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مقدمه
هـاي اخـتالل آماريتشخیصیراهنمايویرایشچهارمین

سالمتچهارمبعدوانعنبهرامعنویت،DSM-IV-TRروانی
تنهامعنویتبهپیشچنديتا.]1[استکردهمعرفیانسانی

سال20دراماشدمیتوجهدینیهايجنبهازیکیعنوانبه
بیـانگر امـروزه وفراتر رفتـه مذهبازمعنویتمفهومگذشته
کـه ثیراتیتـأ .]2[استبودنمذهبیجملهازچنديمفاهیم

رویـدادها ازويتفسـیر گـونگی چبـر فـرد معنـوي باورهـاي 
بیـان بـه .کنـد میآسانرارویدادهاپذیرشفرایندگذاردمی
مانندگوناگونیمفاهیمکهاستچتريمنزلهبهمعنویتدیگر

پوشـش رامعنـوي سـازگاري وباورهـا معنـوي، سـالمت 
وکندمیبرآوردهراانساناساسینیازهايمذهب.]3[دهدمی

کنـد؛ مـی پـر رااومعنـوي وطفیعـا اخالقـی، خالءهـاي 
اجتماعات اسـتحکام وفرددررامعنويواخالقیخصوصیات

مشـکالت برابـر درانسـان بـراي محکمیبسیارپایگاهوداده
دادنشـان خـود پـژوهش در، Nooney. ]4[کنـد مـی ایجـاد 

بـا داريمعنـی ومثبـت رابطـه مـذهبی باورهـاي واعتقادات
را ییها معیارهـا همه فرهنگ.]5[ردداهاآزمودنیروانسالمت

هـاي  کننـد و فعالیـت  بـراي رفتـار مـردان و زنـان تعیـین مـی      
شخصیتی و وظایف متناسب بـا مـردان و زنـان معـین نیـز بـا       

ــان تغییــر مــی  ــردان در  گذشــت زم ــان و م ــروزه زن کنــد و ام
هــاي جنســی ســنتی جســتجوي معنــاي جدیــدي از کلیشــه

،هـاي جنسـیتی  ه نقشهدف اساسی مهم از مطالع.]6[هستند
روان است کـه از تعـاریف مفـروض    آفرینش مفهومی از سالمت

از نظـر  . ]7[اسـت از جهـت فرهنگـی آزاد   و زنانگی و مردانگی 
Bemگیري نقش جنسیتی است دو جنسیت نمایی یک جهت

زنـی و مـردي را در   اسـنادهاي فرد صفات زیادي از ،که در آن
سـیتی زنـی یـک    نقش جن.سازدشخصیت خویش یکپارچه می

گیري نقش جنسیتی است که در آن فرد صفات زنـانگی  جهت
زیاد و ویژگی مردانه اندك دارد و نقش جنسـیتی مـردي یـک    

گی گیري نقش جنسیتی است که در آن فرد صفات مردانجهت
کـه دادهنشـان  تحقیقـات .]8[زیاد و ویژگی زنانه انـدك دارد 

وهسـتند  تـر داشـتنی دوسـت نمـا دو جنسـیت زنانومردان
) مردي و زنی(سنتیجنسیتیهايقالبدربیشتريسازگاري

ه بررسی رابطه بـین سـازگاري   پژوهشی ب، درAntil.]9[دارند

. پرداختنـد نی ژسـنخ آنـدرو  ، بهزیستی روانشـناختی و معنوي
نتایج آنـان حـاکی از ایـن بـود کـه بـین سـازگاري معنـوي و         

ابطه مثبت وجود هاي جنسیتی رخبا سنبهزیستی روانشناختی 
.]10[دارد

کنیم وسیله آن تالش میاي است که بهشیوه،سبک اسناد
علل پایدار و زیربنـایی رفتـار دیگـران و دالیلـی کـه افـراد بـه        

Ashkani.]11[درك کنـیم راکنندهاي معین عمل میشیوه

هاي اسنادي دو نـوع رویـداد را در   سبکمعتقدند، Heydariو
. رویـدادهاي منفـی  ) یدادهاي مثبـت و ب رو) الف:گیرندمیبر

کـه کودکـان نـاتوان در    اندهنشان دادمطالعاتدر همین راستا 
رویدادهاي منفی را به عوامل درونـی، کلـی و پایـدار    ،یادگیري

تـر و اسـترس و اضـطراب    دهنـد، خودپنـداره پـایین   نسبت می
زا، عالیـم افسـردگی   بیشتري دارند و بعد از رویدادهاي استرس

انـد کـه   ها نشـان داده پژوهش. دهندري از خود نشان میبیشت
هاي یـادگیري در مقایسـه بـا همسـاالن     آموزان با ناتوانیدانش

