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  چکیده

آموزان بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش، بینی عزت نفسنظور بررسی پیشپژوهش حاضربه م

زان پسر مقطع دبیرستان آموخودمتمایزسازی آنان در بین دانش های فرزندپروری والدین واساس شیوه

ها آموزان پسر به همراه والدین آندانش نفراز 011این پژوهش تعداد  نمونه مورد نظر درصورت گرفت. 

بین  از گیری تصادفیز طریق انتخاب سه دبیرستان )شاهد، غیرانتفاعی و دولتی( و با استفاده از نمونهکه ا دبو

این  رفته در انتخاب شدند. ابزارهای به کار مشغول به تحصیل در مقطع دبیرستانآموزان تمامی دانش

، پرسشنامه کوپر اسمیت نفسپرسشنامه عزت پروری بامریند،های فرزندپژوهش شامل پرسشنامه شیوه

 93-31ول تحصیلی معدل نیمسال ا خودمتمایزسازی اسكورن و فراید لندر و پرسشنامه شرر و همكارانش و

ها از ضریب همبستگی پیرسون و نیز تحلیل رگرسیون گام به گام برای آموزان بود. برای تحلیل دادهدانش

های فرزندپروری والدین و ها نشان داد که بین شیوهمتغیرها استفاده شد. نتایج یافتهبررسی رابطه بین 

مونه پژوهش مشاهده نشده ، عزت نفس و خودکارآمدی همبستگی معناداری در گروه نپیشرفت تحصیلی

معدل تحصیلی رابطه مستقیم و سازی بین جایگاه من و آمیختگی با دیگران با های خودمتمایزاما در مؤلفه

ن و عزت نفس رابطه ت نفس رابطه معكوس و معنادار و بین جایگاه م، بین گسلش عاطفی و عزمعنادار

در نهایت بین خودکارآمدی فرزندان با خودمتمایزسازی نیز رابطه  و مستقیم و معناداری مشاهده شد

روری و خودمتمایزسازی والدین نیز نتایج  نشان های فرزندپمعناداری مشاهده نشد. در مورد همایندی شیوه

لفه ه رابطه معكوس و معنادار و بین مؤپروری مستبدانین مؤلفه واکنش عاطفی و شیوه فرزنددهد که بمی

ابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین بین مؤلفه جایگاه من جایگاه من و شیوه فرزندپروری مستبدانه ر
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آمیختگی با دیگران و شیوه  لفهو معنادار وجود دارد و نیز بین مؤپروری مقتدرانه رابطه مستقیم و شیوه فرزند

 پروری استبدادی رابطه معكوس و معنادار وجود دارد. فرزند

عملکرد  ، خودکارآمدی وزندپروری، خودمتمایزسازی، عزت نفسهای فر: شیوهواژگان کلیدی

 تحصیلی.

 مقدمه

توجه بیشتر به امر تعلیم و تربیت، مهمترین عامل پیشرفت فرهنگی، ، امروزه بدون شک

دار ایجاد زمینه مناسبی جهت تسهیل و و اقتصادی است. تعلیم و تربیت، عهده اجتماعی

است که بیشتر جوامع در تبیین . به این جهت های افراد استتعدادها و تواناییتوسعه اس

رند )شكرکن و گیموزشی همه تالش خود را به کار میهای آها و اتخاذ روشهدف

آموزان تحصیلی و یا پیشرفت تحصیلی دانش تعوامل متعددی در اف .(0133، همكاران

تحصیلی و یا پیشرفت تحصیلی  های بسیار مهمی که در زمینه افتیكی از نهاد .مؤثر است

ای خانواده نقش قابل مالحظه .خانواده است بایستی مورد توجه قرار گیردآموزان میدانش

در تربیت فرزندان  هایی که والدینگیری شخصیت و رفتار کودک دارد، شیوهدر شكل

شوند )ستوده، ستبدانه و مقتدرانه تقسیم می، مگیرانهبرند به سه دسته سهلخود به کار می

ساله  01-09نفر از نوجوانان  1011در پژوهشی که بر روی  (.0193به نقل از زارعی،  0191

د، ( صورت گرفت نتایج نشان دا0330) 1و دورنباخ 1، استینبرگ0، مونتس0توسط لمبورن

های تحصیلی درانه بودند، شایستگیپروری مقتهایی با شیوه فرزندنوجوانانی که در خانواده

ها نشان پژوهش .(0190، )به نقل از مهرافروز و همكاران .را نشان دادند باال و معناداری

 مثبت و پیشرفت تحصیلی رابطۀ با مقتدرانهپروری دهد که  بین نگرش شیوۀ فرزندمی

 . (0139 کرد نوقابی ؛0139؛ ملک مكان، 0139 دارد )مهرافروز، معنادار وجود
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در خانواده و تربیت فرزندان اهمیت فراوانی دارد مفهوم موضوع مهم دیگری که 

ی یافتگی را به عنوان تجربه نزدیك( مفهوم تمایز0339بوئن ). است 0خودمتمایزسازی

؛ به 0399 ؛ کر،0336،  0وئن و کر( با دیگران ارائه کرد )ب)صمیمیت( و اقتدار )خودمختاری

یزان توانایی فرد برای تفكر این مفهوم بیانگر م (. 0116،  1و لی ورز 1نقل از توربرگ

تمایزیافتگی شامل نوع ظرفیت . باشدبه موضوعات عاطفی در خانواده می بینانه راجعواقع

رای حفظ استقالل بین فردی ب فردی برای متمایز کردن تفكر و احساس و نیز تواناییدرون

یافتگی باال (. افراد با تمایز0336، )بوئن باشدفراد مهم زندگی میبافت روابط عمیق با ادرون

