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هاي دلبستگی پدر و مادر با سازگاري هیجانی، رفتاري و اجتماعی در  ي سبک رابطه
 دانشجویان غیربومی سال اول

  
  2سمانه مرادي ،1دکتر شهرام واحدي*

  

 خالصه
اي از  هاي دلبستگی پدر و مادر با کفایت اجتماعی و سازگاري اجتماعی هیجانی در نمونه سبک ي ههدف پژوهش حاضر بررسی رابط :مقدمه

  . دانشجویان شهرستانی سال اول دانشگاه تبریز بود
هـاي دلبسـتگی بزرگسـاالن و     مقیـاس ) پسـر  91دختـر،   91(دانشجو  182ی مقطعی، تعداد از نوع همبستگ یفیپژوهش توص نیا در :کار روش
  .انجام شد هش تحلیل رگرسیون چندگانها با رو تحلیل داده. هاي سازگاري اجتماعی هیجانی وکفایت اجتماعی را تکمیل کردند نامه پرسش
هیجـانی   اجتمـاعی  و سـازگاري ) ارتبـاط  اعتمـاد و  ي لفـه وم( هـاي دلبسـتگی مثبـت پـدر و مـادر      نتایج پژوهش بین سبکبر اساس  :ها یافته

و ) اعتنـایی هیجـانی   بـی  ي لفـه وم( هاي دلبسـتگی منفـی پـدر و مـادر     اما بین سبک )>001/0P( داري وجود دارد یمثبت معن ي دانشجویان رابطه
هـاي دلبسـتگی مثبـت پـدر و مـادر  وکفایـت اجتمـاعی         چنین بـین سـبک   هم. داري مشاهده شد یمنفی معن ي هیجانی رابطه سازگاري اجتماعی

تمـاد پـدر   اعتنایی هیجانی مادر و اع هاي بی بین، زیر مقیاس از بین متغیرهاي پیش و )>001/0P( داري وجود دارد یمثبت معن ي دانشجویان رابطه
درصـد   11اعتماد مادر به تنهایی  ي لفهوماین،  عالوه بر. بینی نمایند توانند تغییرات مربوط به سازگاري هیجانی و اجتماعی دانشجویان را پیش می

  .)>001/0P( واریانس مشترك کفایت اجتماعی دانشجویان را تبیین نمود
  .کند و کفایت اجتماعی دانشجویان ایفا می) اجتماعی، رفتاري و هیجانی(ف سازگاري دلبستگی والدین نقش بارزي در ابعاد مختل :گیري نتیجه
  هاي دلبستگی، کفایت اجتماعی  سازگاري اجتماعی هیجانی، سبک ،دانشجویان: ديیکل هاي واژه

  
مقدمه

سـازي و سـنجش    اي اسـت کـه بـراي مفهـوم     شیوه12دلبستگی 1
2کـه کـاترل   به طوري. رود کار میه کیفیت روابط دوگانه ب

در   3
این زمینه معتقد است ویژگی بارز دلبستگی پیونـد عـاطفی بـین    

 دهـد  شناختی را رشد می دو فرد است که یک حس ایمنی روان
طـور گسـترده بررسـی شـده     ه کـودك بـ  و دلبستگی مادر . )1(

  ایـن اســت کـه کیفیـت دلبســتگی،    بـر  رایــج  ي اسـت و عقیـده  
  ات دراز مــدت دارد بـر بسـیاري از ابعـاد زنـدگی کودکـان اثـر      

 با این وجود میـزان دلبسـتگی بـه مـادر، پـدر و دوسـتان      ). 4-2(
                                                

 شناسی علوم تربیتی و روان ي تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده ایران،  :مولف مسئول*
                  vahedi117@ yahoo.com 0411-33902078: نلفن تماس

    20/5/1388 :تاریخ تایید                                2/2/1388   :تاریخ وصول
  دانشگاه تبریزشناسی  و روانتربیتی علوم  ي ، دانشکدهشناسی ار روانیاستاد 1
ي علـوم تربیتـی و    ، دانشـکده ریـزي درسـی   دانشجوي کارشناسی ارشـد برنامـه  2

  شناسی دانشگاه تبریز روان
           

1Attachment 
2Cotterel   

جــوانی کــه  صــمیمی در اواخــر کــودکی و اوایــل نوجــوانی و
کامال بررسی نشـده اسـت    دهد سازگاري را تحت تاثیر قرار می

 معمـوال  ).5(شـود   و اطالعات کمتري در مورد آن مشاهده مـی 
در  وبه والدین و دوستان، هـر د عقیده بر این است که دلبستگی 

اکثـر  . کننـد  سازگاري کلی نوجوانان نقـش مهمـی را ایفـا مـی    
تحقیقاتی که روابط دلبستگی و سازگاري نوجـوانی را بررسـی   

در پاسـخ،  ). 6(انـد   ی نـاتوان بـوده  علّ ي ند از ترسیم رابطها هکرد
دویلـی و مــارکیویکز یــک تحقیـق طــولی در مــورد دلبســتگی   

هـا دلبسـتگی    آن. ت آن بر سازگاري انجام دادنـد والدین و اثرا
سـالگی و ابعـاد    13مشاهده شده بین والدین و نوجوانان در سن 

