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آموزان نوجوان ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان شایستگی تحصیلی دانش
  1382 در سال مدارس شهر تبریز،
  

4، دکتر کامران صداقت3، مهین برادران رضایی2، دکتر نعیمه سید فاطمی1فرناز رحمانی*  
   و مامایی تبریز، کارشناسی ارشد آموزش پرستاری با گرایش روانی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری1،3

 دکترای آموزش پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی ایران2
  استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز4

  خالصه
 ،شودمی اش مربوطچه به موفقیت تحصیلی تواند انگیزه وی را در مورد آنحفظ ارتباط مثبت بین والدین و نوجوان می: مقدمه
 با توجه به  بنابراین،.دهد میرار تحت تاثیر قنوجوان را تحصیلی موفقیت شیوه تربیتی والدین،تحقیقات نشان داده است . افزایش دهد

والدین با شایستگی تی این پژوهش به منظور تعیین ارتباط شیوه تربی، رشد موفقیت تحصیلی فرزندانهمیت شیوه تربیتی والدین برای ا
  .تتحصیلی نوجوانان انجام گرف

       گیریآموز نوجوان از مدارس دولتی شهر تبریز به روش نمونهر دانشف ن360 همبستگی توصیفی، این مطالعه در :را کروش
های  آزمون. بود مقیاس شایستگی تحصیلی  و شیوه تربیتی والدیننامه  پرسششاملابزار گردآوری اطالعات . ای انتخاب شدندخوشه

  .  اطالعات مورد استفاده قرار گرفتند برای تجزیه و تحلیلLSDطرفه و  آماری آنالیز واریانس یک
 همچنین بیشترین درصد .شیوه تربیتی والدین را اقتدارمنش گزارش کرده بودند%) 7/39( آموزان نوجوانبیشترین درصد دانش  :یجانت
 شایستگی تحصیلیداری بین شیوه تربیتی والدین با نیارتباط آماری مع. شایستگی تحصیلی باالیی داشتند %) 2/39(آموزان نوجوان دانش

  ). =000/0P( وجود داشت
که اکثریت نوجوانان شیوه تربیتی اقتدارمنش را گزارش کرده بودند و شیوه تربیتی اقتدارمنش ارتباط   با توجه به این :گیرینتیجه

ی شیوه تربیتی آنها برای فرزندان و خصوصیات دوره نوجوانی داری با شایستگی تحصیلی داشت، لذا آموزش والدین درباره پیامدهامعنی
   .شودهای تحصیلی نوجوانان می موجب ارتقا موفقیت

  نوجوان، شایستگی تحصیلی، شیوه تربیتی والدین :واژه های کلیدی
  

   مقدمه
سازی محیط روانی و عاطفی کودکان عدم توجه والدین به سالم

 در بیشتر موارد آنان را با ،سبو نوجوانان و فقدان روابط منا
). 1(سازد انگیزشی و مشکالت روانی روبرو می،کمبودهای عاطفی

 ای بر تکاملتحقیقات نشان داده است تجارب خانوادگی تاثیر عمده
گی دخانوافرد در طول دوره نوجوانی و  بعد از آن دارد  و  ارتباطات  

                 تحت تحصیلی  یستگی شا مانند  را   نوجوان  زندگی های سایر جنبه

  

  
  حفظ ارتباط مثبت بین والدین و نوجوان ). 2(دهد خود قرار میتاثیر 
اش تواند انگیزه وی را در مورد آن چه به موفقیت تحصیلیمی

شیوه تربیتی  والدین  به طور قابل  ).1(شود افزایش دهد مربوط می
گی تحصیلی نوجوانان به توجهی  پیامدهای  مهمی  را برای شایست

  به   2توقعات والدین و   1دهی پاسخ  ترکیب  اساس دنبال دارد و بر

                                                 
1-Responsiveness 
2-Demandingness 
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شود بندی می تقسیم3کفایت و بی2گیر سهل،1استبدادیچهار نوع  
دهی و توقعات کفایت والدین از لحاظ پاسخدر شیوه تربیتی بی ).3(