هایشان را به میزان باالتري بـه  ها و شکستعادي خود موفقیت
.]12[دهندعوامل بیرونی نسبت می

زمینهدرتحقیقبهعالقمندبعدبه1920دههازشناسانروان
دررویکردهانیرومندترینازیکی. بودندپروريفرزندايهشیوه

سـال درBaumrindتوسـط کـه بـود ايمطالعـه زمینـه، این
کـه بودمعتقداو. گرفتانجام)Rodriguezبه نقل از (1960
ــیوه ــايش ــده ــروريفرزن ــددوازپ ــکیلبع ــدهتش ــتش :اس

والـدین دهنـدگی پاسـخ و) کنتـرل (والدینکنندگیدرخواست
ــیگ( ــارم ــذیرشی ــل از (Baumrind. ]13[)پ ــه نق وLisaب

Green(بوجـود پروريفرزندشیوهسهعنصردواینترکیباز
فرزندپروريشیوه،مقتدرپروريفرزندشیوهازعبارتندکهآورد

ــتبد ــیوهومس ــدپروريش ــذارفرزن ــدپروري .]14[آزادگ فرزن
سـطوح مقتدرانه با ترکیبی از مهارگري حمایـت عـاطفی بـاال،    

مناسبی از استقالل و ارتباطات دو سویه میـان کـودك و والـد    
فرزنـدپروري مسـتبدانه بـا مهـارگري     . ]15[شـود مشخص می

سـختگیرانه و  ثبـات و شدید، سطوح باالي جدیت، انضباط بـی 
شـود صـمیمیت عـاطفی مشـخص مـی    سطوح نسبتاً پایینی از

اي ونـه کمبود مهار والـدینی بـه گ  ،فرزندپروري آزادگذار. ]16[
که اعمال قدرت والدین روي رفتار کودك بـا شکسـت مواجـه    

تعریـف اي کـودك  هـ گرایش به تن دادن به خواستهشود ومی
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ــدپروري مســامحه.]17[شــده اســت ــدین در در فرزن ــار، وال ک
پاسخدهی و سختگیري در سطح پـایینی قـرار داشـته و طـرد     

ها درگیر هآنها خود را در تربیت بچ. اندکننده یا مسامحه کننده
ها ندارند و حتی ممکن اسـت  کنند و مراقبتی بر روي بچهنمی

هـاي تربیتـی را   روش، Millings. ]18[آنها را هرگـز نپذیرنـد  
که کیفیت روابط خاص بین نمودساختارهایی ارتباطی تعریف 

کننــد و معتقــد بودنــد کــه والــدین و کــودك را توصــیف مــی
ـ پروري هاي فرزندشیوه دارنـد  ر رشـد کـودك   تأثیرات مهمی ب

ضرورت موضوع مورد بحث و اینکـه  به با توجه ،بنابراین. ]19[
تحقیقات بسیار کمی در این خصوص صورت گرفته است ایـن  

هـاي شـیوه ، آنـدروژنی گرایشـات با هدف تعیین نقـش مطالعه
معنــويســازگاريدرمنفــیاســناديســبکوپــروريفرزنــد

1395سـال دراهـواز واحـد آزاد اسـالمی دانشگاهدانشجویان
.انجام گرفت

هامواد و روش
آمـاري جامعـه  . مقطعـی بـود  -مطالعه از نوع توصـیفی این 

دانشگاه آزاد اسالمی واحـد اهـواز،   دانشجویانکلیهراپژوهش 
تشـکیل  بودندتحصیلمشغول به 1395تحصیلیکه در سال 

در گیـري روش نمونـه بـه  نفـر  250که از میان آنهـا ددادنمی
کـه جامعـه آمـاري    در صـورتی .وارد مطالعـه شـدند  سترسد

گیـري  تـرین روش نمونـه  باشـند مناسـب  دانشجویان دانشـگاه  
باشد ولی با توجه به اینکه در این پژوهش یکـی از  اي میطبقه

پروري والدین بود که باید توسـط  هاي فرزندشیوهها،پرسشنامه
زیـاد  شـد و همچنـین تعـداد   والدین دانشـجویان تکمیـل مـی   

ها و سؤاالت که نیاز بـه زمـان و دقـت کـافی بـراي      پرسشنامه
گیـري در دسـترس اسـتفاده    تکمیل آنهـا بـود از روش نمونـه   

همچنین براي تعیین حجـم نمونـه از جـدول مورگـان     .گردید
دانشجو توزیع گردید کـه  400ها بینپرسشنامهو شداستفاده 

تکمیل کردندراهاپرسشنامهنفر از دانشجویان250در نهایت 
کننـدگان مطالعـه   الزم به ذکر است از تمـام شـرکت  ).5/62%(

سشــنامه پرازدر ایــن پــژوهش .رضــایت آگاهانــه کســب شــد
هـاي  پرسشنامه نگرش، )نقش جنسیتی بم(آندروژنیگرایشات

