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 ادراکی های فرزندپروری با سازگاری و خودسبک براس میزان تاثیر 

 آموزان در دانش 

 
 

 
 سهیال ناصری میر ابادی ،  المیرا هاشمیان ملکی، حوریه بایرام نژاد

 

 

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 دانشجوی رشته روانشناسی

 دانشجوی رشته روانشناسی

 

 

 
وزان آمهای فرزندپروری با سازگاری و خودادراکی در دانشرابطه بین سبکپژوهش حاضر به  :چكيده

ختر دوره دوم نفر از دانش آموزان د 721. به این منظور دوم متوسطه پرداخته استدختر دوره 

رای ب ای انتخاب شدند.تصادفی خوشه به روشغربی در استان آذربایجانمتوسطه در شهرستان نقده 

گاری و خودادراکی استفاده های فرزندپروری، سازژوهش از پرسشنامه های سبکهای پگردآوری داده

 های فرزندپروری دیکتاتوری و دمکراتیک. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین سبکشد

(.  نتایج تحلیل  > 10/1P) داری وجود داردبا سازگاری و خودادراکی دانش آموزان رابطه مثبت معنی

از واریانس سازگاری  % 71های فرزندپروری دیکتاتوری و دمکراتیک از ان است سبک رگرسیون حاکی

 نتوانست پیش سهل گیراز واریانس خودادراکی دانش آموزان را تبیین می کنند. اما سبک  % 81و 

 بینی کننده خود ادراکی باشد. 

 سهل گیرسبک های فرزندپروری، سازگاری، خودادراکی، دیکتاتوری، دموکراتیک،  كليد واژه ها:

 مقدمه 

رابطه بین کودکان و والدین و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای دانست که در کنش متقابل با 

تقیم، از طریق سبکها و روشهای مختلف فرزندپروری در کودکان تاثیر می یکدیگر هستند. این نظام به طور مستقیم و غیر مس

های گیر نام برد. بر اساس نظریه بامریند، سبکهای فرزندپروری مستبد، مقتدر و سهل(، از سبک7811)7بامریند گذارد.

                                                 
1 - Bamerianth 
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های فرزندپروری هم ند. سبکفرزندپروری به عنوان واسطه بین متغیرهای هنجاری آنان و جامعه پذیری کودکانشان عمل می ک

 دارای نقش حمایتی و هم غیرحمایتی هستند که البته پیامد به کارگیری هر یک از آنها بر تحول کودک متفاوت است.

های اجتماعی کودکان را نشان داده است های فرزندپروری با شایستگینتایج به دست آمده از برخی پژوهش ها، رابطه سبک

کند که ( بیان می7811بامریند ) (.7811، 7؛ المبرن، مونتز، اشتاین برگ و دورنباخ7448، 8دکوویچ و جانسنز؛ 7447)بامریند، 

والدین دیکتاتور، روابط سرد همراه با کنترل زیاد را بر فرزندان خود اعمال می کنند. والدین مقتدر، کنترل خود را همراه با رابطه 

. در حالی که والدین سهل گیر، انتظارات اندکی از فرزندان خود داشته و هیچ گونه کنترل گرم و پاسخگویی بر فرزندان خود دارند

 و پاسخگویی هم نسبت به آنان ندارند.

پذیری و سازگاری فردی و اجتماعی هستیم. کنیم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند انعطافامروزه در دنیایی زندگی می

هایی است که در اثر پیشرفت تکنولوژی و گسترش زندگی مدرن ایجاد شده است. و چالش ادزیاین امر به علت تغییرات بسیار 

سزایی در بهبود و سالمت زندگی افراد داشته تواند نقش بهپذیری میدر چنین شرایطی بدون شک داشتن سازگاری و انعطاف

ها یا انها، هیجبا افزایش توانایی در کنترل تکانه کند. این امرباشد. سازگاری کمک زیادی به برآورده شدن نیازهای محیطی می

ارتی، عب شود. حال اگر به هر علتی فرد از برقراری ارتباط با دیگران و محیط اجتماعی خود ناتوان باشد. یا بهها انجام مینگرش

(. از طرف 7711ییالق، و شهنیآید )ثابتی وجود میجریان سازگاری مختل شود، رفتارهای ناسازگارانه یا اختالالت رفتاری به

 توانند با محیط اطراف خود ارتباطی تکامل، آن دسته از افرادی که توانایی سازگاری باالتری دارند میدیگر، با توجه به نظریه

 .سبک های فرزند پروری  نقش موثری در سازگاری فرزندان دارد.و طبق نظربهتری برقرار کنند و بر تغییرات محیط غالب شوند

منابع شناخت از خود عبارتند از کسب آگاهی  روانشناسان سبک های والدین دمکراتیک باعث سازگاری بیشتر فرزندان میشود.

