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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشبینی مشکالت خواب دختران نوجوان بر اساس سبکهای فرزندپروری و سبکهای ناایمن
دلبستگی انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان کاشان در سال تحصیلی
 9101( 0911-0011دانشآموز) بود 490 .نفر به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات،
از پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بویس و همکاران ( ،)PSQIپرسشنامه سبکهای فرزندپروری شیفر ( )PSQو پرسشنامه سبک
دلبستگی بزرگسال هازن و شیور ( )AASQاستفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندمتغیره با استفاده از نرمافزار  SPSS-23استفاده شد .نتایج نشان داد که سبکهای فرزندپروری محبت ( )-1/40و کنترل ()1/01
با مشکالت خواب دختران نوجوان رابطه منفی معناداری دارند .همچنین ،بین سبکهای دلبستگی ناایمن اضطرابی ( )1/01و اجتنابی
( )1/01با مشکالت خواب دختران نوجوان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .همچنین شاخص ضریب چندگانه اصالحشده نشان
داد که مؤلفههای پیشبین پژوهش میتواند  1/00از مشکالت خواب دختران نوجوان را پیشبینی کند .یافتههای پژوهش حاضر
نشان میدهد که سبکهای فرزندپروری ناکارآمد و سبکهای دلبستگی ناایمن میتوانند زمینهساز مشکالت خواب دختران باشند.
یافتههای این پژوهش دارای تلویحات آموزشی  -بهداشتی برای پیشگیری از مشکالت خواب نوجوانان میباشد.
واژههای کليدی :مشکالت خواب ،سبک فرزندپروری ،سبک ناایمن دلبستگی ،دختران نوجوان.
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مقدمه
خواب ،بهعنوان یک رفتار اختصاصی و یک فعالیت دینامیک تکرارشونده شناختهشده است و به دلیل نقش قابلتوجه در بهزیستی
انسان ،میتواند یکی از مهمترین شاخصهای مهم در بررسی کیفیت زندگی هر انسان باشد (لواندسکی ،وارد و پالمرو4100 ،0؛
برتوتی .)4102 ،4تأکید مرکز اختالالت خواب آمریکا بر این است که خواب مطلوب و با کیفیت برای بقای انسان و عملکرد بهینه
در طول روز ضروری است (سیلوا و همکاران .)4101 ،9همچنین ،بر اساس تحقیقات بنیاد ملی خواب در ایاالتمتحده آمریکا 1 ،تا
 1ساعت خواب ،برای سالمت کلی انسان ،حافظه ،حل مسئله و بهطورکلی برای کاهش خطرات انسانی ضروری به شمار میرود
(وندونگن و همکاران.)4119 ،0
امروزه در جوامع مدرن انواع مشکالت خواب فراگیر شده است و افراد بسیار زیادی از آن رنج میبرند (ماتریکیانی ،الدس و پاتکوو،2
4104؛ جوادی و همکاران .)4100 ،مطالعات نشان داده است که پنجمین علت مراجعه جمعیت زیر  01سال به مراکز درمانی کودکان،
مشکالت خواب میباشد (جلیلالقدر1؛  .)4104تحقیقات نشان داده است  00تا  99درصد نوجوانان دچار مشکالت خواب هستند
و  01تا  01درصد نوجوانان دبیرستانی ،محرومیت از خواب مطلوب و با کیفیت را گزارش میکنند (کانساگرا .)4141 ،7اختالالت
خواب در نوجوانان باعث مشکالتی در اعمـال شـناختی نظیر حافظه ،یادگیری ،تمرکز و توجه میشود (کوون ،کیم و