هـاي افسـردگی،    ماننـد نشـانه  (سالگی  15مختلف سازگاري در 
ه را انـدازه گرفتنـد و نتـایج بـ    ) اعتماد به نفس و نمرات درسـی 

بـا   دست آمده نشان داده است که دلبستگی ایمن بـدون تردیـد  
3نفـس  ، عـزت دزا سازگاري با توجه به سطوح مشکالت درون

و  4
                                                
3Self- esteem 
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  دکتر شهرام واحدي و همکاران                            هاي دلبستگی پدر و مادر با سازگاري هیجانی، رفتاري و اجتماعی ي سبک رابطه

چنین  ،این بر بنا. )6( داردرابطه  ،پیشرفت تحصیلی دو سال بعد
شود که دلبسـتگی والـدین بـر سـازگاري نوجـوانی       استنباط می

خصوصـی کـه در آن روابـط    ه ي ب با این حال شیوه. ثر استوم
 مـوثر ازگاري نوجـوان  گوناگون دلبستگی بر ابعاد مختلفی از س

شـود کـه در    وال مطرح میئساین حال . باشد روشن نشده است
اوایل نوجوانی و جوانی، روابط دلبستگی پدر و مادر به صورت 
ــازگاري        ــر میــزان س ــا ترکیبــی چــه تــاثیري ب ــه و ی   جداگان

  دارد؟ فرزندان
گیـري   هاي پـیش  تواند به تدوین برنامه وال میئپاسخ به این س

زایش سازگاري نوجوانان در معـرض خطـر کمـک    به منظور اف
درك و فهم اثـرات نسـبی کیفیـت دلبسـتگی بـه والـدین       . کند
ایـن   زیرا. و آموزشی مفید باشد بالینیهاي  تواند در موقعیت می

روابـط دلبسـتگی در افـزایش سـازگاري     امکان وجود دارد که 
  . باشد تاثیرگذاردانشجویان در ابعاد مختلف 

کـه روابـط دلبسـتگی    اند قیقـات نشـان داده  عالوه بر ایـن، تح 
کودکــان و نوجوانـان اثرگــذار   1والـدین بـر کفایــت اجتمـاعی   

ماننـد حـل   مفهوم کفایت اجتمـاعی از عناصـر متعـددي    . است
بـه   .تشـکیل شـده اسـت   مسئله، حل تعارض و اعتماد بـه نفـس   

کفایـت اجتمـاعی را بـه عنـوان      2عنوان مثال رابین و رزکراسنر
به اهداف مشخص در تعامل اجتمـاعی و حفـظ   توانایی رسیدن 

هـاي مختلـف    ي اجتماعی با دیگران در طی زمان و مکان رابطه
همکــاران بــراي ســنجش  کراســنر وزر. )7( انــد تعریــف کــرده

ها را مـورد مشـاهده قـرار     ساله، آن 4کفایت اجتماعی کودکان 
اجتمــاعی و کیفیــت تعهــد  ي هــاي حــل مســئله و مهــارت هداد

ا را ارزیابی نمودند و دریافتند که دلبستگی ایمنی ه اجتماعی آن
 وي مثبـت دارد   اجتماعی رابطـه کفایت مادرانه تنها با بعد تعهد 
روابط دلبستگی ایمن در ایجاد اعتمـاد   هبه این نتیجه رسیدند ک

هاي ناآشنایی اجتمـاعی کمـک    کودکان جهت کشف موقعیت
تمـاعی را  سـایر مطالعـات سـایر ابعـاد کفایـت اج     ). 8(کنـد   مـی 

 ي مثبـت  وجـود رابطـه  و به نتایج مشابهی مبنی بر  هدنموبررسی 
  کــــودك و کفایــــت اجتمــــاعی -بــــین دلبســــتگی مــــادر

  ). 10،9،5(دست یافتند 
                                                
1Social Competence 
2Rose Krasner 

  انهمکارو  3اشنایدرتوسط  فرا تحلیلی که اخیرا در این زمینه
  دهـد کـه بـین کیفیـت دلبسـتگی       انجام گرفتـه اسـت نشـان مـی    

  ایـن  . تمـاعی رابطـه وجـود دارد   کـودك و سـازگاري اج  -مادر
بـین   ي گرفـت کـه رابطـه    نوع مطالعه را در بر می 630فرا تحلیل

 با همسـاالن را بررسـی نمـوده    ارتباطکودك و –دلبستگی مادر
مثبـت بـا    ي گزارش کردند که بـین دلبسـتگی ایمـن و روابـط    و

و  4میزان پرخاشـگري . داري وجود دارد معنی ي همساالن رابطه
ــار ضــداجتما ، شــاخص خــوبی از ي مــذکور عی در مطالعــهرفت

به طوري که تحقیقـات نشـان   . )11( بودندناسازگاري اجتماعی 
داده است سطوح پرخاشگري در مراحل گوناگون کودکی بین 

رفتار اجتماعی یک متغیر ). 12(ثابت است  طبیعیهاي  جمعیت
 بــین قــوي در مــورد ناســازگاري دوران بزرگســالی اســت پــیش

کودکان و نوجوانـان و   ي ین بین رفتار پرخاشگرانها بر بنا). 13(
به همین نحـو،   . کودك رابطه وجود دارد -دلبستگی ایمن مادر