از موجودیت خود و توانایی های تفکر درباره خود که از طریق تفکر درباره دیگران آغاز می شود. فرد به همان شیوه ای که سعی 

سد تا بتواند رفتارهای آنان را تبیین و پیش بینی کند، تالش می کند خود را نیز بشناسد و می کند ویژگی های دیگران را بشنا

پس با توجه به پیشینه تحقیقات میتوان تاثیر سبک های فرزند پروری را بر سازگاری و به باورهایی در مورد خود دست یابد. 

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با سازگاری وخود خودادراکی دانش آموزان با اهمیت تلقی نمود لذا این تحقیق با 

  ادراکی دانش آموزان در صدد هست تا با جمع آوری اطالعات و تحلیل داده ها پیشنهادات کاربردی ارایه نماید.

                                                 
2 - dekovich & jansnez 
3 - lambern & montez & Eshtain berg & dorenbakh 
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 لهبيان مسئ

حقق این تچگونگی پرورش نسل جدید یکی از مهمترین اصولی است که پیشرفت یک کشور بدان وابسته است، به منظور  

امر شناخت نوجوان امری ضروری است. مسئله نوجوانان یکی از مشکالت قابل توجه عصر ماست. با رشد و توسعه و تحول در 

جوامع و صنعتی شدن آن، فاصله نسل جدید و قدیم از لحاظ افکار، اندیشه ها، خواست ها، عواطف و احساسات زیاد می شود و 

ر خالف خواست طرفین بوجود می آورد. آنچه مسلم است این است که امروزه کودکان چیزهای برخوردها و ناسازگاری هایی را ب

زیادی از طریق تجارب روزمره شان در تعامل با دنیای اجتماعی و فیزیکی یاد می گیرند ولی مطلب قابل توجه در این است که 

ی همتایی در بوجود آمدن و شکل گیری شخصیت پی ریزی شخصیت و رفتار کودک در خانواده شکل می گیرد و والدین نقش ب

 (.7712و نوع جهان بینی و طرز تفکر فرزندان خویش ایفا می کنند)احدی، محسنی، 

به رفتار والدین و رابطه آن با صفات مختلف فرزندانشان اشاره می کند که محققان آن را بصورت  سبک های فرزند پروری

وری طبقه بندی کرده اند که دامنه ای از رفتارها و برچسب ها همچون: نظم و گروههایی، تحت عنوان سبک های فرزند پر

(. 7442، 9انضباط، مهرورزی، تقویت و پذیرش برای طبقه بندی سبک های مختلف فرزند پروری بکار می روند) مکلون و مررل

ن را در یک روش منطقی و مطلوب این والدین کوشش می کنند تا فعالیت های فرزندانشا 0سبک والدین دارای اقتدار منطقی

دهند. جهت دهند. آنها کودکانشان را به استقالل تشویق می کنند اما برای فعالیت هایشان کنترل و محدودیت هایی را قرار می

ان انشدارد و والدین به این صورت با آنها گرم بوده و حالتی مهربان دارند.آنها از فرزند‹‹ بده بستان ›› روش کالمی آنها حالت 

حمایت می کنند و به آنها مسئولیت های اجتماعی می دهند. آنها از فرزندانشان رفتار پخته را انتظار دارند، اما در عین حال 

حقوق آنها را به رسمیت می شناسند. همچنین به آنها در بعضی از موارد استقالل می دهند و در مورد خواسته ها و قوانین، برای 

آنها در مورد عقاید فرزندانشان پاسخگو بوده و در تصمیم گیری های خانوادگی آنها را شرکت می دهند)باوم  آنها دلیل می آورند.

 (. 7448، 1؛ برنت 7417، 6رنید

تعداد محدودی از مطالعات در مورد ارتباط بین رفتارهای والدین و سازگاری نوجوانان انجام شده است که این مطالعات با 

شناختی در تعریف و اندازه گیری رفتارها و ویژگی های والدین همراه بوده است. اما حاصل معمول این محدودیت های روش 

 نتایج نشان می دهد که رفتارهای والدینی و سازگاری به هم مرتبط هستند.