کواک1،

 .)4140همچنین ،تحقیقات نشان داده است که اختالالتی نظیر اختالل در شروع خوابیدن ،بیداریهای پیدرپی و حتی کم و زیادشدن
خواب در  42دقیقه در طول شب میتواند بر کیفیت زندگی و عملکرد آموزشی و تحصیلی نوجوانان اثرگذار باشد (هرشنر4141 ،1؛
آلفنسی و همکاران.)4141 ،01
مطالعات اخیر نشان داده است که بعد از دوران کودکی در سنین نوجوانی سه تغییر برجسته در رابطه با کمیت و کیفیت خواب رخ
میدهد :اول اینکه ،مقدار خواب از حدود  01ساعت در سن  01سالگی به حدود  1.2تا  1.2ساعت در نوجوانی کاهش مییابد.
دومین تغییر مشخص این است که نوجوانان نسبت به سنین کودکی شبها دیرتر به رختخواب میروند و در روزهای آخر هفته و
تعطیل ،مدتزمان طوالنیتری را در خواب به سر میبرند .سوم اینکه ،خوابآلودگی روزانه ( )%41و عالئم بیخوابی ( )%42در
میان نوجوانان شایع میشود (کوال و همکاران.)4101 ،00
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پژوهشهای گذشته بیانگر این است که دختران نوجوان بیشتر از پسران نوجوان از مشکالت خواب رنج میبرند (کروگر و فریدمن،0
 .)4111نتایج پژوهش ثروتیاری و همکاران ( )0911نشان داد که میانگین اختالل خواب در پسران  074و در دختران  410میباشد.
عالوه بر این پژوهش بر روی یک نمونه بزرگ چینی نشان داده است که یکی از دالیل اختالل خواب دختران در سنین نوجوانی
مشکالت قاعدگی آنها است (لیو و همکاران .)4107 ،4مطالعات اخیر درباره علت شناسی مشکالت خواب دختران نوجوان ،عواملی
را بهعنوان پیشبینی کنندههای این اختالل مطرح کردهاند (لیو و همکاران .)4107 ،یکی از عواملی که بهندرت به آن پرداختهشده
است سبکهای فرزندپروری والدین میباشد (توزندهجانی ،توکلی زاده و لگزیان .)0911 ،فرزندپروری الگویی از رفتارها ،عقاید و
نگرشهای پیچیده است که بر رشد شخصیت فرزندان در آینده تأثیر به سزایی میگذارد .در حقیقت ،سبکهای فرزندپروری بیانگر
تالشهای والدین جهت کنترل و اجتماعی کردن فرزندانشان است (بامریند .)0110 ،9نتایج مطالعات پیشین نشان میدهد که تأثیر
سبک فرزندپروری والدین بر کیفیت سالمت روان فرزندان قابلتوجه است (توزندهجانی ،توکلی زاده و لگزیان .)0911 ،در این
راستا ،محققان دریافتهاند که درک فرزندان از رابطه والد-فرزند بسیار مهمتر از تجربه عملی چنین ارتباطی است (چو ،چو و چن،0
.)4101
یکی از الگوهای مطرح درباره ادراک از سبکهای فرزندپروری والدین ،الگوی شیفر است که در سال ( )0119ارائهشده است.

