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چكيده
هاي فرزندپروري هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي روابط ساده و چندگانه متغيرهاي شيوه

 پدر و اقتدارگرايي مادر، استبدادگرايي مادر، آزادگذاري مادر، اقتدارگرايي پدر، استبدادگرايي(
دانشجويان دانشگاه ) اجتماعي، عاطفي، تعهد به هدف و تحصيلي(سازگاري با) آزادگذاري پدر

182چمران اهواز بودند كه از بين آنها جامعه پژوهش شامل كليه دانشجويان دانشگاه شهيد. باشدمي
هاي ا از پرسشنامههآوري دادهبراي جمع. اي انتخاب شدندگيري تصادفي چند مرحلهنفر به روش نمونه

نتايج تحليل همبستگي ساده . هاي اقتدار والديني و سازگاري دانشجويان دانشگاه استفاده گرديدشيوه
بين، شيوه تربيتي آزادگذارانه و اقتدارگرايانه مادري و پدري به طور نشان داد كه از ميان متغيرهاي پيش

سازگاري كلي و سازگاري تحصيلي دانشجويان مثبت و استبدادگرايي مادري و پدري به طور منفي با 
اقتدارگرايي مادر، آزادگذاري مادر و آزادگذاري پدر به طور مثبت با سازگاري اجتماعي . رابطه داشتند

اقتدارگرايي مادر و اقتدارگرايي پدر رابطه مثبت با سازگاري عاطفي و . دانشجويان رابطه داشتند
اقتدارگرايي مادر، . در رابطه منفي با سازگاري عاطفي داشتنداستبدادگرايي مادر و استبدادگرايي پ

آزادگذاري مادر، اقتدارگرايي پدر، و آزادگذاري پدر با تعهد به هدف رابطه مثبت و استبدادگرايي پدر با 
نتايج تحليل همبستگي چندگانه با استفاده از ضريب همبستگي كانني . تعهد به هدف رابطه منفي داشتند

بين با مجموعه متغيرهاي مالك، بين سبك تربيتي ه قويترين رابطه مجموعه متغيرهاي پيشنشان داد ك
..باشدپدري مقتدر از متغيرهاي مستقل و سازگاري تحصيلي از متغيرهاي وابسته مي

هاي فرزندپروري، سازگاري با دانشگاه، دانشجويانشيوه: گانكليد واژ

S.allipour@Scu.ac.irاهوازچمرانشهيد دانشگاهشناسياستاديار دانشكده علوم تربيتي و روان∗
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مقدمه

 جوانان به دانشگاه است و هر روزه بر تعـداد افـرادي          از جمله تحوالت دوره جواني ورود     

ورود دانـشجويان بـه     . شـود شوند يا قصد ورود به آن را دارند، افزوده مـي          كه وارد دانشگاه مي   

كـاهش كنتـرل و حمايـت والـدين،         . دانشگاه با تغييرات زيادي در زنـدگي آنهـا همـراه اسـت            

هـاي تحـصيلي و     يافتـه در زمينـه    افـزايش هـاي روزانـه، انتظـارات       تغييرات اساسي در برنامـه    

بـا  . يابي و افزايش سطح تنيدگي، از جمله اين تغييرات هستنداجتماعي، شيوع مشكالت سازش 

 با كاهش تدريجي سطح نظارت خـود انتظـار   ورود نوجوانان به دوره بزرگسالي والدين معموالً      

مظـاهري، حيـدري و   (اشـند دارند كه جوانان به صورت خودكار بر اعمال خود نظارت داشته ب        

وردن نيازهـاي   آست كه اغلب دانشجويان از توانايي خود براي بر        اين در حالي  ). 1390صادقي،

هاي تحصيلي پيشين هم به تنهايي بـراي        موفقيت در دوره  . يافته دانشگاه مطمئن نيستند   افزايش

، بـه نقـل از      1992 (1راسل و پتريـه   براي مثال، . كننده نيست اين سازگاري جديد كافي و تعيين     

 دانـشجويان، دريافتنـد،     3شـان بـر روي سـازگاري تحـصيلي        ، در مطالعه  )2011،  2چامپا و كيالو  

.  الگوي مشابهي براي موفقيت در دانشگاه نشان ندادند  آنهايي كه در دبيرستان موفق بودند لزوماً      

 بررسي است كه هـم      اي قابل گيري از دانشگاه هم مسئله    در همين راستا مفهوم انصراف يا كناره      

هـاي فـردي و     گردد و هـم بـه ويژگـي       ريزي دانشگاه برمي  به محيط و دشواري شرايط و برنامه      

).1390مظاهري و همكاران،(آمادگي رواني و تربيتي شخص بستگي دارد 

گـذارد و موجـب     ها و ابعاد زندگي دانشجويان اثر مي      سازگاري با دانشگاه در ساير فعاليت     

مومي، احساس خوشبختي معنوي، خودكارآمدي، انگيزش پيـشرفت، موفقيـت   ارتقاء عملكرد ع  

هـاي خـارج از دانـشگاه       تحصيلي و در نهايت باعث افزايش سازگاري اجتماعي افراد در حوزه          

اي اين حقايق، سازگاري سازنده با محيط دانشگاه را به عنوان مسئله          ). 1389زكي،  (خواهد شد   

.سازدريزان مطرح ميضروري براي پژوهشگران و برنامه

يافتن در محيط اجتماعي و فيزيكي     آمدن و بقا   به تالش فرد براي كنار     4اصطالح سازگاري 

. در مفهوم سازگاري دو عامل اساسي فـرد و محـيط وجـود دارد         ). 2011چامپا و كيالو،    (گويند  

1- Russel & Petrie
2- Chumba & Kyalo
3- Academic adjustment
4- Adjustment
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-خـصي سازگاري دانشجو با دانشگاه را تجربه دانشجو از سـازگاري تحـصيلي، اجتمـاعي و ش      

سسه گويند كه همچنين شـامل مفـاهيم تنظـيم          ؤعاطفي با محيط آموزشي از زمان ورودش به م        

2همچنين، تينتو ). 1989،  1بيكر و سيريك  (شود  سسه مي ؤهدف، تعهد به هدف و دلبستگي به م       

 اجتمـاعي بـين دانـشجويان و محـيط     -سازگاري با دانشگاه را شامل تعـامالت روانـي     ) 1993(