هاي اسـنادي  سشنامه سبک، پرTeahnو Drewsپروريفرزند
PetersonوSeligman ،ــازگاري ــنامه سـ ــذهبیپرسشـ -مـ

معیـت شـناختی   هـاي ج از ویژگـی :معنوي استفاده شده است
جنسیت، سن و وضعیت توان به ین پژوهش میامورد توجه در 

قق خود را در انجام این مطالعه مح.ها اشاره کردآزمودنیتأهل 
هاي اخالق در پژوهش بر اساس بیانیـه  ملزم به رعایت کلیه کد
تفاده در ایـن پـژوهش  ابـزار مـورد اسـ   . هلسینکی نموده اسـت 

:عبارت بودند از
:بمتییجنسنقشپرسشنامه

Sandraتوســط، 1974در ســالایــن پرسشــنامه Bem

Varnaseryتوسـط نامه براي اولین باراین پرسش.ساخته شد

صفت 60شاملوگرفتاستفاده قرارموردوشد ترجمه ، ]20[
.باشـد یمزنانگی هستندهاي مردانگی ونده ویژگیهدکه نشان

درمـورد هـر بـراي شـود مـی خواسـت دردهنـدگان پاسخاز
7تــا) نیســتدرســتهرگــزتقریبــأیــاهرگــز(1ازمقیاســی

آننشان بدهنـد کـه   )استدرستهمیشهتقریبأ یاهمیشه(
ایـن پرسشـنامه   .کنـد توصیفراآنهاتواندمیحدچهتاصفت

وژنی بایـد  است که براي محاسبه نمره آندسري ماده داراي دو
هـاي  حاصل جمـع مـاده  ازهاي سري یک راحاصل جمع ماده

صورتبهصفت20،موجودصفت60از.دوم کسر نمودسري 
20ومردانـه ايکلیشـه صورتبهصفت20و،زنانهايکلیشه
Asgariاستخنثیصفت آلفـاي طریقازراآنپایایی،]21[.

بدسـت 68/0معـادل تصنیفطریقازو89/0معادلکرونباخ
.استمذکورپرسشنامهقبولقابلپایاییبیانگرکهاستآورده

گرایشـات پرسشـنامه پایـایی تعیـین بـراي حاضـر تحقیقدر
کـه شـد اسـتفاده تنصـیف وکرونباخآلفايروشازآندروژنی

وبـود 81/0و86/0بـا برابـر ترتیـب بـه پرسشـنامه کلبراي
.باشدمیپرسشنامهمطلوبپایاییضرایببیانگر

:Seligmanو Petersonياسناديهاسبکرسشنامهپ
)Seligman)1982و Petersonتوســطپرسشــنامهیــنا
یخودسـنج یلهوسیکپرسشنامه ینا. ]22[شده استینتدو
یعلــاسـناد یوســتارپدریمنفـ مثبــت ویعوقـا یــینتبيبـرا 
ینايهاالسؤ.باشدیخاص م-کلیر،متغ-ثباتیرونی،ب-یدرون

فـوق  سـه بعـد  خـاص در يهـا کننده ارزشیابیپرسشنامه ارز
یـت شـامل دوازده موقع ياسناديهاسبکپرسشنامه .باشدیم
-یتموقعازیمین. است)شش رویداد خوب و شش رویداد بد(

هـر براي(داردسؤال48واستیمنفیگردیمینومثبتها،
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تهخواسـ فـرد ازآزمـون ایـن راهنمـاي در). سـؤال 4موقعیت
علـت دربـاره وداردقرارموقعیتآندرکندتصورکهشودمی

پاسـخ سـؤاالت بـه سـپس وبگیـرد تصمیمموقعیتآناصلی
این پرسشنامه به این صورت است بـراي هـر   يگذارنمره. دهد

گیرد و تنهـا بـراي درك بهتـر    اي نمیاول نمرهسؤالموقعیت 
بـراي  7تـا 1دیگـر از  سـؤال امـا سـه   . هاي دیگر اسـت السؤ

منفـی نمـره   يهاتیموقعبراي 1تا 7مثبت و از يهاتیموقع
نمره کل تجـارب مثبـت بـه ایـن صـورت محاسـبه       . گیرندمی
را ) سـؤال 18(شود که ابتدا نمره تمام شش موقعیت مثبت می

براي محاسـبه نمـره   . کنیمتقسیم می6کنیم و بعد برجمع می
18(وقعیت منفـی کل تجارب منفی نیز ابتدا نمره تمام شش م

.:کنیمتقسیم می6کنیم و بعد بر را جمع می) سؤال
:استزیر مقیاس آن به شرح زیريگذارنمرههمچنین 