ستبدادی والدین در شیوه تربیتی ا). 4( در سطح پایینی قرار دارند
استانداردها و قوانین سفت و سختی را برای فرزندان خود تعیین 

      در شیوه تربیتی ). 5( باشندکنند اما صمیمی و حامی نمیمی
دهی در سطح باالیی قرار دارند   والدین از لحاظ پاسخ،گیرسهل

لیکن توقعات آنها از فرزندان بسیار اندک است و در شیوه تربیتی 
دهی و توقعات در سطح باالیی  والدین از لحاظ پاسخشدارمناقت

 ). 6( قرار دارند

در پژوهش آنوال و همکاران نشان داده شد که بین شیوه 
تربیتی والدین با میزان شایستگی تحصیلی نوجوانان ارتباط وجود 

دهی والدین در به نحوی که هر چه میزان حمایت و پاسخ. دارد
، میزان شایستگی تحصیلی فرزندان نیز اشدشیوه تربیتی باالتر ب

های گذشته نیز به طور ای در پژوهشچنین یافته). 7(است باالتر 
 ). 11 -8(مکرر تکرار شده است

 بودن آن، دوره نوجوانی و بحرانیبا توجه به اهمیت 
 تا پژوهشی مبنی بر ارتباط شیوه تربیتی ند بر آن شدانپژوهشگر

امید  .دن تحصیلی نوجوان انجام دهوالدین با میزان شایستگی
های های این تحقیق با توصیف وضعیت موجود شیوهاست یافته

تربیتی والدین و ارتباط آن با شایستگی تحصیلی نوجوانان 
های آینده در اختیار  ریزیبرای برنامه بتواند اطالعات پایه

همچنین . مسئوالن امور بهداشتی و آموزشی کشور قرار دهد
ای برای والدین در زمینه شیوه  منبع اطالعاتی آموزندهتواندمی

  .تربیتی و پیامدهای آن بر موفقیت تحصیلی نوجوانان باشد
   

  ها مواد و روش
 گانهپنج  نواحیابتدا از . این پژوهش یک مطالعه همبستگی است
 ناحیه دو ایگیری خوشهآموزش و پرورش شهر تبریز به روش نمونه

  دولتی  پسرانه و دو مدرسه  دولتی مدرسهدوناحیه از هر . انتخاب شدند
  .دخترانه انتخاب گردید

                                                 
1–Authoritarian  
2- Permissiveness   
3- Indulgent   

  
  

مسئولین مدارس،کالس ها  سپس از هر مدرسه بسته به موافقت 
با رضایت کامل و با نوجوان  انتخاب شده و کلیه دانش آموزان

اطمینان گرفتن از محرمانه ماندن نتایج در این پژوهش شرکت 
 :آموزان در پژوهش عبارت بودند ازنشدا شرایط شرکت. نمودند

  . سال باشد14-18آموزان در محدوده سنی سن دانش -
گیری در مقاطع تحصیلی اول تا چهارم متوسطه در  در هنگام نمونه-

 .گانه شهر تبریز مشغول به تحصیل باشند مدارس دولتی نواحی پنج

  .دو پرسش نامه به شرح زیر در این پژوهش استفاده شد
 5دارلینگ و اشتینبرگ( 4 شیوه تربیتی والدیننامه رسشپ -1 

 بیانیه است که دیدگاه نوجوانان را در زمینه 15که شامل ) 1993
) کفایتبی و گیراقتدارمنش، استبدادی، سهل ( شیوه تربیتی
ای لیکرت به صورت کامالً  درجه6کند و در مقیاس ارزیابی می

اً مخالفم، مخالفم و کامالً موافقم، موافقم، نسبتا موافقم، نسبت
 توسط 1993این ابزار در سال . بندی شده استمخالفم رتبه

دارلینگ و اشتینبرگ مورد مطالعه قرار گرفته و ضریب آلفای 
   . بود75صفر تا مجموع نمرات ). 12(  تعیین شد79/0کرونباخ 

 ، استراتهوف و ترفرس1985 7هارتر (6 مقیاس شایستگی تحصیلی-2
ای  درجه4مقیاس   بر اساس وباشد عبارت می5 دارای که) 1989