هـاي شخـصيتي، تجـارب فـردي، و     كـه صـفات دانـشجويان مثـل ويژگـي         دانـد   تحصيلي مـي  

) 1999(بيكر و سيريك    . ثيرگذار هستند أهاي خانوادگي در چگونگي گذار از اين دوره ت        پويايي

  سـازگاري تحـصيلي بـا دسـتيابي بـه اهـداف            : اندكردهعد سازگاري با دانشگاه اشاره    به چهار ب

در صورت وجود اين نوع سازگاري دانشجو       .  است تحصيلي و مقتضيات اصلي دانشگاه مرتبط     

.گيردتوانايي خود را براي انجام تكاليف درسي و ملزومات آموزشي به كار مي

.  اشـاره دارد 3مقتضيات اجتماعي بين فردي به تجارب دانشگاه بـراي سـازگاري اجتمـاعي          

شود كـه باعـث      مي هايي را شامل  سازگاري اجتماعي، اشتياق به درگيري در رويدادها و فعاليت        

سطوح باالي اين نوع سازگاري حـاكي از رضـايت          . شودروابط با افراد ديگر مي    ايجاد و تداوم  

هاي اجتماعي دانشگاه است و سـطوح پـايين آن بـا احـساس تنهـايي و ادراك               دانشجو از جنبه  

.هاي اندك تعامل اجتماعي و حمايت اجتماعي قابل دسترس در رابطه استدانشجو از فرصت

 به سطح اضطراب روانشناختي و جـسمي كـه دانـشجو بعـد از          4عاطفي/شخصيسازگاري

سازگاري مثبت با محيط به سالمتي رواني و جـسمي  . گويندكند، ميورود به دانشگاه تجربه مي  

تـري  شـوند بـا احتمـال بـيش    دانشجوياني كه به خوبي بـا محـيط سـازگار نمـي        . شودمنجر مي 

. كنند مياضطراب و افسردگي را تجربه

سسه آموزشي و كيفيت درگيري با مسائل دانشگاهي با تعهـد        ؤاحساس دانشجو نسبت به م    

رضايت بـاال از دانـشگاه فعلـي بـا دلبـستگي بـه محـيط آموزشـي و              .  در رابطه است   5به هدف 

.رضايت پايين با دلبستگي منفي و احتمال بيشتر انصراف از دانشگاه رابطه دارد

 موقعيتي بـر سـازگاري بـا        –عوامل شخصيتي و متغيرهاي محيطي    شناختي،  عوامل جمعيت 

1- Baker & Siryk
2- Tinto
3- Social adjustment
4- Personal/emotional adjustment
5- Goal commitment-institutional attachment
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توان بـه سـن، جـنس و تمـايزات          از بين متغيرهاي فردي و جمعيتي مي      . گذارنددانشگاه اثر مي  

فرهنگي، قوميتي و نژادي، هوش، متغيرهاي شخصيتي، فشار و استرس دانـشگاهي، افـسردگي،              

هاي اسـنادي و    تگي، خودارزشمندي، سبك  بيني، احساس برجس  عزت نفس، ابراز وجود، خوش    

هاي يادگيري، ثبات عـاطفي، هـوش هيجـاني و    هاي انگيزشي و شيوه  گيريادراك كنترل، جهت  

هـاي  متغيرهاي اجتماعي و موقعيتي نظير مطلوبيـت اجتمـاعي، سـبك          . خودكارآمدي اشاره كرد  

و حمايت اجتماعي نيـز     هاي حل مسئله اجتماعي، مشاوران، عوامل خانوادگي        اي، مهارت مقابله

).1389زكي، (اند با آن در رابطه

1كيد بر تكاليف رشدي منحصر به فرد مربوط به انتقال بـه دوره بزرگـسالي، آرنـت             أبراي ت 

اين واژه براي توصـيف     .  خواند "2بزرگساالن در حال پديداري   "جوانان در اين سن را      ) 2000(

سـت كـه آنهـا در ايـن دوره يـك       و به اين معني ساله25 تا 18افراد در دوره انتقالي طي سنين  

حتي با اين وجـود كـه جوانـان در    . كنندفرايند جديد تفكيك هويت از والدين خود را آغاز مي     

 به اين نكته اشـاره  )1989 (3اين سن در جست و جوي هويت جديد هستند، يانيس و اسموالر          

دانند كه واضع قـوانين اساسـي   ميداشتند كه دانشجويان هنوز هم والدين خود را مرجع قدرتي   

زندگي هستند و از آنها انتظار تبعيت از اين قوانين را دارند، به والدين خود وابسته هـستند، بـه        

كنند بـه انتظـارات آنهـا دسـت يابنـد و           گيرند، سعي مي  گذارند، از آنها اجازه مي    آنها احترام مي  

 هم با توجه به بافـت فرهنگـي آن و بـه             در ايران . كنندشان احساس وظيفه مي   نسبت به والدين  

 فرزند خيلي مهم است و خانواده منبـع         -كيد بيشتر بر پيوستگي خانواده ارتباط بين والد       أدليل ت 

بنابراين با اين   ). 1390مظاهري و همكاران،    (شود  حمايتي مهمي براي دانشجويان محسوب مي     

تحت نفوذ قوي پـدر و مـادر خـود    تري هستند، هنوز  كه دانشجويان در گذار به زندگي مستقل      

.مانندباقي مي

پذيري دانشجويان را بـا در نظـر گـرفتن نقـش والـدين در             الگوي جامعه ) 1989 (4وايدمن

دهـد كـه روابـط بعـدي        اين الگو نشان مـي    . سازگاري دانشجو به محيط دانشگاه مشخص كرد      

فـشارهاي هنجـاري مثـل     شان چگونه بـا توانـايي آنهـا بـراي كنـار آمـدن بـا                 جوانان با والدين  

1-  Arnett
2-  emerging adults
3- Youniss & Smollar
4- Weidman
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در واقع اين تـصميمات  . ها و ترجيحات سبك زندگي در رابطه است هاي شغلي، ارزش  انتخاب

. با موفقيت تحصيلي و اجتماعي دانشجو ارتباط داردعموماً

شـده در خـانواده بـا افـزايش         نـشان دادنـد كـه اسـترس ادراك        ) 2006 (1دايسون و رنك  

هـاي  ديـدالورود دانـشگاه، بـا در نظـر گـرفتن نقـش راه      هاي افسردگي در دانـشجويان ج   نشانه

