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چكيده

هدف از این پژوهش تبیین رابطه الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهر المرد بوده است .پژوهش
حاضر به روش همبستگی انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهر المرد بوده اند .در این پژوهش از روش
نمونهگیری تصادفی طبقه ای برای تعیین نمونه مورد نظر استفاده شد که بر حسب جدول کرجسی و مورگان  08نفر از دانشآموزان به عنوان نمونه
آماری انتخاب گردید .ابزار پژوهش در این تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند ( )1991و سازگاری اجتماعی بل
( )1991بوده است .روایی پرسشنامههای مذکور بر مبنای دیدگاه خبرگان و پایایی آنان نیز بر اساس ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه شیوه فرزندپروری
 8/089و سازگاری اجتماعی بل  8/922مورد ارزیابی و محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه پژوهش میباشد .در این پژوهش از روش
آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانشآموزن
دوره متوسطه دوم شهر المرد رابطه معناداری وجود دارد.
کليد واژگان :الگوهای فرزندپروری والدین ،سهل گیرانه ،استبدادی ،اقتدار منطقی ،سازگاری اجتماعی

مقدمه
رسیدن به اهداف متعالی اجتماعی در آموزش و

پذیریاند که در محیط خانواده و توسط والدین آنها
تحقق میپذیرد.

پرورش کودکان و نوجوانان از مهمترین مسائل مورد

تأثیر خانواده آن چنان بر رشد بارز است که

توجه دست اندرکاران برنامههای آموزشی در جوامع به

پژوهشگران با وجود اختالفنظر در زمینههای مختلف،

شمار میرود؛ زیرا باور بر این است که اجتماعی را که از

در زمینه اهمیت سبکهای فرزندپروری و تأثیر آن بر رشد

نظر بهداشت روانی 1سالم است ،افراد تربیت شدهای

نظر مشترک دارند .هسته مهمی از فرایندها و تعامالت

تشکیل میدهند که از قابلیت سازگاری عاطفی و اجتماعی

ناشی از محیط خانواده ،به باورها و ادراکات کودک از

برخوردارند .اگر افراد جامعه دست به گریبان مشکالت

باورها و رفتارهای والدین با آنها برمیگردد .با بررسی

هیجانی و عاطفی برخاسته از عدم تطابق خویش با

نحوه ادراک فرزندان از سبکهای فرزندپروری میتوان به

موقعیتهای دشوار زندگی اجتماعی باشند ،نه تنها

شیوههای مؤثر در بروز رفتارهای اعتیادگونه پیبرد.

سالمت روانیشان تهدید میشود ،بلکه در نظام ارتباطات

هدف تمام شیوههای پرورش کودک آماده کردن او

متقابل اجتماعی 2خدشههای مورد تأملی وارد میشود .اما

برای ایفای نقشی است که گروه و حوزة فرهنگی جامعه

باید توجه کرد که افراد محصولی از فرایند جامعه

بر عهدهاش میگذارد .کودکان چنان پرورش مییابند که
2. Social interaction

1. Mental health
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بتوانند راه و رسم زندگی والدین خود را در پیش بگیرند.

تحت شرایط صحیح ،کودکان را آماده میکند تا

والدین و آموزگاران واسطهی انتقال آرمانهای فرهنگی

تواناییهای بالقوهشان را شناسایی کنند و به منزلهی

اجتماع به کودکاند .آرمانهای فرهنگی هر اجتماع تعیین

افرادی بالغ ،نقشهای سودمندی را در جامعه به عهده

کنندة نوع و چگونگی آموزشهایی است که کودک باید

گیرند.

فرا گیرد .از آنجا که در هر اجتماع الگوها و آرمانهای

کودکان در فرایند جامعه پذیری در خانواده ،امر و نهی

فرهنگی گوناگونی وجود دارد ،والدین نیز بر اساس

والدین و تقلید و همانندسازی را ،که از مهمترین

الگوها و آرمانهای فرهنگیشان کودکان خود را به

شیوههای انتقال ارزشها ،هنجارها ،و سنتهای اجتماعی

شیوههای گوناگونی پرورش میدهند (احدی و بنی

است ،یاد میگیرند .درحقیقت ،کودکان در خانواده

جمالی.)1308 ،

میآموزند که چه چیزی درست و چه چیزی غلط است.
طبیعی است که خانواده نقش چشمگیری در شکلگیری

فرزندپروری فرایندی پیچیده است و شامل رفتارهای

شخصیت و رفتار کودک دارد (نظیریمقدم.)1309 ،

ویژهای است که اگرچه به طور منفرد عمل میکنند ،در
نهایت بر آیندة فرزند تأثیر میگذارند .به عبارت دیگر،