      موافقم  مخالفم، مخالفم، موافقم، کامالًکامالًبه صورت لیکرت 
در این مقیاس، موفقیت تحصیلی نوجوانان از . استبندی شده رتبه

 5-20مجموع نمرات . دیدگاه خودشان مورد بررسی قرار گرفته است
   .دهدیلی بیشتر آزمودنی را نشان مینمره باال موفقیت تحص  .بود

ای که ضریب پایایی به دست آمده برای این مقیاس در مطالعه
 همچنین ).13(  بود70/0 ،انجام گرفت) 1999(توسط نوم و همکاران 

)  سوال16(در قسمت ابتدایی پرسش نامه اول بخش جمعیت شناختی 
ر این پژوهش های مورد استفاده دپرسش نامه. نیز گنجانده شده است

باشند ولی به علت ترجمه آنها به فارسی، ابزارهای استانداردی می
      نفر از اساتید دانشگاه12ها با ارایه آن به نامه  محتوی پرسشاعتبار

  .علوم پزشکی تبریز مورد تایید قرارگرفت

                                                 
4- Parenting style II Inventory 
5–Darling and Steinberg    
6- Academic Competence Scale  
7- Harter     
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 ها با انجام آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پایایی پرسش
 و مقیاس شایستگی α=712/0بیتی والدین نامه شیوه تر

های  ها به کالسنامه پرسش.   تعیین گردیدα= 90/0تحصیلی
. شدآوری منتخب توزیع و پس از تکمیل درهمان جلسه جمع

 عبارات تربیتی والدین با توضیح هر یک از نامه شیوه پرسش
 ز اها با استفاده داده.نامه جهت رفع هرگونه ابهام ارایه شد پرسش
تجزیه و  LSD  وطرفه های آماری آنالیز واریانس یک آزمون
  . گردیدتحلیل

  
  هایافته 

        برخی از مشخصاتتوزیع فراوانی) 1(جدول شماره
از . دهدآموزان نوجوان را نشان میاجتماعی دانش- فردی
را دختران %) 2/62( نفر 224آموز نوجوان،  دانش360تعداد

میانگین سنی . دهندمیان تشکیل را پسر%) 8/47( نفر 136و 
های پژوهش در یافته. است 2/16± 6/1آموزان نوجوان دانش

آموزان نوجوان در مورد شیوه تربیتی رابطه با دیدگاه دانش
آموزان نوجوان والدین نشان داد که بیشترین درصد دانش

شیوه %) 3/13(شیوه تربیتی اقتدارمنش و کمترین درصد %) 7/39(
بیشترین درصد ). 2جدول( گیر را گزارش کردندتربیتی سهل

شایستگی تحصیلی باال و کمترین %) 7/39(آموزان نوجوان دانش
  ).  3جدول (شایستگی تحصیلی پایینی را داشتند) 0/23(درصد 

داری بین همچنین نتایج نشان داد که ارتباط آماری معنی
وجود دارد شیوه تربیتی والدین با شایستگی تحصیلی 

)000/0P=( به طوری که باالترین میانگین شایستگی تحصیلی 
مربوط به شیوه تربیتی اقتدارمنش ) 7/14(آموزان نوجوان دانش

مربوط به شیوه تربیتی استبدادی ) 4/8(و کمترین مقدار آن 
تفاوت LSD طبق آزمون تعقیبی )4( جدول شماره .بود

  شیوه تربیتیبانوجوانان بین میانگین شایستگی تحصیلی 
       کفایت وبیاقتدارمنش والدین و نوجوانان با شیوه تربیتی 

اقتدارمنش والدین و نوجوانان با  شیوه تربیتی بانیز نوجوانان 
به طوری که میانگین . داراستمعنی شیوه تربیتی استبدادی

شایستگی تحصیلی در شیوه تربیتی اقتدارمنش باالتر از میانگین 
  . باشد استبدادی میکفایت وهای بیآن در شیوه

  
آموزان نوجوان بر حسب مشخصات  توزیع فراوانی دانش-1جدول 

  1382- تبریز، اجتماعی-فردی
 درصد تعداد  مشخصات جمعیتی

  
 )سال(سن 

)15-14(  
)17-16(  
)19-18( 

60  
217  
83 

6/16 
4/60  
0/23  

 