شیفر2

( ) 0119مشاهداتش را از طریق بررسی تعامل کودکان و والدین بر پایه دو بعد اساسی محبت و کنترل شرح میدهد .وی نتیجه
گرفت که از ترکیب این دو بعد ،چهار سبک فرزندپروری اقتدارگر ،استبدادگر ،سهلانگار و غفلتورز حاصل میشود .والدین
اقتدارگر بهعنوان والدین نمونه انتخاب میشوند (شیفر0119 ،؛ به نقل از کریمی  .)0911این دسته از والدین دارای جنبههای تحولی
مثبت ازجمله داشتن قدرت تصمیمگیری در جهت اهداف ،افزایش اعتمادبهنفس ،خودمختاری و رشد فردی هستند .همچنین والدین
اقتدارگر قوانین و مقررات روشنی برای فرزندانشان وضع کرده و برای تغییر رفتار فرزندانشان بیشتر از روشهای تقویتی استفاده
میکنند (سلیم و اوتامی .)4141 ،1والدین استبدادگر با فرزندان خود رفتارهای خصومتآمیز دارند و برای تغییر رفتار فرزندان خود
بیشتر از تنبیه استفاده میکنند .فرزندان این والدین در دوران بزرگسالی تمایل به خودآزاری و خودکشی دارند و در روابط اجتماعی
منزوی و گوشهگیر هستند .اعتمادبهنفس پایین ،روابط بین فردی آشفته ،احساس بیکفایتی و در کل نگرش منفی نسبت به ویژگیهای
درونی خود از دیگر ویژگیهای فرزندان این دسته از والدین است (ران و همکاران .)4140 ،7والدین سهلانگار حمایت بسیار زیادی
از فرزندان خوددارند بدون اینکه از آنها کمترین توقعی داشته باشند و قوانین خاصی برای آنها وضع کنند .والدین غفلتورز نسبت
به فرزندان خود بی اعتنا هستند و هیچ نظمی در عملکرد خود ندارند .فرزندان این والدین شدیدترین رفتارهای پرخاشگرانه را از
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خود نشان میدهند ،در روابط با همساالن خود نسنجیده عمل کرده و از استقالل رأی اندکی برخوردارند (شیفر0119 ،؛ به نقل از
کریمی .)0911
تحقیقات نشان داده است که سبکهای ناکارآمد فرزندپروری میتواند منجر به سطح باالیی از اضطراب و اختالل در سالمت روان
دانشآموزان دختر دبیرستانی شود (سروش4140 ،؛ سنگانی و جنگی .)4101 ،براند و همکاران )4111( 0در پژوهش خود به این
نتیجه رسید ند که سبک تربیتی اولیه ،بر کیفیت خواب در دوران نوجوانی مؤثر است .در همین راستا مطالعات مشخص کرده است
نوجوانانی که والدینشان با محبت و پذیرا هستند و کنترل کافی و مطلوب را اعمال میکنند از کیفیت خواب بهتری برخوردارند
(شیوجووان 4و همکاران .)4141 ،یافتههای پژوهش یوسفی و بخشنده ( )0910بیانگر این است که سبک فرزندپروری ادراکشده
مستبدانه و سهلگیرانه با اختالل خواب رابطه مثبت معنادار و سبک فرزندپروری مقتدرانه با اختالل خواب رابطه منفی معنادار دارد.
در سببشناسی مشکالت خواب یکی از عواملی که کمتر موردمطالعه قرارگرفته سبکهای ناایمن دلبستگی افراد است؛ بنابراین،
برای درک چگونگی ایجاد مشکالت خواب میتوان از نظریه دلبستگی بهعنوان یک چارچوب شناختی /بین فردی استفاده کرد زیرا
تحقیقات بالینی و غیر بالینی گذشته رابطه مثبت بین سبکهای دلبستگی ناایمن با اختالل خواب را تائید کردهاند (پاالگینی و
همکاران4101 ،9؛ نوراللهی و همکاران4141 ،؛ پاگان .)4141 ،0با توجه به اینکه مادر ،اولین و مهمترین پایگاه امن برای کودک
محسوب میشود بنابراین ،مادر بر شکلگیری شخصیت کودک تأثیر بهسزایی دارد و این اثر در طول زندگی ادامه میدهد (ینت و
همکاران .) 4102 ،2اختالل در نظام دلبستگی افراد ،بر پایه دو مؤلفه اضطرابی (مانند نگرانی در مورد تنهایی و دسترسی نداشتن به
اشخاص دیگر در هنگام نیاز و در جستجوی محبت و عشق دیگران) و اجتنابی (مانند عدم اطمینان به دیگران و حس خوداتکایی
بیشازحد) ارزیابی میشود (میکولینسر و شیور .)4101 ،1سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی با برانگیختگی هیجانی ،شناختی و جسمانی
