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چکیده
پژوهش حاضربه منظور بررسی پیشبینی عزت نفس ،خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بر
اساس شیوههای فرزندپروری والدین و خودمتمایزسازی آنان در بین دانشآموزان پسر مقطع دبیرستان
صورت گرفت .نمونه مورد نظر در این پژوهش تعداد  011نفراز دانشآموزان پسر به همراه والدین آنها
بود که از طریق انتخاب سه دبیرستان (شاهد ،غیرانتفاعی و دولتی) و با استفاده از نمونهگیری تصادفی از بین
تمامی دانشآموزان مشغول به تحصیل در مقطع دبیرستان انتخاب شدند .ابزارهای به کار رفته در این
پژوهش شامل پرسشنامه شیوههای فرزندپروری بامریند ،پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت ،پرسشنامه
خودمتمایزسازی اسكورن و فراید لندر و پرسشنامه شرر و همكارانش و معدل نیمسال اول تحصیلی 93-31
دانشآموزان بود .برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و نیز تحلیل رگرسیون گام به گام برای
بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد .نتایج یافتهها نشان داد که بین شیوههای فرزندپروری والدین و
پیشرفت تحصیلی ،عزت نفس و خودکارآمدی همبستگی معناداری در گروه نمونه پژوهش مشاهده نشده
اما در مؤلفههای خودمتمایزسازی بین جایگاه من و آمیختگی با دیگران با معدل تحصیلی رابطه مستقیم و
معنادار ،بین گسلش عاطفی و عزت نفس رابطه معكوس و معنادار و بین جایگاه من و عزت نفس رابطه
مستقیم و معناداری مشاهده شد و در نهایت بین خودکارآمدی فرزندان با خودمتمایزسازی نیز رابطه
معناداری مشاهده نشد .در مورد همایندی شیوههای فرزندپروری و خودمتمایزسازی والدین نیز نتایج نشان
میدهد که بین مؤلفه واکنش عاطفی و شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه معكوس و معنادار و بین مؤلفه
جایگاه من و شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد .همچنین بین مؤلفه جایگاه من

 .0دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول) ایمیلdavud.nodehi@gmail.com :
 .0دانشیار مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی
 .1دانشیار مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی
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و شیوه فرزندپروری مقتدرانه رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و نیز بین مؤلفه آمیختگی با دیگران و شیوه
فرزندپروری استبدادی رابطه معكوس و معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی :شیوههای فرزندپروری ،خودمتمایزسازی ،عزت نفس ،خودکارآمدی و عملکرد
تحصیلی.