هر خانواده شیوههای خاصی را در تربیت فردی و

فراهم آوردن زمینه برای پرورش استعدادهای درونی هر

اجتماعی فرزندان خویش به کار میگیرد .این شیوهها که

فرد و به ظهور و به فعل رساندن تواناییهای بالقوه در

شیوههای فرزندپروری نامیده میشود ،متأثر از عوامل

درون او ،یکی از وظایف دشوار والدین است .اگرچه

گوناگونی ،از جمله عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و

ممکن است زمینه و شیوههایی که والدین برای کنترل و

اقتصادی است .بنابراین نگرشها ،اعتقادات و رفتارهای

اجتماعی کردن فرزندانشان استفاده میکنند متفاوت باشد،

والدین ،که در قالب الگوی خانوادگی یا شیوههای

چنین به نظر میرسد که نقش اساسی تمام والدین حمایت

فرزندپروری نمود پیدا میکند ،عامل بسیار مهمی در

و آموزش فرزندان است .شیوههای فرزندپروری از یک

تکوین شخصیت و تثبیت خصوصیات اخالقی فرزندان و

سو ارتباط اعضای خانواده را با یک دیگر مشخص میکند

هویت شان محسوب میشود (کارگر شولی و پاکنژاد،

و از سویی دیگر شیوة سازگاری فرزندان را در جامعه

 .)1302هر کدام از این شیوههای خاص تربیتی ،میتواند

تحت تأثیر قرار میدهد .به عبارت دیگر ،طرز برخورد

در شکلگیری شخصیت و هویت کودک نقش اساسی

افراد هر خانواده با یکدیگر ،در پرورش فرزندان و نحوة

داشته باشد؛ چنانکه رشد یافتن در یک محیط خانوادگی

رفتار آنها تأثیر به سزایی دارد (احدی.)1300 ،

گرم و صمیمی به طور مثبتی با رشد روانی سالم در طول

ضمن اینکه ویژگیهای شخصیتی و نگرشهای

دوران نوجوانی مرتبط است .دورة نوجوانی هم برای فرد

والدین نسبت به معیارهای موفقیت در زندگی خود و

و هم برای والدین او دوران پرمسئولیتی است .نوجوان در

فرزندانشان ،شیوههای فرزندپروری آنان و فرایند رشد

این برهه ،در مقایسه با هر زمان دیگر با موضوعات

تحصیلی و سازگاری اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار

تأثیرگذار بیشتری رو به رو است .خانواده بر اثر ارتباط

میدهد.

نزدیک و دائمی با کودکان در شکلگیری شخصیت او

اگر جامعهای از خانوادههایی سالم برخوردار نباشد،

نقشی مهم دارد .بعد از خانواده نیز مدرسه (به علت

نمیتواند ادعای سالم بودن داشته باشد .بیشک تمامی

مشخص کردن وظایف و حقوق افراد و انتقال ارزشهای

آسیبهای اجتماعی تحت تأثیر خانواده به وجود آمدهاند.

اجتماعی) یکی از مراکز مهم اجتماعی شدن افراد تلقی

خانواده اساسیترین نهاد جامعهپذیر کردن کودکان به ویژه

میشود .پس از آن ،گروه همساالن است؛ با افزایش نفوذ

در سالهای حساس اولیهی زندگی آنهاست .خانواده

گروه هم ساالن ،نفوذ والدین کاهش پیدا میکند .حال اگر
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نوجوان از سوی خانواده ،مدرسه ،و گروه همساالن ،خود