، این افراد توانایی ر به سنجش متفكرانه موقعیت هستندبه هیجانات خود آگاهی دارند و قاد

امش و راحتی ، آرتوانند در روابط عمیقرا در روابط صمیمانه دارند و می رشد خود مستقل

 (.0196محسنیان و همكاران، به نقل از  0111 ،1دندی خود را حفظ کنند )اسكورن و

نفر  001نفر زن و  003نفر شامل  011( در پژوهشی که بر روی 0116شوارتز و همكاران )

پروری والدین و های گوناگون فرزندت گرفت نشان داده شد که بین شیوهمرد صور

ثر در پیشگیری از عوامل مؤیكی دیگر تباط معناداری وجود دارد. ی آنان ارخودمتمایزساز

؛ 0161ترجمه سیف  -6بلوم)، عزت نفس است ت تحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلیاز اف

. عزت نفس رضایت فرد نسبت (0193فر و همكاران، به نقل از تمنایی 0110، 3راس و برا

. در طول صد (0133داغی، ه: قراچهاحساس ارزشمند بودن است )براندن، ترجم به خود و

، 0313 01، راجرز0313 3، آلپورت0311 9سال گذشته بسیاری از روانشناسان مانند آدلر

 ،0313 0، مورفی0331 0، مزلو0931 01، جیمز0313 00، کارن هورنای0311 00سالیوان
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بانگرد، )بیا باشدانسان دارای نیاز به عزت نفس می اند کهاین نظر را پذیرفته 0313 1رانک

عنادار آن بر پیشرفت تحصیلی ثیر مثبت و مهای مهم عزت نفس، تأی از جلوهیك .(0130

كی دیگر ازعوامل مؤثر بر پیشرفت ( ی0393 ،1؛ کاوینتون10393آموزان است )هالیدانش

، انتظار فرد از قابلیت خود است . خود کارآمدی 6آموزان خود کارآمدیتحصیلی دانش

آمیز یک وظیفه مورد نیاز برای انجام موفقیت و اجرای رفتاری به منظور سازماندهی

مفهوم خود کارآمدی مرهون  .(0191 ،به نقل از عزیزی 0330، 3)اسچانکباشد می

–پردازان دیدگاه شناختی( از نظریه0333) 9. بندوراهای اولیه آلبرت بندورا استتالش

سازوکارهایی  -رسی کرده است ثیرگذار بسیاری را براجتماعی است که سازوکارهای تأ

، هیچ کدام را شی بنیادین در انجام تكلیف دارند. وی در میان سازوکارهای تأثیرگذارکه نق

 دانداورهای افراد از توانایی خود نمیکارآمدی و بدر کنترل کارکرد پرنفوذتر از خود

لبرت عی آاجتما –بر اساس نظریه شناختی  (0333 ،0330، 0396 ،0339، 0333، بندورا)

و  0331) 3( و به استناد تحقیقات متعدد از جمله کارهای پاجارس و میلر0333بندورا )

( 0190( و کبیری )0111و همكاران ) 00؛ گرین(0333) 01؛ پاجارس و گراهام(0333

لی در سطوح بینی پیشرفت تحصیخودکارآمدی در حكم عاملی مهم، نقشی مؤثر در پیش

 .(0196پور و همكاران، محسند )کنمختلف تحصیلی ایفا می

آموزان تأثیر مل مختلفی بر پیشرفت تحصیلی دانشبراساس آنچه بیان گردید عوا

و پیشرفت  گیری شخصیتنقش خانواده در شكل ،یكی از مهمترین عوامل و گذاردمی

های شیوه. آگاهی عمیق در مورد نقش مهم خانواده و  است آموزان تحصلی دانش

 کارآمدی و نیز ازوری والدین و تأثیر آن در میزان عزت نفس و خودون فرزندپرگوناگ
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سازی والدین تواند نقش بسزایی در آگاه، میآموزانهمه مهمتر پیشرفت تحصیلی دانش

فرزندپروری خویش درک صحیح و های باشد تا بتوانند با توجه به شیوهداشته 

های آینده بتوانند با اتخاذ شیوه و در ای از عملكرد فرزندان خویش داشته باشندبینانهروشن

در  شان ایفا کنند.تر نقش اصیل خویش را در رشد و بالندگی فرزندانتر و مناسبصحیح

 : اساسی زیر مورد بررسی قرار گرفت راستای این امر در این پژوهش فرضیه

اساس شیوه بر  آموزانمیزان عزت نفس، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش -

 .بینی استروری والدین و همایندی خودمتمایزسازی آنان قابل پیشپفرزند

 روش پژوهش 

در این پژوهش بر اساس پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. 

د که یكی از سه مدرسه انتخاب ش امكانات و شرایط موجود از بین مدارس شهر شهریار

 .اعی و یكی از مدارس هم دولتی بودانتف، یكی دیگر دبیرستان غیرمدارس دبیرستان شاهد

اول تا چهارم دبیرستان از مقطع آموزان و اولیای آنان از هر مدرسه به روش تصادفی دانش

جهت اجرای  .باشدآموزان و والدین آنان مینفر از دانش 011انتخاب شد. حجم نمونه 

ان قرار داده شد موزآی در اختیار دانشکارآمدهای عزت نفس و خودنامهپرسش پژوهش

این مدارس صورت گرفت اولیای هایی که در تا پاسخ دهند. همچنین با هماهنگی

آموزان برای جلسه آموزش خانواده به مدرسه دعوت شدند و پس از توضیحات دانش

های خودمتمایزسازی و خودکارآمدی درخواست شد که به پرسشنامهمورد نیاز از آنان 

پرسشنامه به دلیل عدم  11ود آوری شده حدهای جمعمهاسخ دهند. از بین پرسشناپ

ها مخدوش و غیر آموزان و یا والدین آنهای ناقص از سوی دانشگویی و یا  پاسخپاسخ

تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت. همچنین پرسشنامه مورد  011. لذا قابل بررسی بود