6-14-18-سـؤاالت جمـوع نمـرات   م:منفیدرونیاسناد
جمـوع نمـرات   م:مثبتدرونیاسناد، 6تقسیم بر 42-30-26

پایــداراســناد، 6تقســیم بــر 48-36-34-22-10-2ســؤاالت
تقسـیم  43-31-27-19-15-7سؤاالتمجموع نمرات :منفی

-23-11-3سـؤاالت مجموع نمـرات  :مثبتپایداراسناد،6بر 
مجمـوع نمـرات   :منفـی کلـی اسناد،6تقسیم بر 35-39-47

ــر 44-32-28-20-16-8ســؤاالت ــیاســناد، 6تقســیم ب کل
تقسـیم  48-40-36-24-12-4سؤاالتمجموع نمرات :مثبت

.6بر 
Peterson75/0مثبـت را  يسبک اسـناد کرونباخيآلفا ،

يهـا و بـه صـورت مجـزا سـبک    72/0را یمنفيسبک اسناد
خـاص  -و کـل 62/0یـر متغ-، ثابـت 5/0یرونـی ب-یمثبت درون

یـر متغ-ثابـت ،46/0یرونـی ب-یدرونـ یمنفيهاو سبک59/0
Taghipour. گـزارش کـرده اسـت   69/0خـاص  -و کل59/0

مثبـت را در ابعـاد   يسبک اسنادخنباوکريآلفایبضرا، ]23[
و 5/0خاص -و کل، 49/0یرمتغ-، ثابت55/0یرونیب-یدرون

، 53/0یرونـی ب-یدرونـ در ابعـاد یمنفـ ياسـناد يهادر سبک
در .آوردبــه دســت48/0خــاص -کــلو51/0یــرمتغ-ثابــت

مثبـت  يسـبک اسـناد  کرونبـاخ يآلفایبضراپژوهش حاضر، 
.آمدبه دست78/0یمنفياسناديهاو سبک90/0

:يمعنو-یمذهبيسازگارپرسشنامه
بـراي سـنجش میـزان    یخود گزارشـ این مقیاس، یک ابزار 

.باشـد ال مـی ؤسـ 39شـامل کـه  اسـت سازگاري معنوي فـرد 
کــامالً(1ال، بــر روي یــک پیوســتار، از ؤســگــذاري هــرنمــره

ــا )مخــالفم ایــن مقیــاس توســط . اســت) مــوافقمکــامالً(5ت
Rassouli هاي مذهبی ، با توجه به ویژگی)1388(و همکاران

، به دو روش کیفی و کمی، طراحی )ایران(و فرهنگی کشور ما 
به منظور ساخت و طراحی این مقیاس، ابتدا . شدیابیاعتبار و 

هاي مرتبط هاي انجام شده شامل مقاالت و کتاببرخی بررسی
بینـی شـده و   سازگاري معنوي بازبا معنویت و ابعاد آن به ویژه

هاي سپس براي تعیین ابعاد مختلف سازگاري معنوي، مصاحبه
اي بـا گروهـی از دختـران سـاکن در مرکـز      نیمه سـاختاریافته 

پــس از طراحــی .روزي ســازمان بهزیســتی انجــام شــدشــبانه
االت براي تعیین میزان اعتبـار و پایـایی مقیـاس مـذکور از     ؤس

اعتبار این مقیـاس  .استفاده شدسنجیهاي متداول روانروش
از طریق همبسته کردن آن با مقیاس نگرش معنوي نوجوانان، 

هفتـه، 3بـه فاصـله   ییباز آزماهمبستگی و ضریب89/0برابر 
پایایی این مقیاس از طریق همچنین،. آمدبه دست71/0برابر 

.]24[محاسبه شد96/0کرونباخآلفاي 
:ewsDrوTeahnيفرزند پروريهانگرشپرسشنامه 

اقتباس شده از پرسشنامه ارزشیابی نگـرش  پرسشنامهاین
Shobenتوسـط  کـه (Parent attitude survey)والـدین 

85فرم اولیـه آن شـامل   . باشدمی،ساخته شده است)1949(
در فـرم مـورد اسـتفاده    . استشدهال بوده که بعدها تعدیل ؤس

تنظــیم )Drews)1957و Teahn	توســطمطالعــه حاضــر 
از موافقـت  (اي ال تک مفهومی پـنج گزینـه  ؤس30دیده که گر

درسـه مـاده آخـر   وشودرا شامل می) کامل تا مخالفت کامل
بـه سـه   پرسشـنامه مواد .هستندیابیاعتبار پرسشنامه جهت  

ترجمـه و  1372مقیاس فرعی مساوي تقسیم شده و در سـال  
ال پرسشـنامه، یـک   ؤسـ 10فرم هر ایندر. معرفی شده است