دلبســتگی و ســطح پرخاشــگري را در میــان  همکــارانو  5لیبــل
 ترکـه سـطوح بـاال    نـد نتیجـه گرفت  و هها بررسی کـرد  دبیرستانی

د رپرخاشـگري رابطـه دا   تـر  دلبستگی والدینی با سـطوح پـایین  
دلبستگی و رفتار   8، مییوس7دکویک ،6، نومبر این عالوه. )14(

نفـري از نوجوانـان     400 ي رفتار ضداجتماعی را در یک نمونه
هلند بررسی کردند و دریافتند کـه دلبسـتگی مادرانـه بـه     کشور 

 ي هداري بـا رفتـار ضـداجتماعی خـود گـزارش شـد       طور معنـی 
ــان رابطــه ــق راس تح ،در عــوض. )15( ي منفــی دارد نوجوان قی

پرخاشـگري   و سبک دلبستگیبین ي  رابطه همکارانکراسنر و 
داري بــین  معنـی  ي هـا رابطـه   بـا ایـن کـه آن   . )8( کـرد را تاییـد  

هـا   دلبستگی و پرخاشگري کودك پیدا نکردند، امـا ایـن یافتـه   
  .شناختی بهتر تبیین شود ممکن است با تغییر روش

ط دلبسـتگی  از سوي دیگر، تحقیقات از این عقیده کـه روابـ  
کودك با سازگاري هیجـانی میـان کودکـان و نوجوانـان     -والد

و  9به ویـژه آرمسـدن  ). 1،16،17( کنند مرتبط است حمایت می
                                                
 
3Schnider  
4aggression 
5Laible 
6Noom 
7Dekovic 
8Meeus 
9Armsden 
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در ایـن زمینـه دریافتنـد کـه دلبسـتگی والـدینی بـا         1گرینبرگ

ي ا اعتنایی در نمونـه  نمرات افسردگی، اضطراب، آزردگی و بی
ـ    همین. )18( ي منفی دارد از جوانان رابطه و  ومطـور تحقیقـات ن

نشانگر این است  همکارانرابین و  ،انهمکارو  2آلنهمکاران، 
ي  است که دلبستگی ایمن با مشکالت درونـی نوجوانـان رابطـه   

اگرچه تعدادي از تحقیقـات از ایـن   . )15،19،20( کمتري دارد
کـودك بـا کـنش    -د کـه دلبسـتگی پـدر   نکن عقیده حمایت می

، بـا ایـن حـال    )5،7،9،21(رد اجتماعی نوجوانـان همبسـتگی دا  
  ). 16،22(کنند  ها از این امر حمایت نمی سایر پژوهش

هـاي متناقضـی کـه در ایـن زمینـه بـه چشـم         با توجه بـه یافتـه  
چنـین بـه دلیـل جـدایی و فشـارهاي روانـی کـه         خورد و هم می

هاي اول ورود بـه دانشـگاه تجربـه     بسیاري از دانشجویان در ماه
ي حاضـر شناسـایی سـهم جداگانـه و      کننـد، هـدف مطالعـه    می

بینـی سـازگاري    هـاي والـدین در پـیش    ترکیبی نقش دلبسـتگی 
  . دانشجویان تازه وارد در ابعاد عاطفی هیجانی و رفتاري بود

  
 کار روش

به اهـداف، فرضـیه و ماهیـت مطالعـه، روش تحقیـق       هبا توج
حاضـر توصــیفی و از نــوع همبســتگی اســت زیــرا در پــژوهش  

هـاي دلبسـتگی    سـبک (بـین   ن متغیرهـاي پـیش  حاضر ارتباط بی
ــدین ــورد ) ســازگاري دانشــجویان(و متغیرهــاي مــالك ) وال م

ي آماري این پـژوهش را دانشـجویان    جامعه. مطالعه قرارگرفت
هـاي دانشـگاه    مجرد شهرستانی ساکن در خوابگاه دجدیدالورو
روش . نـد ادد تشـکیل مـی   1387سال اول تحصیلی  تبریز در نیم

بـا اسـتفاده از   . به صورت در دسـترس بـوده اسـت    گیري، نمونه
  نفـــر 182تعـــداد  N>50+8M  3فرمـــول تاباکنیـــک و فیـــدل

از بین دانشـجویان مقطـع کارشناسـی تـرم     ) پسر 91دختر و 91(
 پرسشــگران پــس از تشــریح اهــداف. )23( اول انتخــاب شــدند

ــودنی  ــژوهش از آزم ــرم     پ ــدا ف ــه ابت ــد ک ــا درخواســت کردن ه
. نمایند مطالعهنامه به دقت  ي اول پرسش گهنامه را در بر رضایت

ــت شــرکت در     ــورت عالقمنــدي جه ــپس در ص تحقیــق،  س
  سازگاري، دلبستگی والدین و اجتماعی کفایت هاي نامه پرسش

                                                
1Greenberg 
2Allen 
3Tabachnick and Fidell  

و بـه   نمـوده ظرف یک هفته در خوابگـاه تکمیـل   را  نوجوان
  .دادندپرسشگران تحویل 
ــق ــزار تحقی ــدین  نامــه پرســش: اب  :)4IPPA(ي دلبســتگی وال

  50ي دلبسـتگی پـدر و مـادر از    نامه پرسش ي ي تغییر یافته نسخه
ــه 25( گویــه تشــکیل شــده اســت کــه ) بــراي هــر مقیــاس گوی
هـا را   هاي عاطفی، شناختی و رفتـاري دلبسـتگی آزمـودنی    جنبه