و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با فعالیت عصبی سیستم پاراسمپاتیک که در مرحله قبل از خواب اتفاق میافتد رابطه دارد (پاگان،
4141؛ پاالگینی و همکاران .)4101 ،همچنین ،در بعضی از شرایط آسیبپذیر مانند مواقعی که فرد در تاریکی و تنهایی قرار میگیرد
سیستم دلبستگی فعال میشود (ماندر ،هانتر و النسی)4100 ،7؛ این آسیبپذیری در افرادی که سبک دلبستگی ایمن دارند کمتر بوده
و خواب مطلوبی را تجربه میکنند (ماندر ،هانتر و النسی .)4100 ،پژوهش سهرابیان ،غالمرضایی و سپهوندی ( )0911نشان داد که
نقص در کیفیت خواب با سبک دلبستگی ناایمن (اضطرابی و اجتنابی) ارتباط دارد .نتایج پژوهش دیگری نشان داد که بین سبکهای
دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) و خواب نامطلوب رابطه وجود دارد (پاغوشی ،خانجانی و هاشمی .)0911 ،عالوه بر این،
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برخی تحقیقات نشان داده که سبکهای دلبستگی ناایمن با کیفیت زندگی دختران رابطه معناداری دارد (خرمیقاضیانی و ابوالقاسمی،
.)4141
بنابراین ،با توجه به اثرات مشکالت خواب بر زندگی روزمره افراد و بخصوص دختران نوجوان که بیشتر در معرض این اختالل
هستند الزم است عوامل مؤثر بر آن بررسی شود (کروگر و فریدمن4111 ،؛ کلینگمن ،جان کوئیست و پرلیس4107 ،0؛ سوتن،4
4100؛ ونکاتشیا و همکاران ،4107 ،9یون و پالیو .)4107 ،0با توجه به پیشینه پژوهش ،تاکنون درباره رابطهی سبکهای فرزندپروری
و سبکهای ناایمن دلبستگی با مشکالت خواب در جمعیت دختران نوجوان پژوهشی انجامنشده است و به همین علت ،پژوهش
حاضر با هدف پیشبینی مشکالت خواب دختران نوجوان بر اساس سبکهای فرزندپروری و سبکهای ناایمن دلبستگی انجامگرفته
است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان
کاشان ( 9101نفر) در سال تحصیلی  0911-0011تشکیل دادند 490 .دانشآموز با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب
شدند .از میان کلیه مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم کاشان تعداد  7مدرسه و از هر مدرسه  4کالس و از هر کالس حدود  41نفر
بهصورت در دسترس انتخاب و مطالعه شدند .با توجه به اجرای آموزش مجازی ،لینک پرسشنامهها توسط مشاوران مدارس در
گروههای کالسی بارگذاری شد و دانشآموزان بهصورت مجازی پرسشنامهها را تکمیل نمودند .ابزارهای گردآوری اطالعات شامل
پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بویس و همکاران ( ،)PSQIپرسشنامه سبکهای تربیتی فرزندپروری شیفر ( )PSQو پرسشنامه
سبک دلبستگی بزرگسال هازن و شیور ( )AASQبود .مالکهای ورود آزمودنیها عبارت بودند از :الف) دانشآموزان دختر مشغول
به تحصیل در سه پایه دوره متوسطه دوم در محدوده سنی  01تا  01سال ب) رضایت دانشآموز برای شرکت در پژوهش .مالکهای
خروج از پژوهش عبارت بودند از :الف) نارضایتی دانشآموز از ادامه شرکت در پژوهش .ب) نقص اطالعات پرسشنامهها .جهت
تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون)
استفاده شد .دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  49تحلیل شد.
ابزار پژوهش
 )1پرسشنامه کيفيت خواب پترزبورگ ):5 (PSQIاین پرسشنامه  01عبارتی توسط بویس و همکارانش 1در مؤسسه روانپزشکی
پیستبورگ در سال  0111ساخته شد .این پرسشنامه برای سنجش کیفیت خواب در افراد بزرگسال طی یک ماه گذشته طراحی و
ساختهشده است .این پرسشنامه دارای  7زیرمقیاس است که عبارتاند از .0 :کیفیت ذهنی خواب  .4تأخیر در به خواب رفتن .9
1