وهش ربوطه دریافت و در پژآموزان در نوبت اول نیز از مدارس ممعدل تحصیلی دانش

 . حاضر مورد استفاده قرار گرفت

 :پرسشنامه استفاده شد 1طالعات از آوری ادر پژوهش حاضر برای جمع
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تهیه  نامه توسط اسكورن و فراید لندرفرم اولیه این پرسش: سازیپرسشنامۀ خودمتمایز  -

در ساخته شده است و  مبنای نظریه باون آیتم بر 16شده و آزمون نهایی توسط جسكون در 

توسط اسكورن و اسمیت تجدیدنظر شد. این پرسشنامه بصورت خودگزارش  0111سال 

تمرکز اصلی آن روی ارتباطات رود )بكار می یافتگی افراداست و به منظور سنجش تمایز

(. 91؛ به نقل از اسكیان 0111ن، اسكورزندگی و روابط افراد با خانوادۀ  اصلی است )مهم 

بندی شده است. پرسشنامۀ ای درجهگزینه 6ا مقیاس لیكرت در یک طیف نامه بسشاین پر

ال= سؤ 00( گسلش عاطفی )ERال= سؤ 00مقیاس واکنش عاطفی )خرده 1مذکور از 

EC( جایگاه من )ال= سؤ 00IP( آمیختگی با دیگران )ال سؤ 00FO= تشكیل شده )

 %99وسط اسكورن و فراید لندر ه تاز نظر پایایی ضریب آلفای کرونباخ گزارش شد است.

ن دبیرستان اجرا آموزانفر از دانش 06( پرسشنامۀ مذکور را روی  0191اسكیان ) .است

یونسی در  محاسبه شده است. %90با استفاده از ضریب آلفای کروناباخ  کرد و پایایی آن

و ضریب پایایی را برای کل و پرسشنامه مذکور را هنجاریابی کرد  0191سال

= 61/1و  ER 61/1 =IP=33/1=کل، 91/1ها به صورت زیر گزارش کرد: مقیاسردهخ

EC  31/1و =FO  گزارش شده است. و روایی محتوایی آن را از روش همسانی درونی

 گزارش کرد. 91/1

کارآمدی مورد استفاده در پزوهش حاضر مقیاس خود :پرسشنامه خودکارآمدی -2

داف زیر ساخته شد: الف( تهیه ابزاری برای تحقیقات ( با ه0390)توسط شرر و همكارانش 

. این پرسشنامه ین سطوح متفاوت خودکارآمدی افراد( تهیه ابزاری جهت تعیبعدی، ب

ماده است که در  03. دارای سنجدلیت اعتماد به توانایی خود را میمیزان کارآمدی و قاب

از طریق آلفای کرونباخ، شود. ضریب پایایی گذاری میای لیكرت نمرهدرجه 1مقیاس 

این  ( ضریب پایایی0199به نقل از حسین بیگی،  0390باشد )شرر و همكاران، / . می96

/ . و در پزوهش 91( 0133نیا )/ .، عبدی33( 0136ژوهش بختیاری براتی )پرسشنامه در پ

 زاده محمدی وعلیبه نقل از / . به دست آمده است )30( 0191اعرابیان و همكاران )

 (.0193 ،همكاران
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کاغذی ) که  –، مداد گزارشی-ای خودماده 19یک مقیاس  :پرسشنامه عزت نفس -3

. مقیاس سنجندماده دیگر آن عزت نفس فرد را می 11باشد ( و سنج میماده آن دروغ 9

 1( و وایف0363) 1، اسمیت(0361) 0، کمپل(0363) 0عزت نفس کوپراسمیت توسط رایجر

(، 0190اخل کشور نیز توسط کروژده )، و در دقرارگرفته است ( مورد تأیید0330)

یید / . تأ11( و با آلفای 0191كاران )، حقیقی و هم(0191(، عالمه )0191پیشه )صداقت

 .(0199الزمانی، صاحببه نقل از شده است )

ماده آن  01ده است که ما 11این پرسشنامه شامل  :های فرزندپروریمه شیوهپرسشنا  -4

ر امر ماده دیگر به روش مقتدرانه د 01ماده به روش استبدادی و  01، گیروش سهلبه ر

ر خود را بر ها با مطالعه هر ماده نظباشد. در این پژوهش آزمودنیپرورش فرزند مربوط می

 0330. این پرسشنامه توسط بامریند در سال کنندمشخص می ایدرجه 1حسب یک مقیاس 

میزان  .وسط اسفندیاری به فارسی ترجمه شدت 0131در سال  اساس نظریه وی ساخته و بر

، برای شیوه / .63گیرانه ( برای شیوه سهل0131اسفندیاری ) این آزمون در تحقیقپایایی 

ین ( میزان پایایی ا0330ه دست آمد. بامریند )/ . ب31/ . و برای شیوه مقتدرانه 33استبدادی 

. برای  /30/ . برای مستبدانه و 91، گیرانهبرای سهل/ . 90پرسشنامه را با روش بازآزمایی، 

رسشنامه این نتایج را چنین وی در مورد میزان روایی پروش مقتدرانه گزارش نمود. هم

/ .( و اقتدار منطقی او 11گیری )سهلدر رابطه معكوس با  : مستبد بودن ماگزارش نمود

 (.0191ن، باقرپور کماچالی و همكارابه نقل از / .( دارد ) 10)

