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  چکیده 
 هدف از این تحقیق بررسی ارتباط روابط عاطفی والدین و فرزندان با سازگاري تحـصیلی دانـشجویان سـال       :مقدمه       

  . اول دانشگاه علوم پزشکی همدان بود
 سـال سـن داشـتند در    17-19ل اول که بین    نفر دانشجوي سا   395 یک مطالعه مقطعی بر روي       :مواد و روش ها         

داده ها توسـط  . نمونه ها به صورت در دسترس از دانشکده هاي مختلف جمع آوري شد.  انجام شد1389-90نیمسال اول  
پرسش نامه اي که شامل اطالعات دموگرافیک و مقیاس هاي خودکارآمدي، دلبستگی به والدین، نزاع هاي والدین، رفتار               

داده ها با آزمون هاي مناسب توصیفی و استباطی آمـاري بـا   . گاري تحصیلی دانشجویان بود تکمیل گردید    اجتماعی و ساز  
  . تجزیه تحلیل گردیدSPSS vol.17نرم افزار 

بیـشتر  .  بـود  43/0 سـال بـا انحـراف معیـار          57/18 میانگین سنی دانشجویان مورد بررسـی        :یافته هاي پژوهش        
 درصـد از دانـشجویان در خوابگـاه هـاي     82درصد در مقطع کارشناسی تحصیل مـی کردنـد،       72. دانشجویان دختر بودند  

در خانواده هایی که دلبستگی بین والدین و فرزند زیاد بـود و نـزاع   .  درصد با خانواه خود زندگی می کردند15دانشجویی و   
چنین دانشجویانی کـه مهـارت هـاي    هم . هاي کمتري بین والدین وجود داشت، سازگاري تحصیلی دانشجویان بیشتر بود  

  )P<0.01.(اجتماعی باالتري داشتند از سازگاري تحصیلی بهتري برخوردار بودند
 نتایج این تحقیق ارتباط کیفیت ارتباطات بین والدین و فرزند را با سازگاري تحصیلی :بحث و نتیجه گیري      

از این رو . ی در حل مشکالت دانشجویان در دانشگاه داردحمایت و درك خانواده نقش به سزای. دانشجویان نشان می دهد
 .نقش خانواده باید مورد توجه سیاستگزاران آموزش عالی  کشور قرار گیرد
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    مقدمه
 لدین و فرزندان از موارد مهمی است که سال      ارتباط وا       

نظران و متخصصان تعلـیم و تربیـت را بـه             ها نظر صاحب    
خانواده نخستین پایگاهی اسـت کـه       . خود جلب کرده است   

. آورد  و محـیط اطـراف او را بـه وجـود مـی     فـرد  پیوند بین  
  جهـان فـرا مـی    کودك در خانواده پندارهاي اولیه را درباره     

یابـد، هنجارهـاي     ظ جسمی و ذهنی رشد مـی      گیرد، از لحا    
هـا، اخـالق و روحیـاتش      نگـرش ،  گیـرد     را یاد می   يفتارر

مطالعـات  ). 1(،شـود   و به عبارتی اجتماعی می    گرفته  شکل  
 دانش آمـوزان  وفقیت اجتماعیمهارت و منشان داده اند که   

 در ارتبـاط مـی  آنـان   تحـصیلی  و دانشجویان بـا وضـعیت  
ط بین احـساس دلبـستگی   اکه ارتبت بدیهی اس ). 2،3(،باشد

در حمایـت از افـراد در شــرایط   مهمـی   نقـش  بـه والـدین   
مراقبـت  والدین و کند که ی بندورا تاکید م. استرس آور دارد 

شــرایط کننــدگان از کودکــان نقــش اساســی در مــدیریت 
 و  راهنمـایی ،  دارند زیـرا بـا حمایـت      فرزندان  براي  استرس  

توسـعه اسـتانداردها و     بـه هاي انطباق زنـدگی  مدلایجاد 
 کمک آنان در اعتماد به نفس و ایجاد  در کودکان    ها ارزش

تري بـا     نوجوانانی که دلبستگی عاطفی قوي     ). 1(،کنند می
اي اجتمـاعی بیـشتري دارنـد و         ه والدین خود دارند مهارت   

ژیکی بهتـري در مقایـسه بـا سـایر       لـو هاي فیزیو سازگاري  
    )4،5.(دارندنوجوانان 