. Klingman, Jungquist & Perlis
. Sutton
3
. Venkateshiah
4
. Yuen & Pelayo
2

Pittsburgh sleep quality index.

5.

. Buyss
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مدتزمان خواب  .0میزان بازدهی خواب  .2اختالالت خواب  .1استفاده از داروهای خوابآور  .7اختالل عملکرد روزانه .آزمودنیها
آزاد هستند تا نظر خود را بهصورت پاسخهای هیچ ،کمتر از یکبار در طول هفته ،یک یا دو بار در طول هفته ،و سه بار یا بیشتر در
طول هفته در پاسخ به هر یک از سؤاالت اظهار کنند .طریقه نمرهگذاری بهصورت هیچ =  1یک کمتر از یکبار در طول هفته = 0
یک یا دوبار در طول هفته = 4و سه بار یا بیشتر در طول هفته =  9نمره کل پرسشنامه از  1تا  40متغیر است .نمره کل  2و بزرگتر
نشاندهنده این است که آزمودنی ،فردی دارای کیفیت خواب ضعیف است (بویس و همکاران .)0111 ،در مطالعه بکهاوس و
جونگانز )4114( 0پایایی بازآزمایی این پرسشنامه  1/17به دست آمد .بویس و همکاران ( )0111انسجام درونی پرسشنامه را با
استفاده از آلفای کرونباخ  1/19بهدست آوردند .در نسخه ایرانی این پرسشنامه روایی  1/11و پایایی  1/11به دست آمد (شهریفر
به نقل از حیدری و همکاران .)4101 ،در پژوهش حیدری و همکاران ( )4101پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  1/10و به
روش تصنیف  1/24بهدست آمد .در پژوهش حاضر انسجام درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  1/10به دست آمد.
 )2پرسشنامه سبکهای تربيتی فرزندپروری شيفر) :2 (PSQاین پرسشنامه خودگزارشی توسط نقاشیان ( )0921بر اساس کار شیفر
( )0112ساختهشده است .در این پرسشنامه از آزمودنیها خواسته میشود تا مؤلفههای محبت و کنترلی که فرزندان از والدینشان
ادراک میکنند ،منعکس کنند .پرسشنامه دارای  77سؤال است که بر اساس یک طیف لیکرت  2گزینهای از خیلی موافقم تا خیلی
مخالفم تنظیمشده است .پرسشهای  0تا  04آن بعد محبت و پرسشهای  09تا  77بعد کنترل را ارزیابی میکنند .حداکثر نمره
آزمودنی  401امتیاز است .در این پژوهش برای اینکه مشخص شود کنترل والدین زیاد است یا کم ،نمرات تمام آزمودنیها در بعد
کنترل جمع شد و میانگین آنها به دست آمد .کسانی که نمره باالتر از میانگین داشتند ،افرادی بودند که کنترل باالیی بر آنها اعمالشده
بود و کسانی که نمره پایینتر از میانگین داشتند ،والدین کنترل کمتری بر آنها اعمال میکردند .از سؤال  10تا  77عکس این حالت
محاسبه میشود .برای بررسی وضعیت محبت والدین نسبت به فرزندان از میانگین نمرات استفاده شد .نمره باالتر از میانگین حاکی
از محبت زیاد والدین و نمره پایینتر از میانگین نشاندهنده محبت کم والدین نسبت به فرزندانشان بود .ترکیب این دو بعد بر اساس
نمرات میانگین ،چهار سبک فرزندپروری مقتدرانه (محبت باال -کنترل باال) ،مستبدانه (محبت پایین -کنترل باال) ،سهلگیرانه (محبت
باال -کنترل پایین) و کنارهگیر یا بیتوجه (محبت کم -کنترل کم) را به وجود میآورد و نمرات باالتر در هر بعد نشاندهندهی محبت
و کنترل بیشتر است (حسینچاری ،دالورپور و دهقانی .)0911 ،پایایی این پرسشنامه با روش همسانی درونی در کار شیفر  1/19و
در کار نقاشیان  1/17گزارش شده است (زادهمحمدی و احمدآبادی .)0911 ،آقاجری از طریق بازآزمایی ضریب پایایی برابر 1/19
را به دست آورده است (برجعلی .)0971 ،روایی پرسشنامه را نقاشیان ( )0921از طریق روایی محتوا به دست آورد که در آن حداقل
توافق دو نفر از اساتید متخصص در مورد سؤاالت از نظر روشن بودن هر سؤال از پدر و مادر مالک انتخاب قرار گرفت .همچنین
یعقوبخانیغیاثوندی ( )0974روایی پرسشنامه را از طریق تحلیل مؤلفه و چرخش واریماکس به دست آورده است .تحلیل عوامل