                                                 
4 - Mcclun & Merrell 
5 - Authoritative 
6 - Bavom renith 
7 - Bernet 
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و برای  هرگاه تعادل جسامی و روانی فرد به گونه ای دچار اختالل شاود که حالت ناخوشاایندی به وی دست دهد   "ساازگاری  

ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایتهای خارجی باشااد و در این اساالوب به کارگیری سااازوکارهای جدید  

 (.78: ص 7717) اسالمی نسب،"موفق شود و مسئله را به نفع خود حل کند، گویند فرایند سازگاری به وقوع پیوسته است

 "فرد، یک نظام مفهومی را می ساااازند که می توان آن را ادراک خود نامید "خود"به  افکار و نگرش های مربوط"خود ادراکی 

 (.747: ص 7727)محسنی،

( بیان می کند که تعادل، تاثیر و تاثر زمینه های زیستی و نفوذ اثرات خانوادگی، در بروز ناسازگاری نقش 8117)2شوارز

که تعادل، تاثیر و تاثر زمینه های زیستی و نفوذ اثرات خانوادگی در بروز  ( بیان می کند8117)4اساسی دارد. به بیان دیگر، پاره 

ناسازگاری نقش اساسی دارد. به بیان دیگر، پاره ای از ویژگیهای شخصیتی مانند خلق و خوی افراد متاثر از عوامل ژنتیکی است 

در جهت مقابل آن، یعنی عدم سازگاری با و شیوه های برخورد و الگوهای خانوادگی در جهت این گرایش ها ی کودکان و یا 

ژنتیکی به تدریج شخصیت کودک یا نوجوان را شکل می دهد. به نظر شوارز زمانی که والدین منطبق با زمینه های -عوامل ارثی

ژنتیکی کودک عمل نکنند، کودک در معرض محیط های نامطلوب قرار می گیرد و به سهولت می تواند به ناراحتی های -ارثی

انی گوناگون در او منتهی شود. بدیهی است ویژگیهای شخصیتی که منشا ژنتیکی دارند بر اثر فشارهای محیطی چون رفتارهای رو

انضباطی شدید و حاکم بودن نظام استبدادی در خانواده تا بی نهایت می تواند تغییر کند، اما مطلوب ترین راه آن است که بین 

( و همکاران در تحقیقی 8111) 71ی تربیتی والدین هماهنگی وجود داشته باشد. مندیکزمینه های زیستی کودک با شیوه ها

نشان داده اند که عملکرد عصبی تعداد قابل مالحظه ای از مجرمان و ناسازگاران اجتماعی با عملکرد سیستم عصبی افراد غیر 

می مجرمان به مراتب کندتر است. به هر حال، مجرم و سازگار تفاوت معنی داری دارد. این تحقیق نشان داد که عملکرد سیست

اجتماعی را با رفتارهای  -کارهای تحقیقاتی گسترده از جمله پژوهش های شوارتز و مندیک، احتمال فرایندهای فیزیولوژیکی

  (.7720ضد اجتماعی و ناسازگارانه مطرح می کند)نوابی نژاد، 

اجتماعی ارتباط بیشااتری دارد تا با  -ر زمینه های شااناختی اجتماعی اساات و با دیگ –ادراک خود یک مفهوم شااناختی 

، را از دیگران "خود"زمینه شناخت دنیای فیزیکی. زیرا، به موازات رشد اجتماعی و دریافت هنجارهای رفتاری، کودکان می باید

وصی و شخصی هویت خود از خالل یاپه گذاری فردیت خود، مجزا ساازند. و برای این منظور، الزم است که آنها ویژگیهای خص 

 است. "خود"ادراک یا شناخت  "دیگری"از  "خود"را ادراک کنند. کوشش در جهت متمایز ساختن 

 

                                                 
1 . Schwars 
9 . pare 
10 . Mendick 
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   اهميت وضرورت پژوهش

خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزشها و معیارهای فکری فرد است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط 

اخالق و صحت و سالمت روانی فرد تا حد زیادی در گرو آن است. واکنش کودک نسبت به مشی زندگی فرد در آینده دارد و 

محیط خود تحت تاثیر موازین اجتماعی و فرهنگی و گروهی است که در میان آن بزرگ شده است از آنجا که خانواده یک واحد 

، به عنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی است و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود

 (.7712اجتماعی بر کودک، اهمیت فراوانی دارد) احدی، محسنی، 

محیط خانواده، اولین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت فرزندان تاثیر می گذارد. نفوذ والدین در بچه ها تنها 