ــ       ــه و     شجویان ازدان ــده جامع ــستعد و برگزی ــشار م اق
دلیـل جـوانی در   ه باشند که ب سازندگان فردي هر کشور می  

. خاذ رفتارهاي بهداشـتی قـرار دارنـد       یک دوره مهم براي ات    
گیرنـد اثـر     رفتارهاي بهداشتی که در این دوران شکل مـی        

 .نگهدارنده اي بر سالمت فرد در دوران زنـدگی بعـدي دارد           
شود  ملی که منجر به این الگوهاي رفتاري می       شناسایی عوا 

بزرگسالی کـاهش   جوانی و تواند شیوع این رفتارها را در      می
مرحله ورود به دانشگاه یک مرحله اسـترس آور بـراي           . دهد

برخی تغییـرات در ایـن      ). 6(،اکثر دانشجویان سال اول است    
تکـالیف  دوران مانند برقـراري ارتباطـات اجتمـاعی جدیـد،           

. باشـد  سوي زنـدگی مـستقل مـی    ه  و حرکت ب  د  درسی جدی 
ــد   ــشان داده ان ــات ن ــازگاريمطالع ــراي  س ــشگاه ب ــا دان  ب

بـا والـدین خـود      و  دارند   اعتماد به نفس کم   دانشجویانی که   
  )7.( از سایر دانشجویان استکمتر زندگی نمی کنند

ــه جــایی کــه رفتارهــاي بهداشــتی مثبــت در  از آن      ارائ
مـانی آینـده یکـی از اهـداف     دهندگان خدمات بهداشـتی در  

ـ در این راستا . باشد هاي علوم پزشکی می    دانشگاه ات مطالع
بـین رفتارهـاي بهداشـتی و پیـشرفت         ارتبـاط   معدودي بـه    

 مطالعه اي ، اما)8(،وده اندنماکید  ت در دانش آموزان     تحصیلی

در مورد دانشجویان در خصوص ارتبـاط بـا والـدین صـورت       
دلبستگی و با هدف تعیین تاثیر     لذا این مطالعه     .نگرفته است 
تحـصیلی دانـشجویان    با دانـشجو در وضـعیت       رفتار والدین   

تا از نتایج آن بـراي ارائـه راهکارهـاي      گردید  سال اول اجرا    
مناسب جهت افـزایش پیـشرفت تحـصیلی در دانـشجویان           

  .   استفاده گردد
  ها مواد و روش 

ورودي سـال   دانـشجویان   بـین   در  مقطعـی    ین تحقیق ا    
بتدا ا. انجام شد  دانشگاه علوم پزشکی همدان      1390-1389

 دانشکده هـاي مختلـف دانـشکاه       کل دانشگاه و   از آموزش 
علوم پزشکی همدان لیست دانـشجویان سـال اول گرفتـه           

  نفــر  468 دانــشجویان ورودي  985از بــین کــل    .شــد
  سـال  17-19سـن   (.ندخصوصیات ورود به مطالعه را داشـت      

ـ  کردنـد در تحق قبـول  نفـر   395  از این تعـداد      )داشتند ق ی
میـزان پاسـخ    (.نامه را تکمیل کردند    شرکت کنند و پرسش   

ابزار گردآوري اطالعات    ) درصد 4/84: نامه دهی به پرسش  
ماننـد  (نامه اي ساختارمند شامل اطالعات زمینه اي       پرسش

سن، جنس، قومیـت، محـل سـکونت، سـن و تحـصیالت             
، و )ین و سایر مواردوالدین، وضعیت تاهل والدین، شغل والد     

هـاي   هاي  دلبستگی بـه پـدر و مـادر، درك نـزاع          مقیاس
 کـه    تحـصیلی بـود    سازگاريوالدین، رفتارهاي اجتماعی و     
  . گردید توسط خود دانشجویان تکمیل

نامــه  بــا اسـتفاده از پرســش : وضــعیت تحـصیلی ) الـف     
 سـوال   24کـه شـامل      ،)9(،دانـشجویان   تحصیلی سازگاري

شجویان را در کنار آمدن با محیط دانشگاه      موفقیت دان  است
نامـه   این پرسـش . گرفتاز نظر تحصیلی مورد بررسی قرار  

در مـورد مـن   « 1 نمره اي دارد که نمرات از   9یک مقیاس   
ـ   « تا   »رود کار نمی ه  ب  »کـار مـی رود  ه کامال در مورد من ب