، 14، 10، 9، 6، 5، 4، 3هـاي  الؤسسنجدقیاس فرعی را میم
، 16، 8، 7، 2، 1هـاي  الؤگـري، سـ  عامل سلطه21و 18، 17
، 11هـاي  الؤعامل وابستگی شدید و س30و29، 26، 25، 20
انگاري را عامل سهل28و 27، 24، 23، 22، 19، 15، 13، 12

نظـور سـنجش   مه این پرسشنامه به والدین ب.کنندارزیابی می
نوع نگرش آنان که در هرحال شیوه عملی تربیـت فرزندانشـان   

شـود  دهـد ارائـه و از آنـان خواسـته مـی     ثیر قرار میأرا تحت ت
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مراتب و درجه موافقت و مخالفت خود را با اصولی کـه مسـائل   
سـازد اعـالم   مـی ثر أتربیتی فرزندان و رشد خالقیت آنان را مت

ل مفهوم تسلط و محدودیت و بدیهی است مخالفت کام. نمایند
هـاي  و حالـت دهدنشان میموافقت کامل مسامحه و آزادي را 

نمایدید میأیبینابینی نیز مفاهیم نسبی از دو حالت مذکور را ت
بـراي کـل پرسشـنامه    خنباوکرآلفايحاضرپژوهشدر.]25[

شـیوه وگـري  نگـرش سـلطه  اعتنایی، نگرش بی، 65/0برابر با 
بـه دسـت   23/0، 51/0، 36/0با برابرترتیبهبمنطقیاقتدار

توصـیفی  هـاي  هـا از روش به منظور تجزیه و تحلیـل داده .آمد
ــار    ( ــراف معی ــانگین و انح ــد، می ــی، درص ــبه فراوان و)محاس

افزارنرمبا چندگانه و رگرسیون پیرسونهمبستگیهاي آزمون
SPSS الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . استفاده شده است16نسخه

هاي مربوط به هر دو آزمون مورد بررسـی  فرضکلیه پیشابتدا 
.بودp>05/0ها داري کلیه آزمونیسطح معن. قرار گرفت

هایافته
درصد 6/63پسر که 22دختر و 228در این مطالعه تعداد 

بـا میـانگین و انحـراف معیـار     (25تـا  21بـین  ) نفر159(آنها
250ز میان ا. کردندشرکت سال سن داشتند،) 13/2±45/23

از نظـر رشـته   .بودنـد مجـرد ) %4/80(نفر201کننده شرکت
نفـر  10، %)16(شناسـی هـاي روان رشـته نفـر در 40تحصیلی

ر نفـ 30، %)26(معماريدر رشتهنفر65، %)4(ادبیاترشته
، %)28(کامپیوتررشتهنفر 70، %)12(محیط زیستدر رشته

.بودندمشغول به تحصیل%)14(پرستاريدر رشتهنفر 35و 

) n=250(سازگاري معنويوهاي اسناديوالدین، سبکيفرزند پرورهاي هاي گرایشات آندروژنی، نگرشرها در متغیمیانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره آزمودنی- 1جدول

آمارييهاشاخص
حداکثرحداقلنگینمیا±انحراف معیارمی متغیر

28-12/1674±34/13شات آندروژنیگرای
10/301842±43/4نگرش فرزند پروري سلطه گري

31/311843±33/3نگرش فرزند پروري وابستگی شدید
50/281839±40/3اعتنایییبنگرش فرزند پروري 

05/15921±81/2سبک اسنادي مثبت
51/2421±19/2سبک اسنادي منفی

68/16750195±14/22سازگاري معنوي

شود بـین گرایشـات   مشاهده می2که در جدول طورهمان
، سـبک وابستگی شدید والـدین يفرزند پرورنگرش ،آندروژنی
همبسـتگی  دانشـجویان  در و سازگاري معنـوي مثبتاسنادي

يفرزند پـرور بین نگرش اما ). p>05/0(داردداري وجود یمعن

، اعتنـایی والـدین  بـی يرورفرزنـد پـ  نگرش ،گري والدینسلطه
ــناديســبک ــیاس ــويمنف ــازگاري معن ــجویان درو س دانش

.)p<05/0(شت داري وجود ندایمعن

1395سال اهواز دردانشگاه آزاد اسالمی واحدو سازگاري معنوي دانشجویانمتغیرهاي پژوهش ضرایب همبستگی  بین -2جدول 

ازگاري معنويس
گرایشات
آندروژنی

نگرش
گريسلطه

والدین

نگرش
وابستگی 

شدید

نگرش
اعتناییبی

والدین

سبک 
اسنادي
مثبت

سبک اسنادي
منفی

-080/0194/0062/0121/0031/0-169/0همبستگیضریب

011/0201/0002/0290/0048/0625/0دارينیمعسطح

نشـان رگرسـیون تحلیـل ها نتایجفرضپس از بررسی پیش
وسـیله بـه رادانشـجویان درمعنويازگاريستوانمیکهداد