با زندگی اجتماعی و فرهنگ جامعه نیز، خانواده نقش بسیار مؤثری محدود به جنبه های ارثی نیست، بلکه در آشنایی کودک 

دارد. خانه محلی است که در آن کودک امور مختلف را فرا می گیرد و با مشاهده رفتار والدین راه و رسم زندگی را نیز با تقلید 

 (.7761گیرد)شریعتمداری، از رفتار و اعمال آنها فرا می

بارز است که با وجود اختالف های موجود بین صاحب نظران روان شناسی، بسیاری از آنان در تاثیر خانواده بر رشد چنان 

زمینه اهمیت خانواده و تاثیر آن بر رشد، نقطه نظر مشترک دارند و اکثر روان شناسان صرف نظر از مکتبی که به آن معتقدند، 

(. 7717، نقل از برومند نسب، 77می کنند) بالبی، فروید کنشهای متقابل بین والدین و فرزندانشان را اساس رشد عاطفی تلقی

خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی در تمدن بشر است که از دیر باز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علوم مختلف بویژه جامعه 

ر تکوین رشد و تعادل شناسان بوده است. اهمیت خانواده به عنوان کانون اصلی زندگی فردی، اجتماعی نقش و کارکرد آن د

شخصیت و کنش های فردی، چگونگی هویت فردی و اجتماعی و همچنین روابط تنگاتنگ و بلند مدت اعضای خانواده دانست. 

سیر تکامل و تحول خانواده از گذشته تا به امروز نشان می دهد که به دلیل تغییر و کاهش کارکردهای خانوادة امروزی نسبت 

ی این نهاد اجتماعی در گذشته، همسران امروزی فقط به برآورد نیازهای اولیه گذران عمر و پرورش به نقش ها و ضرورت ها

فرزندان نمی اندیشند. بلکه خواهان مصاحبت و همراهی و هم نوایی بیشتر با یکدیگر و انسجام و سازماندهی روابط انسانی و 

 (. 7729اجتماعی و زناشویی خود هستند) قدسی احقر، 

ادراک شده از سوی فرزندان در سه خرده مقیاس  78توجه به اهمیت موضوع بررسی ارتباط بین شیوه های فرزند پروریلذا با 

و سهل گیر با خودادارکی و سازگاری دانش اموزان دختر پرداخته شده است، امید است نتایج این  79، مستبد77دموکراتیک

                                                 
11 - Balbi & frovid 
12 - Parental Styles Childrearing 
13 - Democratic 
14 - Authoritarian 
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آتی گردد و به حول و قوه الهی زمینه ای ایجاد گردد تا نوجوانان  پژوهش و پژوهش های مشابه روشنگر و راهگشای پژوهش های

( به ارزیابی درستی از امکانات، استعدادها و نقدهغربی و منطقه مورد پژوهش )و جوانان این مرز و بوم به ویژه استان آذربایجان

های درست زندگی کردن را و شیوهمحدودیت های خویش برسند و نردبان تکاملی حیات نفسانی را به نحو احسنت طی کنند 

 تجربه کنند، نه زنده ماندن را. 

  :هاي تحقيقفرضيه

 سهل گیر(  با سازگاری در بین دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.-مستبد-بین سبک  های فرزند پروری )دموکراتیک -

 بین دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد.سهل گیر(  با خودادراکی در -مستبد-بین سبک  های فرزند پروری )دموکراتیک -

 کنند. سبک های فرزند پروری , خود ادراکی دانش آموزان را پیش بینی می -

 کنند. سبک های فرزند پروری , سازگاری دانش آموزان را پیش بینی می -

 روش تحقيق

 -میان سبک های شیوه پروری )مقتدرمحقق درصدد بررسی  روابط همچنین  این پژوهش از نظر هدف از نوع بنیادی است. و

  سهل گیر( و خودادارکی، سازگاری است لذا  پژوهش از نوع همبستگی است. -مستبد

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

حجم  آذربایجان غربی می باشد. نقدهدختر دوره دوم متوسطه در شهرستان آموزان جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانش 

نفر از 721نمونه آماری تحقیق شااامل  نفر برآورد شاد.  877 نقدهجامعه طبق گزارش آموزش متوساطه اداره آموزش و پرورش  

درصد برآورد شده است. این تعداد به روش تصادفی طبقه  0دانش آموزان بود که با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای 

علوم ریاضی (  -علوم تجربی-نفر )علوم انساانی  61از هر رشاته   یلی انتخاب شادند. ای چند مرحله ای با توجه به رشاته تحصا  

 .انتخاب شدند

 ابزار جمع آوري داده ها 

 پرسشنامه سبک های  فرزند پروری : 

( 7714و بینم ) (7719این پرسشنامه قبال توسط اسفندیاری ) و سهل گیر(-مستبد-دمکراتیکاین پرسشنامه با سه مولفه )

و برای  11/1، برای آمرانه 64/1اسفندیاری، اعتبار بازآزمایی این پرسشنامه را برای سهل گیرانه مورد استفاده قرار گرفته است. 