مقدمه
امروزه بدون شک ،توجه بیشتر به امر تعلیم و تربیت ،مهمترین عامل پیشرفت فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی است .تعلیم و تربیت ،عهدهدار ایجاد زمینه مناسبی جهت تسهیل و
توسعه استعدادها و تواناییهای افراد است .به این جهت است که بیشتر جوامع در تبیین
هدفها و اتخاذ روشهای آموزشی همه تالش خود را به کار میگیرند (شكرکن و
همكاران .)0133 ،عوامل متعددی در افت تحصیلی و یا پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
مؤثر است .یكی از نهادهای بسیار مهمی که در زمینه افت تحصیلی و یا پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان میبایستی مورد توجه قرار گیرد خانواده است .خانواده نقش قابل مالحظهای
در شكلگیری شخصیت و رفتار کودک دارد ،شیوههایی که والدین در تربیت فرزندان
خود به کار میبرند به سه دسته سهلگیرانه ،مستبدانه و مقتدرانه تقسیم میشوند (ستوده،
 0191به نقل از زارعی .)0193 ،در پژوهشی که بر روی  1011نفر از نوجوانان  01-09ساله
توسط لمبورن ،0مونتس ،0استینبرگ 1و دورنباخ )0330( 1صورت گرفت نتایج نشان داد،
نوجوانانی که در خانوادههایی با شیوه فرزندپروری مقتدرانه بودند ،شایستگیهای تحصیلی
باال و معناداری را نشان دادند( .به نقل از مهرافروز و همكاران .)0190 ،پژوهشها نشان
میدهد که بین نگرش شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه با پیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت و
معنادار وجود دارد (مهرافروز0139 ،؛ ملک مكان0139 ،؛ کرد نوقابی .)0139
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موضوع مهم دیگری که در خانواده و تربیت فرزندان اهمیت فراوانی دارد مفهوم
خودمتمایزسازی 0است .بوئن ( )0339مفهوم تمایزیافتگی را به عنوان تجربه نزدیكی
(صمیمیت) و اقتدار (خودمختاری) با دیگران ارائه کرد (بوئن و کر0336 ، 0؛ کر0399 ،؛ به
نقل از توربرگ 1و لی ورز .) 0116 ، 1این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفكر
واقعبینانه راجع به موضوعات عاطفی در خانواده میباشد .تمایزیافتگی شامل نوع ظرفیت
درونفردی برای متمایز کردن تفكر و احساس و نیز توانایی بین فردی برای حفظ استقالل
درونبافت روابط عمیق با افراد مهم زندگی میباشد (بوئن .)0336 ،افراد با تمایزیافتگی باال
به هیجانات خود آگاهی دارند و قادر به سنجش متفكرانه موقعیت هستند ،این افراد توانایی
رشد خود مستقل را در روابط صمیمانه دارند و میتوانند در روابط عمیق ،آرامش و راحتی
خود را حفظ کنند (اسكورن و دندی 0111 ،1به نقل از محسنیان و همكاران.)0196 ،
شوارتز و همكاران ( )0116در پژوهشی که بر روی  011نفر شامل  003نفر زن و  001نفر
مرد صورت گرفت نشان داده شد که بین شیوههای گوناگون فرزندپروری والدین و
خودمتمایزسازی آنان ارتباط معناداری وجود دارد .یكی دیگر از عوامل مؤثر در پیشگیری
از افت تحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلی ،عزت نفس است (بلوم -6ترجمه سیف 0161؛
راس و برا 0110 ،3به نقل از تمناییفر و همكاران .)0193 ،عزت نفس رضایت فرد نسبت
به خود و احساس ارزشمند بودن است (براندن ،ترجمه :قراچهداغی .)0133 ،در طول صد
سال گذشته بسیاری از روانشناسان مانند آدلر ،0311 9آلپورت ،0313 3راجرز،0313 01
سالیوان ،0311 00کارن هورنای ،0313 00جیمز ،0931 01مزلو ،0331 0مورفی،0313 0
1. Self- differentiation
2. Kerr
3. Thorberg
4. Lyvers
5. Skowron and Dendy
6. Bloom
7. Ross and Broh
8. Adler
9. Allport
10. Rogers
11. Sulivan
12. Horney
13. James
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رانک 0313 1این نظر را پذیرفتهاند که انسان دارای نیاز به عزت نفس میباشد (بیابانگرد،
 .)0130یكی از جلوههای مهم عزت نفس ،تأثیر مثبت و معنادار آن بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان است (هالی03931؛ کاوینتون )0393 ،1یكی دیگر ازعوامل مؤثر بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان خود کارآمدی 6است  .خود کارآمدی ،انتظار فرد از قابلیت خود
به منظور سازماندهی و اجرای رفتاری مورد نیاز برای انجام موفقیتآمیز یک وظیفه
میباشد (اسچانک 0330 ،3به نقل از عزیزی .)0191 ،مفهوم خود کارآمدی مرهون
تالشهای اولیه آلبرت بندورا است .بندورا )0333( 9از نظریهپردازان دیدگاه شناختی–
اجتماعی است که سازوکارهای تأثیرگذار بسیاری را بررسی کرده است  -سازوکارهایی
که نقشی بنیادین در انجام تكلیف دارند .وی در میان سازوکارهای تأثیرگذار ،هیچ کدام را
در کنترل کارکرد پرنفوذتر از خودکارآمدی و باورهای افراد از توانایی خود نمیداند
(بندورا )0333 ،0330 ،0396 ،0339 ،0333 ،بر اساس نظریه شناختی – اجتماعی آلبرت
بندورا ( )0333و به استناد تحقیقات متعدد از جمله کارهای پاجارس و میلر 0331( 3و
)0333؛ پاجارس و گراهام)0333( 01؛ گرین 00و همكاران ( )0111و کبیری ()0190
خودکارآمدی در حكم عاملی مهم ،نقشی مؤثر در پیشبینی پیشرفت تحصیلی در سطوح
مختلف تحصیلی ایفا میکند (محسنپور و همكاران.)0196 ،