يفرزنــد پــرورهــاينگــرشآنــدروژنی،گرایشــاترهــايمتغی
هـاي سـبک نیـز واعتنـایی بـی وشـدید وابستگیگري،سلطه
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نمـود بینـی پـیش داريمعنـی طـور بـه منفیومثبتاسنادي
)002/0<p54/3و=F .(مقدارR28دهـد مـی نشـان مشاهده

توســطدانشــجویاندرمعنــوياريســازگواریــانسازدرصــد
فرزنـد  نگـرش متغیرهـاي . شـود میتبیینشدهیادمتغیرهاي

گرایشــاتو17/0بتــايضــریببــاشــدیدوابســتگیيپــرور
رابینـی پـیش قدرتبیشترین-16/0بتايضریبباآندروژنی

ــازگاريدر ــويسـ ــجویانمعنـ ــددانشـ ــدول (دارنـ .  )3جـ

با سازگاري معنوي دانشجویان) اسنادييهاسبکهاي فرزند پروري والدین و گرایشات آندروژنی، نگرش(بین متغیرهاي پیشچندگانه آورد رگرسیونبر- 3جدول

βtpداريیسطح معنRR2Fمتغیر

010/0-58/2-28/008/054/3002/016/0یگرایشات آندروژن

01/0211/0833/0يگرنگرش سلطه

17/055/2011/0شدیدینگرش وابستگ

04/0635/0526/0یاعتنایینگرش ب

13/013/2034/0مثبتيسبک اسناد

624/0-492/0-03/0یمنفيسبک اسناد

بحث
ی،آنـدروژن یشـات گراتعیین نقـش هدف از پژوهش حاضر، 

يبـا سـازگار  ياسـناد يهـا و سـبک يفرزنـد پـرور  يهایوهش
. بـود واحـد اهـواز  یاسـالم دانشگاه آزادیانانشجودر ديمعنو
يمعنـو يو سـازگار یهمبستگی بین گرایشات آنـدروژن نتایج

ینبــدر واقــع نشــان داد، رايداریو ســطح معنــدانشــجویان
یرابطه منفیاندانشجويمعنويبا سازگاریآندروژنیشاتگرا

یشـات چـه گرا هـر کـه  شـت، بـه طـوري   داوجـود یمعکوسو
کـاهش  يويمعنـو يسـازگار ،یافتمییشفرد افزایآندروژن

که،]Markstrom]26پژوهشنتایجبایافتهاین. کردپیدا می
سازگاريودوگانهجنسیتینقشبینمنفیرابطهدهندهنشان

بـا  ینهمچنـ .داردهمخـوانی بود،پسرانودختراندرمعنوي
27[ ،McCall[KenrickوGreen، ]Antil]10يهـا یافته

یــانکــه ب]29[SandersوHackney،]Struthers]28و 
ــ  ــد ب ــازگاریننمودن ــويس ــدروژنيمعن ــا بهزیو آن ــتیب یس

دارد همخـوان  وجـود يداریرابطه چندگانه معنیشناختروان
بـا  يمعنـو يهـا تجربهویتجا کنکاش درباره معنوینتا ا. است

فعال، يمعنویزندگيفرض همراه بوده که افراد دارایشپینا
یهیبـد . هسـتند یافراد سـالم یشناختبدون شک از نظر روان

صـادق  هـا انسـان مـورد همـه   درامر همبسـته و یناست که ا
يدارایبـا سـنخ آنـدروژن   افـراد ینکـه توجه بـه ا لذا با.یستن

احتمـال  یـن ابـاالتر هسـتند  نفـس عـزت بهتر ویروانسالمت
ويعتقادات معنـو ايافراد که دارایناز اآن دستهوجود دارد 

. ]29[باشـند يتـر بهتـر هسـتند افـراد سـالم    يمعنويسازگار
يبـا سـازگار  یآنـدروژن يهـا بحـث رابطـه سـنخ   ینا،ینبنابرا
مـا،  يرسد در جامعه امروزیبه نظر م.کندیمیهرا توجيمعنو

را بـا  یـت معنویندارند و همچنـ یرونیبه مذهب بیلافراد تما
دارند که مـذهب آنهـا را محـدود   دانسته و اعتقاد یکیمذهب 

يهـا از نقـش یلنـد کـه افـراد آنـدروژن ما   ییکند و از آنجایم
یبروند و خود را محدود به تفکر قـالب فراتر يایشهکلیتیجنس

یهفرضـ ینایرهايمعکوس متغيهرابطتوان یم،نکنندجامعه
. کردینیبرا ت

ويپـرور فرزنـد هـاي شیوهبیناز دادنشانبعدييیافته
بـا وابسـتگی شـدید   پـروري فرزنـد شـیوه  بین ،آنهايمؤلفه