 گزارش کرده است.  17/1اقتدار منطقی 
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 ادراکی:  پرسشنامه خود

( معرفی شده است . در این پرسشنامه خودادراکی افراد  رامورد 8118است و توسط هارتر )گویه  92پرسشنامه شامل این 

سنجش قرار می دهد. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای و از خیلی موافق تا خیلی مخالف امتیازبندی 

اخ است . همچنین پایایی آن از طریق آلفای کرونبروایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه شیراز تایید شده  شده است.

 (.7727ذکر شده است) شهسواری،  21باالی 

 پرسشنامه سازگاری :

روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید علوم تربیتی تایید شده است . همچنین پایایی آن سوال می باشد 61این پرسشنامه 

 (.7724)ساعتچی,درصدبراورد شده است 21از طریق آلفای کرونباخ 

 

 آزمون فرضيه ها

در بین دانش اموزان دختر رابطه وجود ( و سازگاری سهل گیر-مستبد –دمکراتیک بین سبک های  فرزند پروری )فرضیه اول : 

 دارد. جهت زمون این فرضیه از روش همبستگی پیرسون استفاده کرد. 

  سازگاریو  سبک های فرزند پروریهمبستگی بین 7-7 جدول

 

 

 

خطای شود که سطح معنی داری آزمون از سطح ( آمده است. مشاهده می8-7نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول شماره )

سهل گیر ( با  سازگاری -مستبد –)دمکراتیک  یعنی اینکه بین سبک های فرزند پروری ( > 10/1P)باشد کوچکتر می 10/1

 گردد.دانش اموزان رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه اول تأیید می

 7 8 7 متغیرها

     -176/1** . مستبد7

     7 1./189 ** .دمکراتیک8

    7  117/1 ** . سهل گیر7

       

**                                    17/1>P  *     10/1> P 
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با خودادراکی در بین دانش آموزان دختر  سهل گیر( -مستبد-سبک های  فرزند پروری )دمکراتیک: بین  آزمون فرضیه دوم

 جهت آزمون این فرضیه از روش همبستگی پیرسون استفاده کرد.  رابطه وجود دارد.

 کیخودادراو  سبک های فرزند پروریهمبستگی بین : 8-7 جدول

 

 

 

 

شود که سطح معنی داری آزمون از سطح خطای ( آمده است. مشاهده می7-9نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول شماره )

( با  سهل گیر-مستبد-دمکراتیک) یعنی اینکه بین سبک های فرزند پروری ( >10/1P-value=sig)باشد کوچکتر می 10/1

شود.  در نتیجه فرضیه درصد رد می 40خودادراکی دانش اموزان رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه عدم وجود رابطه با اطمینان 

 گردد.دوم تأیید می

 : سبک های فرزند پروری قادر به پیش بینی سازگاری دانش آموزان می باشند.  آزمون فرضیه سوم

 ی این فرضیه از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید.جهت بررس

 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه سبک های فرزند پروری و سازگاری  7-7 جدول

 Tسطح معنی داری  F B Tسطح معنی داری  R R8 F متغیرهای پیش بینی

 دمکراتیک

 مستبد

 سهل گیر

 

677/1 717/1 77/87 1117/1 

177/7 

817/1 

176/1 

78/76 

019/1 

97/7- 

 

111/1 

118/1 

704/1 
 

 

همانطور که مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای پیش بینی )سبک های فرزند پروری( و متغیر مالک ) 

باشد بدین معنی که سبک های فرزندپروری می r=  71/1می باشد که ضریب تعیین آن برابر با  r=  677/1سازگاری ( برابر با 

 درصد از تغییرات سازگاری را پیش بینی نمایند. 71است قادر 

 7 8 7 متغیرها

     -116/1** . مستبد7

   7 1./111 ** . دمکراتیک8

  7  111/1 ** . سهل گیر7

     

**                                       17/1>P  *     10/1> P 
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معنی دار می باشد پس می توان نتیجه  111/1می باشد و در سطح  F=  77/87برابر با  Fهمچنین با توجه به اینکه مقدار 

رین قدرت تگرفت که سبک های فرزند پروری قادر به پیش بینی سازگاری می باشند. در این میان سبک دمکراتیک دارای بیش

 پیش بینی و سبک دیکتاتوری دارای کمترین قدرت پیش بینی می باشد.

