نقش ميانجيگر خودکارآمدي در رابطه بين سبکهاي فرزندپروري
و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
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چکيده
هدف از انجام پژوهش حاضر پیشبیني پیشرفت تحصیلي و خودکارآمدي براساس سبكهاي
فرزندپروري دانشآموزان دبیرستاني شهر دوشنبه تاجیکستان بود .روش پژوهش توصیفي از نوع
همبستگي و جامعه آماري پژوهش شامل تمام دانشآموزان پايه متوسطه در نیمسال تحصیلي اول
 6930-6936در شهر دوشنبه به تعداد  60000نفر بود که از میان آنها  900نفر از  1دبیرستان که
شرايط ورود به پژوهش را دارا بودند به روش نمونهبرداري چندمرحلهاي انتخاب شدند .ابزار پژوهش
شامل پرسشنامه سبكهاي فرزندپروري بامريند ( )6336و پرسشنامه خودکارآمدي عمومي شرر،
مادوکس ،مرکاندانت ،پرينتس -دان ،جاکوبز و همکاران ( )6385و معدلهاي دانش آموزان بود .براي
تحلیل دادهها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گرديد .نتايج نشان داد سبك فرزندپروري
دموکرات ( ،)P=0/006 ،β=0/108سبك فرزندپروري ديکتاتورمآبانه ( )P=0/061 ،β=-0/695و سبك
فرزندپروري سهلگیرانه ( )P=0/006 ،β=-0/691پیشرفت تحصیلي را پیشبیني ميکنند .سبك

فرزندپروري دموکرات ( ،)P=0/006 ،β=0/301سبك فرزندپروري ديکتاتورمآبانه (،β=-0/956
 )P=0/006و سبك فرزندپروري سهلگیرانه ( )P=0/006 ،β=-0/669خودکارآمدي را پیشبیني مي-
کنند .با توجه به نتايج بهدست آمده ،تدوين برنامههاي آموزشي مؤثر و ارائه روشهاي مشاوره به

خانواده جهت استفاده از بهترين سبك فرزندپروري به منظور افزايش پیشرفت تحصیلي و خودکارآمدي
در بین خانوادهها پیشنهاد ميگردد.
واژههاي کليدي :پیشرفت تحصیلي ،خودکارآمدي ،فرزندپروري

 دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه صدرالدین عینی ،دوشنبه ،تاجیکستان (نویسنده مسئول)
 استاد ،دانشگاه آکادمي تحصیالت تاجیکستان
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مقدمه
رشد مغزي کودک و نوجوان به شدت به دروندادهايي که از محیط اجتماعي دريافت
ميکند ،حساس است (لومانووسکا ،بويوين ،هرتزمن و فلیمینگ .)5067 ،بنابراين ،در

میان اعضاي جامعه ،کودک و نوجوان به عنوان فردي که داراي حساسیت و احساس-

هاي طبیعي و ويژگي هاي شناختي گسترده براي يادگیري است به نظارت بعد از
مراقبت شخصي نیاز دارد .پیشرفت يك جامعه صرفاً با رشد کودک و نوجوانهاي آن
جامعه  -کساني که از لحاظ جسماني و رواني اجتماعي قوي هستند -امکانپذير است
(يیلديريم ،بیديلي و گوگوال .) 5061 ،در هر جامعه سالمت کودکان و نوجوانان اهمیت
ويژهاي دارد و توجه به بهداشت رواني آنها کمك ميکند تا از نظر رواني و جسمي
سالم بوده ،نقش اجتماعي خود را بهتر ايفا کنند .در اين راستا ،شناخت صحیح ابعاد
مختلف جسمي و رواني اين گروه سني و کوشش در راه تأمین شرايط مادي و معنوي
مناسب براي رشد بدني ،عاطفي و فکري آنان واضحتر از آن است که احتیاج به تأکید
داشته باشد (نظري ،کاکاوند و مشهدي فراهاني.)6933 ،
پیشرفت تحصیلي دانش آمو زان تحت تأثیر عوامل متعددي است که از جمله اين
عوامل مي توان به سبكهاي فرزندپروري ،خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلي اشاره کرد
(آبشا .)5065 ،در پژوهشهاي مختلفي نشان داده شده که بین هر يك از سبكهاي
فرزندپروري با پیشرفت تحصیلي رابطه وجود دارد ،از جمله ميتوان به پژوهشهاي
اژهاي ،غالمعلي لواساني ،مال احمدي و خضري آذر ( )6930و تنهاي رشوانلو و
حجازي ( )6988اشاره کرد .نتايج پژوهشها همچنین نشان ميدهد که رابطه مثبت و
معنيداري بین باورهاي مربوط به خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلي وجود دارد و