1

. Backhaus J, Junghanns

. Parenting Styles Questionnaire
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بر اعتبار عاملی سؤاالت صحه گذاشت و نظر سازنده پرسشنامه را مبنی بر اینکه این ابزار دو بعد را موردسنجش قرار میدهد تائید
کرد (برجعلی .)0917 ،در این پژوهش همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  1/12به دست آمد است.
 )3پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال هازن و شيور ( :0)AASQپرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال در سال  0117توسط هازن
و شیور 4تهیهشده است و بشارت ( )0910در دانشگاه تهران هنجاریابی کرده است .این پرسشنامه  02سؤال دارد که پنج ماده مربوط
به سبک دلبستگی ایمن ،پنج ماده مربوط به سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و پنج ماده مربوط به سبک دلبستگی ناایمن دو سوگرا
میباشد که در اندازههای  2درجهای لیکرت ( =0خیلی کم =4 ،کم =9 ،متوسط =0 ،زیاد =2 ،خیلی زیاد) میسنجد .خرده مقیاسی
که آزمودنی نمره باالتری در آن کسب نماید بهعنوان سبک دلبستگی فرد لحاظ میشود .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در
زیرمقیاسهای آزمون به ترتیب  2و  42است .هازن و شیور  0117پایایی بازآزمایی کل این پرسشنامه را  1/10بهدست آوردند
(وفائیان .)4111 ،در پژوهش نگ )4111( 9آلفای کرونباخ سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب برابر با 1/14 ،1/12
و  1/19به دست آمد .خالدیان ( )0911در پژوهشی پرسشنامه را برروی یک نمونه  11نفری اجرا کرد و آلفای کرونباخ را 1/19
بهدست آورد که مقدار قابلتوجهی میباشد .وفائیان ( )4111روایی این پرسشنامه را با مصاحبه ساختاریافته ماین برای دلبستگی
بزرگساالن به ترتیب ایمن  ،1/71اضطرابی  1/17و اجتنابی  1/10گزارش کرده است .در این پژوهش انسجام درونی پرسشنامه با
استفاده از آلفای کرونباخ  1/70به دست آمد.
یافتهها
در این پژوهش  490دانشآموز دختر مطالعه شدند .میانگین سنی دانش آموزان  01/11سال با انحراف استاندارد  1/19بود .این
دانشآموزان در رشتههای ریاضیفیزیک ،علوم تجربی و علوم انسانی مشغول به تحصیل بودند.
در جدول  0شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائهشدهاند .شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد متغیرها نشانگر پراکندگی
مناسب دادهها و شاخصهای کجی و کشیدگی حاکی از طبیعی بودن توزیع متغیرهای پژوهش است.
جدول  .1شاخصهای توصيفی متغيرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین نمره

بیشترین نمره

کجی

کشیدگی

مشکالت خواب

0/01

1/02

4

1

971/1

1/217

سبکفرزندپروریمحبت

090/09

42/11

007

21

-1/270

-1/111

سبکفرزندپروریکنترل

094/21

1/04

014

017

-1/470

0/171

دلبستگیاضطرابی

00/07

0/01

40

2

1/004

-1/029

دلبستگیاجتنابی

04/14

0/00

42

2

1/291

1/407

1

. Adult Attachment Style Questionnaire
. Hazan& SHaver
3
. Ng
2
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جدول  .2ماتریس همبستگی بين متغيرهای پژوهش
0

9

متغیر

0

4

مشکالت خواب

0

سبکفرزندپروریمحبت

**-1/40

0

سبکفرزندپروریکنترل

**-1/01

1/00

0

سبکدلبستگیاضطرابی

**1/01

**-1/49

-1/14

0

سبکدلبستگیاجتنابی

**1/01

*-1/97

-1/00

*1/40

1

2

0

**p<0/01

جدول  4نشان میدهد که بین مشکالت خواب و سبک فرزندپروری محبت ( )r=-1/40,p<1/10و سبک فرزندپروری کنترل
( )r=-1/01,p<1/10همبستگی منفی معنیدار وجود دارد .همچنین ،بین مشکالت خواب و دلبستگی اضطرابی (1/01,p<1/10
= )rو دلبستگی اجتنابی ( )r= 1/01,p<1/10همبستگی مثبت معنیدار وجود دارد.
ضریب همبستگی بین هر یک از جفتهای متغیرهای پیشبین از  1/11بیشتر نیست؛ بنابراین مفروضه عدم همخطی چندگانه برقرار
است.
جدول  .3نتایج رگرسيون عوامل سبک فرزندپروری و سبک دلبستگی بر مشکالت خواب دختران نوجوان
میانگین

مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

رگرسیون

021/11

2

90/171

باقیمانده

0411/991

441

2/911

کل

0911/441

499

F

R

R2

R2adj

sig

مجذورات
1/190

1/90

1/00

1/11

>1/110

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود مقدار  sigکمتر از  1/12شده است و نشان از معنیدار بودن مدل رگرسیون است .در این
پژوهش مقدار  R2برابر  1/00شده است به این معنا که عوامل سبک فرزندپروری و سبک دلبستگی  00درصد توانایی پیشبینی
مشکالت خواب دختران نوجوان را دارند و درصد باقیمانده مربوط به سایر عوامل است .شاخص ( R2adjضریب تعیین
تصحیحشده) :این شاخص توانایی پیشبینی متغیر وابسته را توسط متغیرهای پیشبین در جامعه بررسی میکند و با کمی تعدیل
نمونه را به جامعه بسط میدهد .مقدار این ضریب در این پژوهش  1/11شده است.
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جدول  .4ضرایب استاندارد و غير استاندارد و آماره  tمتغيرهای وارد شده در معادله رگرسيون بهصورت همزمان
متغیر پیشبین

t

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده

استانداردشده

sig

ثابت ()Constant

4/207

-

2/770

1/111

محبت

1/117

-1/011

-4/091

1/101

کنترل

1/107

-1/020

-4/911

1/107

اضطرابی

1/191

1/092

4/171

1/101

اجتنابی

1/100

1/111

0/071

1/409

همانطور که نتایج جدول  0نشان میدهد سبک محبت ،سبک کنترل و سبک اضطرابی با مشکالت خواب دختران نوجوان در سطح
معناداری  1/12رابطه معناداری دارند.
بحث و نتيجهگيری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین سبکهای فرزندپروری (محبت و کنترل) و مشکالت خواب دختران نوجوان رابطه معنادار
وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش سروش ( ،)4140شیوجوآن و همکاران ( ،)4141سنگانی و جنگی ( ،)4101یوسفی و بخشنده
( ،)0912توزندهجانی ،توکلی زاده و لگزیان ( ،)0911براند و همکاران ( )4111همسو میباشد .در تبیین رابطه بین سبکهای
فرزندپروری و اختالل خواب به مفهوم الگوی خواب اشاره شده است .الگوی خواب هر شخص ،تحت تأثیر تربیت دوران کودکی
و شامل عادتهایی است که فرد در هنگام خواب دارد (براند و همکاران .)4111،در سبک فرزندپروری محبت که شامل رفتارهایی
همچون محبت باال ،روابط گرم و دوطرفه والدین با فرزندان ،حمایت و بهوجود آوردن سطح مطلوب استقالل برای فرزندان می
باشد ،افراد از همان سنین کودکی و نوجوانی به الگویی منظم از خواب میرسند که سبب میشود فرد خواب راحتی داشته باشد.
عالوه بر این ،والدین با سبک فرزندپروری کنترل که رفتارهایی مانند محبت کم ،کنترل باال و بیشازحد ،سختگیری ،استفاده از
تنبیههای شدید و بیتوجهی در برابر نیازهای فرزندانشان از خود نشان میدهند ،در فرزندان نوعی بیشبرانگیختگی شناختی و ذهنی
ایجاد میکنند که میتواند منجر به استرس ،اضطراب ،افسردگی و خلقوخوی ضعیف شود و در نتیجه کیفیت خواب نوجوانان را
کاهش دهد (سنگانی و گنجی ،4101 ،دارلینگ و استنبرگ .)0119 ،0معلوم شده است که سبک فرزندپروری محبت با عالئم اضطراب
و افسردگی رابطه منفی دارد و بر این اساس میتوان احتمال داد که کاهش افسردگی و اضطراب میتواند باعث کاهش مشکالت
خواب شود (براند و همکاران)4111 ،؛ بنابراین ،به نظر میرسد فرزندان والدینی که از سبکهای مطلوب فرزندپروری استفاده