 

 نتایج آنالیز واریانس  ANOVA(: 6-9جدول )

 

 

کمتر از  Sig( ، این موضوع که آیا واقعا این الگو برازنده داده هاست، آزمون شده است.اگر در جدول 6-9با توجه به جدول)

درصد کمتر است نشان  0درصد باشد نشانه این است که الگو مناسب و برازنده داده هاست. و از آنجا که سطح معنی داری از  0

است که نشان دهنده پیش بینی و رابطه خطی  10/1یعنی سطح معنی داری کمتر از  Sigدهنده برازش الگو می باشد. )مقدار 

 بین متغیر هاست(.

  سبک های فرزند پروری یونیرگرس ریتاث بی: ضرا( 2-9)جدول 

ضرایب تاثیر رگرسیونی  مدل

 استاندارد نشده

ضرایب تاثیر 

رگرسیونی 

 استاندارد شده

t si g 

B St d. 

Error 

Bet a 

عرض از  7

 مبدا

7.172 .741  0.797 .111 

 111. 78.418 664. 106. 181. سازگاری

 

ضیه رضرایب تاثیر رگرسیونی استاندارد نشده، ضرایب مربوط به مدل رگرسیونی برآورده شده می باشند که در این ف

 :عبارت است از 

  سبک های فرزند پروری = 172/7 + 181/1سازگاری( )

درجه  مجموع مجذورات مدل

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F Si g 

مجموع 

 رگرسیون

94.779 7 94.779 77/87 111/1 

 840. 714 61.110 مجموع باقیمانده

  721 714.224 کل
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 : سبک های فرزند پروری قادر به پیش بینی خودادراکی دانش آموزان می باشند. آزمون فرضیه چهارم

نتایج  6-9بررسی این فرضیه نیز از آزمون آماری تحلیل رگرسیون چندگانه با روش همزمان استفاده گردید جدول شماره  جهت

 رگرسیون را نشان می دهد.

 : تحلیل رگرسیون چندگانه بین سبک های فرزندپروری و خودادراکی 9-7 جدول

 Tسطح معنی داری  R R8 F P B T متغیرهای پیش بینی

 مستبد

 دمکراتیک

 سهل گیر

 

 

072/1 

 

862/1 

 

29/2 

 

1117/1 

149/1- 

474/8 

641/1 
 

992/1- 

188/1 

4/7 
 

60/1 

1117/1 

104/1 
 

 

همانگونه که در جدول فوق نشان داده شده است ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای پیش بینی )سبک های فرزند 

شده است که نشان   = 862/1rبدست آمده و ضریب تعیین آن   = r 072/1پروری( و متغیر مالک ) خودادراکی ( برابر با 

درصد از تغییرات متغیر خودادراکی را پیش بینی  81روری( قادرند دهنده این است که متغیرهای پیش بین )سبک های فرزند پ

معنی دار است پس نتیجه می گیریم که  P/00010باشد و در سطح می  = 29/2Fبرابر با  Fنمایند. همچنین چون مقدار 

بیشترین قدرت پیش یبنی ) سبک های فرزند پروری  قادر به پیش بینی خودادراکی می باشند. سبک دمکراتیک دارای 

474/8B=  ،و سبک دیکتاتوری دارای کمترین قدرت پیش بینی است ) 

 نتایج آنالیز واریانس  ANOVA(: 6-9جدول )

 

کمتر از  Sig( ، این موضوع که آیا واقعا این الگو برازنده داده هاست، آزمون شده است.اگر در جدول 6-9با توجه به جدول)

درصد کمتر است نشان  0درصد باشد نشانه این است که الگو مناسب و برازنده داده هاست. و از آنجا که سطح معنی داری از  0

درجه  مجموع مجذورات مدل

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F Si g 

مجموع 

 رگرسیون

04.779 7 87.719 77/87 111/1 

 840. 714 09.887 مجموع باقیمانده

  721 44.724 کل
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است که نشان دهنده پیش بینی و رابطه خطی  10/1یعنی سطح معنی داری کمتر از  Sigدهنده برازش الگو می باشد. )مقدار 

 بین متغیر هاست(.