به اين معنا كه اسـترس در ايـن دانـشجوها           . اي اجتنابي به عنوان ميانجي، در ارتباط است       مقابله

طبـق ايـن    . سـت هاي افسردگي در رابطه   شود و آن هم با نشانه     باعث افزايش مقابله اجتنابي مي    

. ره دانشگاه والدين اثراتي بر فرزندان دارندتوان چنين گفت كه هنوز هم در دوالگو مي

شان با عاليق و تجـارب مهـم      نشان دادند، جواناني كه والدين    ) 1994 ( و همكاران  2كاترونا

وينتر ). 2008، 3 و رنك  اگليتابه نقل از    (ترند  كنند، به لحاظ تحصيلي موفق    آنها ارتباط برقرار مي   

طرفه براي پسران و بحث و صحبت در مـورد         اط دو نشان دادند كه داشتن ارتب    ) 2000 (4و يافه 

هـر دو ايـن     . زندگي دانشگاهي براي دختران منجر به سازگاري با محيط دانشگاه خواهـد شـد             

عوامل به عنوان ميانجي در رابطه بين سبك فرزنـدپروري و سـازگاري بـا محـيط دانـشگاه بـه                    

متمركزست كـه شـامل نظـم و        هاي فرزندپروري   كودك بر فعاليت  -روابط والد . يندآحساب مي 

-هـاي شـناختي و اجتمـاعي      نظارت به عنوان بخشي از راهبردهاي الزم براي سـاختن مهـارت           

اند كـه   هاي فرزندپروري مشخص شده   هاي فرزندپروري به عنوان شيوه    فعاليت. شودعاطفي مي 

). 6،2011؛ به نقل از اكينسوال5،1971بامريند(شوند به سه نوع تقسيم مي

توان فراهم كردن يك شيوه تربيت روشن و جدي دانست كه بـا              را مي  7دارگرايانهسبك اقت 

والدين اقتدارگرا حـد    . شودپذيري و گفت و شنود كالمي مشخص مي       گرمي، استدالل، انعطاف  

كنند و بر اعمال فرزندان نظارت دارند اما در عين حال روابط كالمي         و مرزهايي را مشخص مي    

كنند و والد براي رسيدن بـه اهـداف تربيتـي خـود از اسـتدالل بهـره                مي ها برقرار خوبي با بچه  

ايـن روش باعـث     . كنـد هاي كودك تنظيم نمـي     بر اساس خواسته   برد اما رفتار خود را صرفاً     مي

شــناختي و اعتمــاد بــه نفــس در -پــذيري، اســتقالل، شايــستگي اجتمــاعيافــزايش مــسئوليت

1-  Dyson & Renk
2-  Cutrona
3-  Agliata & Renk
4-  Wintre&Yaffe
5- Baumrind
6- Akinsola
7- Authoritative parenting
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. شودكودكان مي

كننـده هـستند و از      گيرنـد، بـسيار كنتـرل      را در پيش مـي     1ستبداديفرزندپروري كه شيوه ا   

گيري و عدم دلبستگي والدين به    اين سبك با كناره   . چون و چرا دارند   كودكان انتظار اطاعت بي   

كودك، فقدان گرمي در روابط و استفاده والدين از تنبيه بـراي كنتـرل رفتـار كـودك مـشخص                    

والد سعي دارد بـا اسـتانداردهايي       ،  )2011 نقل از اكينسوال،     ، به 1967(بامريند  به گفته   . شودمي

طرفه بين  در اين سبك تعاملي يك    .  انتزاعي نگرش و رفتار كودك را تحت كنترل درآورد         كامالً

شـود كـه كـامالً     والد و كودك وجود دارد طوري كه والد بـه عنـوان راهنمـايي محـسوب مـي                 

والـد  . گيـرد ثير كودك قـرار نمـي     أ تحت ت  و اصالً كند  ها و رفتارهاي كودك را تعيين مي      نگرش

. جانبه و كامل او را كسب كندكند تا اطاعت همهمستبد استقالل كودك را محدود مي

هاي بسيار كم از كودك و اين باور كـه           يعني داشتن انتظارات و خواسته     2سبك آزادگذارانه 

ين از حداقل تنبيه براي كودك      اين والد . گر رفتارهاي خويش باشد   تواند هدايت كودك خود مي  

. هـوا باشـند  بـه  و سـر انگارسهلاين والدين ممكن است بسيار گرم و پذيرا يا       . كننداستفاده مي 

بامريند سبك فرزندپروري آزادگذارانه را با تقسيم مساوي قدرت بين والـد و كـودك تعريـف                  

والـد  . شـود ي او قائـل نمـي      برا محدوديتيوالد هيچ انتظار و كنترلي بر كودك ندارد و          . كندمي

.كند را فراهم نميمناسبي كودك شود ولي مدل رفتاري نيازهايممكن است منبعي براي ارضاي 

رابطه روشني بين نحوه تربيت كودك و توانـايي سـازگاري و            هابا استناد به برخي پژوهش    

.  وجـود دارد هاي عاطفي و اجتماعيدستيابي بعدي او به اهداف تحصيلي و رويارويي با چالش  

نوشته كودكاني كـه در سـنين پـيش از مدرسـه در             ،  )2011، به نقل از اكينسوال،      1967(بامريند  

هـاي اجتمـاعي، تنظـيم      شـوند، رشـد مهـارت     هاي فرزندپروري اقتدارگرايانه تربيت مـي     محيط

. دهنـد يـابي در وظـايف نـشان مـي        عواطف و اعتماد به نفس بهتري را در ارتباط با توان تسلط           

هـاي ضـعيفي   العملكنند كه عكسالدين مستبد كودكان مضطرب، منزوي و ناشادي تربيت مي  و

اما با اين حال اين كودكان در مقايسه با فرزنـدان والـدين آزادگـذار و      . دهندبه ناكامي نشان مي   

مقتدر در مدرسه عملكرد خوبي دارند و به احتمال كمتري در رفتارهـاي ضـداجتماعي درگيـر                 

هاي ودكاني كه در سنين پيش از مدرسه تحت تربيت آزادگذارانه قرار دارند، مهارت           ك. شوندمي

1- Authoritarian parenting
2-  Permissive parenting
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. دهنـد هاي زندگي نشان مياجتماعي و تنظيم عواطف ضعيف و مقاومت اندكي در برابر چالش      

