــاس مش ــاران4دکوویــک 3مقی   و همک

دارای  که )1999،  6، دکوویک و میبوس   5نقل از نوم    ، به 1997(
ای لیکــرت  درجــهچهــارمقیــاس پایــه  بــر  واســتپرســش  18
بندی رتبه بار 10و بیش از   بار4-10 بار، 1-3هرگز، صورت  به

 83/0دست آمده برای این مقیـاس        پایایی به  ضریب. استشده  
 54از صفر تـا  تواند   مینامه پرسشاین  های  هنمر). جا  همان( بود

را در  مشــکالت رفتــاری بیشــتر تر نمــره بــاال.در نوســان باشــد
 پرسش  16 نامه  پرسشاین  چنین در    هم. دهدآزمودنی نشان می  

 . شناختی نیز گنجانده شده است جمعیت
 نفـر از    12هـا بـا ارایـه آن بـه          نامـه   رسـش پی  امحتـو روایی  

. ییـد قرارگرفـت   أدانشگاه علوم پزشکی تبریـز مـورد ت       استادان  
هـا بـا انجـام آزمـون آلفـای کرونبـاخ بـرای              نامـه   پرسشپایایی  
 و مقیـاس مشـکالت      α= 71/0 شیوه تربیتی والـدین      نامه  پرسش

 . تعیین گردید α=71/0رفتاری 
توزیــع و پــس از هــای منتخــب  کــالسدر هــا نامــه پرســش

 تربیتی   شیوه نامه  پرسش. شدگردآوری  تکمیل در همان جلسه     
رفـع  بـرای    نامه  پرسش های  عبارتوالدین با توضیح هر یک از       

شیوه تربیتی  به 75 تا 57های   داشتن نمره  .هرگونه ابهام ارایه شد   
 ،گیـر    بـه شـیوۀ تربیتـی سـهل        56 تـا    38هـای     اقتدارمنش، نمـره  

هـای صـفر       و نمره  گرا  قدرتشیوه تربیتی    به  37 تا   18های    نمره
  . به شیوه تربیتی طردکننده اختصاص یافت17تا 

ــده یکــی از متغیرهــای مداخلــه ــود کــه در ایــن ســنکنن  ب
در .  سـال در نظـر گرفتـه شـد    14-18پژوهش، محـدوده سـنی     

توانست در تعیین شیوه تربیتی والدین از        که می  رتبه تولد مورد  
تفـاوت  ار باشد، آزمون تحلیل واریانس      ثیرگذأدیدگاه فرزند ت  

 . نشان ندادداری معنی
آماری های    آزمونآمار توصیفی و    کمک    ها به   تحلیل داده 

 1   .انجام شد LSD7طرفه و  یکتحلیل واریانس 
 
 هایافته

ــدول  ــی  1جـ ــع فراوانـ ــی از توزیـ ــی برخـ ــای  ویژگـ هـ
 360از  . دهد آموزان نوجوان را نشان می    دانششناختی    جمعیت

ــشد ــوان،  ان ــوز نوج ــر 224آم ــر و %) 2/62( نف ــر 136دخت  نف
سـال   2/16آمـوزان   میـانگین سـنی دانـش     .  بودند پسر%) 8/37(
 .بود) 6/1انحراف معیار (

 
ــی دانــش-1جــدول       ــع فراوان ــوزان نوجــوان  توزی  ) n=360(آم
 گروه سنی، پایه تحصیلی، معدل و رضایت از والدینبر حسب      

 (%)فراوانی  متغیر
 )سال(سن 

15- 14 
17- 16 
19- 18 

 
60) 6/16( 

217 )4/60( 
83) 0/23( 

 تحصیلیپایه 
 اول
 دوم
 سوم

 چهارم

 
92) 5/25( 
41) 4/11( 

104) 8/28( 
123) 1/34( 

 معدل تحصیلی
13-10 
16-14 
20-17 

 
38) 5/10( 

132) 6/36( 
120) 2/33( 

 رضایت از والدین
 هر دو
 پدر
 مادر
 کدام هیچ

 
173) 0/48( 
26) 2/7( 
65) 0/18( 
96) 6/26( 

_______________________________________ 
1- Parenting style Inventory II  2- Darling   
3- Problem Behavior Scale   4- Dekovic  
5- Noom    6- Meeus 
7- Least Significant Differences 



 