  سبک های فرزند پروری یونیرگرس ریتاث بی: ضرا (2-9)جدول 

ضرایب تاثیر رگرسیونی  مدل

 استاندارد نشده

ضرایب تاثیر 

رگرسیونی 

 استاندارد شده

t si g 

B St d. 

Error 

Bet a 

عرض از  7

 مبدا

7.178 .741  0.797 .111 

خود 

 ادراکی

.680 .106 .664 78.418 .111 

 

ضرایب تاثیر رگرسیونی استاندارد نشده، ضرایب مربوط به مدل رگرسیونی برآورده شده می باشند که در این فرضیه عبارت 

 :است از 

  سبک های فرزند پروری =7.178 + 6801.خودادراکی( )

 

 بحث ونتيجه گيري

 ها با نتایج تحقیقاتی که توسطاین یافته رابطه معناداری وجود دارد .سبک فرزندپروری و خودادراکی نتایج نشان داد بین 

(، همسو بودند انها نیز نتایج مشابهی را 7748(، سهرابی و حسنی )8118( هارت و رایزلی )7727(، پورعبدی )7721هواسی )

 گزارش نمودند.

ها با نتایج یافته این درصد از تغییرات سازگاری را پیش بینی نمایند. 71نتایج نشان داد سبک های فرزندپروری قادر است 

(، همسو بودند انها 7748(، سهرابی و حسنی )8118( هارت و رایزلی )7727(، پورعبدی )7721تحقیقاتی که  توسط هواسی )

 نیز نتایج مشابهی را گزارش نمودند.

ودند و بهای فرزند پروری سهل گیر که از مولفه-مستبد-در بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل )پیش بینی( دمکراتیک

متغیر  های وابسته )مالک( سازگاری ,خودادراکی مشخص شد که سبک فرزند پروری دموکراتیک و دیکتاتوری به طور معناداری 

توانند متغیر مالک را پیش بینی کنندنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می
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رزندی پروری دموکراتیک با بیشترین مقدار پیش بینی می باشد که والدینشان را به داشتن دهد که در این میان رابطه فمی

 کردند.، آزاد گذار و سهل انگار ادراک میسهل گیرهای فرزند پروری دیکتاتوری، شیوه

و معنا  یمدر بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری دمکراتیک با سازگاری و خودادراکی مشخص شد که این دو رابطه مستق

های سبک دمکراتیک فرزندان در سبک های فرزند پروری باالتر و بیشتر، نمره دارند که این بدان معناست که هرچه نمره

یر شود.در تحلیل رابطه بین متغباشند که این یافته توسط تحقیقات متعددی حمایت میسازگاری دانش آموزی نیز باالتر می

یر های وابسته )مالک( سازگاری و خودادراکی هیچ گونه رابطه ای مشاهده نشده و این بدان و متغ سهل گیرسبک فرزند پروری 

ای هتواند  این متغیر ها را پیش بینی کند. این یافته همسو و هم جهت با یافتهنمی سهل گیرمعناست که متغیر فرزند پروری 

طبقه اجتماعی ا اقتصادی و سطح تحصیالت والین باشد پیشین نیست و دلیل آن ممکن است همگن بودن افراد نمونه از لحاظ 

و با توجه به نمونه گیری در یک منطقه محدود ممکن است یکسان بودن طبقه اجتماعی و فرهنگی والدین آنها در نوع رفتارهایی 

 شود واریانس ایجاد نکرده باشد.می سهل گیرکه مربوط به مولفه 

توان گفت که در بررسی نتایج تحقیق حاضر مشخص شد که بین ادراک دانش با دقت و تامل در نتایج کلی تحقیق می

آموزان از سبک های فرزند پروری با سازگاری و خود ادراکی رابطه معناداری وجود دارد. که نتایج عمده این مطالعه نشان داد 

بیشتری داشتند و شیوه فرزند پروری فرزندانی که والدین خود را به شیوه دموکراتیک ادراک و تشخیص داده بودند، سازگاری 

 نتوانست متغیرهای مالک را پیش بینی کند و روابط بین این دو متغیر معنا دار نبود. سهل گیر

 

 منابع فارسي

 (، روان شناسی بلوغ و نوجوانی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.7729آقا محمدیان، حمیدرضا و مهران حسینی. )

 .انتشارات رشدتهران: . (7720شکرکن ) حسین یهترجم. شناسی اجتماعیروان(. 7447) الیوتارونسون، 

 (. مشکالت کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات رشد و توسعه.7720اکبری، ابوالقاسم )

ن بررسی ارتباط بین نگرش به شیوه های فرزندپروری مادر و ادراک فرزند از آن شیوه ها با مکا» (، 7727پورعبدی، محمد )

پایان نامه کارشناسی ارشد، ) چاپ نشده(، تهران، دانشگاه « کنترل وخودپنداره دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهر تهران.