نتـایج بـا هـا یافتـه ایـن . داردوجـود رابطـه معنـوي سازگاري
همخـوان ،]31[همکـاران و Dixon، ]King]30هـاي پژوهش

دیـدگاه طبـق گفـت تـوان مـی هـا فرضیهاینتبییندر.است
Pendletonــدمــیمــذهب،]32[همکــارانو ــهتوان ــوانب عن

وگـردد سازيمفهوممذهبیباورهايدردلبستگیازآینديفر
بـه هـا انسـان دردلبستگینظامازگسترشیصورتبهرفتارها
میـان فـردي بینرابطهزیستیرفتارينظام. پردازندمیکنش
-مـی قـادر رانـوزاد نظاماین. دهدمیشکلرامراقبینونوزاد

ودکنـ امنیـت احسـاس دلبستگیموضوعحضوردرکهسازد
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محـیط کشـف بـه تـا دباشامنیتدرکافیاندازهبههمچنین
کــودكاولیــهدلبســتگی،تجــاربپایــهبــر. بپــردازدپیرامـون 

نیـز فـردي بـین روابـط بـه راشناختی_هیجانیبندهايروان
موضـوع یـک بـا توانـد میبعداًتحولاینکهدهدمیگسترش
تحقیـق تـایج نطبـق .]32[شـود همراهطبیعیفوقوابستگی

Chalabianloo،تقویـت باعـث مقتـدر والدینکهشدهعنوان
ــزت ــسعـ ــدونفـ ــترشـ ــینوهویـ ــتفادههمچنـ ازاسـ

درجـه کهفرزندانی. شوندمینوجوانانترفعالمقابلههايشیوه
خواهندبهتريسازگاريباشندداشتهراویژگیاینازباالتري
.]33[کننـد مهـار رازاتـنش شـرایط تواننـد مـی بهتروداشت

و یمنفـ يسبک اسـناد ینبدادنشانپژوهشنتایجهمچنین
لیووجود ندارديداریمعنرابطه یاندانشجويمعنويسازگار

رابطه یاندانشجويمعنويو سازگارمثبتيسبک اسنادینب
.داشتوجود داريمعنی

کـه نشـان   همکـاران وReynoldsيهـا هیافتـ با یجنتاینا
بـا سـالمت   ياسـناد يهـا و سبکيمعنويگارسازیندادند ب

وجود دارد همسو يداریزنان رابطه مثبت و معنیشناختروان
يمعنويکه از لحاظ سازگارینشان داد زنانیقتحقینا. است

اسـتفاده  یدرونـ يقرار دارند از سبک اسـناد يدر سطح باالتر
يبــاالتریســالمت روانــافــراد از یــناینکننــد و همچنــیمــ

ــدبرخور ــان.دارن ــازگار یزن ــه از س ــويک ــايمعن ــرینیپ يت
و شکسـت اسـتفاده   یرونـی بياسناديهابرخوردارند، از سبک

. ]34[برخوردارندتريیینپایشناختسالمت رواناز کنند و یم
ینو همچنیو افسردگیمنجر به درماندگیمنفیسبک انسان
ســبک ،و بـرعکس شــودیو تــالش در فـرد مـ  یـزه کـاهش انگ 

تـالش و  يبـرا یشـتر بیـزه و انگیـد مثبت، بـه فـرد ام  ياسناد
و يمعنـو يبـا سـازگار  هـا یژگیویناهدهد و همیمیتموفق
یشـتر فـرد ب يمعنويهرچه سازگاریعنیرابطه دارند یتمعنو
. خواهـد شـد  یشتربیزو تالش فرد نیدامي،صبر، بردبار، باشد

قابـل  یاتفرضـ ینشدن اییدپس با توجه به آنچه گفته شد تأ
نشـان  چندگانـه  تحلیل رگرسیون نتایجدر نهایت . استیهتوج
و يفرزنـد پـرور  يهانگرشی،آندروژنیشاتگرايمتغیرهاداد 

تواننـد بـه طـور    مـی یمثبـت و منفـ  ياسـناد يهـا سبکیزن
. نمایندیبینپیشراسازگاري معنوي دانشجویانداري معنی

KenrickوAntill]10[،Greenيهـا یافتـه بـا  یجنتاینا

و يفرزنـد پـرور  يهـا یوهشـ ینرابطـه بـ  یکه به بررسـ ]26[
، نفـس عـزت و رفتـار نوجوانـان مثـل    یتاز شخصـ ییهـا جنبه

ادراك ي،اسـناد يهـا استقالل، رقابـت، منبـع کنتـرل، سـبک    
. داردیپرداختند همخوانیتو احساس هوینوالديهانگرش

دروژنی در هاي مثبت آنها حاکی از جنبهبسیاري از پژوهش
هـاي جنسـیتی سـنتی و نامتمـایز     مقایسه با افراد داراي سـنخ 