ي مـذکور   نامـه  پرسـش . )18( کنـد  نسبت به والدین ارزیابی مـی 
ابـل، کیفیـت   اعتمـاد متق (براي بررسی ابعاد گوناگون دلبستگی 

خـرده  ). 18( تنظـیم شـده اسـت   ) 5اعتنایی هیجـانی  بی ارتباط و
در  ن، احساس امنیـت پاسـخگویا  گویه 10با  اعتماد هاي مقیاس

    ،هــا ین نســبت بــه نیازهــاي هیجــانی آنمیــزان پاســخدهی والــد
کمیـت و کیفیـت ارتبـاط کالمـی و     گویه،  9با  "ارتباطی "بعد

ــاس ــی خــرده مقی ــایی هیجــانی ب ــا اعتن ــ 6 ب احساســات  ،الئوس
داشتن نمرات باال در هر . دنسنج و انزوا را می اعتنایی هیجانی بی

اعتبـار سـازه و   . باشـد  ي دلبستگی ایمـن مـی   مقیاس نشان دهنده
 یهمبستگی بـا ابزارهـای   ي این ابزار از طریق محاسبه  یگرای هم

مانند تعارض، حمایت و همبستگی خانواده، بهزیسـتی درونـی،   
اضـطراب، رویـدادهاي زنـدگی     ندگی، افسردگیرضایت از ز

مطالعات انجام یافتـه ضـرایب پایـایی ایـن     . یید شده استات... و
  و91/0تــا  68/0نامــه را بــا اســتفاده از آلفــاي کرونبــاخ  پرســش

برآورد  93/0 را هفته 3پایایی آزمون و آزمون مجدد در عرض 
در یــک  بـا اسـتفاده از روش آزمـون و آزمـون مجـدد     . کردنـد 
ــه 2زمــانی  ي فاصــله ــایی ضــریباي  هفت  89/0الــی  83/0 را پای

ضـریب همبسـتگی    ، گویه 32مورد از  7به جز . محاسبه نمودند
ی ابـزار  یمیـزان پایـا   ).18( شد برآورد 4/0ها باالي  گویه ي همه

بعـد از  . این پژوهش توسط محقـق بررسـی شـد    ترجمه شده در
نامـه بـا    پرسـش  یید روایی صوري و محتوایی، پایـایی درونـی  ات

مادر بـه   و هاي دلبستگی پدر روش آلفاي کرونباخ براي مقیاس
  .دست آمده ب 85/0و  83/0ترتیب 
نامه  این پرسش :)6RAAI( سازگاري نوجوان ي نامه پرسش

مذکور یک  ي نامه پرسش ).24(تنظیم شده است  زرینالد توسط
گویه است که براي ارزیابی  32 با دهی خود گزارشابزار 

                                                
4 Inventory of  Parent and  Peer Attachment (IPPA) 
5Emotional Alienation  
6 Reynolds Adolescent Adjustment Inventory 
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  دکتر شهرام واحدي و همکاران                            هاي دلبستگی پدر و مادر با سازگاري هیجانی، رفتاري و اجتماعی ي سبک رابطه

 .شود استفاده می شناختی نوجوانان زگاري کلی روانسا
رفتار  مقیاس ي مذکور داراي چهار خرده نامه پرسش

یعنی  تنش هیجانی و خودمثبت کنترل خشم، اجتماعی، ضد
ثبات درونی  زرینالد. است نفس و اجتماعی بودن  عزت
 ضریب و) 25( گزارش کرد 92/0 تا 71/0 بینرا   RAAIبراي

در یک  ستفاده از روش آزمون و آزمون مجددبا اآن  پایایی
). 21(شده است محاسبه  89/0الی  83/0هفته  2ي زمانی فاصله

ضمن بررسی و تایید روایی صوري و محتوایی فرم ترجمه 
نظران، آلفاي کرونباخ  صاحب این مقیاس توسط ي شده

برآورد شد که نشانگر همسانی درونی باالي  85/0سئواالت 
  . مقیاس است

 :)1ICQ-R(ي کفایت اجتماعی  تجدید نظر شده ي نامه سشپر
  و شامل )25( تدوین گردید 2بورمستر توسط نامه این پرسش

 حل تعارض، آغازگر روابط،( فرعیمقیاس  چهار با  گویه 40
براي ارزیابی کفایت  است که )عاطفی  خودافشایی و حمایت

 در بزارااین  از. طراحی شده استو جوانان اجتماعی نوجوانان 
 .شده استساله و بزرگساالن استفاده  11کودکان  ي جامعه

در را آزمون این مقیاس  چهار براي پایایی بورمستر ضرایب
. )25( برآورد کرد 89/0الی 69/0 بین  چهار هفته ي زمانی فاصله

روایی  .دست آمده ب 87/0و  76/0بینهمسانی درونی نیز ضریب 
ن ابزار مورد تایید اساتید قرار ي فارسی ای و محتواي نسخه وريص

با استفاده از آن این پژوهش، ضریب پایایی گرفته است و در 
  .محاسبه گردید 85/0روش آلفاي کرونباخ 

 پس از انجام مطالعات مقدماتی براي آزمون روایی و پایایی
 و ها گردآوري نامه ابزارها، اطالعات مورد نظر از طریق پرسش