مضطرب ،نا شاد و نا سازگار پرورش یابد .شیوة

را فاقد روابط اجتماعی بداند ،به سمت تنهایی ،انزوا و

فرزندپروری سهلگیر نیز باعث میشود کودک تکانشی،

فقدان برقراری ارتباط در سطوح روابط خانوادگی ،روابط

نافرمان ،سرکش و متوقع و وابسته تربیت شده ،عملکرد

مدرسهای و گروه همساالن سوق مییابد .وقتی نوجوان

ضعیفی در مدرسه از خود نشان دهد (کمیجانی و ماهر،

روابط اجتماعی را از منافع فوق دریافت نکرده ،یا حمایتی

 .)1309در عصر کنونی ،والدین برای جلب توجه

ادراک نکند ،درصدد یافتن منبع در دسترس دیگری برای

فرزندانشان ،با عوامل گوناگون و همساالن درگیر رقابتی

تأمین نیاز اجتماعیاش برمیآید (احمدی و خادمی ،فتاحی

سخت میشوند و دائم تالش میکنند بر فرزندانشان تأثیر

بیات.)1300 ،

بگذارند .این امر آنها را تشویق میکند در رفتار

مطالعهی روابط والدین و کودک ،یکی از بحثهای

فرزندپروری خود به گونهی متفاوتی عمل کنند تا این

مهم روانشناسی رشد را تشکیل میدهد .روابط بین

تالشها را کم اثر کنند (بنسن .)1998 ،2منابع پژوهشی

کودکان و سایر اعضای خانواده را میتوان به مثابه نظام یا

نشان دادهاند که فرزندان به دالیل متفاوتی در سازگاری با

شبکهای از بخشهایی دانست که در ارتباط متقابل با

والدین مشکل دارند .متخصصان اظهار میکنند که تدوین

یکدیگرند .ممکن است والدین هم فرزندانشان را دوست

الگویی مشخص برای مشکل سازگاری کودکان کار

داشته باشند و هم آنها را طرد کنند ،یا در عین دوست

دشواری به نظر میرسد؛ زیرا بین افراد و سبک زندگی

داشتن آنها ،در مسائل انضباطی سختگیری کنند .پاسخ

خانوادهها و شیوة کالسداری معلمان ،که هرکدام با توجه

کودک نیز صرفا به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت

به ویژگیهای شخصیشان از روشهای گوناگونی برای

آنها ارتباط پیدا نمیکند ،بلکه تحت تأثیر ترکیبی از

تدریس استفاده میکنند ،تفاوت و تنوع بسیاری وجود

عوامل متفاوت است .با توجه به ابعاد رفتاری گرمی و

دارد .به این دلیل ،اهمیت بررسی شیوه فرزندپروری

کنترل بامریند ( )1991میتوان برای والدین نسبت به

والدین در راه سازگاری کودکان از جایگاه خاصی

کودک سه نوع الگو عرضه کرد :الگوی رفتاری

مقتدارانه1

برخوردار است (اکبری.)1300 ،

(قاطع و اطمینان بخش) ،الگوی رفتاری مستبد ،2الگوی

کارازه ،حیدری و منصور ( )1392پژوهشی تحت

رفتاری سهل گیر( 3آزادگذار).

عنوان بررسی کارکرد خانواده و نقش سبکهای

به طور خالصه میتوان گفت والدینی که دارای الگوی

فرزندپروری مادران در پیشبینی مشکالت رفتاری انجام

رفتاری قاطع و اطمینان بخشاند ،در امر تربیت کودکشان

دادهاند .برای تحلیل دادهها از ضرایب همبستگی و

کنترل و گرمی زیاد ،والدین مستبد کنترل زیاد و گرمی

رگرسیون چندگانه استفاده شد .یافتهها نشان داد که سبک

کم ،و والدین سهل گیر کنترل کم و گرمی زیاد اعمال

فرزندپروری مستبدانه با میانگین  22/33بیشترین سبک

میکنند .هر کدام از شیوههای فرزندپروری پیامدهای

فرزندپروری مادران است و خرده مقیاسهای ارتباط،

متفاوت دارد؛ شیوههای فرزندپروری قاطع و اطمینان

همراهی عاطفی ،کنترل رفتار و کارکرد کلی خانواده با

بخش در دوران کودکی ،باعث میشود کودکان سر زنده،

مشکالت رفتاری رابطهی معنیداری دارد .همچنین سبک

شاداب ،دارای عزت نفس ،و خودکنترلی باال باشند .همین

فرزندپروری مستبدانه با اختالل بیش فعالی رابطهی مثبت

شیوه باعث میشود که در دورة نوجوانی ،آنها سطح باالیی

و با اختالل خلقی رابطهی منفی معنیداری دارد .سبک

از جرأت و موفقیت را نشان دهند .شیوة فرزندپروری

فرزندپروری سهل گیرانه با اختالل بیش فعالی ،رفتار و

مستبدانه در دوران کودکی باعث میشود که کودک

کردار و اضطراب جدایی رابطهی مثبت و با اختالل خلقی
3 Permissive
4 Benson

1 Authoritative
2 Authoritarian
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رابطهی منفی معنیداری دارد .نتایج نشان داد که تنها خرده

نفس ،عالقه به رشته و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

مقیاس همراهی عاطفی توانست اختالل اضطراب جدایی

رابطهی معناداری وجود دارد .متغیرهای ساعات مطالعه،

را پیشبینی کند و سبک فرزندپروری سهلگیرانه اختالل

جنس ،طبقهی اجتماعی والدین و میزان عزت نفس به

بیش فعالی و اضطراب جدایی ،سبک فرزندپروری

ترتیب سهم بیشتری در پیشگویی متغیر پیشرفت تحصیلی

مستبدانه اختالل رفتار و کردار و اختالل خلقی و سبک

دانشآموزان در مقایسه با سایر متغیرها دارند.
توزندهجانی و توکلیزاده و لگزیان ( )1309تحقیقی با

فرزندپروری مقتدرانه اختالل اضطراب جدایی را
پیشبینی میکنند.

عنوان اثربخشی شیوههای فرزندپروری بر خودکارآمدی

همچنین خانجانی ،اسماعیلی و غالم زاده ()1391

و سالمت روان دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور

نشان دادند که عالیم وسواس فکری و عملی و افکار

و آزاد نیشابور انجام دادهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد

اضطرابی ،رابطهی مثبت معنیداری با شیوههای

شیوههای فرزندپروری والدین بر خودکارآمدی دانشجویان

فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه و رابطهی منفی

تاثیر معناداری داشته و در این میان شیوهی فرزندپروری

معنیداری با شیوه فرزندپروری مقتدرانه دارد که با بخشی

مقتدرانه نسبت به شیوهی سهل گیرانه و شیوهی مستبدانه

از نتایج پژوهش حاضر همسویی دارد.

بر افزایش خود کارآمدی تاثیر معناداری داشته است.