ـ    نمره کلی این پرسش    .متغیر است  ه نامه از جمـع نمـرات ب
دهنـده انطبـاق بیـشتر       ره بـاالتر نـشان    آید و نم   دست می 

  . محیط تحصیلی است تحصیلی در
 شسـ دلبستگی به والدین با پر    : دلبستگی به والدین  ) ب      

 Inventory of Parent and Peerنامـــه 
Attachment ــنجیده ــد س ــن .)15(،ش ــش ای ــه  پرس نام

. گیـرد  دلبستگی نوجوان را به هر یک از والدین انـدازه مـی           
:  جنبـه 3 سـوال اسـت کـه شـامل       25مل  نامـه شـا    پرسش
 می)  سوال 6(و بیزاري )  سوال 9(، ارتباطات ) سوال 10(اعتماد
شـوند و دامنـه      سواالت با مقیاس لیکرت سنجیده می     . باشد

 در رابطه با پدر و مـادر  »همیشه=5« تا   »هرگز=1 «ها از  آن
ـ        . است صـورت  ه  سواالت مربوط به بیزاري و عبارات منفی ب

نمـره کلـی دلبـستگی از جمـع      . دندشـ معکوس نمره دهـی     
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 بـراي هـر   125 تا   25که دامنه آن از     گردید  نمرات محاسبه   
  )10.(باشد کدام از والدین می

هــا و  ادراك نوجوانــان از نــزاع: هــاي والــدین نــزاع) ج     
هـاي   نامه مقیاس نـزاع   هاي والدین توسط پرسش    درگیري
عبارت  43نامه شامل    این پرسش . شد سنجیده   ،)11(،والدین

هـاي    عبارت براي نزاع   18: عبارات شامل .  فاکتور است  3و  
عبـارت    بـراي هـر    .است ) نزاع تعداد، شدت، و نتیجه   (والدین

= 2«،  »نادرسـت = 1 «پاسخ دهندگان از معیار سه نمـره اي       
 جهـت پاسـخ بـه عبـارات     »درسـت = 3« و »تاحدي درست 

دهنـده   نمره باالتر از ایـن مقیـاس نـشان        .  شود استفاده می 
  . استوالدین هاي بیشتر  رگیريد

هاي برقـراري ارتبـاط      مهارت: هاي اجتماعی  مهارت) د     
ــش   ــتفاده از پرس ــا اس ــان ب ــاعی نوجوان ــار   اجتم ــه رفت نام

 کـه شـامل ارزیـابی اضـطراب در      شـد سنجیده   ،)12(،فردي
 46نامـه شـامل      این پرسش . انجام ارتباطات اجتماعی است   

ار احساس منفی، اظهار    اظه: است  فاکتور 4عبارت که شامل    
سـرخوردگی و اظهـارات   احـساس  هـاي فـردي،     محدودیت

 نمــره اي 5پاسـخ دهنــدگان از مقیـاس   . باشــد مثبـت مـی  
 شـدیداً = 5« تا »بدون دلواپسی=1«لیکرات به ترتیب شامل    

ـ      براي جواب به عبـارات اسـتفاده مـی         »دلواپس ه کننـد و ب
 کر مـی  دلواپسی هم ذ   شرایط و میزان   در این مقیاس     عالوه
جمـع زده  محاسبه و سـپس  صورت معکوس ه  نمرات ب . شود

 کمتردهنده دلواپسی  نمرات باالتر از این مقیاس نشانشد و   
  .است
روش  نامـه از   براي ارزیـابی روایـی محتـوایی پرسـش              

از ایـن روش بـراي      . برگردان ترجمـه اسـتفاده شـد      -ترجمه
انـی  نامه هاي مـذکور در جامعـه ایر   انطباق فرهنگی پرسش 

نامه هاي مذکور بـه      به این منظور ابتدا پرسش    . استفاده شد 
فارسی ترجمه شدند، سپس توسط فـرد دیگـري کـه بـه دو         
زبان فارسی و انگلیسی مسلط بـود از فارسـی بـه انگلیـسی              

در نهایت یک تیم متخصص همـسانی       . ترجمه شدند مجدداً  
) دو بار ترجمه شده   (امه ن نامه اصلی و پرسش    عبارات پرسش 