    SPSSا استفاده از نرم افزار آماريهاي به دست آمده ب داده
  تحلیلیو) میانگین و انحراف معیار(دو سطح توصیفی  در 17ي  نسخه

) گام به گام ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش(
  .تحلیل شدند

  نتایج
  هاي پژوهش، در تري از یافته تصویر روشن  ي هیارا منظور   به

ه متغیرهاي پژوهش بههاي توصیفی مربوط ب یافته) 1(جدول 
                                                
1Inventory Competence Questionnaire- Revised   
2Buhrmester  

   .صورت کلی و به تفکیک جنسیت آورده شده است 
ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش آورده ) 2( در جدول
دهند،  جدول نشان میاین هاي  گونه که یافته همان. شده است
پدر و مادر با ) اعتماد و ارتباط(هاي دلبستگی مثبت  بین سبک

اجتماعی، خشم،  ضدرفتارهاي (هاي سازگاري  خرده مقیاس
مثبتی وجود دارد  ي رابطه) منفی آشفتگی هیجانی و خود

)05/0<P(. هاي دلبستگی منفی والدین  چنین بین سبک هم
 ي و سازگاري اجتماعی رابطه) اعتنایی هیجانی بی ي لفهوم(

  ). >05/0P( داري وجود دارد یمنفی معن
عی دیگر این است که بین کفایت اجتما  قابل توجه ي نکته

مثبتی  ي رابطه اعتماد پدردانشجویان و دلبستگی مثبت مادر و 
ري اد یمنفی معن ي وجود دارد، اما بین آن و خود منفی رابطه

  .مشاهده گردید
هاي پژوهش از روش آماري  به منظور بررسی فرضیه

در این . استفاده گردید گام به گام ي رگرسیون چند متغیره
 تگی پدر و مادر به عنوانروش متغیرهاي خرده مقیاس دلبس

بین و سازگاري اجتماعی، هیجانی و رفتاري به  متغیرهاي  پیش
در این روش، . عنوان متغیر مالك مورد بررسی قرار گرفتند

شان با متغیر مالك  بین با توجه به شدت ارتباط متغیرهاي پیش
به ترتیب وارد معادله شده ) ترین ارتباط ترین تا ضعیف از قوي(

داري در افزایش دقت  یبین که سهم معن هاي پیشو متغیر
   .اند اند، وارد معادله نشده بینی متغیر مالك نداشته پیش

 .ه گردیده استیارا) 3(دست آمده در جدول ه نتایج ب
بینی کنندگی باالي  توانایی پیشي  جدول نشان دهندههاي  یافته

 ثر بر سازگاري دانشجویان در بینواعتماد پدر از عوامل م
  .باشد تمامی متغیرهاي مستقل می

تـوان بیـان داشـت کـه      یک، مـی  ي هاي مرحله با توجه به داده
تصـحیح   و ضـریب تبیـین   R=35/0 ضریب همبستگی چندگانه

. اسـت  دار معنـی  P=001/0احتمـال   در سـطح  ∆2R=12/0 شده
درصـد   12/0 اعتمـاد پـدر بـه تنهـایی     ي هلفـ وبه عبارت دیگر، م

   .کند را تبیین میواریانس مشترك سازگاري 
 ،P=001/0داري  دوم، حــاکی ازسـطح معنــی  ي نتـایج مرحلـه  

ــه   ــتگی چندگانـ ــریب همبسـ ــین  R=48/0 ضـ ــریب تبیـ   و ضـ
23/0=2R است.  
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 223- 232، صفحه )43پیاپی( 3، شماره یازدهمسال  ،1388 پاییز                                    علمی پژوهشی اصول بهداشت روانیي  مجله

  
  هاي دلبستگی پدر و مادر با سازگاري وکفایت اجتماعی دانشجویان به تفکیک جنسیت میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس -1جدول 

   پسر                       دختر                          کل                       
  

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار متغیرها

 اعتماد مادر 25/32 24/7 79/34 84/5 54/33 67/6
 ارتباط مادر 26/24 9/4 41/26 90/4 35/25 18/5
 اعتنایی هیجانی مادر بی 86/26 93/4 78/26 80/4 82/26 85/4
 اعتماد پدر 31/30 22/7 30/32 1/6 31/31 72/6
 ارتباط پدر 02/24 28/5 71/25 05/5 87/24 22/5
 اعتنایی هیجانی پدر بی 86/26 92/4 78/26 80/4 82/26 85/4
 کفایت اجتماعی 80/121 76/20 13/119 23/22 13/120 52/21

 سازگاري اجتماعی  23/42 06/7 39/39 73/7  75/40 53/7

 
  هاي دلبستگی پدر و مادر با سازگاري وکفایت اجتماعی دانشجویان نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس  -2جدول 

     و          خرده مقیاس هاي سازگاري            د    هاي دلبستگی مادر سبک      و   هاي دلبستگی پدر سبک      

 هامتغیر
11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  
 کنترل خشم) 1 1          
 رفتار ضد اجتماعی) 2 **58/0 1         
 آشفتگی هیجانی) 3 **45/0 **29/0 1        
  خود منفی) 4 **37/0 *15/0 **37/0 1       
 مادر اعتماد) 5 **31/0 **22/0 01/0 09/0 1      