نقیپور ( )1398تحقیقی با عنوان رابطهی شیوههای

زارعی ( )1300پژوهشی با عنوان بررسی رابطهی بین

فرزندپروری والدین با سخترویی فرزندان انجام داده

شیوههای فرزند پروری والدین با ارتکاب نوجوان به

است .در این پژوهش ،ارتباط بین شیوههای فرزندپروری

رفتارهای پرخطر بر اساس مقیاس کلونینگر انجام داد.

مقتدرانه ،استبدادی و سهلگیرانه ،با سخترویی فرزندان

نتایج حاصل از یافتههای تحقیق نشان داد که بین شیوهی

به روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی مورد بررسی

فرزند پروری آسان گیرانه والدین و خرده مقیاس اجتناب

قرار گرفت .نتایج نشان میدهند بین شیوهی فرزندپروری

از آسیب در مقیاس رفتار پرخطر کلونینگر در سطح

مقتدرانه با سخترویی فرزندان رابطهی مثبت معنادار و

معناداری  8/839رابطه وجود دارد و بین شیوهی

بین شیوهی فرزندپروری استبدادی با سخترویی فرزندان،

فرزندپروری دموکراتیک والدین و خرده مقیاس ظهور و

رابطه منفی معناداری وجود دارد .همچنین بین شیوهی

نوآوری در آزمون رفتار پر خطر کلونینگر در سطح

فرزندپروری سهل گیرانه با سخترویی فرزندان ،رابطه

معناداری  8/822رابطه وجود دارد .همچنین شیوهی فرزند

وجود ندارد.

پروری اقتدار –منطقی و خرده مقیاس پاداش اجتماعی در

سیاهپوش ( )1398پژوهشی تحت عنوان بررسی

مقیاس رفتار پر خطر کلونینگر در سطح معناداری 8/828

عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

نیز با هم رابطه دارند .بین شیوههای فرزند پروری والدین

دانشآموزان دورهی متوسطه شهر شوش دانیال (ع) انجام

و رفتارهای سازنده و مخرب فرزندان به دلیل نقش

دادهاند .پژوهش حاضر به روش پیمایش انجام گرفته است

برجسته و با اهمیت والدین رابطه معنادار وجود دارد .لذا

که با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر

آگاه ساختن والدین و ارائهی آموزشهای خانواده جهت

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متوسطه شهر شوش

پرورش افراد سالم در جامعه از اهمیت بسیار باالیی

صورت گرفته است .در این پژوهش ارتباط هشت متغیر

برخوردار است و سازمانهای ذیربط میبایست در این

با پیشرفت تحصیلی مورد سنجش قرار گرفته است .نتایج

زمینه نقش فعالتری ایفا نمایند.

نشانگر آن است که بین متغیرهای جنسیت ،طبقهی

کمیجانی و ماهر ( )1309در تحقیقی به بررسی

اجتماعی ،بعد خانوار (تعداد اعضای خانواده) ،عزت

شیوههای فرزندپروری و اختالل سلوک پرداختند و
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گزارش کردند که شیوه فرزند پروری مستبدانه به صورت

دوران باید بتواند بر اساس دو معیار کاوش و احساس

مثبت و شیوه فرزندپروری مقتدرانه به صورت منفی با

تعهد ،برای سازگاری در حیطه های عاطفی و اجتماعی و

اختالل سلوک مرتبط هستند.

به دست آوردن هویتی مثبت نقشهای خود را بیابد تا در

راینالدی و هاو )2812( 1نشان دادند که سبکهای

گزینش شغلی و آرمانگرایی آینده اش سازگارانه عمل

فرزندپروری والدین  22درصد از واریانس در رفتارهای

کند .بنابراین در این پژوهش به بررسی رابطه موجود بین

برونی سازی کودکان مثل نافرمانیهای مقابلهای و

شیوههای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی

پرخاشگری را پیشبینی میکند .همچنین رفتارهای برون

دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان المرد پرداخته

سازی کودکان ،سبک فرزندپروری مستبدانه والدین را

شده است .لذا پژوهش حاضر درصدد بررسی فرضیههای

پیش بینی میکند.

زیر بوده است:

بوگنتال و گروسس )2889( 2نشان داد که سبک فرزند

فرضيه اصلي :بین الگوهای فرزندپروری والدین با

پروری مقتدرانه با رفتارهای ضد اجتماعی رابطه منفی

سازگاری اجتماعی دانشآموزان رابطه وجود دارد.

دارد.

فرضيههای ویژه

ریتمن ،رود و هاپ )2882( 3نشان دادند که کودکان

 )1بین شیوه سهل گیرانه والدین با سازگاری اجتماعی

با والدین سهلگیر مهارتهای اجتماعی پایینی دارند و

دانشآموزان رابطه وجود دارد.

اغلب خودخواه ،وابسته و ضد اجتماعی به نظر میرسند.

 )2بین شیوه استبدادی والدین با سازگاری اجتماعی

در این تحقیق ضمن بررسی رابطهی بین شیوههای

دانشآموزان رابطه وجود دارد.

فرزندپروری با سازگاری اجتماعی دانشآموزان ،نشان

 )3بین شیوه قاطع و اطمینان والدین با سازگاری اجتماعی

میدهیم که والدین با اجرای رویکردهای تربیتی صحیح

دانشآموزان رابطه وجود دارد.