براساس آنچه بیان گردید عوامل مختلفی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر
میگذارد و یكی از مهمترین عوامل ،نقش خانواده در شكلگیری شخصیت و پیشرفت
تحصلی دانشآموزان است .آگاهی عمیق در مورد نقش مهم خانواده و شیوههای
گوناگون فرزندپروری والدین و تأثیر آن در میزان عزت نفس و خودکارآمدی و نیز از
1. Maslow
2. Murfy
3. Rank
4. Holly, w.
5. Covinton, M.
6. Self- Efficacy
7. Schunk
8. Bandura
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همه مهمتر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،میتواند نقش بسزایی در آگاهسازی والدین
داشته باشد تا بتوانند با توجه به شیوههای فرزندپروری خویش درک صحیح و
روشنبینانهای از عملكرد فرزندان خویش داشته باشند و در آینده بتوانند با اتخاذ شیوههای
صحیحتر و مناسب تر نقش اصیل خویش را در رشد و بالندگی فرزندانشان ایفا کنند .در
راستای این امر در این پژوهش فرضیه اساسی زیر مورد بررسی قرار گرفت:
 میزان عزت نفس ،خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بر اساس شیوهفرزندپروری والدین و همایندی خودمتمایزسازی آنان قابل پیشبینی است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است .در این پژوهش بر اساس
امكانات و شرایط موجود از بین مدارس شهر شهریار سه مدرسه انتخاب شد که یكی از
مدارس دبیرستان شاهد ،یكی دیگر دبیرستان غیرانتفاعی و یكی از مدارس هم دولتی بود.
از هر مدرسه به روش تصادفی دانشآموزان و اولیای آنان از مقطع اول تا چهارم دبیرستان
انتخاب شد .حجم نمونه  011نفر از دانشآموزان و والدین آنان میباشد .جهت اجرای
پژوهش پرسشنامههای عزت نفس و خودکارآمدی در اختیار دانشآموزان قرار داده شد
تا پاسخ دهند .همچنین با هماهنگیهایی که در این مدارس صورت گرفت اولیای
دانش آموزان برای جلسه آموزش خانواده به مدرسه دعوت شدند و پس از توضیحات
مورد نیاز از آنان درخواست شد که به پرسشنامههای خودمتمایزسازی و خودکارآمدی
پاسخ دهند .از بین پرسشنامههای جمعآوری شده حدود  11پرسشنامه به دلیل عدم
پاسخگویی و یا پاسخهای ناقص از سوی دانشآموزان و یا والدین آنها مخدوش و غیر
قابل بررسی بود .لذا  011پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت .همچنین
معدل تحصیلی دانشآموزان در نوبت اول نیز از مدارس مربوطه دریافت و در پژوهش
حاضر مورد استفاده قرار گرفت.
در پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات از  1پرسشنامه استفاده شد:
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 پرسشنامۀ خودمتمایزسازی :فرم اولیه این پرسشنامه توسط اسكورن و فراید لندر تهیهشده و آزمون نهایی توسط جسكون در  16آیتم بر مبنای نظریه باون ساخته شده است و در
سال  0111توسط اسكورن و اسمیت تجدیدنظر شد .این پرسشنامه بصورت خودگزارش
است و به منظور سنجش تمایزیافتگی افراد بكار میرود (تمرکز اصلی آن روی ارتباطات
مهم زندگی و روابط افراد با خانوادۀ اصلی است (اسكورن0111 ،؛ به نقل از اسكیان .)91
این پرسشنامه با مقیاس لیكرت در یک طیف  6گزینهای درجهبندی شده است .پرسشنامۀ
مذکور از  1خردهمقیاس واکنش عاطفی ( 00سؤال=  )ERگسلش عاطفی ( 00سؤال=
 )ECجایگاه من ( 00سؤال=  )IPآمیختگی با دیگران ( 00سؤال = )FOتشكیل شده
است .از نظر پایایی ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده توسط اسكورن و فراید لندر %99
است .اسكیان ( )0191پرسشنامۀ مذکور را روی  06نفر از دانشآموزان دبیرستان اجرا
کرد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کروناباخ  %90محاسبه شده است .یونسی در
سال 0191پرسشنامه مذکور را هنجاریابی کرد و ضریب پایایی را برای کل و
خردهمقیاسها به صورت زیر گزارش کرد=1/91 :کل IP =1/61 ER=1/33 ،و =1/61
 ECو  FO =1/31گزارش شده است .و روایی محتوایی آن را از روش همسانی درونی
 1/91گزارش کرد.
 -2پرسشنامه خودکارآمدی :مقیاس خودکارآمدی مورد استفاده در پزوهش حاضر
توسط شرر و همكارانش ( )0390با هداف زیر ساخته شد :الف) تهیه ابزاری برای تحقیقات
بعدی ،ب) تهیه ابزاری جهت تعیین سطوح متفاوت خودکارآمدی افراد .این پرسشنامه
میزان کارآمدی و قابلیت اعتماد به توانایی خود را میسنجد .دارای  03ماده است که در
مقیاس  1درجهای لیكرت نمرهگذاری میشود .ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ،
 . /96میباشد (شرر و همكاران 0390 ،به نقل از حسین بیگی )0199 ،ضریب پایایی این
پرسشنامه در پژوهش بختیاری براتی ( ،. /33 )0136عبدینیا ( . /91 )0133و در پزوهش
اعرابیان و همكاران ( . /30 )0191به دست آمده است (به نقل از علیزاده محمدی و
همكاران.)0193 ،
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 -3پرسشنامه عزت نفس :یک مقیاس  19مادهای خود-گزارشی ،مداد – کاغذی ( که
 9ماده آن دروغسنج میباشد ) و  11ماده دیگر آن عزت نفس فرد را میسنجند .مقیاس
عزت نفس کوپراسمیت توسط رایجر ،)0363( 0کمپل ،)0361( 0اسمیت )0363( 1و وایف