مــورد آمــوزان  دیــدگاه دانــش توزیــع فراوانــی،2جــدول 
بـر پایـه    . دهـد می شیوه تربیتی والدین نشان   زمینه  در  را  بررسی  

ــدول داده ــای ج ــش ه ــد دان ــترین درص ــوان   بیش ــوزان نوج آم
) %3/13(شیوه تربیتی اقتـدارمنش و کمتـرین درصـد          %) 7/39(

بیشـترین درصـد     .انـد هکـرد  گیـر را گـزارش     سهل شیوه تربیتی 
مشـکالت رفتـاری     ) نفـر  155،  %0/43(نوجـوان    انآمـوز دانش

)  نفــر86، %9/23(و کمتــرین درصــد ) 18 -35نمــرۀ ( متوســط
چنــین  هــم. را داشــتند) 36-54نمــرۀ (مشــکالت رفتــاری بــاال 

ــایین  )  نفــر%119 (1/33 ــاری پ را ) 0-17نمــرۀ (مشــکالت رفت
 6/15 میانگین مشکالت رفتـاری پاسـخگویان        .گزارش نمودند 

 .بود) 7/12انحراف معیار، (
طرفــه نشــان داد کــه ارتبــاط  نتــایج تحلیــل واریــانس یــک

، )>01/0p( تربیتی اقتدارمنش    های  داری بین شیوه  آماری معنی 
کفایـت  و نیز بی   )>001/0p(گیر  ، سهل )>001/0p (گرا  قدرت

)01/0p<(     بـاالترین میـانگین     .وجـود دارد  با مشکالت رفتاری
مربـوط بـه شـیوه      ) 26(آموزان نوجوان   مشکالت رفتاری دانش  

مربـوط بـه شـیوه      ) 9/1(میـانگین   و کمتـرین    کفایـت     بیتربیتی  
 تفاوت  LSDآزمون تعقیبی   ). 3جدول  (بود  اقتدارمنش  تربیتی  

شـیوه  از یـک سـو و       بـین نوجوانـان      میانگین مشکالت رفتاری  
شــیوه تربیتــی کفایــت و بــیی شــیوه تربیتــ،  اقتــدارمنشتربیتــی
نوجوانان ارتباط میان    چنین هم. نشان داد دار  معنیرا   گرا  قدرت

  والـدین  گیـر شـیوه تربیتـی سـهل     و  اقتـدارمنش    شیوه تربیتـی     با
ــوددار معنــی ــر آن . ب ــان افــزون ب ــابــین نوجوان  شــیوه تربیتــی ب

 گـرا   قدرتشیوه تربیتی    نیز    و گیر شیوه تربیتی سهل   ،کفایت بی
میـان  امـا تفـاوت     . دیده شد ) >05/0p(دار   معنیتفاوت   والدین

و از یــک ســو کفایــت شــیوه تربیتــی بــیبــا نوجوانــان نمــرات 
 نبوددار  معنیاز سوی دیگر     گرا  قدرتشیوه تربیتی   با  نوجوانان  

 ).4جدول (
 

 آموزان نوجوان  توزیع فراوانی دانش-2جدول               
              )360=n (وه تربیتی والدین بر حسب شی 

 (%)فراوانی  شیوه تربیتی والدین

 )5/26 (95 )0-18(کفایت بی

 )5/20 (74 )18-37 (گرا قدرت

 )3/13 (48 )38-56(گیرسهل

 )7/39 (143 )57-75(اقتدارمنش 

 )136 (224 جمع

 آمـوزان    میانگین و انحراف معیار مشـکالت رفتـاری دانـش          -3جدول  
 تربیتی والدیننامه شیوۀ  بر حسب پرسش

 میانگین Fنمره 
 )انحراف معیار(

    مشکالت رفتاری                       
 شیوه تربیتی والدین

 کفایتبی )1/7 (0/26 

 گرا قدرت )8/6 (8/24 *9/504

 گیرسهل )4/7 (7/21 

 اقتدارمنش )2/4 (9/1 

* p< 05/0  

 

هـای    شـیوه هـا در      ارتباط میان مشکالت رفتاری آزمودنی     -4جدول  
 تربیتی والدین