میتوانند به گونهای زمینهی خوب و بد اعمال را به
فرزندانشان بیاموزند که موجبات تحقیر و سرزنش آنها

روش تحقيق

را فراهم نیاورند .اهمیت و ضرورت اینگونه تحقیقات در

با توجه به اینکه پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین

این است که به شناسایی مؤلفههای شیوههای فرزندپروری

الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی

تأکید میکند و میتواند برای جمع آوری اطالعات

دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان المرد میپردازد

ضروری مفید برای برنامهریزی در حیطهی آموزش و

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میباشد.

پرورش دانشآموزان ،زمینهی مساعدی را فراهم آورد.

متغیر پیشبین الگوهای فرزندپروری والدین و متغیر مالک

دانشآموزان مقطع متوسطه در مرحلهی نوجوانی به سر

سازگاری اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه دوم

میبرند .آنها تعامالت عاطفی و اجتماعی دارند و از تأثیر

میباشد.

پذیری سبک تربیتی والدین در این تعامالت استفاده

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشآموزان مقطع

میکنند .در حیطهی رشد انسان ،مقطع نوجوانی از

متوسطه دوم شهر المرد بوده است .در این پژوهش از

دورانهای بحرانی و شاخصی است که بسیاری از صاحب

روش تصادفی طبقه ای برای تعیین نمونه آماری مورد نظر

نظران از جمله فروید آن را دوران طغیان فشار مینامند و

استفاده گردید .بدین صورت در پژوهش حاضر  08نفر از

اریکسون آن را دوران تکوین هویت فرد به منظور

دانشآموزان به عنوان نمونه آماری بر اساس جدول

دستیابی به شخصیت سالم تلقی میکند .نوجوان در این

کرجسی و مورگان انتخاب شدند.
3. Reitman, Rhode & hupp

1. Rinaldi & Howe
2. Bugental & Grusec
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در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه فرزندپروری

گزینهای لیکرت به صورت خیلی زیاد (نمره  ،)1زیاد (نمره

بامریند ( )1991و سازگاری اجتماعی بل ( )1991استفاده

 ،)2متوسط (نمره  ،)3کم (نمره  )2و خیلی کم (نمره )9

شده است.

می باشد.

الف -پرسشنامه شيوه فرزندپروری بامریند .این ابزار

تعيين روایي پرسشنامهها .آزمون بارتلت آزمونی است که

اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه

از آن جهت بررسی کفایت نمونهها در تحلیل عاملی

«بامریند» از سه الگوی آزادگذاری ،استبدادی و اقتدار

اکتشافی به کار میرود .بعد از اجرای تحلیل عاملی

منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوههای

اکتشافی با نرم افزار  SPSSمحاسبات مربوط به آزمون

فرزندپروری ساخته شده است .فرم اولیه این پرسشنامه

بارتلت و کفایت مدل در اولین خروجی ظاهر میشود .در

دارای  38ماده است که توسط دیانا بامریند ()1991

این خروجی فرض صفر به این معناست که نمونههای

طراحی و ساخته شده است 18 .ماده آن به شیوه

گرفته شده دارای کفایت الزم نیستند و در مقابل فرض

آزادگذاری مطلق 18 ،ماده به شیوه استبدادی و  18ماده

یک بر این اساس است که نمونههای گرفته شده برای

دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش فرزند

تحلیل عاملی متغیرهای مورد نظر دارای کفایت الزم

مربوط میشود (جدول .)1

میباشند .در جدول  2از آنجا که میزان  sigکمتر از 9

ب -پرسشنامه سازگاری اجتماعي بل .سواالت مربوط

درصد میباشد بنابراین میتوان چنین استنباط نمود که در

به بخش سازگاری اجتماعی توسط پرسشنامه  29سوالی

سطح خطای  9درصد و یا سطح اطمینان  99درصد فرض

پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی بل ( )1991بهره

صفر تایید نشده و بنابراین فرض یک یعنی کفایت مدل

گرفته شده است .مبنای نمره گذاری پرسشنامه طیف پنج

پذیرفته میشود.

جدول  .6مولفههای پرسشنامه شيوه فرزندپروری بامریند
مولفهها

گویهها

تعداد گویهها

آزاد گذاری

20-22-21-19-18-12-13-18 9 -1

18

استبدادی

29-29-29-10-19-12-9-8-3-2

18

اقتدار منطقی

38-28-23-22-28-19-11-0-9-2

18

جدول  .2خروجي آزمون بارتلت
متغیرها

آزمون بارتلت

شیوه ی فرزندپروری والدین

8/899

آزاد گذاری

8/822

استبدادی

8/829

اقتدار منطقی

8/989

سازگاری اجتماعی

8/908

جدول  .9پایایي پرسشنامهها
نام متغیر

تعداد سواالت

ضریب آلفای کرونباخ

فرزندپروری

38

8/089

آزاد گذاری

18

8/01

استبدادی

18

8/09

اقتدار منطقی

18

8/99

سازگاری اجتماعی

29

8/922
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تعيين پایایي (قابليت اعتماد) پرسشنامهها .در این تحقیق