1

( )0330مورد تأیید قرارگرفته است ،و در داخل کشور نیز توسط کروژده (،)0190
صداقتپیشه ( ،)0191عالمه ( ،)0191حقیقی و همكاران ( )0191و با آلفای  . /11تأیید
شده است (به نقل از صاحبالزمانی.)0199 ،
 -4پرسشنامه شیوههای فرزندپروری :این پرسشنامه شامل  11ماده است که  01ماده آن
به روش سهلگیر 01 ،ماده به روش استبدادی و  01ماده دیگر به روش مقتدرانه در امر
پرورش فرزند مربوط میباشد .در این پژوهش آزمودنیها با مطالعه هر ماده نظر خود را بر
حسب یک مقیاس  1درجهای مشخص میکنند .این پرسشنامه توسط بامریند در سال 0330
بر اساس نظریه وی ساخته و در سال  0131توسط اسفندیاری به فارسی ترجمه شد .میزان
پایایی این آزمون در تحقیق اسفندیاری ( )0131برای شیوه سهلگیرانه  ،. /63برای شیوه
استبدادی  . /33و برای شیوه مقتدرانه  . /31به دست آمد .بامریند ( )0330میزان پایایی این
پرسشنامه را با روش بازآزمایی . /90 ،برای سهلگیرانه . /91 ،برای مستبدانه و  . /30برای
روش مقتدرانه گزارش نمود .همچنین وی در مورد میزان روایی پرسشنامه این نتایج را
گزارش نمود :مستبد بودن ما در رابطه معكوس با سهلگیری ( ). /11و اقتدار منطقی او
( ). /10دارد ( به نقل از باقرپور کماچالی و همكاران.)0191 ،

یافتهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده میشود که در
بخش توصیفی از فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از تحلیل
رگرسیون گام به گام برای بررسی رابطۀ بین متغیرها استفاده میکنیم.
1. Ritcher
2. Cample
3. Smith
4. Wife
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جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد پژوهش در گروه نمونه مورد بررسی
مقیاس

میانگین

انحراف استاندارد

معدل تحصیلی

06/01

0/61

عزت نفس

11/90

1 /9

خودکارآمدی

61/13

9/10

سهلگیرانه

06/31

1/99

استبدادی

03/93

6/11

اقتدار

11/13

6/19

واکنش عاطفی

11/00

01/01

گسلش عاطفی

10/03

3/61

جایگاه من

19/33

3/36

آمیختگی با دیگران

11/31

3/11

نتایج حاصل از جدول شماره یک نشان میدهد که درک نمونه مورد بررسی معدل
تحصیلی در سطح متوسط قرار دارد ،میزان عزت نفس و خود کارآمدی نیز در سطح
خوبی است .باالترین میانگین شیوههای فرزندپروری متعلق به شیوه اقتداری است و
کمترین معدل خردهمقیاسهای پرسشنامه خودمتمایزسازی مربوط به جایگاه من و باالترین
آن مربوط به خردهمقیاس گسلش عاطفی میباشد.
نتایج حاصل از جدول زیر نشان میدهد که بین شیوههای فرزندپروری والدین و
پیشرفت تحصیلی ،عزت نفس و خودکارآمدی همبستگی معناداری در گروه نمونه
پژوهش مشاهده نشده اما در مؤلفه های خودمتمایزسازی بین جایگاه من و آمیختگی با
دیگران با معدل تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار ،بین گسلش عاطفی و عزت نفس رابطه
معكوس و معنادار و بین جایگاه من و عزت نفس رابطه مستقیم و معناداری مشاهده شد و
در نهایت بین خودکارآمدی فرزندان با خودمتمایزسازی نیز رابطه معناداری مشاهده نشد.
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جدول  .2ضرایب همبستگی شیوههای فرزندپروری و خودمتمایزسازی والدین با معدل نحصیلی عزت
نفس و خود کار آمدی فرزندانشان
مقیاس

مؤلفههای فرزندپروری
مؤلفههای خودمتمایزسازی

معدل تحصیلی

عزت نفس

خود کارآمدی

ضریب هم بستگی

1/003

-1/110

-1/013

سطح معناداری

1/001

1/13

1/113

ضریب هم بستگی

1/191

-1/100

-1/101

سطح معناداری

1/001

1/11

1/11

ضریب همبستگی

1/130

1/111

1/139

سطح معناداری

1/030

1/11

1/063

واکنش

ضریب همبستگی

1/010

1/116

1/191

عاطفی

سطح معناداری

1/160

1/13

1/010

گسلش

ضریب هم بستگی

1/113

-1/031

1/131

عاطفی

سطح معناداری

1/16

1/101

1/033

ضریب همبستگی

-1/093

1/011

1/011

سطح معناداری

1/109

1/100

1/010

آمیختگی

ضریب هم بستگی

1/013

-1/103

1/161

با دیگران

سطح معناداری

1/119

1/101

1/060

سهلگیرانه
استبدادی
مقتدرانه

جایگاه من

جدول  .3همایندی شیوههای فرزندپروری و خودمتمایزسازی والدین
مقیاس
واکنش عاطفی
گسلش عاطفی
جایگاه من
آمیختگی با دیگران