 ارتباط مادر) 6 **23/0 *24/0 004/0 13/0 **80/0 1     
 مادر هیجانی اعتنایی بی) 7 **25/0 -11/0 **-24/0 08/0 *19/0 *-23/0 1    
 اعتماد پدر) 8 **28/0 **36/0 -11/0 **-23/0 **67/0 **-59/0 *22/0 1   

 ارتباط پدر) 9 *25/0 **26/0 -03/0 *-17/0 **-79/0 **-/.96 **29/0 **65/0 1  
 پدر هیجانی اعتنایی بی)10 **245/0 -11/0 **24/0 08/0 *-19/0 *-23/0 **1 **22/0 **29/0 1 

 کفایت اجتماعی) 11 -09/0 -012/0 -04/0 *-19/0 **29/0 **23/0 -04/0 12/0 **25/0 -04/0 1

  معنی داراست 05/0در سطح احتمال **       معنی داراست 05/0در سطح احتمال * 
  

اعتنایی  بییرهاي اعتماد پدر و مجموع متغین معنی که ه اب
درصد واریانس مشترك با متغیر وابسته  22 مادر داراي هیجانی

مشخص ) Beta(با توجه به نتایج رگرسیون چنین  هم. باشند می
پدر باالترین  اعتماد کننده، بینی شود که از بین متغیرهاي پیش می

 ي هلفوثیرگذاري را در تبیین سازگاري داشته و مامیزان ت
ثیر را  به خود اختصاص امادر کمترین سهم ت اعتنایی هیجانی بی

با  تقویت میزان اعتماد  توان گفت در مجموع می. داده است
 در مواقع جدایی پدر به فرزندان خویش و عدم توجه زیاد مادر

توان میزان سازگاري را در بین دانشجویان  می فرزندان از خانه
بینی کنندگی  ررسی نقش پیشبه منظور بچنین  هم .افزایش داد

 ي کفایت اجتماعی دانشجویان پدر و مادر در زمینه هاي سبک

  بهره گام به گام  ي از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه
  . شد گرفته

 .ه شده استیارا) 4(نتایج معادله رگرسیون در جدول 
 ینطوري که در جدول آمده است اعتماد مادر با بیشتر همان

متغیرها  ي بقیه بینی کنندگی در معادله باقی مانده و توان پیش
با توجه به این  .دار نبودن از معادله خارج شدند دلیل معنیه ب

 توان بیان داشت که ضریب همبستگی چندگانه نتایج، می
36/0=R 2=11/0 تصحیح شده و ضریب تبیینR∆  در سطح

  .دار است ، از لحاظ آماري معنیP=001/0 احتمال
درصد واریانس  11/0ي اعتماد مادر به تنهایی  ین مولفهبنا بر ا

  .کند مشترك کفایت اجتماعی دانشجویان را تبیین می
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  دکتر شهرام واحدي و همکاران                            هاي دلبستگی پدر و مادر با سازگاري هیجانی، رفتاري و اجتماعی ي سبک رابطه

  

  بینی  هاي دلبستگی والدین براي پیش تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام در مورد سبک ي خالصه - 3جدول
 سازگاري هیجانی، رفتاري و اجتماعی دانشجویان

 هاي دلبستگی والدین سبک  شجویانسازگاري دان

P t β B P F E .S ٢ R∆  ٢ R  R  
 1مدل           

  اعتماد پدر   35/0 123/0 12/0 55/0 89/18 001/0  03/0 35/0 35/4 001/0
  2مدل                     
 اعتماد پدر        04/0 43/0 49/5 001/0

  اعتنایی هیجانی مادر بی 48/0 23/0 22/0 51/0 22/19 001/0 041/0 34/0 38/4 001/0

  

  بینی تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام در مورد سبک هاي دلبستگی والدین براي پیش ي خالصه -4جدول 
  کفایت اجتماعی دانشجویان

 هاي دلبستگی والدین سبک  کفایت اجتماعی دانشجویان

P t β B P F E .S 2R∆  2R  R  

  اعتماد مادر 36/0 12/0 11/0 40/18 77/14 001/0  24/29 35/0 84/3 001/0

  اعتماد مادر: بین متغیر پیش
  

 
  گیري بحث و نتیجه

هـاي دلبسـتگی    هدف از پژوهش حاضر بررسی نقـش سـبک  
ــجویان     ــاعی دانش ــت اجتم ــازگاري و کفای ــادر در س ــدر و م پ

بـه ایـن منظـور، تحلیـل رگرسـیون چندگانـه       . د بودوجدیدالور
در ایــن قســمت مــورد بحــث و  محاســبه گردیــد کــه نتــایج آن

  . گیرد بررسی قرار می
ــان داد   ــق نش ــایج تحقی ــدر و  نت ــاد پ ــاي اعتم ــوع متغیره مجم

درصد واریانس سـازگاري   22اعتنایی هیجانی مادر توانستند  بی
هـاي   نتایج تحقیق حاضر نیز بـا یافتـه  . دانشجویان را تبیین کنند

ي مثبتـی   پیشین که دلبستگی پدرانه با سازگاري هیجـانی رابطـه  
  ). 15،20،23،26(دارد همسو است 

دهد که دلبستگی پـدر نقـش مهمـی     ي تحقیق نشان می پیشینه
ــازگاري نوجــوانی   ــاري و (در ابعــاد مختلــف س اجتمــاعی، رفت