تـر،  داشـتنی براي مثال زنان و مردان آندروژن دوسـت . هستند
ســازگارتر از لحــاظ بــین فــردي، خشــنودتر و در ازدواج داراي 

آنها خشنودي شغلی بیشتر، . رضایت زناشویی بیشتري هستند
هـاي  رند و در موقعیـت باالتري دانفسعزتطول عمر بیشتر و 

اي تفکـر مثبـت بیشـتر    هـاي مقابلـه  فشارزاي زندگی از سبک
قـاطع و  یـک، کراتودمینوالـد ،از طرفی]35[کننداستفاده می

اعتماد به نفـس  يدارایفرزندانیادبخش به احتمال زیناناطم
گروه از ینا. خواهند داشتیتمسئولبااحساسو مستقل یادز

یند کـه مـورد مهـر و محبـت والـد     کننـ ینوجوانان احساس م
يبــه آنــان آزاد  یآنهــا بــه انــدازه کــاف    یــاء اول.هســتند 

اصـول  یـا یندر بکار بستن قوانینو معتقدند که والددهندیم
یـن فرزنـدان ا . کنندیدر مورد آنها مسئوالنه و منصفانه عمل م

احساس باال ونفسعزتاز يبرخورداریلبه دلیندسته از والد
مشــکالت ی،اسـتقالل در زنــدگ ینو همچنــیافکــیتمسـئول 
ازهر یکاز آنجا که . ]28[خود دارندیطبا محيکمتریسازش

یســتیروان و بهزکننــده ســالمتینــیبیشپــیرهــامتغیــنا
سـالمت روان بـا  يداریمعنـ باشـند و رابطـه  یمیشناختروان

يداریمعنـ هرابطنیزیکدیگربا توانندیرسد میدارند به نظر م
یرشو پـذ یـه قابل توجیهفرضیناییدتأینبنابرا. داشته باشند

یدر زنـدگ یرهـا متغیـن هرکدام از ایتتوان به اهمیاست و م
یتوانند داشته باشند اشاره کـرد ولـ  یکه میافراد و نقش مهم

یقاتبه انجام تحقیازتر نمطمئنیريگموضعيوجود براینبا ا
تـر  متنـوع يهـا نمونـه يوو بـر ر یگـر دیرهـاي بـا متغ یشتر،ب
آوريجمـع تـوان مـی را حاضـر مطالعـه محـدودیت . باشـد یم

دهـی گزارشخودصورتبهوپرسشنامهازاستفادهبااطالعات
صادقانهطوربهدهندگانپاسخازبرخیکه ممکن است دانست

.باشندنکردهتکمیلراهاپرسشنامه

ی،آنـدروژن اتیشگرااحتماالًدادنتایج نشان :گیرينتیجه
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ي نقـش  اسـناد يهـا و سـبک ینوالديفرزند پروريهانگرش
بنـابراین  .دنـ داریاندانشـجو يمعنويسازگاربسیار مهمی در

هـاي خـود بـه ایـن عوامـل      ریزيدر برنامهالزم است مسئولین 
. توجه الزم را داشته باشند
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Introduction: Spirituality has been introduced as the fourth dimension of health by World Health
Organization. The present research aimed to investigate the relationship between androgenic trends,
parenting practices, and negative attributional style and spiritual coping among students of Islamic
Azad University of Ahvaz, Iran.
Materials and Methods: The study was a cross-sectional study. The statistical population
consisted of all the students of Islamic Azad University of Ahvaz who were studying in 2016. Out
of these students, 250 individuals were included into the study using convenience random sampling.
The tools used in the study included the Androgenic Disposition Inventory (the Bem Sex-Role
Inventory (BSRI)), parental attitude questionnaire, Peterson and Seligman attribution style
questionnaire, and spiritual/religious coping scale (SRCOPE Scale). The data were analyzed using
the Pearson correlation coefficient, multiple regression, and SPSS software version 16.
Results: Findings showed that there was a significant correlation between androgenic trends, high
parent dependency parenting attitude, positive attributional style and spiritual coping among the
students (p<0.05). There was no significant relationship between parent domination parenting
attitude, dismissive parenting attitude, negative attributional style and spiritual coping (p>0.05).
Regression analysis showed that it is possible to significantly predict spiritual coping in the students
using androgenic trends, parent domination parenting attitude, high parent dependency parenting
attitude, and dismissive parenting attitude, and positive and negative attributional styles (p<0.002).
Conclusion: The findings showed that androgenic trends, parenting attitudes of parents, and
attributional styles play very important roles in spiritual coping of students. Therefore, it is
necessary for authorities to pay sufficient attention to this matter in future planning.
Keywords: Androgenic trends, Attributional styles, Parenting practices, Spiritual coping
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