مستبدانه

مقتدرانه

سهلگیرانه

ضریب همبستگی

-1/099

-1/111

-1/111

سطح معناداری

1/103

1/111

1/193

ضریب همبستگی

1/110

-1/000

1/113

سطح معناداری

1/131

1/001

1/101

ضریب همبستگی

1/011

1/101

-1/111

سطح معناداری

1/101

1/110

1/031

ضریب همبستگی

1/036

1/013

-1/111

سطح معناداری

1/110

1/010

1/111

در مورد همایندی شیوههای فرزندپروری و خودمتمایزسازی والدین نتایج حاصل از
جدول شماره  1نشان می دهد که بین مؤلفه واکنش عاطفی و شیوه فرزندپروری مستبدانه
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رابطه معكوس و معنادار و بین مؤلفه جایگاه من و شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه مستقیم
و معنادار وجود دارد.
همچنین بین مؤلفه جایگاه من و شیوه فرزندپروری مقتدرانه رابطه مستقیم و معنادار
وجود دارد و نیز بین مؤلفه آمیختگی با دیگران و شیوه فرزندپروری استبدادی رابطه
معكوس و معنادار وجود دارد.
جدول  .4ضریب همبستگی بین معدل تحصیلی با عزت نفس و خود کارآمدی
مقیاس
معدل تحصیلی

خودکارآمدی

عزت نفس

ضریب همبستگی

1/091

1/009

سطح معناداری

1/103

1/111

بر اساس جدول شماره  1این نتیجه به دست میآید که بین عزت نفس و خودکارآمدی
با پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
جدول  .5خالصه اطالعات تحلیل رگرسیون قدم به قدم آمیختگی با دیگران با پیشرفت تحصیلی
مجمع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F
آزمون

معناداری

رگرسیون

10/130

0

10/130

6/013

1/101

باقیمانده

301/106

010

6/30

کل

301/199

010

منبع تغییر

سطح

R

2R

1/01

1/113

نتایج حاصل از جدول شماره  1بر اساس تحلیل رگرسیون به شیوه قدم به قدم نشان
میدهد مقدار حاصل از تحلیل رگرسیون در سطح  31در صد معنادار بوده است مقدارR2
نشان میدهد که  1/3در صد از واریانس پیشرفت تحصیلی فرزندان توسط یک ترکیب
خطی حاصل از آمیختگی با دیگران در خودمتمایزسازی والدین قابل پیشبینی است .در
جدول بعدی معناداری ضریب رگرسیون متغیر فوق مورد بررسی قرار میگیرد.
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جدول  .6خالصه اطالعات آزمون  tبرای بررسی معناداری ضریب رگرسیون
شاخص

B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

11/01

0/09

آمیختگی با دیگران

1/131

1/109

BETA
1/01

Tآزمون

سطح معناداری

00/09

10111

0/13

10101

نتایج حاصل از جدول شماره  6نشان میدهد که ضریب رگرسیون آمیختگی با دیگران
در خودمتمایزسازی والدین در سطح  31درصد معنادار است و میتوان معادله خط
رگ رسیون پیشرفت تحصیلی بر اساس خودمتمایزسازی را به شكل زیر نوشت .مقدار
ضریب رگرسیون جایگاه من ،معنادار به دست نیامد.
Y = 01/11+ (1/131) X 0
جدول  .7خالصه اطالعات تحلیل رگرسیون گسلش عاطفی در مقیاس خودمتمایزسازی با عزت نفس
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F
آزمون

معناداری

رگرسیون

006091

0

006/91

1/00

1/10

باقیمانده

1339/00

066

00/99

کل

1301/10

063

منبع تغییر

سطح

R

R2

1/03

1/11

نتایج حاصل از جدول شماره  3بر اساس تحلیل رگرسیون به شیوه قدم به قدم نشان
میدهد مقدار حاصل از تحلیل رگرسیون در سطح  31درصد معنادار بدست آمده است،
مقدار R2نشان میدهد که  1درصد از واریانس نمره عزت نفس فرزندان توسط یک
ترکیب خطی حاصل از گسلش عاطفی در مقیاس خودمتمایزسازی والدین قابل پیشبینی
است .در جدول بعدی معناداری مقدار ضریب رگرسیون متغیر فوق مورد بررسی قرار
میگیرد.
جدول  .8خالصه اطالعات آزمون  zبرای بررسی معناداری ضرایب رگرسیون
شاخص

B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

91/19

0/01

گسلش عاطفی

-1/003

1/110

BETA
-1/031

Tآزمون

سطح معناداری

03/01

10111

0/06

1/101
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نتایج حاصل از جدول شماره  9نشان میدهد که ضریب رگرسیون گسلش عاطفی در
خودمتمایزسازی والدین در سطح  31درصد معنادار است و میتوان معادله خط رگرسیون
عزت نفس بر اساس گسلش عاطفی را به شكل زیر نوشت ،مقدار ضریب رگرسیون
جایگاه من معنادار بدست نیامد؛ بنابراین وارد تحلیل نشده است.
Y =19/91–(1/003) X 0