 ها یافته

که در  شوداستنباطی استفاده می بخش آمار توصیفی و ها از دوتحلیل داده برای تجزیه و

در بخش استنباطی از تحلیل  انحراف استاندارد و میانگین و بخش توصیفی از فراوانی،

 .کنیمون گام به گام برای بررسی رابطۀ بین متغیرها استفاده میرگرسی

                                                           
1. Ritcher 
2. Cample 
3. Smith 
4. Wife  
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 های مورد پژوهش در گروه نمونه مورد بررسیهای توصیفی متغیرشاخص .1جدول 
 مقیاس میانگین انحراف استاندارد

 معدل تحصیلی 01/06 61/0

 عزت نفس 90/11 9/1

 کارآمدیخود 13/61 10/9

 گیرانهسهل 31/06 99/1

 استبدادی 93/03 11/6

 اقتدار 13/11 19/6

 واکنش عاطفی 00/11 01/01

 ش عاطفیگسل 03/10 61/3

 جایگاه من 33/19 36/3

 میختگی با دیگرانآ 31/11 11/3

ل دهد که درک نمونه مورد بررسی معدج حاصل از جدول شماره یک نشان مینتای

خود کارآمدی نیز در سطح ، میزان عزت نفس و تحصیلی در سطح متوسط قرار دارد

اقتداری است و  شیوهپروری متعلق به های فرزندخوبی است. باالترین میانگین شیوه

من و باالترین  سازی مربوط به جایگاههای پرسشنامه خودمتمایزمقیاسکمترین معدل خرده

 . باشدمقیاس گسلش  عاطفی میآن مربوط به خرده

های فرزندپروری والدین و دهد که بین شیوهنتایج حاصل از جدول زیر نشان می

گی معناداری در گروه نمونه پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و خودکارآمدی همبست

های خودمتمایزسازی بین جایگاه من و آمیختگی با پژوهش مشاهده نشده اما در مؤلفه

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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سازی والدین با معدل نحصیلی عزت های فرزندپروری و خودمتمایزضرایب همبستگی شیوه .2جدول 

 شاننفس و خود کار آمدی فرزندان

  مقیاس  معدل تحصیلی عزت نفس خود کارآمدی

 ضریب هم بستگی 003/1 -110/1 -013/1
 گیرانهسهل

فه
مؤل

ی
ور

دپر
رزن

ی ف
ها

 

 سطح معناداری 001/1 13/1 113/1

 ضریب هم بستگی 191/1 -100/1 -101/1
 استبدادی

 سطح معناداری 001/1 11/1 11/1

 ضریب همبستگی 130/1 111/1 139/1
 مقتدرانه

 سطح معناداری 030/1 11/1 063/1

واکنش  ب همبستگیضری 010/1 116/1 191/1

 عاطفی

فه
مؤل

ی
ساز

ایز
متم

ود
 خ

ی
ها

 

 سطح معناداری 160/1 13/1 010/1

گسلش  ضریب هم بستگی 113/1 -031/1 131/1

 سطح معناداری 16/1 101/1 033/1 عاطفی

 ضریب همبستگی -093/1 011/1 011/1
 جایگاه من

 سطح معناداری 109/1 100/1 010/1

آمیختگی  ضریب هم بستگی 013/1 -103/1 161/1

 سطح معناداری 119/1 101/1 060/1 با دیگران

 پروری و خودمتمایزسازی والدینهای فرزندهمایندی شیوه. 3جدول 

 مقیاس  مستبدانه مقتدرانه گیرانهسهل

 ضریب همبستگی -099/1 -111/1 -111/1
 واکنش عاطفی

 سطح معناداری 103/1 111/1 193/1

 ضریب همبستگی 110/1 -000/1 113/1
 گسلش عاطفی

 سطح معناداری 131/1 001/1 101/1

 ضریب همبستگی 011/1 101/1 -111/1
 جایگاه من

 سطح معناداری 101/1 110/1 031/1

 ضریب همبستگی 036/1 013/1 -111/1
 آمیختگی با دیگران

 سطح معناداری 110/1 010/1 111/1

یج حاصل از روری و خودمتمایزسازی والدین نتاهای فرزندپدر مورد همایندی شیوه

ه پروری مستبداندهد که بین مؤلفه  واکنش عاطفی و شیوه فرزندنشان می 1جدول شماره 
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ابطه مستقیم لفه جایگاه من و شیوه فرزندپروری مستبدانه ررابطه معكوس و معنادار و بین مؤ

 . و معنادار وجود دارد

و معنادار پروری مقتدرانه رابطه مستقیم یوه فرزندهمچنین بین مؤلفه جایگاه من و ش

رابطه پروری استبدادی آمیختگی با دیگران و شیوه فرزند لفهوجود دارد و نیز بین مؤ

 . معكوس و معنادار وجود دارد

 ضریب همبستگی بین معدل تحصیلی با عزت نفس و خود کارآمدی .4جدول 

 مقیاس  خودکارآمدی عزت نفس

 ب همبستگیضری 091/1 009/1
 معدل تحصیلی

 سطح معناداری 103/1 111/1

آید که بین عزت نفس و خودکارآمدی یاین نتیجه به دست م 1بر اساس جدول شماره 

 . بطه مستقیم و معناداری وجود داردبا پیشرفت تحصیلی را

 یخالصه اطالعات تحلیل رگرسیون قدم به قدم آمیختگی با دیگران با پیشرفت تحصیل .5جدول 

R2 R 
سطح 

 داریمعنا

F 
 آزمون

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجمع 

 مجذورات
 منبع تغییر

 رگرسیون 130/10 0 130/10 013/6 101/1 01/1 113/1

 باقیمانده 106/301 010 30/6    

 کل 199/301 010     

سیون به شیوه قدم به قدم نشان بر اساس تحلیل رگر 1نتایج حاصل از جدول شماره  

 R2در صد معنادار بوده است مقدار 31دهد مقدار حاصل از تحلیل رگرسیون در سطح یم

در صد از واریانس پیشرفت تحصیلی فرزندان توسط یک ترکیب  3/1دهد که مینشان 

بینی است. در اصل از آمیختگی با دیگران در خودمتمایزسازی والدین قابل پیشخطی ح

 گیرد. تغیر فوق مورد بررسی قرار میون مداری ضریب رگرسیجدول بعدی معنا
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 برای بررسی معناداری ضریب رگرسیون tخالصه اطالعات آزمون   .6جدول 