 مورد ارزیابی قرار دادند و بر حسب مـورد تغییـرات الزم را     را
در نهایت براي بررسی روایی و سـهو    . در عبارات انجام دادند   

 نفـري از    15لت استفاده، یک پیش آزمـون در یـک گـروه            
این افراد از نمونه گیري حـذف  (.وهش انجام گردیدژ      جامعه پ 

بـراي بررسـی    نامه با آزمـون کرونبـاخ        اعتبار پرسش ) شدند
نامـه تعیـین     هـاي پرسـش    هاي آزمـون   همبستگی عبارت 

 سـطح قابـل      درصد 70اندکس آلفا کرونباخ بیشتر از      . گردید
قبول براي تایید پایایی یا همبستگی داخلی بین سواالت در          

  )13(.ها تایید شد ه شد که براي کلیه مقیاستنظر گرف

یه و تحلیـل     تجز SPSS داده ها با استفاده از نرم افزار            
از آمار توصیفی بـراي توصـیف وضـعیت اجتمـاعی و           . شدند

هـاي   هـاي والـدین، مهـارت      دموگرافیک، دلبستگی و نزاع   
جـدول  (.اجتماعی و شایستگی پاسخ دهندگان اسـتفاده شـد        

هاي  ها از آزمون   براي مقایسه گروه  ) توزیع فراوانی و درصد   
T-TEST )دو گــروه ( وANOVA) بیــشتر از دو گــروه (

بـراي بررسـی همبـستگی متغیرهـاي کمـی از       . تفاده شد اس
  .  آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد

  یافته هاي پژوهش
 بررسی توصیفی متغیرهاي دموگرافیک نشان داد که       

سال با  57/18 میانگین سنی دانشجویان مورد بررسی
 279جویان دختر شبیشتر دان.  بود43/0انحراف معیار 

از نظر  .بودند)  درصد4/29( پسر نفر116و  ) درصد6/70(نفر
 نفر 66، ) درصد6/51( فارس نفر204قومیت بیشتر افراد 

  نفر43و )  کرد8/20( نفر کرد82، ) درصد7/16(ترك
دانشجویان در مقطع  درصد 72 . بودند)درصد9/10(لر

 درصد 5ع دکتري حرفه اي و طدر مق درصد 23کارشناسی، 
در )  درصد9/9( نفر39. کردنددر مقطع کاردانی تحصیل می 

 در دانشکده دندان)  درصد4/8( نفر33دانشکده پزشکی، 
 114در دانشکده داروسازي،  درصد 6/4  نفر18پزشکی، 

 9/28( نفر114در دانشکده بهداشت و  )  درصد9/28(نفر
)  درصد5/19( نفر77در دانشکده پرستاري و مامایی، ) درصد

 82محل زندگی . کردنددر دانشکده پیراپزشکی تحصیل می 
 درصد 15هاي دانشجویی و  از دانشجویان در خوابگاهدرصد 

بیشتر دانشجویان بومی . با خانواه خود زندگی می کردند
   .بودند )درصد 65(استان
ن سن مادران ـتانگیــ، مینــ والدیاز نظر      

 75.  سال بود37/51±72/7 سال و پدران 55/6±30/46
پدران کمتر از  درصد 53سال و  50 مادران کمتر ازدرصد 

ی ـتن زندگـتوالدید ـت درص90شتر از ـتبی. تندـت سال داش50
رادران ـتواهر و بـتین تعداد خـتمیانگ. ندـتمشترك داشت

ی از ـت نفر بود و بیشتر از نیم7/3±9/1راد مورد بررسی ـتاف
و  درصد 30 بیشتر از.  خواهر و برادر داشتند1-2آنان بین 

مادران و پدران مورد بررسی تحصیالت   درصد50
از نظر شغل والدین بیشتر مادران خانه .  دانشگاهی داشتند

)  درصد22(ی داشتندـغل دولتـتس شـتو سپ)  درصد72(دار
و سپس )  درصد44(که بیشتر پدران شغل دولتی در حالی

از نظر درآمد خانواده میانگین . داشتند)  درصد33(شغل آزاد
حدود نیمی از افراد درآمد .  بود000/597±000/303درآمد 

 میلیون 2درآمد باالتر از  درصد 25 هزار تومان و 500زیر 
  .  تومان داشتند
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که میزان داد می دهد  نشان 1  شمارهجدول      
Skewness و Kurtosis که رند قرار دا-1تا + 1 بین 