نتیجهگیری
تجزیه و تحلیل نتایج نشان میدهد که مؤلفههای اساسی خودمتمایزسازی که عبارتند از
گسلش عاطفی ،واکنش عاطفی ،جایگاه من و آمیختگی با دیگران از عوامل اثرگذار بر
زندگی فرزندان است زیرا هم بر شیوههای فرزند پروری والدین (مستبدانه ،سهلگیرانه و
مقتدرانه) و هم بر عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اثرگذار است .از سوی
دیگر ،خودکارآمدی و عزت نفس از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است
و چون مؤلفههای خودمتمایزسازی بر میزان عزت نفس دانشآموزان اثرگذار است لذا
مؤلفه های خودمتمایزسازی هم به صورت مستقیم و هم از جهت اثرگذاری بر میزان عزت
نفس به صورت غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اثرگذار است .بنابراین توجه
به مؤلفههای خومتمایزسازی در والدین از اهمیت فراوان و کلیدی برخوردار است .از بین
مؤلفههای خودمتمایزسازی نیز جایگاه من از اهمیت فراوانی برخوردار است بخاطر این که
با عزت نفس ،پیشرفت تحصیلی و شیوههای فرزندپروری مستبدانه و مقتدرانه در ارتباط
است.
یافتههای پژوهشی به دست آمده با پژوهشی که پاچارز و شانک )0110( 0در زمینه
رابطه بین خودکارآمدی و پبشرفت تحصیلی انجام دادهاند و به این نتیجه رسیدند که
باورهای خود کارآمدی به صورت مثبتی با پیشرفت تحصیلی همبسته است ،همخوانی
دارد.

1. Pajares, F. & Shunk, D. H.
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از دیگر تحقیقاتی که با نتایج پژوهش فوق همخوان است ،تحقیقات پاجارس و میلر

0

( 0331و )0333؛ پاجارس و گراهام)0333( 0؛ گرین 1و همكاران ( )0111و کبیری
( )0190است که نشان داده است خود کارآمدی در حكم عاملی مهم ،نقشی مؤثر در
پیشرفت تحصیلی در سطوح مختلف تحصیلی ایفا میکند (محسنپور و همكاران.)0196 ،
تحقیقات گیست و همكاران ( )0330نیز ارتباط معناداری را میان خودکارآمدی و
پیشرفت تحصیلی نشان داد (به نقل از تگریان )0193 ،که با پژوهش فوق همخوانی دارد.
هالی ( )0393چكیدهای از تمام پژوهشها را ارزیابی نمود و اظهار داشت که بین عزت
نفس و پیشرفت تحصیلی تأثیر متقابل وجود دارد .کاوینتون ( )0393اظهار داشت هر چقدر
سطح عزت نفس در دانشآموزان افزایش پیدا کند نمرات درسی آنها بیشتر خواهد شد.
افزون بر این ،مهمترین نتیجهگیری او این بود که میتوان با آموزش عزت نفس به
دانشآموزان پیشرفت تحصیلی آنها را افزایش داد .در مطالعهای که به منظور بررسی
رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی روی  61دان شجو صورت گرفت مشخص گردید که
عزت نفس و پیشرفت تحصیلی با یكدیگر ارتباط مستقیم دارند (راس و برا 0110 ،به نقل از
تمناییفر و همكاران .)0193 ،جانسون )0333( 1نشان داد که نوجوانان بزهكار نه تنها عزت
نفس پایینی دارند بلكه مهارتهای خواندن و پیشرفت تحصیلیشان نیز به طور معناداری از
دیگران کمتر است .همه پژوهشهای باال نشان میدهد که بین خودکارآمدی ،عزت نفس
و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد لذا با نتایج پژوهش مذکور همخوانی دارد.
از پژوهش های دیگری که بین متغیرهای آن ارتباط معناداری وجود داشته ولی در
پژوهش حاضر چنین رابطهای مشاهده نشد میتوان به پژوهشهای ذیل اشاره کرد :بین
رفتار مقتدرانه و عزت نفس دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نیز بین
رفتار مستبدانه والدین و عزت نفس دانشآموزان رابطه منفی و معناداری وجود دارد
(آقاملكی .)0136 ،همچنین در پژوهشهای دیگری بین نگرش شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه
1. Miller
2. Graham
3. Greene
4. Johnson ,P.S .
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با پیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد (مهرافروز0139 ،؛ ملک ملكان،
0139؛ ویسی.)0191 ،
در پژوهش حاضر ارتباط معناداری بین شیوههای فرزندپروری (مستبدانه ،مقتدرانه و
سهلگیرانه) و عزت نفس ،و شیوههای فرزندپروری و پیشرفت تحصیلی مشاهده نشد .یكی
از عللی که میتوان برای آن ذکر کرد اینست که چون اکثریت دانشآموزان از مدارس
خاص (شاهد و غیرانتفاعی) هستند ،و با شرایط خاصی از دانشآموزان ثبت نام میکنند لذا
ممكن است همین عامل موجب بهتر جلوه دادن عزت نفس از سوی دانشآموزان و یا
موجب بهتر جلوه دادن شیوه فرزندپروری از طرف والدین شود .لذا برای بررسی این
موضوع به دلیل در دسترس نبودن همه آزمودنیها برای نمونه 011پرسشنامۀ فرزندپروری
را در اختیار  011نفر از دانشآموزان قرار دادیم تا مشخص شود که والدین صادقانه به
پرسشنامه فرزندپروری پاسخ دادهاند یا نه؟ در نتایجی که مطابق جدول به دست آمد
مشخص شد که علیرغم اینكه بیشتر اولیا تالش کرده بودند تا شیوه فرزندپروری خود را
مقتدرانه جلوه دهند شیوه فرزندپروری گروهی از آنان مستبدانه بوده است به همین دلیل
رابطه معكوس و معناداری بین شیوه فرزندپروری مستبدانه با پیشرفت تحصیلی به دست
آمد:
جدول  .9ضرایب همبستگی شیوه فرزندپروری با معدل تحصیلی ،عزت نفس و خودکارآمدی
شیوههای فرزندپروری
سهلگیرانه
مستبدانه
مقتدرانه