 سال تحصیلی

  اول
  دوم
  سوم
  چهارم

92  
41  

104  
123 

5/25  
4/11  
8/28  
1/34  

 
  

  معدل تحصیلی
 )نمره(

13-10  
16-14  
20-17 

38  
132  
120 

5/10  
6/36  
2/33  

 
  
 

 رضایت از والدین

  هر دو
  پدر
  مادر

 هیچکدام

173  
26  
65  
96 

0/48  
2/7  
0/18  
6/26 

 100 360 جمع
  

آموزان نوجوان بر حسب شیوه تربیتی توزیع فراوانی دانش - 2جدول 
  ) =360N (1382-، تبریزوالدین

 درصد تعداد ربیتی والدینشیوه ت
 5/26 95 )0-18(کفایتبی

 5/20 74 )18-37(استبدادی

 3/13 48 )38-56(گیرسهل

 7/39 143 )57-75((اقتدارمنش

  136  224  جمع
  

اقتدارمنش  شیوه تربیتی با بین نوجوانان  این میانگینهمچنین
ری به طو دار استمعنی گیرشیوه تربیتی سهلبا  و نوجوانان والدین

اقتدارمنش باالتر از  که میانگین شایستگی تحصیلی در شیوه تربیتی
        .باشدمی گیر سهلمیانگین آن در شیوه

 
آموزان نوجوان بر حسب شایستگی توزیع فراوانی دانش -3جدول 

  )N  =360 (1382 -، تبریزتحصیلی
 درصد تعداد شایستگی تحصیلی

 7/39 143  )15 - 20 (شایستگی تحصیلی باال

 9/36 133 )10 - 14 (شایستگی تحصیلی متوسط

 0/23 83 )5 - 9 (شایستگی تحصیلی پایین

 1/11 ± 7/3 میانگین و انحراف معیار
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 و استبدادی والدینشیوه تربیتی با بین نوجوانان به عالوه 
 بابین نوجوانان نیز  و  والدینگیر شیوه تربیتی سهلبانوجوانان 

  شیوه تربیتی سهلباو نوجوانان والدین  ایتکفبیشیوه تربیتی 
که میانگین شایستگی  به طوری) P >05/0( باشدمی دارمعنیگیر

 باالتر از میانگین آن در شیوه گیرتحصیلی در شیوه تربیتی سهل
اما تفاوت بین نوجوانان با شیوه  ، استکفایتبیو استبدادی 
دار استبدادی معنیکفایت و نوجوانان با شیوه تربیتی تربیتی بی

  .باشدنمی
  

ارتباط آموزان نوجوان بر اساس توزیع فراوانی دانش -4جدول 
  ) =360N( با شایستگی تحصیلی شیوه تربیتی والدین

  
 انحراف معیار

  
 میانگین

  شایستگی تحصیلی
  

 شیوه تربیتی والدین
 کفایتبی 5/8 2/2

 استبدادی 4/8 9/1

 گیرسهل  3/9 0/3

 ارمنشاقتد 7/14 7/3

8/187F =       003 /0P =  نتیجه آزمون آماری 

  
    بحث

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط شیوه تربیتی با میزان 
آموزان نوجوان مدارس دولتی شهر تبریز شایستگی تحصیلی دانش

از نظر ) %7/39 (آموزان نوجواناکثریت دانش. طراحی و اجرا گردید
تدارمنش و کمترین درصد قاا را  والدین، شیوه آنهشیوه تربیتی

  ). 2جدول(گیر را گزارش کردند  شیوه تربیتی سهل)3/13%(
نشان داد که بیشترین درصد ) 2000(نتایج پژوهش اولیوا 

کفایت و کمترین درصد آموزان شیوه تربیتی والدین را بیدانش
آموزان شیوه تربیتی والدین را اقتدارمنش گزارش کرده بودند دانش

رسد که که با پژوهش حاضر همخوانی ندارد و به نظر می) 14(
  . اجتماعی دلیلی بر این عدم همسویی باشد -عوامل فرهنگی