ها می  دهنده توزیع نرمال داده ها براي کلیه مقیاس نشان
آزمون هاي همبستگی و پارامتریک براي از این  بر بنا. باشد

  لفا آیافته هاي آزمون . شدتجزیه و تحلیل داده ها استفاده 

یتم هاي آبات داخلی بین ـتعیین ثــراي تــبکه باخ ــکرون
ند کلیه متغیرهاي ـتده  نشان میمقیاس استفاده شدهر 

) 7/0 >اخلفا کرونبآ(کمی مورد بررسی پایایی مناسبی  دارند
 مناسب می فاده در جامعه ایرانتبراي اسها  قیاسـاین م و

  .  باشند
  
  

  متغیرهاي مورد بررسی و پایایی میانگین و انحراف معیار. 1  شمارهجدول
  Skewness  Kurtosis  لفاآکرونباخ   ها یتمآتعداد   محدوده مقیاس   متغیرها

  -417/0  -666/0  .879  25  1-5  دلبستگی به مادر
  -216/0  -628/0  914/0  25  1-5  گی به پدردلبست
  -696/0  -161/0  851/0  44  1-3  هاي خانوادگی نزاع

  -234/0  558/0  949/0  46  1-5  هاي اجتماعی مهارت
  -904/0  515/0  803/0  24  1-9  تحصیلی سازگاري

  
      

پدر و (میانگین باالي دلبستگی به والدین 2 شماره در جدول
ی زیاد بین والدین و دانشجویان دهنده دلبستگ نشان) مادر
دهنده شمار  هاي خانوادگی نشان میانگین باالي نزاع. است

میانگین . هاي خانوادگی بین والدین می باشد باالي نزاع
دانشجویان  دهنده اضطراب  پایین رفتار اجتماعی نشاننسبتاً

 سازگاري متوسط میانگین نسبتاً. مورد بررسی می باشد
 کمتر دانشجویان با دانشگاه و ازگاريستحصیلی نمایانگر 

دروس دانشگاهی می باشد که با توجه به سال اول بودن 
 تحصیلی براي سازگاريآنان قابل درك می باشد که 

 دیرتر است و تطایق معموالًکمتر دانشجویان جدید الورود 
  .   حاصل می شود

  ایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین تن     

ي تحصیلی دانشجویان با دلبستگی به سازگار
 ,r=0.230( دلبستگی به پدر)r=0.293, P>0.01(،مادر

P>0.01(هاي بین  چنین بین نزاع هم.  تفاوت می باشد
والدین و سازگاري تحصیلی دانشجویان همبستگی معنی 

ه ب) r=0.300, P>0.01(داري  متوسطی وجود داشت
ها کم بود  آنهاي بین والدین  که نزاع که افرادي طوري

چنین نشان  این نتایج هم. سازگاري تحصیلی بهتري داشتند
هاي اجتماعی باالتر و عدم  می دهد که داشتن مهارت

دلواپسی با سازگاري تحصیلی باالتر دانشجویان همراه 
 بین میزان دلبستگی به والدین )r=0.235, P>0.01.(است

 معنی هاي اجتماعی دانشجویان نیز ارتباط مثبت و مهارت
  . دار آماري وجود داشت

   
  

  مبستگی بین متغیرهاي مورد پژوهش ه.2 شماره جدول
  5  4  3  2  1  میانگین و انحراف معیار  متغیرها

          1  88/92±31/13  دلبستگی به مادر
        1  535/0**  40/86±16/17  دلبستگی به پدر

      1  491/0**  361/0**  89/98±63/13  هاي خانوادگی نزاع
    1  182/0**  312/0**  310/0**  34/103±57/27   اجتماعی هاي مهارت

  1  235/0**  300/0**  230/0**  293/0**  54/132±66/22   تحصیلیازگاريس
  
  

 3  در جدول شمارهطرفه آزمون آنالیز واریانس یک        
هاي   میانگین نزاعوت معنی داري بین تفادهد که نشان می

 تحصیلی بین ريسازگا وهاي اجتماعی  والدین، مهارت
دانشجویان دانشکده هاي مختلف علوم پزشکی همدان 

 میان تفاوت معنی داري داد آزمون توکی نشان . وجود دارد

 سازگاري کمترین  کهداروسازيدانشکده دانشجویان 
 و دانشکده هاي پرستاري دانشجویان را داشتند با تحصیلی