اعتقاد دارند كـه خـانواده عـاملي اساسـي در           ) 2002 (1كاپالن، هندرسون، هندرسون و فلمينگ    

نـوع  . اري مناسـب دانـشجويان در هنگـام ورود بـه دانـشگاه اسـت           موفقيت تحصيلي و سـازگ    

ثيرگذاري بر ايـن فراينـد تحـولي جوانـان     أهاي والدين و روابط عاطفي ابعاد ت    ارتباطات، ارزش 

ها نشان داده شـده كـه حمايـت خـانواده رابطـه             به عنوان نمونه در پژوهش    . شوندمحسوب مي 

تري از احساسات منفي مثل افـسردگي،    سطح پايين مثبتي با رضايت از زندگي در دانشجويان و         

. اضطراب و تنهايي دارد

هاي فرزنـدپروري   لذا هدف پژوهش حاضر بررسي روابط ساده و چندگانه متغيرهاي شيوه          

اقتدارگرايي مادر، استبدادگرايي مادر، آزادگذاري مادر، اقتدارگرايي پدر، اسـتبدادگرايي پـدر و         (

اجتمـاعي، عـاطفي، تعهـد بـه هـدف و           (دانـشجويان بـا دانـشگاه       باسازگاري  ) آزادگذاري پدر 

:هاي پژوهشي مورد آزمون عبارتند ازباشد بر اين اساس فرضيهمي) تحصيلي

اقتدارگرايي مادر، استبدادگرايي مادر، آزادگذاري مادر،      (هاي فرزندپروري    بين انواع شيوه   -

اجتمـاعي، عـاطفي،    ( با انواع سـازگاري      )اقتدارگرايي پدر، استبدادگرايي پدر و آزادگذاري پدر      

.دانشجويان دانشگاه همبستگي ساده وجود دارد) تعهد به هدف و تحصيلي

اقتدارگرايي مادر، استبدادگرايي مادر، آزادگذاري مادر،      (هاي فرزندپروري    بين انواع شيوه   -

تمـاعي، عـاطفي،    اج(با انواع سـازگاري     ) اقتدارگرايي پدر، استبدادگرايي پدر و آزادگذاري پدر      

.دانشجويان با دانشگاه همبستگي چندگانه وجود دارد)تعهد به هدف و تحصيلي

، نمونه و روش پژوهشجامعه

حال تحصيل دانشگاه شهيد چمران اهواز ي دانشجويان درجامعه پژوهش شامل كليه

ستفاده از در اين پژوهش از بين دانشجويان ساكن در خوابگاه پسران و دختران با ا. باشدمي

. براي شركت در پژوهش انتخاب شدند نفر182ايگيري تصادفي چندمرحلهروش نمونه

 سال و از لحاظ مقطع 23 درصد پسر با ميانگين سني 32 درصد دختر و 68نمونه شامل 

ميانگين .  درصد دكتري بودند5 درصد كارشناسي ارشد و 15 درصد كارشناسي، 80تحصيلي 

.  بود20/16نيز از آنان كسب شد و ميانگين همه دانشجويان نمونه هاي گذشته نمرات ترم

، ) درصد پدران39 درصد مادران و 49(والدين اكثر افراد نمونه، داراي تحصيالت زير ديپلم 

1-  Caplan, Henderson, Henderson & Fleming
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پژوهش حاضر از .  درصد از پدران غيردولتي بود53و شغل )  درصد88(داراغلب مادران خانه

و  SPSS افزارشده با استفاده از نرمآوريهاي جمعه همبستگي است و داد- نوع توصيفي

ضريب (و آمار استنباطي ) ميانگين و انحراف استاندارد(هاي آمار توصيفيي شاخصمحاسبه

.مورد تحليل قرار گرفتند) همبستگي پيرسون و رگرسيون

ابزارهاي پژوهش

و به منظور ) 1991 (2اين پرسشنامه توسط بوري. (PAQ)1پرسشنامه اقتدار والديني

هاي مجزا از سبك فرزندپروري سنجش سبك فرزندپروري ايجاد شده است و شامل ارزيابي

ال است كه در پژوهش حاضر اين دو بخش با هم ادغام ؤ س30كدام با پدرانه و مادرانه هر

گذارانه هاي اقتدارگرايانه، استبدادي و آزادبا استفاده از اين مقياس، ادراك افراد از شيوه. شدند

5االت روي طيف ليكرت ؤبراي پدر و مادر به طور جداگانه و با پاسخ به هر يك از س

10ها شامل هر يك از خرده مقياس.  مخالفم محاسبه گرديد موافقم تا كامالًاي از كامالًدرجه

78/0زمون مقادير آ باز- زمونآپايايي اين پرسشنامه را به روش ) 1991(بوري . ال استؤس

 براي اقتدارگرايي پدرانه، 92/0 براي استبدادگرايي مادرانه، 81/0اقتدارگرايي مادرانه، براي 

 براي آزادگذاري مادرانه 81/0 براي آزادگذاري پدرانه و 77/0 براي استبدادگرايي پدرانه، 85/0

لفاي كرونباخ در محاسبه پايايي پرسشنامه توسط بوري آهمچنين مقادير . وردآبه دست 

براي سنجش روايي تفكيكي اين مقياس ) 1991(بوري . ابل قبول و باال گزارش شدق) 1991(

و ) =r-38/0(مادرانهنشان داد كه استبدادگرايي مادرانه به طور معكوس با آزادگذاري

همچنين استبدادگرايي پدرانه با آزادگذاري. در ارتباط است) =r-48/0(اقتدارگرايي مادرانه 

در اين پژوهش . ارتباط معكوس دارد) =r-52/0(تدارگرايي پدرانه و اق) =r-50/0(پدرانه

، 58/0، پدري مقتدر 73/0، پدري مستبد 58/0لفاي كرونباخ براي آزادگذاري پدرانه و مادرانه آ

نيز روايي ) 1389(در پژوهش مفردنژاد.  محاسبه شد49/0 و مادري مستبد 62/0مادري مقتدر 

ها كه به نظر الؤردن هر خرده مقياس آن با يكي از ساين پرسشنامه از طريق همبسته ك

نتايج نشان داد كه همبستگي مثبت . رسيد معرف خرده مقياس مورد نظر است، ارزيابي شدمي

، شيوه فرزندپروري )70/0(ال مورد نظر ؤهاي فرزندپروري مقتدر با سداري بين شيوهمعني

1-  The Parental Authority Questionnaire
2-  Buri
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) 53/0(ال مورد نظر ؤگير با سري سهلو شيوه فرزندپرو) 63/0(ال مورد نظر ؤمستبد با س