معدل تحصیلی

عزت نفس

خودکارآمدی

ضریب همبستگی

0/004

-0/169

-0/112

سطح معناداری

0/961

0/093

0/26

ضریب همبستگی

-0/233

0/003

0/069

سطح معناداری

0/020

0/979

0/49

ضریب همبستگی

0/016

0/107

0/75

سطح معناداری

0/87

0/291

0/459

از دیگر پژوهشهایی که با پژوهش حاضر همخوان است ،پژوهش شوارتز و همكاران
( ) 0116است که نشان میدهد بین شیوههای گوناگون فرزندپروری والدین و
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خودمتمایزسازی آنان ارتباط معناداری وجود دارد .در پژوهش حاضر بین واکنش عاطفی
و شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه معكوس و معناداری وجود دارد .در تببین آن میتوان
چنین گفت که والدینی که به صورت عاطفی واکنش نشان میدهند و نمیتوانند در مقابل
عواطف دیگران خود را کنترل کنند لذا برایشان سخت است که از شیوههای استبدادی که
مستلزم بیتوجهی به احساسات و عواطف دیگران است استفاده کنند.
از دیگر نتایج به دست آمده آن است که بین جایگاه من با شیوه مستبدانه و نیز بین
جایگاه من با شیوه مقتدرانه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و ضریب همبستگی میان
جایگاه من با شیوه مقتدرانه بیشتر از ضریب همبستگی میان جایگاه من و شیوه مستبدانه
است .این نتیجه نیز به نظر منطقی میرسد به این دلیل که هم در شیوه مستبدانه و هم در
شیوه مقتدرانه بر اساس جایگاه من عمل میکنند .در واقع افراد درک روشنی از مواضع
شخصی خود دارند ،و قادرند تا به افكار و احساساتشان ،خارج از نیازشان به پیروی از
انتظارات دیگران توجه کنند (پاپكو .)0111 ،اما تفاوتی که وجود دارد آن است که در
شیوه مستبدانه توجه کمتری به احساسات و عواطف فرزندان میشود و وجه کنترلگری
غالبتر است ولیكن در شیوه مقتدرانه توجه بیشتری به عواطف و احساسات فرزندان
میشود و کنترلگری و محبت در حد اعتدال وجود دارد .از آنجایی که جایگاه من نیز
مفهومی مثبت تلقی میگردد در عین توجه به دیگران ،توجه به افكار ،مواضع و تصمیمات
خود را مطرح میکند بنابراین ضریب همبستگی شیوه فرزندپروری مقتدرانه با جایگاه من
قویتر است.
از دیگر نتایج به دست آمده این است که بین مؤلفه آمیختگی با دیگران و شیوه
مستبدانه رابطه معكوس و معناداری وجود دارد .در تبیین این نتیجه میتوان گفت که چون
در آمیختگی با دیگران افراد به لحاظ عاطفی به دیگران وابسته هستند لذا نمیتوانند از
شیوههای استبدادی که در آن به عواطف دیگران توجه چندانی نمیشود استفاده کنند.
درست است که آمیختگی با دیگران در دیدگاه بوون امری مثبت تلقی نمیشود (به دلیل
عدم توجه به افكار و احساسات و مواضع خود) ولیكن به لحاظ اینكه میتواند مانع عدم
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توجه به احساسات و عواطف دیگران گردد امری مثبت تلقی میشود که با شیوه مستبدانه
رابطه معكوس و معنادار دارد.
از دیگر نتایجی که در تحلیل رگرسیون گام به گام به دست آمد نتایج حاصل از جدول
 1-3است که بر اساس تحلیل رگرسیون به شیوه قدم به قدم نشان میدهد مقدار حاصل از
تحلیل رگرسیون در سطح  31درصد معنادار بوده است و مقدار R2نشان میدهد که 1/3
در صد از واریانس پیشرفت تحصیلی فرزندان توسط یک ترکیب خطی حاصل از
آمیختگی با دیگران در خودمتمایزسازی والدین قابل پیشبینی است .در پژوهشی که
الیزابت 0و همكاران ( )0111انجام دادهاند مشخص شده است که بین خودمتمایزسازی و
پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .در پژوهش حاضر رابطه معناداری
بین خودمتمایزسازی و پیشرفت تحصیلی دیده نشد ولی بین مؤلفههای آمیختگی با دیگران
و جایگاه من با پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری مشاهده گردید .در تبیین نتایج
به دست آمده میتوان چنین گفت که والدینی که درای جایگاه من قویتری هستند بیشتر
از شیوه مقتدرانه استفاده میکنند لذا موجب میشوند که فرزاندانشان در محیط سالمتری
به لحاظ روانی رشد کنند و لذا در امور تحصیلی نیز بهتر عمل کرده و نتیجه مساعدتری را
به دست آورند.
در تببیین این موضوع که چرا آمیختگی با دیگران باوجود بار منفی در دیدگاههای
بوون موجب پیشرفت تحصیلی میشود شاید به این دلیل است که والدینی که آمیختگی با
فرزندانشان دارند به دلیل وابستگی عاطفی و توجهات زیادی که به فرزندانشان دارند
باعث میشوند که آنان موفقیتهای بیشتری به دست آورند .البته پیشرفت تحصیلی اگرچه
خود امری مطلوب است اما نمیتواند این نتیجه را بدهد که آمیختگی با دیگران در والدین
لزوما امری مثبت است چرا که ممكن است موجب وابستگی فرزندان و یا آسیبهای
روانی دیگر گردد.