 شاخص B خطای استاندارد BETA آزمون T سطح معناداری

 مقدار ثابت 01/11 09/0  09/00 10111

 آمیختگی با دیگران 131/1 109/1 01/1 13/0 10101

گرسیون آمیختگی با دیگران دهد که ضریب رنشان می 6 نتایج حاصل از جدول شماره

توان معادله خط درصد معنادار است و می 31الدین در سطح سازی ودر خودمتمایز

رسیون پیشرفت تحصیلی بر اساس خودمتمایزسازی را به شكل زیر نوشت. مقدار رگ

 .ه دست نیامددار بضریب رگرسیون  جایگاه من، معنا

Y = 11/01 + ( 131/1 ) X 0 

 خالصه اطالعات تحلیل رگرسیون گسلش عاطفی در مقیاس خودمتمایزسازی با عزت نفس .7جدول 

R2 R 
سطح 

 داریمعنا

F 
 آزمون

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منبع تغییر

 رگرسیون 006091 0 91/006 00/1 10/1 03/1 11/1

 باقیمانده 00/1339 066 99/00    

 کل 10/1301 063     

به شیوه قدم به قدم نشان  بر اساس تحلیل رگرسیون 3نتایج حاصل از جدول شماره 

، درصد معنادار بدست آمده است 31ح دهد مقدار  حاصل از تحلیل رگرسیون در سطمی

درصد از واریانس نمره عزت نفس فرزندان توسط یک  1دهد که نشان می R2مقدار

بینی مقیاس خودمتمایزسازی والدین قابل پیشی در ترکیب خطی حاصل از گسلش عاطف

ون متغیر فوق مورد بررسی قرار . در جدول بعدی معناداری مقدار ضریب رگرسیاست

 .گیردمی
 برای بررسی معناداری ضرایب رگرسیون zخالصه اطالعات آزمون  .8جدول 

 شاخص B خطای استاندارد BETA آزمون T داریسطح معنا

 مقدار ثابت 19/91 01/0  01/03 10111

 گسلش عاطفی -003/1 110/1 -031/1 06/0 101/1
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ضریب رگرسیون گسلش عاطفی در  دهد کهنشان می 9یج حاصل از جدول شماره نتا

توان معادله خط رگرسیون درصد معنادار است و می 31خودمتمایزسازی والدین در سطح 

ضریب رگرسیون دار ، مقه شكل زیر نوشتعزت نفس بر اساس گسلش عاطفی را ب

 .جایگاه من معنادار بدست نیامد؛ بنابراین وارد تحلیل نشده است

Y = 91/19 –( 003/1 ) X 0 

 گیری نتیجه

یزسازی که عبارتند از متماهای اساسی خوددهد که مؤلفهتجزیه و تحلیل نتایج  نشان می

ر بر گذاختگی با دیگران از عوامل اثر، جایگاه من و آمیگسلش عاطفی، واکنش عاطفی

گیرانه و ای فرزند پروری والدین )مستبدانه، سهلهدگی فرزندان است زیرا هم بر شیوهزن

آموزان اثرگذار است. از سوی بر عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش( و هم مقتدرانه

آموزان است انشثر بر پیشرفت تحصیلی ددیگر، خودکارآمدی و عزت نفس از عوامل مؤ

آموزان اثرگذار است لذا ایزسازی بر میزان عزت نفس دانشهای خودمتمو چون مؤلفه

ری بر میزان عزت گذاهای خودمتمایزسازی هم به صورت مستقیم و هم از جهت اثرمؤلفه

آموزان اثرگذار است. بنابراین توجه نفس به صورت غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی دانش

ان و کلیدی برخوردار است. از بین های خومتمایزسازی در والدین از اهمیت فراوفهلبه مؤ

دار است بخاطر این که سازی نیز جایگاه من از اهمیت فراوانی برخورهای خودمتمایزمؤلفه

تبدانه و مقتدرانه در ارتباط های فرزندپروری مسبا عزت نفس، پیشرفت تحصیلی و شیوه

 . است

در زمینه ( 1100) 0پاچارز و شانکهای پژوهشی به دست آمده با پژوهشی که تهیاف

اند و به این نتیجه رسیدند که آمدی و پبشرفت تحصیلی انجام دادهرابطه بین خودکار

بتی با پیشرفت تحصیلی همبسته است، همخوانی باورهای خود کارآمدی به صورت مث

 . دارد

                                                           
1. Pajares, F. & Shunk, D. H. 
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 0تحقیقات پاجارس و میلر ا نتایج پژوهش فوق همخوان است،از دیگر تحقیقاتی که ب

( و کبیری 0111و همكاران ) 1؛ گرین(0333) 0؛ پاجارس و گراهام(0333و  0331)

 ثر درست خود کارآمدی در حكم عاملی مهم، نقشی مؤ( است که نشان داده ا0190)

 .(0196ر و همكاران، پوکند )محسنلی در سطوح مختلف تحصیلی ایفا میپیشرفت تحصی

آمدی و میان خودکار ( نیز ارتباط معناداری را0330تحقیقات گیست و همكاران )