شواهد موجود بیانگر ارتباط دلبستگی پدرانه . کند ایفا می) هیجانی
ــازگاري هیجــانی اســت  ــا س ــه و   . ب ــتگی پدران ــین دلبس ــژه ب ــه وی ب

ي مثبـت امـا بـین     ي مثبت فرزندان از لحاظ آماري رابطه پنداره دخو
داري مشـاهده   ي منفـی معنـی   دلبستگی پدرانه و تنش هیجانی رابطه

تعداد محدودي از مطالعات میزان نقش دلبستگی پدر و . شده است

تحقیقـاتی  . انـد  کودك را در رفتارهاي پرخاشگري بررسـی کـرده  
است نشان دادند که دلبستگی پدرانـه  که در این زمینه به عمل آمده 

اگـر  ). 9،20،22(ي کمتـري دارد   با مشکالت رفتاري درونی رابطـه 
 ي مطالعـه   ).15،22( تایید نکردنـد  چه مطالعات بعدي این یافته را

  مارکوئن  و 1ورشوئرن   همکاران،  و  رابین ،همکاران  و  نوم
ا کـنش  اند کـه دلبسـتگی بـه پـدر بـ      از این عقیده حمایت کرده
  . )15،20،21( هیجانی نوجوان رابطه دارد

دلبستگی و سطح پرخاشـگري   همکارانبه همین نحو، لیبل و 
هـا بـه ایـن     آن .بررسـی کردنـد    دبیرستانی آموزان دانشرا میان 

نتیجه رسیدند که سـطوح بـاالتر دلبسـتگی والـدینی بـا سـطوح       
  . )23( پرخاشگري رابطه دارد تر پایین

ي بین دلبستگی پدرانه و عزت نفـس و   ابطهر  همکاراننوم و 
حالت افسردگی را بررسی کردند و نتایج به دست آمـده نشـان   
داد کـه بــین دلبســتگی پدرانـه و ســازگاري هیجــانی نوجوانــان   

نیـز در پــژوهش   2فـانتی . )15( وجـود دارد  داري ي معنـی  رابطـه 
فرزنـد بـا سـازگاري     -ي پـدر  خود نشان داد که کیفیـت رابطـه  

                                                
1Verschueren 
2Fanti  
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ي  دانشجویان مقیم خوابگاه رابطـه  1شخصی هیجانی و تحصیلی

حکایـت از    همکـاران  و 2نتایج سـالیوان . )27( اردداري د معنی
آن دارد که نوجوانانی که به دور از خانه عزیمت نمودنـد، بعـد   

تري با پدر خود داشتند، این یافته  ي بهتر و قوي از جدایی رابطه
والـدین خـود بودنـد    براي آن دسته دانشـجویانی کـه در  کنـار    

، همکـاران ي سـالیوان و   بنا بـر ایـن، طبـق یافتـه    .  دار نبود معنی
هـا در ارتبـاط بـا پـدر خـود       چه دانشجویان  مقیم خوابگاه چنان

و او را به عنـوان حـامی تصـور کننـد،      هدراحساس صمیمیت ک
ي پدر بـر   تاثیر مثبت کیفیت رابطهاین مسئله بتواند ممکن است 

شخصی دانشـجویان را   و سازگاري هیجانیسازگاري تحصیلی 
  . )28( تبیین نماید

کنند کیفیـت   در واقع دانشجویانی که در خوابگاه زندگی می
ارتباط باالتري نسبت به دانشجویانی که به دانشگاه رفت و آمد 

یـدفر و همکـاران در مـورد    ونتـایج تحقیـق م  . کننـد داشـتند   می
نفـر   84بـر روي  هاي دلبستگی و عزت نفس  ي بین سبک رابطه

دانشـجو نشــان داد کـه افــزایش سـبک دلبســتگی ایمـن باعــث     
افزایش سبک دلبستگی اجتنابی  و نفس اجتماعی افزایش عزت

نفس  دوسوگرا باعث کاهش عزت -و سبک دلبستگی مضطرب
با نتایج تعدادي از تحقیقات  این یافته اما  .)29( شود اجتماعی می

 و رفتاري اجتماعی سازگاريي بین دلبستگی پدرانه و  که رابطه
  . )5،9،20،22(نداشت مطابقت کردند، بررسی را 

هـاي متفـاوت    هاي متناقض فوق ممکن است به جمعیـت  یافته
اي کـه   براي مثـال، سـه مـورد از پـنج مطالعـه     . نسبت داده شوند
ي پدرانـه و تـاثیر آن را بـر سـازگاري نوجوانـان       دلبستگی ویژه

ي  هـاي متفـاوتی از مطالعـه    ونـه بررسی کردند به طور وسیعی نم
بـراي مثـال، مقیـاس    (حاضر را در تحقیقات خود به کار بردنـد  

ي شـهر مونترئـال و یـک نمونـه در      واشنگتن متروپولتین، حومه
ي متوسـط   ي دیگر دلبستگی پدرانه را در طبقه دو مطالعه). هلند

انـد   هـاي روسـتایی مشـاهده نمـوده     و متوسط به پـایین جمعیـت  
)5،24.(  

                                                
1Personal-Emotional and Academic Adjustment 
2Sullivan and Sullivan 

هاي پژوهش حاضر این است که دلبستگی مادرانه  دیگر یافته از
این . داري داشت ي معنی با سازگاري دانشجویان رابطه) اعتماد(