. دار بودند معني>001/0pوجود داشت كه همگي در سطح 

67ين پرسشنامه يك مقياس ا. )(1SACQپرسشنامه سازگاري دانشجويان با دانشگاه

ادگذار ع كه اباست) 2007، به نقل از شاو، 1986(سيريكالي خودگزارشي ساخته بيكر و ؤس

شخصي/، سازگاري عاطفي)الؤ س24(نجد و شامل سازگاري تحصيليسبه دانشگاه را مي

) الؤ س8(موزشيآدلبستگي /و تعهد به هدف) الؤ س20(، سازگاري اجتماعي )الؤ س15(

 در مورد  براي اصال1ًاي ليكرت از  درجه9ال اين مقياس بر روي يك طيف ؤهر س. شودمي

نمرات باالي . شودگذاري ميدق است، نمره در مورد من صا براي كامال9ًمن صادق نيست تا 

دهنده دشواري شده در اين مقياس نشان دهنده سازگاري بهتر و نمرات پايين نشانكسب

انطباق تحصيلي انگيزش دانشجو، عملكرد تحصيلي و . بيشتر در سازگاري با دانشگاه هستند

طباق دانشجو را با روابط رضايت دانشجو را در مورد محيط تحصيلي، انطباق اجتماعي ميزان ان

شخصي ميزاني كه -بين فردي در دانشگاه و رضايت از محيط پيرامون و انطباق عاطفي

هاي جسماني اضطراب مثل سردرد و اختالالت خواب را دانشجو اضطراب رواني يا نشانه

دلبستگي هم ميزان رضايت كلي دانشجو و تعهد او به هدف و كيفيت. سنجدتجربه كند، را مي

) 2007، 2، به نقل از شاو1986(بيكر و سيريك .گيردميرابطه بين دانشجو و دانشگاه را اندازه 

 تا 90/0ها به ترتيب مقياس و براي خرده92/0 تا 95/0لفاي كرونباخ را براي كل پرسشنامهآ

83/0 تا 91/0شخصي، / براي سازگاري عاطفي77/0 تا 86/0 براي سازگاري تحصيلي، 81/0

بيكر و سيريك، .گزارش كردند براي تعهد به هدف85/0 تا 91/0 سازگاري اجتماعي و براي

 براي بررسي روايي پرسشنامه نشان دادند كه نمرات اين مقياس با انصراف از دانشگاه1989

در پژوهش حاضر پايايي . هاي اجتماعي ارتباط مثبت داردرابطه منفي و با مشاركت در فعاليت

، سازگاري 79/0، سازگاري عاطفي 88/0 براي سازگاري كلي ،رونباخلفاي كآبه روش 

. به دست آمد59/0 و براي دلبستگي به هدف، 73/0، سازگاري تحصيلي 69/0اجتماعي 

هايافته

.اند گزارش شده1انحراف معيار در جدول ميانگين وهاي توصيفي شامل تعداد،يافته

1-  Student Adaptation to College Questionnaire
2  -Shaw
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يار متغيرهاي پژوهشانحراف مع تعداد، ميانگين و. 1جدول 

معيارانحرافميانگينتعدادمتغيرها

18274/37247/59نمره كلي
18290/8713/20سازگاري عاطفي

18254/10370/20سازگاري اجتماعي
18220/12500/24سازگاري تحصيلي

18224/3982/8تعهد به هدف
18295/3505/6دري مقتدرما

18230/3663/8پدري مقتدر
18202/2806/9مادري مستبد
18295/2449/6پدري مستبد

18261/2684/4مادري آزادگذارانه

سازگاري 
با دانشگاه و 

هاي شيوه
فرزندپروري

18266/2687/7پدري آزادگذارانه

ي شود، ميانگين و انحراف معيار در متغير سازگار مالحظه مي1همان طور كه در جدول 

، در 13/20 و 90/87، در متغير سازگاري عاطفي به ترتيب47/59 و 74/372كلي به ترتيب 

، در متغير سازگاري تحصيلي به ترتيب 7/20 و 54/103متغير سازگاري اجتماعي به ترتيب 

، در مادري 82/8 و 24/39، در متغير تعهد و دلبستگي به هدف به ترتيب 00/24 و20/125

، در مادري مستبد به 63/8 و 30/36، در پدري مقتدر به ترتيب 05/6 و95/35مقتدر به ترتيب 

، در مادري آزادگذارانه به 49/6 و 95/24، در پدري مستبد به ترتيب 06/9 و 02/28ترتيب 

.باشد مي87/7 و66/26، در پدري آزادگذارانه به ترتيب 84/4 و61/26ترتيب 

اقتدارگرايي مادر، (هاي فرزندپروريين، شيوهبضرايب همبستگي ساده بين متغيرهاي پيش

و ) استبدادگرايي مادر، آزادگذاري مادر، اقتدارگرايي پدر، استبدادگرايي پدر و آزادگذاري پدر

اجتماعي، عاطفي، تعهد به هدف و (متغيرهاي مالك، سازگاري دانشجويان با دانشگاه

.ارائه شده است2يده، در جدولكه با روش همبستگي ساده پيرسون محاسبه گرد) تحصيلي

شود ضرايب همبستگي اقتدارگرايي مادر، مالحظه مي2گونه كه در جدول همان

آزادگذاري مادر و آزادگذاري پدر با اقتدارگرايي پدر، استبدادگرايي مادر، استبدادگرايي پدر،

-215/0؛ )p>005/0 (205/0؛ )p>0001/0 (306/0سازگاري كلي به ترتيب برابر با 
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 ضرايب همبستگي ساده پيرسون بين متغيرهاي پيش بين و مالك. 2جدول 

)p(داري سطح معني)R(ضريب همبستگي بينمتغير پيشمتغير مالك
306/0000/0مادري مقتدر
205/0005/0پدري مقتدر
004/0-215/0مادري مستبد
003/0-218/0پدري مستبد

229/0002/0گذارانهمادري آزاد

سازگاري 
كلي

305/00001/0پدري آزادگذارانه
262/00001/0مادري مقتدر
127/0087/0پدري مقتدر
133/0-112/0مادري مستبد
195/0-097/0پدري مستبد