 دتحصیلی را داشته انسازگاري  بیشترین  کهپزشکیپیرا
وجود دارد که می تواند ناشی از مقطع تحصیلی و اعتماد 

هاي خود در انجام تکالیف و امور  دانشجویان به توانایی
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شکده هاي ـتتدانشجویان دان. به تحصیل باشد مربوط
ایر ـتسه با سـتایــکی در مقــپزش کی و دندانـتپزش

هاي اجتماعی  جویان دانشکده هاي دیگر مهارتـتدانش
   . ردندـترا گزارش کهاي کمتري  بین والدین  عبهتر و نزا

  
  
 طرفه آزمون آنالیز واریانس یک مقایسه میانگین متغیرهاي مورد بررسی در دانشکده هاي مختلف دانشگاه با استفاده از .3  شمارهدولج

 
پزشکی دندان داروسازي بهداشت پرستاري  پیراپزشکی  P F پزشکی 
M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD 

 دانشکده

546/0  805/0  1/13±4/91  9/12±2/94  2/14±7/92  4/8±2/96  6/13±4/92  0/14±1/91   دلبستگی به مادر 
274/0  275/1  0/22±9/85  4/13±9/88  8/17±4/84  2/15±7/91  6/15±3/86  9/14±6/83   دلبستگی به پدر 
000/0  521/6  4/14±1/99  4/14±9/102  6/11±3/97  6/9±3/106  1/13±9/92  7/12±9/92 هاي   نزاع 

  خانوادگی
000/0  422/5  8/21±0/100  7/29±2/98  9/27±9/104  2/21±4/87  3/25±8/114  7/26±5/116 هاي  مهارت 

  اجتماعی
018/0  775/2  0/24±1/135  8/25±8/135  7/18±8/132  1/35±9/118  4/15±1/128  4/14±9/126  سازگاري   

  تحصیلی
   

      و نتیجه گیريبحث
 ضر به منظور بررسی تاثیر دلبستگی و نزاعحا پژوهش       

هاي والدین در میزان سازگاري تحصیلی دانشجویان سال 
-90 سال اول اول دانشگاه علوم پزشکی همدان در نیم

تا از این طریق به ارزیابی نقش کیفی و .  انجام شد1389
کمی ارتباط خانواده بر سازگاري تحصیلی و اجتماعی 

نتایج این تحقیق نشان داد که سازگاري . دانشجویان بپردازد
 تحصیلی دانشجویان با میزان دلبستگی به مادر و پدر و هم

ي ها هاي خانوادگی و افزایش مهارت چنین، کاهش نزاع
با ورود نوجوانان . اجتماعی آنان ارتباط معنی دار آماري دارد

به دوره بزرگسالی، والدین با کاهش تدریجی سطح نظارت 
صورت مستقل به انجام ه خود بر جوانان انتظار دارند آنان ب

در جوامع شرقی از جمله ایران بر . خود بپردازند هاي فعالیت
که  طوريه ب. استپیوند بنیان خانواده خیلی تاکید شده 

خصوص والدین یک منبع مهم حمایت ه افراد خانواده و ب
اجتماعی براي دانشجویان ایرانی در بدو ورود به دانشگاه 

که ورود به دانشگاه به عنوان یک  با توجه با این. می باشند
مرحله گذار در زندگی افراد در نظر گرفته شده است که می 

راه ــاي دانشجویان همهاي فراوانی بر تواند با استرس
شت سر ــن دوره را پاگر چه اکثر نوجوانان و جوانان ای. باشد

ند ولی براي ـت محیط جدید عادت می کنمی گذرانند و به
خصوص در سال اول دانشگاه مشکالت و ه برخی از آنان ب

هاي هیجانی را  مسائل سازشی بروز می کند که ناسازگاري
در وضعیت تحصیلی، اجتماعی به دنبال دارد که تاثیر مهمی 

لذا، بررسی عوامل . و عملکرد دوران بزرگسالی آنان دارد
موثر و مدا خله گر در این زمینه و نقش خانواده، ارتباط 

  .  خانواده و محیط خانواده بسیار مهم می باشدءاعضا

تــرین یافتــه پــژوهش ایــن اســت کــه افــزایش  مهــم      
هـاي اجتمـاعی و      توالدین بـا افـزایش مهـار      دلبستگی به   