کردهاند از خلقوخوی بهتری برخوردارند و اختالل خواب کمتری تجربه میکنند .در مقابل ،فرزندان والدینی که از سبکهای
نامطلوب فرزندپروری استفاده کردهاند دچار تنش و مشکالت خلقی شده و باعث میشود خواب بدون کیفیت داشته باشند.
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همچنین ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین سبکهای دلیستگی ناایمن (اضطرابی و اجتنابی) با مشکالت خواب دختران
نوجوان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .این یافته پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین ازجمله خرمیقاضیانی و ابوالقاسمی (،)4141
پاگان ( ،)4141سهرابیان ،غالمرضایی و سپهوندی ( ،)0911پاالگینی ( )4101و پاغوشی ،خانجانی و هاشمی ( )0911همسو است.
با توجه به پیامدهای نامطلوب دلبستگی ناایمن میتوان مکانیسمهای زیربنایی رابطه بین دلبستگی ناایمن و مشکالت خواب را تبیین
کرد .افراد با سبک دلبستگی اضطرابی در برخورد با شرایط نگرانکننده با عصبانیت و خلق پایین پاسخ میدهند .از سوی دیگر ،افراد
با سبک دلبستگی اجتنابی واکنشهای عاطفی خود را سرکوب میکنند؛ بنابراین ،هریک از این دو سبک شرایط فیزیولوژیک و
روانشناختی متفاوتی را قبل از خواب تجربه میکنند .استرس و نگرانیهای بیشازحد افراد دلبسته اضطرابی و فعالیت سیستم عصبی
سمپاتیک منجر به برانگیختگی شناختی و فیزیولوژیک قبل از خواب شده که میتواند موجب عالئم اختالل خواب شود .از سوی
دیگر ،افراد با سبک دلبستگی اجتنابی بواسطه فعال شدن سیستم عصبی پاراسمپاتیک هنگام خواب ،دچار برانگیختگی فیزیولوژیک
شده و این افراد نیز برانگیختگی شناختی که منجر به بیخوابی میشود را تجربه میکنند (پاگان .)4141 ،همچنین ،بر اساس این
یافته پژوهش میتوان اظهار داشت که اشخاص دلبسته ناایمن (اضطرابی و اجتنابی) هنگام خواب دچار برانگیختگی هیجانی شده و
هشیار میشوند و با توجه به اینکه هوشیاری و خواب مطلوب باهم در تداخل هستند افراد دچار مشکالت خواب میشوند (پاغوشی،
خانجانی و هاشمی.)0911 ،
بر اساس یافتههای پژوهش آشکار شد که سبک فرزندپروری و سبکهای ناایمن دلبستگی با مشکالت خواب دختران نوجوان رابطه
دارند .میتوان گفت دختران نوجوانی که از سبک فرزندپروری مطلوب و کارآمد محروم بوده و دلبسته ناایمن هستند مستعد مشکالت
خواب میباشند؛ بنابراین ،در تدوین برنامههای درمانی مشکالت خواب دختران نوجوان باید به زمینههای رشدی ازجمله سبکهای
فرزندپروری و سبکهای ناایمن دلبستگی که بهعنوان فرآیندهای فراتشخیصی مطرح میشوند ،توجه شود.
این پژوهش مانند هر پژوهش دیگری با محدودیتهایی مواجه بوده است نمونه این پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم
بودند ،به همین دلیل در تعمیم نتایج به سایر مقاطع تحصیلی و گروهها باید احتیاط کرد .همچنین تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی
در این پژوهش موردتوجه قرار نگرفته است .بهعالوه ،در این پژوهش از ابزار خودگزارشدهی استفادهشده است بنابراین ممکن
است پاسخ آزمودنیها با واقعیت فاصله داشته باشد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی ،مکانیزم های تعدیل گر رابطهی سبکهای
فرزندپروری و دلبستگی با مشکالت خواب بررسی شود.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمام دانشآموزان ،مدیران و مربیانی که در انجام این تحقیق یاری رساندند قدردانی به عمل میآید.
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