، 3تزروبارتلومی و هو ،یافته نیز با تحقیقات پیشین گالن و رابینسون
که پیوسته دلبستگی  5کنی دونالدسون و 4هولمبک و واندري

ي سازگاري  هاي چندگانه ا شاخصدار ب مادرانه را به طور معنی
نتایج تحقیقات انجام . )30- 26،32( سو است اند هم مرتبط دانسته
اعتماد در هر کدام از اشکال دلبستگی  دهند میزان شده نشان می
ي مثبت و کفایت اجتماعی  پنداره دار با خود به طور معنی

عالوه بر این بین دلبستگی مادرانه با . دندارمثبتی  ي رابطه
گویی نسبت  ماعی و زورتاج ، عدم رفتار ضدمثبت ي پنداره خود

براي حمایت  6کهن. داري وجود دارد ي معنی به دیگران رابطه
  ي کیفیت دلبستگی مادرانه با  از این فرضیه یعنی رابطه

 مندي جرات توانایی معاشرت با همساالن و(کفایت اجتماعی 
ول را بررسی ، کفایت اجتماعی کودکان کالس ا)هسازگاران 

 کفایت اجتماعی ایمن از نا ي کرد و دریافت که پسران دلبسته

را کمتر  ها آنبرخوردارند و همساالن و معلمان نیز  کمتري
به طور کلی، کهن نتیجه . اند دوست داشتنی ارزیابی کرده

  سالگی 6کودك در سنین -گرفت که کیفیت دلبستگی مادر
  ي مثبتی  لی رابطهبا کفایت اجتماعی او در موقعیت تحصی

  .)33( دارد
این سه جنبه از دلبستگی که توسط  هاي فوق بنا بر یافته

هاي  با اندازه یطور متفاوته شود ب سنجیده می IPPAمقیاس 
بهتر است دلبستگی به عنوان یک  و سازگاري همبستگی دارند

این پژوهش . چند بعدي و نه یک بعدي نگریسته شود ي سازه
وي بیان  .کند از دلبستگی حمایت می 7بالبی ي از تعریف اولیه

ایجاد روابط  و پیچیده است روابط انسانی بسیار دارد که می
شدن،   کودك را در جهت دوست داشته ،رت قوي گیدلبست

پس . کند نیازهاي اساسی زیستی و ایمن بودن از خطر تامین می
دلبستگی به کودك در کسب اعتماد به افراد دلبسته و تعمیم 
                                                
3Bartholomew and Horowitz 
4Holmbeck and Wandrei 
5Kenny and Donaldson 
6Kohn 
7Bowlby  
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عالوه بر این، دلبستگی، . رساند روابط یاري می ن ارتباط به سایرای
  . )34( بخشد هاي موثر ارتباطی را نیز ارتقا می کسب مهارت

است که اعتماد پدر و این حاضر  ي کاربرد ضمنی مطالعه
مادر سازگاري دانشجویان را در سال اول دانشگاه افزایش 

یزان فرهنگی وزارت ر شایسته است مشاوران و برنامه ودهد  می
 آوري این آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فن

آموزان سال آخر دبیرستان و  هاي دانش مسئله را براي خانواده
  .د مد نظر قرار دهندودانشجویان جدیدالور
ي پـژوهش حاضـر، اسـتفاده از     هاي عمده یکی از محدودیت
گ بـراي  هاي وابسته بـه فرهنـ   دهی و مقیاس روش خودگزارش

 گـردد  پیشـنهاد مـی  لذا بین و مالك بود  سنجش متغیرهاي پیش
هاي  هاي بومی و از سایر روش نامه در تحقیقات بعدي از پرسش

ي  ي سازمان یافتـه و مطالعـه   آوري اطالعات مانند مصاحبه جمع
در این پژوهش جمعیـت مـورد بررسـی،   . موردي استفاده گردد

 ال اول دانشـگاه تبریـز  سـ  دانشجویان کارشناسی شهرسـتانی نـیم  
هاي دیگر با محدودیت  بوده است و تعمیم نتایج آن به جمعیت

 شـود مطالعـات طـولی بـا     بنا بر ایـن پیشـنهاد مـی   . روبه رو است
بـومی در سـایر    هـاي بـزرگ  اعـم از بـومی و غیـر      حجم نمونـه 

ها انجام شود تا با دقت بیشـتري بتـوان نتـایج بـه دسـت       دانشگاه
بـه سـایر   فرزنـد را   -ي والـد  کیفیـت رابطـه   آمده در مورد ثبات

   .تعمیم دادها  جمعیت

  تشکر و قدردانی
از آقایان دکتر علـی نظـري و محمـد مقـدم واحـد بـه خـاطر        

گونـه   هاي علمی و از تمام دانشـجویانی کـه بـدون هـیچ     کمک
چشم داشت در پژوهش حاضر مشارکت نمودند، سپاسـگزاري  

زمان دولتــی یــا ایــن طــرح بــدون حمایــت مــالی ســا. شــود مــی
خصوصـی انجـام شــده اسـت و منـافع شخصــی نویسـندگان بــا      

  .موضوع پژوهش ارتباطی نداشته است
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