182/0014/0مادري آزادگذارانه

سازگاري 
اجتماعي

296/00001/0پدري آزادگذارانه
260/00001/0دري مقتدرما

188/0011/0پدري مقتدر
002/0-223/0مادري مستبد
002/0-231/0پدري مستبد

249/0001/0مادري آزادگذارانه

سازگاري 
تحصيلي

289/00001/0پدري آزادگذارانه
219/0003/0مادري مقتدر
171/0021/0پدري مقتدر
025/0-166/0مادري مستبد
017/0-177/0پدري مستبد

095/0204/0مادري آزادگذارانه

سازگاري 
عاطفي

128/0086/0پدري آزادگذارانه
221/0003/0مادري مقتدر
164/0027/0پدري مقتدر

190/0010/0مادري آزادگذارانه
229/0002/0پدري آزادگذارانه

280/0-080/0مادري مستبد

تعهد به 
هدف

039/0-153/0پدري مستبد
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)004/0<p( 218/0؛-) 003/0<p( 229/0؛) 002/0<p ( 305/0و) 0001/0p< (باشد كه مي

.دار هستندهمگي معني

ضرايب همبستگي اقتدارگرايي مادر، آزادگذاري مادر و آزادگذاري پدر با سازگاري 

؛ )p>0001/0 (296/0؛ )p>014/0 (182/0؛ )p>0001/0 (262/0اجتماعي به ترتيب برابر با 

.باشددار نميبين با سازگاري اجتماعي معنيرابطه ساير متغيرهاي پيش

؛ )p>011/0 (188/0؛ اقتدارگرايي پدر )p>0001/0 (260/0اقتدارگرايي مادر 

؛ آزادگذاري )p>002/0 (-231/0؛ استبدادگرايي پدر )p>002/0 (-223/0استبدادگرايي مادر 

؛ با سازگاري تحصيلي رابطه )p>0001/0 (289/0 پدر ؛ و آزادگذاري)p>001/0 (249/0مادر 

.دار دارندمعني

171/0؛ اقتدارگرايي پدر )p>003/0 (219/0بين، اقتدارگرايي مادر از بين متغيرهاي پيش

)021/0<p( 166/0؛ استبدادگرايي مادر-) 025/0<p(177/0؛ استبدادگرايي پدر-

)017/0<p(ر دارنددا؛ با سازگاري عاطفي رابطه معني.

؛ استبدادگرايي )p>027/0 (164/0؛ اقتدارگرايي پدر )p>003/0 (221/0اقتدارگرايي مادر 

229/0؛ و آزادگذاري پدر )p>01/0 (190/0؛ آزادگذاري مادر )p>039/0 (153/0پدر 

)002/0<p(؛ با تعهد به هدف همبستگي دارند.

بين و مالك از تغيرهاي پيشهاي چندمتغيري بين مدر اين پژوهش، براي بررسي همبستگي

بين در چنين تحليلي، متغيرهاي پيش. روش آماري تحليل همبستگي كانني استفاده شده است

هاي مالك نيز به عنوان مجموعه ديگري مورد تحليل قرار به عنوان يك مجموعه و متغير

 هدف به طور خالصه،. گرفتند تا چگونگي ارتباط مجموعه اول با مجموعه دوم مشخص شود

اصلي در تحليل كانني، تعيين تعداد ابعاد الزم براي درك ارتباط بين مجموعه متغيرهاي 

در اين روش، ضريب همبستگي كانني با ضريب . باشدبين و مجموعه متغيرهاي مالك ميپيش

هاي متغيرهاي كانني، در تحليل رگرسيون قابل مقايسه است و همبستگي بين نمره) R(تعيين 

همچنين، مجذور ضريب . آيدار عاملي موجود بين دو مجموعه متغير، به دست مياز تركيب ب

همبستگي كانني، درصدي از واريانس به دست آمده در متغيرهاي مجموعه اول به وسيله 

).2008، 1هنينگزگارد و آرنا(باشد ميمتغيرهاي مجموعه دوم 

1- Henningsgaard  & Arnau
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ه با استفاده از چهار شاخص داري براي كل مدل به كار رفتهاي معنيابتدا نتايج آزمون

سپس ضرايب .  آمده است3شود كه در جدول داري چندمتغيري مختلف ارائه ميمعني

.شودهاي چندمتغيري براي هر يك از ابعاد نشان داده ميهمبستگي كانني و آزمون

)متعارف(داري براي مدل كامل تحليلي كانني هاي چندمتغيري معني نتايج آزمون.3جدول 

خص آماريشا
هاآزمون

خطا df فرضيهFdfنسبت مقدار
سطح 
Pمعناداري

283/022/224700001/0اثر پياليي

347/047/224682001/0المبداي ويلكز

731/035/224601001/0اثر هتلينگ

220/0بزرگترين ريشه روي

مقدار ويژه و همبستگي كانني. 4جدول 

شماره توابع يا 
هاريشه

مجذور
همبستگي

همبستگي
كانني

درصد 
تراكمي

درصد
مقدار
 ويژه

1220/046/047/8147/81283/0

2032/018/016/9168/9033/0

3019/014/09784/5020/0

4010/010/010099/2010/0

. شتري استها حائز اهميت بيبه صورت متعارف اولين همبستگي كانني از ساير همبستگي

يا » متغير همگام«طبق نتايج اين پژوهش براي اولين همبستگي كانني يا متعارف متغير كانني 

به . نمايد درصد واريانس در متغير كانني وابسته يا مالك را تبيين و توضيح مي22مستقل تنها 

. باشدميطور كلي تعداد ابعاد كانني برابر با تعداد متغيرهاي مجموعه كوچكتر مورد بررسي 

تواند حتي كمتر از تعداد متغيرهاي دار از نظر آماري ميبايد اضافه كرد كه تعداد ابعاد معني

شوند، متغيرهاي پنهاني ابعاد كانني كه متغيرهاي كانني نيز گفته مي. مجموعه كوچكتر باشد

.باشندهستند كه قابل قياس با عوامل به دست آمده در تحليل عاملي مي

. باشـد دار ميدهد كه فقط يك همبستگي كانني از نظر آماري معني نشان مي  Fن  نتايج آزمو 

عـد در مدل پژوهش حاضـر چهـار ب       . باشد مي 35/2 برابر   Fبراي اولين همبستگي كانني نسبت      
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عدنتايج تحليل كاهش ب. 5جدول 