 .که با پژوهش فوق همخوانی دارد (0193، پیشرفت تحصیلی نشان داد )به نقل از تگریان

ت ها را ارزیابی نمود و اظهار داشت که بین عزای از تمام پژوهش( چكیده0393) هالی

اشت هر چقدر ( اظهار د0393. کاوینتون )ثیر متقابل وجود داردنفس و پیشرفت تحصیلی تأ

ها بیشتر خواهد شد. آموزان افزایش پیدا کند نمرات درسی آنح عزت نفس در دانشسط

توان با آموزش عزت نفس به گیری او این بود که میافزون بر این، مهمترین نتیجه

که به منظور بررسی ای در مطالعه. ها را افزایش دادآموزان پیشرفت تحصیلی آندانش

شجو صورت گرفت مشخص گردید که ندا 61روی  و پیشرفت تحصیلیرابطه عزت نفس 

به نقل از  0110ارتباط مستقیم دارند )راس و برا،  عزت نفس و پیشرفت تحصیلی با یكدیگر

عزت ( نشان داد که نوجوانان بزهكار نه تنها 0333) 1(. جانسون0193فر و همكاران، تمنایی

طور معناداری از شان نیز به یهای خواندن و پیشرفت تحصیلنفس پایینی دارند بلكه مهارت

، عزت نفس دهد که بین خودکارآمدیهای باال نشان میدیگران کمتر است. همه پژوهش

 . مخوانی داردو پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد لذا با نتایج پژوهش مذکور ه

ته ولی در های دیگری که بین متغیرهای آن ارتباط معناداری وجود داشاز پژوهش

ن بی: های ذیل اشاره کردان به پژوهشتوای مشاهده نشد میضر چنین رابطهپژوهش حا

و نیز بین ابطه مثبت و معناداری وجود دارد آموزان ررفتار مقتدرانه و عزت نفس دانش

و معناداری وجود دارد  آموزان رابطه منفیمستبدانه والدین و عزت نفس دانشرفتار 

 مقتدرانهپروری بین نگرش شیوۀ فرزندهای دیگری همچنین در پژوهش (.0136)آقاملكی، 

                                                           
1. Miller  
2. Graham 
3. Greene 
4. Johnson ,P.S . 
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؛ ملک ملكان، 0139 مهرافروز،وجود دارد )معنادار  مثبت و پیشرفت تحصیلی رابطۀ با

 .(0191؛ ویسی، 0139

های فرزندپروری )مستبدانه، مقتدرانه و ش حاضر ارتباط معناداری بین شیوهدر پژوه

وری و پیشرفت تحصیلی مشاهده نشد. یكی رهای فرزندپگیرانه( و عزت نفس، و شیوهسهل

آموزان از مدارس کر کرد اینست که چون اکثریت دانشذ آنتوان برای از عللی که می

کنند لذا موزان ثبت نام میآخاص )شاهد و غیرانتفاعی( هستند، و با شرایط خاصی از دانش

وزان و یا آمر جلوه دادن عزت نفس از سوی دانشاست همین عامل موجب بهتممكن 

وه فرزندپروری از طرف والدین شود. لذا برای بررسی این موجب بهتر جلوه دادن شی

ی فرزندپرور پرسشنامۀ011 ها برای نمونهبه دلیل در دسترس نبودن همه آزمودنیموضوع 

ص شود که والدین صادقانه به آموزان  قرار دادیم تا مشخنفر از  دانش 011را در اختیار 

به دست آمد  اند یا نه؟ در نتایجی که مطابق جدولندپروری پاسخ دادهپرسشنامه فرز

ا پروری خود رشیوه فرزندمشخص شد که علیرغم اینكه بیشتر اولیا تالش کرده بودند تا 

پروری گروهی از آنان مستبدانه بوده است به همین دلیل مقتدرانه جلوه دهند شیوه فرزند

نه با پیشرفت تحصیلی به دست پروری مستبدازندمعكوس و معناداری بین شیوه فررابطه 

 : آمد

 ، عزت نفس و خودکارآمدی یلیضرایب همبستگی شیوه فرزندپروری با معدل تحص .9جدول 

 خودکارآمدی عزت نفس معدل تحصیلی  پروریهای فرزندشیوه

 گیرانهسهل
 -112/0 -169/0 004/0 ضریب همبستگی

 26/0 093/0 961/0 سطح معناداری

 تبدانهمس
 069/0 003/0 -233/0 ضریب همبستگی

 49/0 979/0 020/0 سطح معناداری

 مقتدرانه
 75/0 107/0 016/0 ضریب همبستگی

 459/0 291/0 87/0 سطح معناداری

، پژوهش شوارتز و همكاران ایی که با پژوهش حاضر همخوان استهاز دیگر پژوهش

پروری والدین و وناگون فرزندهای گبین شیوهدهد است که نشان می(  0116)
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عاطفی . در پژوهش حاضر بین واکنش آنان ارتباط معناداری وجود دارد خودمتمایزسازی

توان ابطه معكوس و معناداری وجود دارد. در تببین آن میپروری مستبدانه رو شیوه فرزند

مقابل توانند در دهند و نمیکه به صورت عاطفی واکنش نشان می چنین گفت که والدینی

ی که های استبدادلذا برایشان سخت است که از شیوه عواطف دیگران خود را کنترل کنند

 . و عواطف دیگران است استفاده کنندتوجهی به احساسات مستلزم بی

از دیگر نتایج به دست آمده آن است که بین جایگاه من با شیوه مستبدانه و نیز بین 

ستقیم و معناداری وجود دارد و ضریب همبستگی میان جایگاه من با شیوه مقتدرانه رابطه م