 اقتدارمنش گیرسهل گرا قدرت کفایتبی شیوه تربیتی
 * * .N.S ــ کفایتبی

 * * ــ  گرا قدرت
 * ــ   گیرسهل

 ــ    اقتدارمنش

* p< 05/0  

 
 بحث

پژوهش حاضر به منظـور بررسـی ارتبـاط شـیوه تربیتـی بـا               
دولتی شهر  های    دبیرستانآموزان  میزان مشکالت رفتاری دانش   

) %7/39(مـورد بررسـی     آموزان  دانشبیشتر  . تبریز اجرا گردید  
و گــزارش کردنــد تــدارمنش قارا خــود   والــدینشــیوه تربیتــی

 .بودگیر شیوه تربیتی سهلمربوط به  )%3/13(نسبت کمترین 
آمـوزان  نشان داد که بیشترین درصد دانش     ) 2000 (1اولیوا

 شـیوه   ،تـرین درصـد   کفایـت و کم   شیوه تربیتـی والـدین را بـی       
 کـه بـا پـژوهش       اند  تربیتی والدین را اقتدارمنش گزارش کرده     

 -رسد که عوامـل فرهنگـی     خوانی ندارد و به نظر می      حاضر هم 
نشـان  هـا     بررسـی . سـویی باشـد    اجتماعی دلیلی بر این عدم هـم      

ــد داده ــانیانـ ــدارمنش و    نوجوانـ ــود را اقتـ ــدین خـ ــه والـ کـ
 نهمسـاال و  أثیر دوسـتان    کمتر تحت تـ   دانند،    میکننده   حمایت

فرزنـدان والـدین    . گیرند  میقرار  دارای رفتارهای ضداجتماعی    
  مسلط بر خود و کنجکاو هستند ، خودمختار الًاقتدارمنش معمو 

تـرین نیـاز بـرای رشـد        ایپایـه از  بنـابراین    ،)1377،  وندرزندن(
اسـت،  نوجوانان که یک محیط خانوادگی امن و قابـل اعتمـاد            

  .)1380آبادی، لطف(ند برخوردار
_______________________________________ 
1- Oliva 



 

داری بـین شـیوه     ارتباط آمـاری معنـی    این بررسی   چنین   هم
کـه    بـه طـوری    ،داد تربیتی والدین بـا مشـکالت رفتـاری نشـان         

آمــوزان نوجــوان بــاالترین میــانگین مشــکالت رفتــاری دانــش
میـانگین  کفایـت و کمتـرین      مربوط به شیوه تربیتی بـی     ) 0/26(

بـا  یافتـه    ایـن    .ارمنش بـود  مربوط به شیوه تربیتی اقتد    ) 9/1(آن  
ــه ــونس  یافتـ ــر و گوسـ ــژوهش بیـ ــای پـ ــوال و ، )1999(هـ  آنـ

خوانی  هم) 1991(المبورن و همکاران     و نیز ) 2000( همکاران
 .دارد

نوجوانــانی کــه بــاور دارنــد ) 1991(و همکــاران المبــورن 
کنند و یـا    اعطاء می اندازه   آزادی و استقالل بیش از       نوالدینشا

 باالترین میزان مشکالت رفتاری را      ،ندارند هیچ نظارتی برآنان  
ــد ــس. دارنـ ــون1اوآکـ ــن2، جکسـ ــز ) 1992( 3 و هنریکسـ نیـ

 که والـدین خـود را بـدون حمایـت، مشـارکت و     را نوجوانانی  
بیشتری مشکالت رفتاری   دارای   ،کنندمندی توصیف می  عالقه

 .اند گزارش نموده
پـذیرش عـاطفی، اعطـای      که شـامل    شیوه تربیتی اقتدارمنش    

ی بـا   نفـ  ارتبـاط م   باشـد،  می ستقالل روانی و کنترل ثابت رفتاری     ا
، نـورمی و آنـوال،      4آرویلـومی -اوناتسـو (  دارد مشکالت رفتاری 

 مرتکـب   نوجوانـان این   احتمال کمتری وجود دارد که    و  ) 1998
ــوند  ــای ضــداجتماعی ش ــتینبرگ، 5گــری( رفتاره . )1999 و اش

محیطــی بــا پــرورش یــافتن در چنــین انــد  نشــان دادههــا  بررســی
  و های مثبت بهداشت روانی مانند تکامل مثبـت اخالقـی         شاخص

اعتیـادآور همـراه     مصرف داروهـای      و عدم گرایش به بزهکاری   
 ،چنان که این بررسـی نشـان داد        هم .)2000اشتینبرگ،  (باشد  می