از آنجا که نرمال بودن توزیع متغیرها در رگرسیون ،از

به منظور تعیین پایایی آزمون از روش ضریب آلفای

مهمترین پیشفرضها میباشد ،پیش از بررسی فرضیههای

کرونباخ استفاده گردیده است .این روش برای محاسبه

تحقیق ،با استفاده از آزمون ناپارامتری کولموگروف -

هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری که خصیصههای مختلف

اسمیرنوف ،فرض نرمال بودن توزیع دادههای بدست آمده-

را اندازهگیری میکند به کار میرود .نتایج جدول  3نشان

ی مربوط به هر یک از متغیرها را مورد بررسی قرار داده-

دهنده پایایی مناسب متغیرها میباشد.

ایم .در کلیه آزمونهای انجام شده در این پژوهش ،سطح

یافتهها

معناداری آزمون برابر پنج درصد ،در نظر گرفته شده است.
نتایج حاصل از انجام آزمون کولموگروف اسمیرنوف در

به منظورتحلیل دادههای پژوهش از آمار توصیفی نظیر

جدول  2خالصه شده است:

میانگین و فراوانی و برای آزمون فرضیههای تحقیق از آمار
استنباطی نظیر آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف ،1ضریب
همبستگی پیرسون 2استفاده شده است.

جدول  .4نتایج آزمون کولموگروف – اسميرنوف
فراوانی

میانگین

انحراف معیار

مقدار آمارهی z

سطح معناداری

آزاد گذاری

08

284292

34321

34899

84892

استبدادی

08

184192

24809

24390

84190

اقتدار منطقی

08

04939

24292

24180

84122

سازگاری اجتماعی

08

04899

24203

24333

84101

متغیر

از آنجا که مقدار سطح معناداری بدست آمده (جدول

فرضيه اصلي :بين الگوهای فرزندپروری والدین با

 )2برای کلیه متغیرهای پژوهش ،بیشتر از  8489میباشد،

سازگاری اجتماعي دانشآموزان رابطه وجود دارد.

میتوانیم متغیرهای پژوهش را نرمال فرض کنیم.

بین دو مولفه همبستگی معنی داری وجود ندارد𝐻0 = .
ρ=0
(ادعا) بین دو مولفه همبستگی معنی داری وجود

در این بخش به منظور بررسی هر یک از فرضیهها از
روش مرسوم در آمار پارامتریک استفاده میکنیم .بنابراین

دارد𝐻1 = 𝜌 ≠ 0.

برای آزمون فرضیه ها از روش همبستگی (ضریب
همبستگی پیرسون) استفاده میشود.

جدول  .8ضریب همبستگي بين الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعي
ضریب همبستگی پیرسون

84211

سطح معناداری

84888

تعداد ()N

08

با توجه به نتایج به دست آمده فرض  H0رد میشود.

جدول  .1ضریب همبستگي بين شيوه سهل گيرانه والدین با سازگاری اجتماعي دانشآموزان
ضریب همبستگی پیرسون

84819

سطح معناداری

84303

تعداد ()N

08

با توجه به نتایج به دست آمده فرض  H0رد نمیشود.

2. Regression

1. Kolmogorov-Smirnov
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جدول  .7ضریب همبستگي بين شيوه استبدادی والدین با سازگاری اجتماعي دانشآموزان
ضریب همبستگی پیرسون

84393

سطح معناداری

84888

تعداد ()N

08

با توجه به نتایج به دست آمده فرض  H0رد میشود.

جدول  . 5ضریب همبستگي بين شيوه قاطع و اطمينان والدین با سازگاری اجتماعي دانش آموزان
ضریب همبستگی پیرسون

84899

سطح معناداری

84139

تعداد ()N

08

با توجه به نتایج به دست آمده فرض  H0رد نمیشود.

با توجه به نتایج به دست آمده (جدول  )9مشاهده

فرضيه ویژه دوم :بين شيوه استبدادی والدین با

میشود که ضریب همبستگی  84211می باشد .از آنجا که

سازگاری اجتماعي دانشآموزان رابطه وجود دارد.

سطح معنادار بودن آزمون کمتر از  8489میباشد فرض H0

بین دو مولفه همبستگی معنی داری وجود ندارد𝐻0 = .

رد میشود .بدین معنی که بین دو مولفه همبستگی

ρ=0
(ادعا) بین دو مولفه همبستگی معنی داری وجود

معناداری وجود دارد .در نتیجه دلیلی بر رد  H1وجود

دارد𝐻1 = 𝜌 ≠ 0.

ندارد .آزمون در سطح اطمینان  99درصد مورد آزمون قرار
گرفته است .در نهایت نتیجه گرفته می شود که بین

با توجه به نتایج به دست آمده (جدول  )8مشاهده

الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی

میشود که ضریب همبستگی  84393میباشد .از آنجا که

دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهر المرد رابطهی مثبت

سطح معنادار بودن آزمون کمتر از  8489میباشد فرض H0

و معناداری وجود دارد.