ن جایگاه من و شیوه مستبدانه جایگاه من با شیوه مقتدرانه بیشتر از ضریب همبستگی میا

رسد به این دلیل که هم در شیوه مستبدانه و هم در است. این نتیجه نیز به نظر منطقی می

ک روشنی از مواضع واقع  افراد در . درکنندتدرانه بر اساس جایگاه من عمل میشیوه مق

از  ، خارج از نیازشان به پیرویشان، و قادرند تا به افكار و احساساتشخصی خود دارند

اما تفاوتی که وجود دارد آن است که در  (.0111انتظارات دیگران توجه کنند )پاپكو، 

گری نترلشود و وجه کی به احساسات و عواطف فرزندان میشیوه مستبدانه توجه کمتر

احساسات فرزندان  تر است ولیكن در شیوه مقتدرانه توجه بیشتری به عواطف وغالب

یگاه من نیز . از آنجایی که  جای و محبت در حد اعتدال وجود داردگرشود و کنترلمی

مواضع و تصمیمات  ،گردد در عین توجه به دیگران، توجه به افكارمفهومی مثبت تلقی می

ن پروری مقتدرانه با جایگاه منابراین ضریب همبستگی شیوه فرزندند  بکخود را مطرح می

 .  تر استقوی

یختگی با دیگران و شیوه لفه آمیج به دست آمده این است که بین مؤاز دیگر نتا

توان گفت که چون ابطه معكوس و معناداری وجود دارد. در تبیین این نتیجه میر مستبدانه

از  توانندبه دیگران وابسته هستند لذا نمی د به لحاظ عاطفیدر آمیختگی با دیگران افرا

. شود استفاده کنندبه عواطف دیگران توجه چندانی نمیهای استبدادی که در آن شیوه

به دلیل ) شوددیدگاه بوون امری مثبت تلقی نمی درست است که آمیختگی با دیگران در

مانع عدم  تواندكن به لحاظ اینكه میضع خود(  ولیعدم توجه به افكار و احساسات و موا
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دانه شود که با شیوه مستبف دیگران گردد امری مثبت تلقی میتوجه به احساسات و عواط

 . رابطه معكوس و معنادار دارد

از دیگر نتایجی که در تحلیل رگرسیون گام به گام به دست آمد نتایج حاصل از جدول 

دهد مقدار حاصل از یوه قدم به قدم نشان میسیون به شاست که بر اساس تحلیل رگر  3-1

 3/1دهد که نشان می R2صد معنادار بوده است و مقداردر 31ل رگرسیون در سطح تحلی

صد از واریانس پیشرفت تحصیلی فرزندان توسط یک ترکیب خطی حاصل از در

. در پژوهشی که بینی استخودمتمایزسازی والدین قابل پیشآمیختگی با دیگران در 

اند مشخص شده است که بین خودمتمایزسازی و ( انجام داده0111و همكاران ) 0یزابتال

. در پژوهش حاضر رابطه معناداری بطه مستقیم و معناداری وجود داردپیشرفت تحصیلی را

های آمیختگی با دیگران یشرفت تحصیلی دیده نشد ولی بین مؤلفهبین خودمتمایزسازی و پ

ید. در تبیین نتایج صیلی رابطه مستقیم و معناداری مشاهده گردو جایگاه من با پیشرفت تح

شتر تری هستند بیه والدینی که درای جایگاه من قویتوان چنین گفت کبه دست آمده می

تری شان در محیط سالمشوند که فرزاندانکنند لذا موجب میاز شیوه مقتدرانه استفاده می

ری را تحصیلی نیز بهتر عمل کرده و نتیجه مساعدتبه لحاظ روانی رشد کنند و لذا در امور 

 .   به دست آورند

های یگران باوجود بار منفی در دیدگاهدر تببیین این موضوع که  چرا آمیختگی با د

شود شاید به این دلیل است که والدینی که آمیختگی با بوون موجب پیشرفت تحصیلی می

رند شان داتوجهات زیادی که به فرزندان شان دارند به دلیل وابستگی عاطفی وفرزندان

گرچه . البته پیشرفت تحصیلی اهای بیشتری به دست آورندشوند که آنان موفقیتباعث می

تواند این نتیجه را بدهد که آمیختگی با دیگران در والدین خود امری مطلوب است اما نمی

های و یا آسیبموجب وابستگی فرزندان  لزوما امری مثبت است چرا که ممكن است

 روانی دیگر گردد. 

                                                           
1. Elizabet, A.S 
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است که   1-3از دیگر نتایجی که در این پژوهش به دست آمد نتایج حاصل از جدول 

دهد مقدار  حاصل از تحلیل سیون به شیوه قدم به قدم نشان میبر اساس تحلیل رگر

 1دهد که نشان می R2، مقداردرصد معنادار بدست آمده است 31ح رگرسیون در سط

حاصل از گسلش ز واریانس نمره عزت نفس فرزندان توسط یک ترکیب خطی درصد ا

 .بینی استعاطفی در مقیاس خودمتمایزسازی والدین قابل پیش

هایی که در این ز مینه صورت گرفته است پژوهشی است که توسط لوینگر از پژوهش

عزت نفس ( صورت گرفته نشان داده شده است که بین خودمتمایزسازی و 0101) 0و رونن

تواند چنین . توجه به مفهوم خودمتمایزسازی میرابطه مستقیم و معناداری وجود دارد

، توانایی فرد برای جدا سازی خودش از از نظر باون 0. تمایز یافتگیای را تبیین کندنتیجه