1. Elizabet, A.S
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از دیگر نتایجی که در این پژوهش به دست آمد نتایج حاصل از جدول  1-3است که
بر اساس تحلیل رگرسیون به شیوه قدم به قدم نشان میدهد مقدار حاصل از تحلیل
رگرسیون در سطح  31درصد معنادار بدست آمده است ،مقدار R2نشان میدهد که 1
درصد از واریانس نمره عزت نفس فرزندان توسط یک ترکیب خطی حاصل از گسلش
عاطفی در مقیاس خودمتمایزسازی والدین قابل پیشبینی است.
از پژوهش هایی که در این ز مینه صورت گرفته است پژوهشی است که توسط لوینگر
و رونن )0101( 0صورت گرفته نشان داده شده است که بین خودمتمایزسازی و عزت نفس
رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .توجه به مفهوم خودمتمایزسازی میتواند چنین
نتیجهای را تبیین کند .تمایز یافتگی 0از نظر باون ،توانایی فرد برای جدا سازی خودش از
لحاظ عاطفی و فیزیكی از خانواده اصلی ،همچنین توانایی رسیدن به رشد عاطفی و
استقالل بدون از دست دادن ظرفیت ارتباط عاطفی با خانواده است .یک فرد زمانی
تمایز نایافته است که نیازهای عاطفی و امنیت او را مجبور کند تا فردیت خود را برای به
دست آوردن اطمینان به عشق و پذیرش دیگران از دست بدهد و یا آن را محدود کند
(ویلی .)0330 ،بنابراین طبیعی است که میان عزت نفس که نگرش مطلوبی نسبت به خود
وجود دارد و خودمتمایزسازی رابطه مستقیم و معنادار وجود داشته باشد .اما این که چرا
بین عزت نفس و گسلش عاطفی رابطه معكوس و معناداری وجود دارد میتوان گفت که
هرچه فرد دارای عزت نفس کمتری باشد ،از اینكه در ارتباط با دیگران عزت نفسش
آسیب ببیند هراس دارد لذا ممكن است از دیگران دوری کند .افرادی هم که گسل عاطفی
دارند خودشان را همانند احساساتشان از دیگرن مجزا میکنند .در حالی که افراد با سطح
تمایزیافتگی باال ،احساس نیاز به جدایی از نظر عاطفی را ندارند ( .پاپكو .)0111 ،افرادی
که از نظر عاطفی جدا میشوند ،بطور عمیقی صمیمیت را تهدیدآمیز مییابند و بنابراین
اغلب تمایل دارند تا خودشان را از دیگران و از عواطف جدا کنند (پاپكو.)0110 ،

1. Levinger, M & Ronen,T.
2. Differentiation of self
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