رد می شود .بدین معنی که بین دو مولفه همبستگی معنی

فرضيه ویژه اول :بين شيوه سهل گيرانه والدین با

داری وجود دارد .در نتیجه دلیلی بر رد  H1وجود ندارد.
آزمون در سطح اطمینان  99درصد انجام شده است .در

سازگاری اجتماعي دانشآموزان رابطه وجود دارد.

نهایت نتیجه میگیریم که بین شیوه استبدادی والدین با

بین دو مولفه همبستگی معنی داری وجود ندارد𝐻0 = .

سازگاری اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهر

ρ=0
(ادعا) بین دو مولفه همبستگی معنی داری وجود

المرد رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.

دارد𝐻1 = 𝜌 ≠ 0.

فرضيه ویژه سوم :بين شيوه قاطع و اطمينان والدین با

با توجه به نتایج به دست آمده (جدول  )9مشاهده

سازگاری اجتماعي دانشآموزان رابطه وجود دارد.

میشود که ضریب همبستگی  84819میباشد .از آنجا که

بین دو مولفه همبستگی معنی داری وجود ندارد𝐻0 = .

سطح معنی دار بودن آزمون بیشتر از  8489میباشد فرض

ρ=0
(ادعا) بین دو مولفه همبستگی معنی داری وجود

معناداری وجود ندارد .در نتیجه دلیلی بر تایید  H1وجود

دارد𝐻1 = 𝜌 ≠ 0.

 H0رد نمیشود .بدین معنی که بین دو مولفه همبستگی
ندارد .و آزمون در سطح اطمینان  99درصد مورد آزمون

با توجه به نتایج به دست آمده (جدول  )0مشاهده

قرار گرفته است .در نهایت نتیجه میگیریم که بین شیوه

میشود که ضریب همبستگی  84899میباشد .از آنجا که

سهل گیرانه والدین با سازگاری اجتماعی دانشآموزان

سطح معنادار بودن آزمون بیشتر از  8489میباشد فرض

مقطع متوسطه دوم شهر المرد رابطهی معناداری وجود

 H0رد نمیشود .بدین معنی که بین دو مولفه همبستگی

ندارد.

معناداری وجود ندارد .در نتیجه دلیلی بر تایید  H1وجود
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ندارد .و آزمون در سطح اطمینان  99درصد انجام شده

خود نظم بخشی با شکست مواجه میشوند (دهارت ،پلهام

است .در نهایت نتیجه میگیریم که بین شیوه قاطع و

و تنن .)2889 ،2نتایج به دست آمده از این فرضیه با

اطمینان والدین با سازگاری اجتماعی دانشآموزان دوره

پژوهش کارازه و همکاران ( ،)1392خانجانی و همکاران

متوسطه دوم شهر المرد رابطهی مثبت و معناداری وجود

( ،)2812نقیپور ( )1398و توزنده جانی و همکاران

ندارد.

( )1309همسو میباشد.
در بررسی فرضیه ویژه دوم با توجه به جدول  8به این

بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه الگوهای

نتیجه رسیدیم که بین شیوه استبدادی والدین با سازگاری

فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانشآموزان

اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان المرد

مقطع متوسطه دوم شهر المرد انجام شد .به منظور بررسی

رابطه معناداری وجود دارد .سبک فرزندپروری مستبدانه،

فرضیههای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

با کنترل سخت ،سطح محدودیت باال ،انضباط ناپایدار و

شد.

خشن ،میزان پایین حمایت عاطفی و گرمی مشخص
در بررسی فرضیه اصلی با توجه به جدول  9این نتیجه

میشود .والدین با این سبک فرزندپروری فاقد گرمی و

حاصل شدکه بین الگوهای فرزندپروری والدین با

صمیمیت در روابط خود با فرزندان هستند و انتظار دارند

سازگاری اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهر

که فرزندان خواستهها و تقاضاهای آنها را بی چون و چرا

المرد رابطه معناداری وجود دارد .نتایج به دست آمده از

برآورده کنند (گیمبل و هالند .)2882 ،3نتایج پژوهشها

این فرضیه با پژوهش کارازه و همکاران ( ،)1392خانجانی

نشان داده است که والدین با سبک فرزندپروری مستبدانه

و همکاران ( ،)1391نقیپور ( )1398توزندهجانی و

بیشتر از رویکرد تنبیهی شامل تهدید ،انتقاد و دیکته کردن

همکاران ( )1309همسو میباشد.

قوانین به صورت اجباری استفاده میکنند ،خودپیروی

در بررسی فرضیه ویژه اول با توجه به جدول  9به این

کودکانشان را محدود میکنند و خودشان تصمیم

نتیجه رسیدیم که بین شیوه سهل گیرانه والدین با سازگاری

میگیرند که چه رفتارهایی برای فرزندشان مناسب است

اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان المرد

(دهارت ،پلهام و تنن .)2889 ،نتایج به دست آمده با

رابطه معناداری وجود ندارد .سبک فرزندپروری سهل

پژوهش کارازه و همکاران ( )1392خانجانی و همکاران

گیرانه با فقدان کنترل والدین و پاسخ دهی به خواستههای

( ،)1392کمیجانی و ماهر ( )1309همسو میباشد.