، همچنین توانایی رسیدن به رشد عاطفی و عاطفی و فیزیكی از خانواده اصلی لحاظ

فیت ارتباط عاطفی با خانواده است. یک فرد زمانی ز دست دادن ظراستقالل بدون ا

نایافته است که نیازهای عاطفی و امنیت او را مجبور کند تا فردیت خود را برای به تمایز

دهد و یا آن را محدود کند دست آوردن اطمینان به عشق و پذیرش دیگران از دست ب

بی نسبت به خود س که نگرش مطلوزت نف. بنابراین طبیعی است که میان ع(0330)ویلی، 

اما این که چرا  ستقیم و معنادار وجود داشته باشد.رابطه مخودمتمایزسازی  وجود دارد و

توان گفت که ه معكوس و معناداری وجود دارد میبین عزت نفس و گسلش عاطفی رابط

نفسش ، از اینكه در ارتباط با دیگران عزت چه فرد دارای عزت نفس کمتری باشدهر

. افرادی هم که گسل عاطفی لذا ممكن است از دیگران دوری کندآسیب ببیند هراس دارد 

کنند. در حالی که افراد با سطح شان از دیگرن مجزا میحساساتدارند خودشان را همانند ا

(. افرادی 0111، به جدایی از نظر عاطفی را ندارند. ) پاپكو، احساس نیاز تمایزیافتگی باال

یابند و بنابراین شوند، بطور عمیقی صمیمیت را تهدیدآمیز میظر عاطفی جدا میاز نکه 

 (.0110، از دیگران و از عواطف جدا کنند )پاپكواغلب تمایل دارند تا خودشان را 
 

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

(. بررسی سایكو درام بر افزایش تمایز یافتگی فرد از خانواده اصلی 0191اسكیان، پرستو.)

تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد  1دبیرستان منطقه ی  در دانش آموزان دختر

 مشاوره،  دانشگاه تربیت معلم

(. 0191باقرپور کماچالی، ص؛ بهرامی احسان، ه؛ فتحی آشتیانی،ع؛احمدی،خ؛احمدی،ع.)

مجله طب مقایسه الگوهای فرزندپروری در بین خانواده های نظامی و غیرنظامی. 
 9،شماره  نظامی

 نشرنخستین (.تهران:0133. ترجمه: مهدی قراچه داغی. )روانشناسی عزت ل.ناتانی براندن،

، عزت نفس و پیشرفت رسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل(.بر0130بیابانگرد،اسماعیل.)

تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان های شهر تهران.پایان نامه کارشناسی 

 ارشد،دانشگاه عالمه طباطبایی

(. بررسی رابطه بین سبک های شناختی یادگیری و خودکارآمدی 0193تگریان ، زینب . )

و عزت نفس دانشجویان . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه . دانشگاه 

 عالمه طباطبایی 

 (.رابطه هوش هیجانی،0193ف.) سالمی محمدآبادی، ف؛ صدیقی ارفعی، م؛ تمنایی فر،

 1. شمارهنامه راهبردهای آموزشفصل خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی.

(.بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و عزت نفس 0136حسینیان آقاملكی،محمد.)

دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشكده روانشناسی دانشگاه عالمه 

 طباطبایی 

نوجوانان  (.بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با ارتكاب0193زارعی ،اقبال.)

دانشگاه علوم پزشكی شهیدصدوقی به رفتارهای پرخطر براساس مقیاس کلونینگر. 
 1.شماره یزد

(. بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در 0133شكرکن ، ح ؛ پوالدی ، م ؛ حقیقی ، ج . )

 1و1. شماره مجله علوم تربیتی و روانشناسیدبیرستان های پسرانه شهرستان اهواز . 
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، خودکارآمدی الگوهای تعاملی خودکارآمدی عمومیبررسی  (.0191)عزیزی،شهریار.

  01و  01شماره  ،پیام مدیریت. اینترنتی و نوع شخصیت

(.رابطه ی بین سبک های شناختی وابسته به زمینه ونابسته به زمینه 0139کردنوقابی،رسول)

دانشگاه دانش آموزان وشیوه های تربیتی مورد استفاده.پایان نامه کارشناسی ارشد.

 عالمه طباطبایی

 تهران: انتشارات شیفته  .جامعه آموزش و پرورش، (0131گلشن فومنی،محمدرسول.)

(.رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در 0196محسنیان،م؛کرملو،س؛گنجوی،آ.)

 00شماره  .خانواده پژوهی متقاضیان طالق.

های فرزند پروری بایادگیری خود (. نگرش مادر نسبت به شیوه 0139ملک مكان، مراد )

تنظیمی وپیشرفت تحصیلی دردانش آموزان سال سوم راهنمایی آباده درسال 

 . پایان نامه کارشناسی ارشدتربیت معلم.36-33تحصیلی 

علوم تربیتی مكان کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان پسر پایه چهارم ابتدایی. 

 0و0. شماره  وروانشناسی

(. بررسی رابطه ی بین نگرش نسبت به شیوه های فرزند پروری 0139حجت اهلل ) مهرافروز،

مادر)اقتدار منطقی،استبدادی وآزادگذاری( باامكان کنترل وپیشرفت تحصیلی 

دردانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت 

 معلم.

ه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی دانش (. بررسی رابطه شیو0191ویسی، ناصر )

. 90-91آموزان پسر پایه دوم وسوم مقطع ابتدایی شهرکامیاران درسال تحصیلی 

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.

تهران:  (.0191علیاکبرسیف، ): ترجمه ،یادگیری نظریه های. هرگنهان،بی آروالسون،اچ

 نشردوران
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( در ایران، پایان DSI-R(. هنجار یابی آزمون خود متمایز سازی )0191مه.)یونسی ،فاط

نامه کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه 
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