که والدین خود را اقتدارمنش و  نوجوانانیاند مطالعات نشان داده
ثیر تاتحت  که  کمتری وجود دارد احتمال،یابندکننده در میحمایت

   اجتماعی  مخرب  و ضدرفتارهای    بگیرند  که   قرار دوستان همسالی

  
  
 مسلط بر ،خودمختار فرزندان والدین اقتدارمنش معموالً). 15( دارند

  ترین نیاز برای رشدایبنابراین پایه). 16( خود و کنجکاو هستند
اعتماد  قابل  امن و وادگییک محیط خاناست که از   این نوجوانان

که در شیوه تربیتی ) 17( که بتوانند به آن تکیه کنند، برخوردار باشند
  .  می گردداقتدارمنش چنین محیطی برای رشد و نمو آنان فراهم
داری بین شیوه همچنین نتایج نشان داد که ارتباط آماری معنی

 به )=000/0P(وجود دارد تربیتی والدین با شایستگی تحصیلی 
آموزان نوجوان که باالترین میانگین شایستگی تحصیلی دانش طوری

) 5/8(مربوط به شیوه تربیتی اقتدارمنش و کمترین مقدار آن ) 7/14(
های که با یافته) 3 (کفایت بود جدول شمارهمربوط به شیوه تربیتی بی

المبورن و  ،)8) (1999( بیر و گوسونس  ،)7) (2000(آنوال  پژوهش
 مک برید  و)10)(1997(، کوهن و رایس )9) (1991(ن همکارا

   . همخوانی دارد )11) (1998(
تشویق مثبت و مداوم فرزندان در شیوه : نویسدمی) 2000(آنوال 

تربیتی اقتدارمنش ممکن است موجب افزایش انگیزه درسی نوجوانان 
به عالوه در این شیوه والدین رفتار مستقل . جهت پیشرفت تحصیلی شود

 کنند  و  با آموزش، حمایت و الگو بودن برایا در نوجوانان تقویت میر
   ).7(نمایندرا در آنها تقویت میکارهای دستیابی به موفقیت  فرزندان، راه

گیرند و موفقیتی به این والدین وقتی فرزندان نمرات خوبی می
دهند و اگر اداش و آزادی بیشتری می، به آنان پآورنددست می
، به آنان  نمرات پایین بگیرند با تشویق آنان به فعالیت بیشترفرزندان

  ). 6( کنندمی  را محدودترشان و آزادیککم
کفایت که محیط خانواده عاری از تشویق، بی در شیوه تربیتی

مشارکت و حمایت والدین است، موجب کاهش انگیزه نوجوانان 
. گرددمی  زمینه تحصیلی موفقیت در کسب شایستگی تحصیلی و برای
ای برای موفقیت بعدی نوجوان  پایه جایی که موفقیت تحصیلی از آن

تواند باشد، شیوه تربیتی والدین میدر جامعه در طی بزرگسالی می
). 7( پیامدهای طوالنی مدتی برای تکامل کلی نوجوانان داشته باشد

دهد در شیوه تربیتی استبدادی نوجوانان همچنان که نتایج نشان می
 شود کهچنین مطرح می. زان پایینی از شایستگی تحصیلی را داشتندمی

 توقعات خشک و غیر قابل تغییر با والدین همراه   حد کنترل بیش از
  ).7( انگیزه آنها را کاهش دهد ممکن است
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والدین در این شیوه تربیتی مانع از یادگیری با توضیح و حل مسئله 
ی به کنترل و راهنمایی بزرگساالن شده و فرزندانشان را به وابستگ

   ). 18( کنندتشویق می
 ،گیر نسبت به سایر ابعاد شیوه تربیتیدر شیوه تربیتی سهل

نوجوانان از شایستگی تحصیلی باالیی برخوردار بودند، لیکن 
چنین . میزان آن نسبت به نوجوانان والدین اقتدارمنش پایین بود

تواند عامل والدین میدهی شود که حمایت و پاسخمی مطرح 
    والدین). 7( موثری برای شایستگی تحصیلی نوجوانان باشد

گیر توجهی به نمرات درسی فرزندان خود ندارند و یا اگر سهل
، هیچگونه نظم و دهنددارند واکنش منفی در برابر آن نشان نمی