کودک مشخص میشود .والدین سهل گیر سعی دارند

در بررسی فرضیه ویژه سوم با توجه به جدول  0به

برای کودکان خود محیطی گرم ،آرام و پذیرا به وجود

این نتیجه رسیدیم که بین شیوه قاطع و اطمینان والدین با

آورند ،با این حال بر اعمال فرزندان خود کنترل و نظارت

سازگاری اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه دوم

ندارند (هاپاسالو و ترمبالی .)1992 ،1والدینی که از سبک

شهرستان المرد رابطه معناداری وجود ندارد .سبک

فرزندپروری سهل گیرانه استفاده میکنند از اعمال قواعد

فرزندپروری مقتدرانه با ترکیبی از کنترل و حمایت عاطفی

ناپایدار یا فاقد ساختار استفاده میکنند .هر چند ممکن

باال ،سطح مناسب استقالل و روابط دوسویه بین والدین و

است این والدین با عاطفه باشند ولی ،شکست آنها در

کودک شناسایی میشود .والدین با این سبک تربیتی به

نظمدهی به رفتار کودکانشان میتواند به سازگاری

صورت افرادی گرم و صمیمی توصیف شدهاند .آنها در

اجتماعی پایین کودک و نوجوان خود منجر شود ،زیرا

عین حال که بر رفتارهای کودکان شان کنترل دارند ،برای

کودکان و نوجوانان نیز در یادگیری شکلهای مناسب

خواستههایی که از فرزندان خود انتظار دارند نیز از دالیل
3 Gimpel & Holland

1 Haapasalo & Tremblay
2 De Hart ,Pelham & Tennen
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و توضیحات منطقی استفاده میکنند و قواعد آشکاری را

مطیع و پیرو ،دارای پیشرفت تحصیلی و ادراک خود پایین

برای رفتار مناسب فرزندان خود تعریف میکنند .این

و سطوح باالی اختاللهای روانی و جسمانی هستند سبک

سبک فرزندپروری با پیامدهای مثبت همچون پیشرفت

فرزندپروری مقتدرانه با رفتارهای ضد اجتماعی رابطهی

تحصیلی باال ،اتکا به خود باالتر و روابط بهتر با همتایان

منفی دارد ،کودکان این والدین از لحاظ پیامدهای

رابطه دارد .سبک فرزندپروری مقتدرانه با رفتارهای

اجتماعی -هیجانی و تحصیلی در وضعیت مطلوبی قرار

ضداجتماعی رابطهی منفی دارد ،کودکان این والدین از

دارند و از عزت نفس باالیی برخوردارند و گرایش به

لحاظ پیامدهای اجتماعی-هیجانی و تحصیلی در وضعیت

خوداتکایی ،خودکنترلی و کنجکاوی در آنها زیاد است

مطلوبی قرار دارند از عزت نفس باالیی برخوردارند و

کودکان چنین والدینی ،دارای سطوح باالی شایستگی،

گرایش به خوداتکایی ،خودکنترلی و کنجکاوی در آنها

پیشرفت تحصیلی ،رشد اجتماعی و خود ادراکی هستند

زیاد است (بوگنتال و گروسس )2889 ،کودکان چنین

و مشکالت روان شناختی و رفتاری کمتری را نسبت به

والدینی ،دارای سطوح باالی شایستگی ،پیشرفت

دو سبک دیگر نشان میدهند.

تحصیلی ،رشد اجتماعی و خود ادراکی هستند و مشکالت

تشكر و قدرداني

روان شناختی و رفتاری کمتری را نسبت به دو سبک دیگر

نویسندگان بر خود الزم میدانند که از مسئوالن محترم

نشان میدهند .نتایج به دست آمده از این فرضیه با پژوهش

اداره آموزش و پرورش و همچنین دبیران و کلیه

کارازه و همکاران ( ،)1392خانجانی و همکاران (،)1391

دانشآموزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند

نقیپور ( )1398توزندهجانی و همکاران ( )1309همسو

قدردانی نمایند.

میباشد.
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Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship of parenting patterns of parents with social adjustment
of second-grade high school students in Lamard. The study pupulation consisted of all second-grade high school
students in Lamard. The census sampling method was used to determine sample considered that accordingly, 80
students were selected as sample.The instrument used in this study consisted of two standard questionnaires,
parenting style questionnaire of Baumrind (1991) and social adjustment of Bell (1961), respectively.The validity
of questionnaires based on experts opinion and their reliability was calculated and evaluted based on Cronbach's
alpha coefficient for the questionnaire of parenting style 0.809 and social adjustment of Bell 0.944 which is
indicative of the desired reliability of the questionnaire of survey. In this study, Pearson correlation test is used.
The results of this study showed that there is a significant relationship between parentiung patterns of parents and
social adjustment of second-grade high school students.
Key words: Parenting patterns of parents, permissive, authoritarian, authoritative, social adjustment.
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