ایـن  .  تحصیلی بهتر دانـشجویان در ارتبـاط اسـت         سازگاري
هاي آدامز و همکاران در سال       نتایج همسو با نتایج پژوهش    

 می باشد که نشان داد که تعارضات والـدین، حمایـت          2000
خانواده با عملکرد تحصیلی در نوجوانان ارتباط دارد و نـشان       

نـسبت بـه تعارضـات     فرزنـد   -داد کیفیت ارتبـاط بـین والـد       
 .)6(،زناشویی بیشتر در عملکـرد تحـصیلی مـوثر مـی باشـد          

گذاري اختالفات زناشـویی    پژوهشگران اعتقاد دارند که تاثیر    
ـ ـبر پیشرفت تحصیلی از طریـق اخـتالل در رابطـ     -دـته وال

ین ـایی که ارتباط بـانوادهـبه گونه اي که در خ     . فرزند است 
عارضات ـود ت ـحتی با وج  ود دارد   ـوبی وج ـد خ ــرزنـتف-والد

ـ     هتر ـبین والدین، خودکارآمدي و نتایج تحـصیلی فرزنـدان ب
زارش کـرده انـد کـه       ـــ ددي نیـز گ   ـــ طالعات متع ـم. است

هاي موفقیت آمیز در بین دانشجویان بـا سـطوح           ازگاريـس
بـــاالتر حمایـــت و محبـــت خـــانواده و والـــدین مـــرتبط 

  )14،15.(است
بـا  ضعیف تـر    که ارتباطات   از طرف دیگر دانشجویانی            

کننـد بـا    والدین و محبت کمتـري از خـانواده دریافـت مـی     
مشکالت سازگاري تحصیلی و اجتماعی بیشتري در دانشگاه    

 دانشجویان در این سـنین بـه دنبـال          اگر چه . مواجه هستند 
 کسب هویت خویـشتن هـستند، امـا هنـوز هـم             استقالل و 

نـد و اگـر والـدین       والدین را به عنوان منـابع اقتـدار مـی دان          
انتظارات خود را از رفتارها و عملکرد آنان بیـان نکننـد یـا از     
دیدگاه والـدین مـورد نکـوهش قـرار گیرنـد ممکـن اسـت               

) 2007( بوهـل  .)16،17(،دانشجویان مورد تعارض قرار گیرند    
فرزند را بر سالمتی دانـشجویان  -که تاثیر کیفیت ارتباط والد 
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افـزایش سـالمت روان    بررسی کرده اسـت تاکیـد دارد کـه          
دانشجویان با کیفیت ارتباط بین والدین و فرزندان و محبـت        

 چنـین کنـی و سـیرین    هـم . )18(،هـا بـستگی دارد   بین آن 
 گزارش کردند که )2005(، و ویلیامز و کلی    )19(،)2006(سال

توانـد در سـازگاري    باط بین والـدین و فرزنـدان مـی     تنوع ار 
 بـر   بنـا  .)20(،باشـد تحصیلی دانشجویان نقش مهمی داشته      

رسد حمایت و محبت والـدین،  همـدردي و           این به نظر می   
ل مـرتبط   ئتبادل نظر راجع به دانشگاه و مسا       گفتگو، بحث و  

هاي دانـشجویان و سـازگاري       با آن تاثیر مهمی بر موفقیت     
  .دتحصیلی آنان دار

ودیت دوهش می توان به محـ   ژ  هاي این پ   از محدودیت       
یک دانشگاه اشاره نمود که امکان جامعیت انجام آن فقط در  

چنین سن ورود به دانشگاه کـه   هم. نتایج را محدود می کند  
در اواخر دوران نوجوانی است ممکن اسـت در محـدوده اي             

کـه   باشد که اهمیت رفتار والدین بر نوجوانان با توجه به این   
آنان وارد مرحله دیگري از زندگی اجتماعی خـود شـده انـد              

تکمیــل . مراحــل کــودکی کــاهش یافتــه باشــدنـسبت بــه  
نامه توسط خود افراد ممکن است با خطاي   اطالعات پرسش 

نتایج این پـژوهش نقـش    اما .یادآوري آنان همراه بوده باشد  
ــاعی    ــصیلی و اجتم ــدگی تح ــانواده در زن ــت خ ــم حمای مه

را مشخص می کند و نشان می دهد کـه نقـش            دانشجویان  
  ان و سازگاري تحصیلی خانواده در کاهش تنش دانشجوی