 نوجوانان میـزان بـاالیی از مشـکالت         گرا،  قدرتدر شیوه تربیتی    
 پـرورش اسـتبدادی  کـه در محـیط    نوجوانـانی . رفتاری را داشتند  

دهنـد  یابند در ظاهر حالت تسلیم و اطاعت از خود نشـان مـی            می
ایـن افـراد در   . باشـند ولی در واقع دچار هیجـان و اضـطراب مـی      

ســن یــا  هــای هــم بــه بچــه،دارنــددیگــران حالــت دشــمنی برابــر 
 در زمینـه عـاطفی و اجتمـاعی         ،رسانندیمکوچکتر از خود آزار     

توانند شرکت کنند،   ند، در کارهای گروهی نمی    رشد کافی ندار  
خـودداری   مسـئولیت پذیرش  از    و هستندناپایدار  و  اغلب متزلزل   

ــی ــدم ــریعتمداری، ( کنن ــه  ). 1378ش ــان داد ک ــن بررســی نش ای
 بـاالترین میـزان مشـکالت    ،کفایـت نوجوانان با شیوه تربیتـی بـی     

کل مشـ این کودکان در سازش با محیط دچار   . رفتاری را داشتند  
به بزهکاری و رفتار ضداجتماعی نیز در بـین         گرایش    و شوندمی

ایـن  ). 1999،  6هنریکسـون و راکـر    ( شـده اسـت   دیده  آنها بیشتر   
جوینـد و لـذت را در       از خانـه مـی    بیـرون   آرامش را در     فرزندان

 یابنــد و مــواد مخــدر و الکــل مــیهــا ، خوشــگذرانیهــا همــانییم
 ).1377، وندرزندن ؛1381بوالهری، (

ن میـزان   یکه شیوه تربیتی اقتدارمنش با کمتر      توجه به این   با
 نیبهتـر از  رسـد کـه     نظـر مـی    ارتباط دارد، به   مشکالت رفتاری 

نشـان  هـا     کـه بررسـی     چنـان   هـم  .های تربیتی والدین باشـد    شیوه
 -ســازگاری روانــیســبب شــیوه تربیتــی اقتــدارمنش  انــد، داده

 .)1999،  9اله و او  8، کر 7نوآک(شود    مینوجوان  بهتر  اجتماعی  
بهره والدین از این نوع شیوه تربیتی       بیشتر  حاضر نیز   در بررسی   

کـه  گویـای آن اسـت      های پـژوهش      بنابراین یافته  .اند  گرفته می
بین شیوه تربیتی والدین با میـزان مشـکالت رفتـاری نوجوانـان             

 .دار وجود داردارتباط معنی
م، های سازگاری ک   نوجوان به دلیل تجربه اندک و مهارت      

آمادگی بیشتری برای پرداختن به رفتارهای ضداجتماعی مانند        
دارد   مـــوادفمصـــرءدزدی، فـــرار از خانـــه و مدرســـه و سو

  ).2002، 11 و فیشهاف10نایتینگل(
گفتنی است از آنجا که در تربیت فرزنـدان هـر دو پـدر و               
ــی      ــیوه تربیت ــک ش ــر ی ــد و ممکــن اســت ه ــادر نقــش دارن م

پیشـنهاد  از ایـن رو  ، پـیش بگیرنـد  ای بـرای فرزنـد در      جداگانه
هـای بعـدی شـیوه تربیتـی پـدر و مـادر              که در پژوهش   شودمی
 1   . طور جداگانه سنجیده شود به

هـا    همـه داده  محدودیت عمده این پژوهش این اسـت کـه          
شـرایط روانـی    از ایـن رو      ؛شدگردآوری   نامه  پرسشکمک    به

 .ذاردثیر بگأگویی او ت پاسخشیوه  بر ستتوان نوجوان می
 

 سپاسگزاری
پـرورش   وسیله از همکاری ریاست محترم آموزش و       بدین

بیـر   ویـم نوم، دکتر  مارک  دکتر    و کل استان آذربایجان شرقی   
گوسونس که با در اختیار گذاردن مقاالت خود         لوکو دکتر   

 اینجانب را یـاری     ،های مناسب نامه و راهنمایی در یافتن پرسش    
وزانی کـه در ایـن پـژوهش        آمـ چنین تمامی دانش   همو  کردند  

 .شوداری میزاند، سپاسگشرکت داشته
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