سطح 
Pمعناداري

dfخطا dfنسبت  فرضيه F المبداي ويلكز ريشه ها

001/0 25/601 24 35/2 73/0 4 از 1
74/0 98/477 15 74/0 93/0 4 از 2
72/0 348 8 66/0 96/0 4 از 3
61/0 175 3 60/0 98/0 4 از 4

بينبراي متغيرهاي پيشهاي كانني استانداردضريب. 6جدول 

هاي كانني استانداردضريب
بينمتغيرهاي پيش

1بعد 
-053/0مادري مقتدر
-48/0مادري مستبد

22/0مادري آزادگذارانه
-54/0پدري مقتدر
-02/0پدري مستبد

35/0پدري آزادگذارانه

هـاي  ضـريب  6جـدول   . باشـد دار مي كانني در نظر گرفته و محاسبه شد كه فقط يكي دو معني           

.دهدبين را نشان ميهاي پيشكانني استاندارد براي متغير

عد اول نشان بين در بهاي پيشبراي تمام متغيرهاي كانني استاندارد  ضريب6در جدول 

هاي كانني استاندارد براي ارزيابي اهميت نسبي نقش هر متغير واحد در ضريب. داده شده است

 در تحليل βها مانند تفسير ضريب گيرند و تفسير آنهر كدام از ابعاد مورد استفاده قرار مي

شود، متغيرهايي كه در هر  مشاهده مي5 جدول بنابراين، همان طور كه در. باشدرگرسيون مي

براي انتخاب متغيرهاي . اندعد اهميت بيشتري دارند به صورت برجسته نشان داده شدهب

هاي كانني استاندارد شده كمترين بايد عد، قاعده مهم اين است كه ضريبتاًثيرگذار در هر ب

، )-54/0با ضريب كانني استاندارد (ر عد اول، پدري مقتد در ب).2008، 1گارسون( باشند 30/0

با ضريب كانني (، و پدري آزادگذارانه )-48/0با ضريب كانني استاندارد (مادري مستبد 

. اند ذكر شد كه معنادار نبودهعد دوم و سوم و چهارم نيز قبالًب. اندغالب بوده) 35/0استاندارد 

1-  Garson
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 وابستههاي كانني استاندارد براي متغيرهايضريب. 7جدول 

هاي كانني استانداردضريب
متغير

1بعد 

-04/0سازگاري عاطفي

-30/0سازگاري اجتماعي

-60/0سازگاري تحصيلي

-27/0تعهد به هدف

.دهدعد اول را نشان ميهاي كانني استاندارد را براي متغيرهاي مالك در ب ضريب7جدول 

عد اول اهميت بيشتري دارند رهايي كه در بشود متغي مشاهده مي7همان طور كه از جدول 

با ضريب كانني (عد اول، سازگاري تحصيلي در ب. اندبه صورت برجسته نشان داده شده

ثير بيشتري در أت) - 30/0با ضريب كانني استاندارد (و سازگاري اجتماعي ) -60/0استاندارد 

عد اول داشتندتبيين ب.

 با شده است در مجموعه اول پدري مقتدر قوياً نشان داده 6همان گونه كه در جدول 

رسد كه متغير كانني اول بيشتر نشان بنابراين به نظر مي). 54/0(متغير كانني اول مرتبط است 

 در مجموعه دوم سازگاري تحصيلي 7همچنين با توجه به جدول . دهنده پدري مقتدر است

توان چنين نتيجه گرفت كه دو مي). -60/0(باالترين همبستگي را با متغير كانني اول دارا است 

. داري دارندمعني) همبستگي كانني(مجموعه از متغيرهاي مورد پژوهش با يكديگر رابطه 

.فردي كه پدري مقتدرتري دارد از سازگاري تحصيلي قويتري نيز برخوردار است

ني در جدول داري ابعاد براي تحليل روابط كانهاي معنيبه طور كلي؛ همان گونه كه آزمون

عد اول توان قويترين رابطه را با ببنابراين مي. باشددار ميعد اول معنيدهد، فقط ب نشان مي5

كانني بين متغير سازگاري تحصيلي از متغيرهاي وابسته و پدري مقتدر از متغيرهاي مستقل در 

.نظر گرفت

گيريبحث و نتيجه

ي سازگاري كنندهبينياي فرزندپروري پيشهنتايج پژوهش نشان داد كه به طور كلي شيوه

اي به واسطه چند عامل محدود و به سادگي قابل تبيين هيچ پديده. جوانان با دانشگاه بودند

جوانان در اين سن شخصيت مستقلي از . نيست، به ويژه موضوع سازگاري در دوره جواني
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هاي گذشته تجربه نكردهشوند كه در دورهدهند و وارد دنيايي ميوالدين خود تشكيل مي

هاي يابي، بلكه كيفيت تعامالت و كسب دانش در رابطه با قابليتنه تنها موضوع استقالل. بودند

خود و باور به تغييرپذيري بسياري از عادات كودكي و نوجواني و حتي به طور همزمان مطرح 

.برجسته دارندشدن مسائل ديگر زندگي مثل تشكيل خانواده، در سازگاري دانشجو نقش 

هاي شخصيتي هاي فرزندپروري، تيپ خانواده و ويژگينيز رابطه شيوه) 2011(اكينسوال 

نيجريه بررسي )  دختر208 پسر و 144( دانشجوي دختر و پسر 352را با پيشرفت تحصيلي 

ترين پيشرفت طبق نتايج اين پژوهش افرادي كه تحت تربيت مقتدرانه بودند، بيش. كرده است

به عنوان (حس شايستگي، عزت نفس، نياز به پيشرفت. ي و عزت نفس را داشتندتحصيل

همچنين . بيني كردندو تيپ خانواده همگي پيشرفت تحصيلي را پيش) هاي شخصيتيويژگي

اند، از اعتماد معلوم شده، آن دسته از دانشجويان كه در جو والديني اقتدارگرايانه پرورش يافته

در حالي كه دانشجويان تحت .  بر زندگي تحصيلي باالتري برخوردارندبه نفس و ادراك كنترل

تري در مورد توانايي خود در آمادگي براي آينده دارند، خودشان تربيت استبدادي، نگراني بيش

برداري و انجام تكاليف را دشوارتر دانند و يادداشتشان نميرا قادر به كنترل زندگي تحصيلي