این امر تاثیر مهمی براي سازگاري موفقیـت  . آنان مهم است 
اما بـراي   .  آمیز و پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته است      

نیل به سازگاري تحصیلی، اجتماعی و روانی در دانـشجویان          
عوامل مداخله گر دیگري نیز مطرح می شود که به بررسـی            

  .     داردهاي بیشتر و تحقیقات آتی نیاز
  ن در ایجاد ـمیت والدیــش با اهــبا توجه به نق        

ـــس ــاهش   ازگاريـ ــشگاه و ک ــوب در دوران دان ــاي مطل ه
استرس دانشجویان بدیهی است برنامه ریزي براي آمـوزش         
والدین در این حوزه می تواند به عنوان یک اقدام پیشگیري           

گاه مطرح کننده در مقابل بروز مشکالت دانشجویان در دانش    
هاي حمایتی و نظارتی خانواده در       با استفاده از قابلیت   . گردد

سازگاري روانی، اجتماعی و آموزشی دانـشجویان دانـشگاه و    
یافتن الگوي مناسب و مـوثر بـراي ارتبـاط بـین خـانواده و               
دانشگاه استفاده شود، به شکلی که منجر به افزایش ارتبـاط          

کان کنترل و نظارت بیـشتر  خانواده ها با دانشجویان و نیز ام   
ــی    ــا خواســته هــاي طبیع ــردد و از طــرف دیگــر ب ــان گ آن
دانشجویان که ناشی از تمـایالت و تحـول حـس اسـتقالل            
طلبی دانشجویان است نیز تعارضی نداشـته چنـین الگـویی           
باید با استفاده از تجربیات دانشجویان و یافته هاي علمـی و           

ورت گرفتـه  تجربه هاي عملی مطالعـاتی کـه در جهـان صـ     
است با در نظـر گـرفتن خـصوصیات و شـرایط فرهنگـی و               
اجتماعی کشور طراحی و تدوین گردد و پس از ارزیابی هاي          

بدیهی است در ایـن الگـو   . همه جانبه مورد آزمون قرار گیرد 
نقش محوري حمایت خـانواده، تـسهیل ارتبـاط خـانواده بـا          
 دانشگاه، هشیار کردن والدین نـسبت بـه ضـرورت حفـظ و            
تداوم ارتباط مناسب والدین با فرزندان در دوران دانـشجویی          

  . باید مورد توجه قرار گیرد
  سپاسگزاري

شـــماره (وهـــشیژ ایـــن تحقیـــق در قالـــب طـــرح پ      
با پـشتیبانی مـالی    )25/8/1389مورخ   89082531660:ثبت

مرکز تحقیقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشـکی همـدان     
ان مقاله مراتـب تـشکر خـود را از      نویسندگ. انجام شده است  

خویش مـا را در  دانشجویان محترمی که با تکمیل اطالعات     
  .  یاري نمودند اعالم می نمایندانجام این تحقیق
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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was 
to determine the relation between parents-
children emotional relationship on acad-
emic adjustments of  junior students in Ha-
madan University of medical Sciences. 
  
Materials & Methods: A cross-sectional 
study was conducted on 395 first year stud-
ents aging between 17-19 years old during 
the first semester of 2010-2011. The partic-
ipants were requited through available sam-
pling method. Data were collected by a 
structured questionnaire including, socio-
demography, parental attachments, inter- 
parental conflicts, social skills, and acade-
mic achievements. Data were analyzed by 
descriptive and interferential   statistics thr-
ough SPSS software (version 17).  
 
Findings: Results showed that the mean age 
of students was 18.57(SD 0.43). Most of 
students were female  and 72% were stud-
ied in bachelor level. Most of the students 

(82%) lived in universities' campuses and 
15% lived with their families. Families with 
higher parental attachments had lower inter-
parental conflicts and their students had 
higher level of academic adjustments.  In 
addition, students who had higher social 
skills had better academic adjustments than 
others (p<0.01). 
  
Discussion & Conclusion: Results of this 
study reveled the role of the quality of 
parent-child relationships on their students' 
academic adjustments. Family supports and 
understanding have an important role in 
solving student's problems in universities. 
Therefore, the role of families should be 
considered by higher education admi-
nistration policies.  
 
Keywords: Academic adjustments, students, 
parental attachments, inter-parental confli-
cts, adolecsent  
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