ای برای اوقات فراغت و مدت زمان تماشای تلویزیون قاعده
طرف مدرسه  هایی که ازبرنامه گیرند، درر نمیفرزندان در نظ
کنند و بر انجام تکالیف درسی نمی ، شرکتشودترتیب داده می

 با توجه به .)6(کنند فرزندان نظارتی ندارند و آنها را کنترل نمی
بیشترین میزان شایستگی این که شیوه تربیتی اقتدارمنش با 

جزء  ن نوع شیوه تربیتیکه ای رسدمی تحصیلی ارتباط دارد، به نظر
 چنانچه نتایج مطالعات . باشد های  تربیتی  والدینشیوه  بهترین

نشان داده است که شیوه تربیتی اقتدارمنش از مفیدترین عوامل 
که ) 19(آید  اجتماعی نوجوان به شمار می-سازگاری روانی

خوشبختانه در تحقیق حاضر نیز اکثریت والدین از این نوع شیوه 
پذیرش که شامل شیوه تربیتی اقتدارمنش . اندی استفاده کردهتربیت

 باشد،می  عاطفی، اعطای استقالل روانی و کنترل ثابت رفتاری
شود که چنین فرض می. ارتباط مثبتی با موفقیت تحصیلی دارد

 شناختی را از طریق تشویق درتشیوه تربیتی اقتدارمنش تکامل ق
 دهدتفکر انتقادی افزایش میبه حل مسئله مستقل و استفاده از 

   با توجه به این که اکثریت نوجوانان شیوه تربیتی اقتدارمنش ).18(
  

       را گزارش کرده بودند و شیوه تربیتی اقتدارمنش ارتباط 
داری با شایستگی تحصیلی نوجوانان داشت، لذا دانش و معنی

شیوه در زمینه آموزش والدین درباره پیامدهای آگاهی پرستاران 
تربیتی آنها برای فرزندان و خصوصیات دوره نوجوانی موجب 

  .شود موفقیت های تحصیلی نوجوانان میءارتقا
های  مسئولین مدارس ارتباط نزدیکی با نوجوانان و خانواده

 را از ن والدی،قفتوانند به عنوان منابع آموزشی موآنها دارند و می
کنند و آنها را تشویق به اهمیت رفتار متناسب با سن نوجوان آگاه 

 در زمینه ابرقراری ارتباط باز با فرزندان، شناسایی مشکالت آنه
به عالوه . تحصیل و کمک به فرزندان در صورت نیاز نمایند

توانند با تشخیص مشکالت و مسایل خاص هر مسئولین مدارس می
نوجوان در زمینه درسی و کمک به وی از وقوع موارد غیر قابل حل 

  :محدودیت های پژوهش شامل موارد زیر بود .ری کنندپیشگی
کننــده ســن بــود کــه در ایــن پــژوهش، یکــی از متغیرهــای مداخلــه

  . سال در نظر گرفته شد14-18محدوده سنی 
توانـست در تعیـین شـیوه تربیتـی         در مورد رتبه تولد که مـی      

والدین از دیدگاه فرزند تاثیرگذار باشد، بـا اسـتفاده از آزمـون             
در  .داری مـشاهده نگردیـد    حلیل واریانس نتـایج معنـی     آماری ت 

 .توانست بر نتایج تحقیق تاثیرگذار باشد     مورد نوع جنس که می    
وضـعیت اقتـصادی    . در این پژوهش یکسان در نظر گرفتـه شـد         

 باشـد،    مـؤثر   والدین    تربیتی  بر شیوه     توانستمی  خانواده که 
   تبریـز   هرشـ  مدارس نواحی متوسـط      پژوهشگر به طور کلی از    

 آمـوزش و پـرورش      محترم   مسئولین  راهنمایی  از     استفاده  با(
در قـسمت    .گیـری را انجـام داد     نمونـه  )آذربایجان شرقی  استان

هایی کـه سـطح درآمـد       خانواده اجتماعی نیز -مشخصات فردی 
  .بسیار باال و یا پایین داشتند، یافت نشد

  
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  
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