). 2007، 1شاو(دانند قتدارگرا مياز دانشجويان والدين ا

. شيوه اقتدارگرا اثرات سودمندي بر پيشرفت تحصيلي و سالمت رواني نوجوانان دارد

اي بهينه كه بروندادهاي اين شيوه را به عنوان شيوه) 2011؛ به نقل از اكينسوال،1971(بامريند 

 اين شيوه بارها با ادراكات .كند، معرفي كرده استبيني ميبهتري را در تربيت فرزندان پيش

والدين داراي اين روش تربيتي به صورتي منطقي و با . مثبت از خود در ارتباط بوده است

به كودكان خود . كنندتوضيحات و استدالالت عقالني كافي، كودكان خود را با قوانين آشنا مي

والدين ممكن .  شونددهند تا از خطاهاي خود ياد بگيرند و به اندازه كافي مستقلاجازه مي

اين والدين عموماً جوانان . است اعتماد به نفس فرزندان خود را نسبت به آينده تشويق كنند

آنها بدون . كنندهايشان سرپرستي ميخود را با نظارت بر موقعيت اجتماعي، دوستان و فعاليت

. دخالت و يا محدود كردن، قاطع هستند

هي، حمايتي است كه اين مورد توسط تحقيقات به دهي آنها به جاي تنبيهاي نظمروش

فرزندان والدين مقتدر، . نفس در جوانان شناخته شده استدهنده عزتعنوان عامل افزايش

1-  Shaw
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نفس، خودكنترلي، ايمني،شان هستند و داراي عزتخودمختار، شاد و راضي از والدين

 و عاطفي كمتري را تجربه محبوبيت، كنجكاوي، اعتماد و اميدواري هستند و مشكالت رفتاري

واضح است كه چنين . آنها قابل اعتمادند و تهديد و خطري براي ديگران ندارند. كنندمي

كنند و به بيان بهتر هاي جديد و به دور از خانه سازگاري پيدا ميافرادي به سرعت در محيط

ز با نياز به جدايي جاست كه فرزندپروري آزادگذارانه نيجالب اين. يابندخود راه خوب را مي

. و استقالل در رابطه است

شان، تعامالت مثبت با در فرزندان هر دو تيپ والدين، ادراك مثبتي از شيوه تربيتي والدين

اين عوامل و ادراكات باعث . والدين و تغييرات مثبت در رابطه با پدر و مادرشان، وجود دارد

بر عكس شيوه استبدادگرا با . گاه داشته باشندتري به محيط دانششود كه آنها انتقال راحتمي

كودكان تحت چنين تربيتي تمايل دارند كه يا .در رابطه استرفتار ناشايسته اجتماعي نوجوان

اينها نوجوانان ناسازگاري . گيري كنند يا به ديگران تهاجم كنندمسائل را در خود بريزند و كناره

كنند و برند و يا برعكس براي ديگران قلدري ميج مياز اعتماد به نفس پايين رنهستند كه يا

. طور كه حقوق خودشان ناديده گرفته شده بودگيرند، همانحقوق ديگران را ناديده مي

تري، نسبت به فرزندان پدر و گرايانه بيشتمايالت افراطكودكان والدين استبدادي

 معاشران اجتماعي اضطراب دارند و در مورداين نوجوانان اغلب. مادرهاي غيراستبدادي دارند

والدين خودكامه تمايل به . خورندهاي اجتماعي شكست ميها و مهارتدر شروع فعاليت

وقتي پدر و . پرورش دختران وابسته، پسران تهاجمي، كودكان ناراضي و با انگيزه بيروني دارند

ان تهاجمي شده، كنند، كودكمادر با احساس خصومت، خشم، رنجش و يا دشمني رفتار مي

آنها . تري دارنددهند و مشكالت رفتاري بيشهاي مختلف نشان ميخشم را به روش

هاي به دليل آسيب. عزت نفس پايين و جهان بيني منفي هستندخشمگين، غير مسئول، با

شان بيزار و نسبت به آنها آنها از والدين. رواني، اين نوجوانان اغلب استقالل دفاعي دارند

ست كه پژوهشگران دريافتند استقالل و جدايي نسبي و مناسب اين در حالي.شوندتوز ميكينه

. شوداز والدين منجر به سازگاري موفق در دانشجويان مي

نقش اقتدارگرايي و استبدادگرايي والديني را در سازگاري ) 2010 (1اصالمسرتاج و 

 ساله 19 تا 16)  پسر100 دختر و 100( دانشجو200عاطفي، بهداشت و سازگاري با خانه در 

1-  Sartaj & Aslam
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نتايج نشان داد، دانشجوياني كه در شرايط والديني اقتدارگرايانه تربيت شده بودند، . سنجيدند

يافته در شرايط استبدادي، سازگاري با خانه، سازگاري عاطفي و نسبت به دانشجويان پرورش

.ييد شدأتري داشتند كه اين نيز در پژوهش ما تسالمت بيش

. يابدما آيا در هر شرايطي اثرات فرزندپروري به همين صورت در سازگاري افراد نمود ميا

تذكر داده كه شيوه پرورشي اقتدارگرايانه نسبت به شيوه استبدادي در ايجاد اثر ) 2001 (1چائو

اين مطالعه نشان داده كه . موفقيت تحصيلي براي دانشجويان در مورد تمام اقوام يكسان نيست

در . ك مثبت كودك، خانواده و جامعه از سبك تربيتي والدين بستگي به فرهنگ داردادرا

نشان داد كه ) 2001 (2گونزالس. هاي ديگر نيز اين مسئله به اثبات رسيده استپژوهش

هاي جنسيتي در رابطه سبك تربيتي اقتدارگرايانه و استبدادي بر وضعيت تحصيلي تفاوت

تري ثير منفي كمأيتي استبدادي در پسران در مقايسه با دختران تسبك ترب.دانشجويان اثر دارد

توان گفت كه دختران بنابراين مي. هاي تحصيلي، استقالل و قاطعيت داشتدر ادراك توانايي

.حساسيت بيشتري به اثرات نامطلوب تربيت استبدادي دارند

 تربيت بر سازگاري، هاي گذشته در رابطه با اثرييد پژوهشأدر پژوهش حاضر با وجود ت

توان در بنابراين، مي. اين رابطه در مورد انواع سازگاري متغير و البته به نسبت پايين بود

گري اين رابطه جست و هاي آينده نقش قوي عوامل ديگري را در تعديل و ميانجيپژوهش

. جو كرد

1-  Chao
2-  Gonzalez
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