 تربیت معلم.
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، «های نوین تربیتیی اندیشهآموزان. مجلهی هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانشبررسی رابطه(. »7720بشارت، محمدعلی )

 .17-29، 9و  7(، 8)

بررسی (. »7721نژاد، انوشیروان و خفری، ثریا )زاده طباطبایی، کاظم، خداپناهی، محدکریم، کاظمپورشهریار، حسین، رسول

 .41 -716، 7(، 8، )«ی علوم رفتاریهای شخصیتی نوجوانان. مجلهی بین سطوح سازگاری و رگهرابطه

-های اجتماعی دانشهای اجتماعی در کاهش ناسازگاریآموزش مهارتتأثیر (. »7711ییالق، منیجه )ثابتی، فهیمه و شهنی

 .7 -76، 9و  7، «شناسینتربیتی و روای علومآموزان پسر ناسازگار دبستانی اهواز. مجله

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با بلوغ اجتماعی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر »(، 7710رضایی، محمد. )

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، ) چاپ نشده(، تهران، دانشگاه تربیت معلم.«رانته

ی ابوالفضل ترجمه« آموزان دبیرستانی.ی سازگاری دانشراهنمای پرسشنامه(. »7447سینها، ای، کی. بی و سینگ، آر. بی )

 ی روان تجهیز سینا.(. تهران: مؤسسه7711کرمی )

 شناسی شخصیت. تهران: انتشارات رشد.ها در رواننظریه ها و(. مکتب7729شاملو، سعید )

 رد عادی و نابینا ، ناشنوا پسر و دختر آموزان دانش ادراکی خود متفاوت ابعاد ای مقایسه بررسی» (.7727)،سهیال شهسواری

  .7727، شیراز دانشگاه - ارشد کارشناسیپایان نامه  .«اصفهان شهر راهنمایی مقطع

شناسی شخصیت )نظریه، تحقیق، کاربرد(. تهران: انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت (. روان7712) فراهانی، محمدنقی

 معلم.

(. تهران: انتشارات 7722اهلل پورافکاری )ی نصرتپزشکی. ترجمهی روان(. خالصه8117کاپالن، هارولد و سادوک، بنجامین )

 شهر آب.

اثربخشی آموزش کنترل استرس در کاهش (. »7726صیادلو، سعید و محمدی، محمدرضا )کاویانی، حسین، پورناصح، مهرانگیز، 

 .67-62، 79، «های علوم شناختیی تازهکنندگان در کالس کنکور. مجلهاضطراب و افسردگی شرکت

ی صلنامهعوامل مؤثر بر استرس شهروندان تهرانی. ف(. »7729کرمی، فاطمه، دغاقله، عقیل و حیدری زهراپور، معصومه )

 .91 -09، 7(، 7، )«تحقیقات علوم اجتماعی ایران
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رابطه شیوه های فرزندپروری با سالمت روانی و هماهنگی ». (7714مهرابی زاده هنرمند، مهناز، بهمن نجاریان و شهناز بحرینی )

 .77، «مجله روان شناسی .مؤلفه ای خودپنداشت

زندپروری در خانواده های دارای نوجوانان معتاد و خانواده های دارای بررسی و مقایسه روشهای فر» .(7721هواسی، ناهید)

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، ) چاپ نشده(، تهران، دانشگاه الزهرا.«نوجوانان عادی

 .. آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش(7724)ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز 

بررسی شیوه های فرزندپروری والدین و رابطه آن با شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دختر و ». (7727هیبتی،خلیل. )

 پایان نامه کارشناسی ارشد، ) چاپ نشده(، دانشگاه شیراز.«. پسر

رات (. تهران: انتشا7727ی محمدجعفر مصفا )(. عصبیت و رشد آدمی: تالش در باز یافتن خود. ترجمه7401هورنای، کارن )

 بهجت.
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