دانشآموزان با خودکارآمدي باال در آزمونهاي مربوط به نوشتن ،نمرات بااليي داشته-

اند ،همچنین دانش آموزان داراي خودکارآمدي پايین خود را شکست خورده و ناتوان
قلمداد ميکنند و تالش کمي براي بهبود وضعیت تحصیلي خود انجام ميدهند (فیلدز،
جارسولد ،للوين ،واردل و فیشر .)5061 ،خودکارآمدي 6مفهومي است که بندروا

5

( )6377معرفي کرد (نیکوالس ،مك گويري و اصغري .)5061 ،بندروا (6377؛ 6385؛
1. self-efficacy
2. Bandura
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 ) 6337خودکارآمدي را اعتماد فرد در مورد توانايي خود در موفقیت در کسب نتیجه
مطلوب در شرايطي مشخص تعريف کرد و خودکارآمدي را تعیین کننده میزان تالش و
پايداري و دوام افراد در مقابله با موانع و تجربیات نامطلوب دانست (جاکوبسن ،وانگ،
وانگ و فان .)5063 ،در پژوهش دياکونا-قراسیم و مايريان ( )5061رابطه معناداري بین
سبكهاي فرزندپروري و پیشرفت تحصیلي بهدست آمد .ترنر ،چندلر و هفر ()5003
در پژوهش خود نشان دادند که فرزندپروري دموکرات هم بر پیشرفت تحصیلي
دانشجويان و هم انگیزش دروني و خودکارآمدي تحصیلي اثر دارد.
تعامل روزمره بین کودکان با والدين خود موجب رشد جسماني ،هیجاني و شناختي
آنها ميشود (قدسي ،صريحي و آقايوسفي .)6939 ،شیوههاي والدگري بهعنوان
مجموعهاي از نگرشهاي والدين نسبت به فرزندان تعريف ميشود که منجر به جوّ
عاطفي مي شود که در آن جوّ رفتارهاي والدين بروز پیدا ميکند (نظري و همکاران،
 .)6933والدگري فعالیت پیچیدهاي شامل روشها و رفتارهاي ويژه است که بهطور
مجزا يا در تعامل با يكديگر بر رشد کودک تأثیرگذار است .بامريند ( )6336روشهاي
والدگري را براساس تفاوتهاي آن در کنترل فرزندان متمايز کرده و سه الگوي رفتاري
والدين را در تعامل با فرزندان مشخص ساخته که شامل والدين قاطع و اطمینانبخش يا
مقتدر منطقي ،والدين مستبد و ديکتاتور و والدين سهلگیر است.
بهترين توصیف نوجواني فرايند پی شرفت است که مشخصه آن افزايش توانايي
تسلط بر چالش هاي پیچیده تکالیف تحصیلي ،اجتماعي ،بین فردي و هیجاني و در عین
حال ،جستجوي هويتهاي اجتماعي و عاليق جديد است (فتحالهزاده ،باقري ،رستمي
و درباني .)6931 ،از آن جاکه فرزندان هر خانواده ،آينده سازان مملکت هستند ،پیشرفت
تحصیلي آنها امري است که پس از سالمت جسمي و رواني ،از اهمیت ويژه برخوردار
است .والدين از طريق سبك فرزندپروري خود اثرات بسیار مهم و چشمگیري در
پیشرفت تحصیلي فرزندانشان در سطوح مختلف آموزش دارند .نوجوانها و جوانها،
براي موفقیت در آموزش عالي و زندگي شان نیازمند اعتماد ،حمايت ،روابط نزديك با
خانواده ،خصوصاً والدينشان هستند (شاکسمیت ،هندري و گلندينینگ.)5001 ،
آموزش عالي در هر کشوري يکي از عوامل مؤثر در پیشرفت آن کشور در زمینههاي
فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي و اقتصادي است (آبوما )5003 ،و اين مسئله نیز بر اهمیت
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و ضرورت پژوهش حاضر نیز ميافزايد .پژوهشهايي کمي به صورت يکپارچه به
بررسي متغیرهاي پژوهش حاضر پرداختهاند .
روش
پژوهش حاضر توصیفي از نوع همبستگي و جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمام
دانشآموزان پايه متوسطه به تعداد  60000نفر بود که در سال تحصیلي 6930-6936
در شهر دوشنبه (کشور تاجیکستان) مشغول به تحصیل بودند .براي نمونهبرداري از
روش نمونهبرداري چندمرحلهاي تصادفي استفاده شد ،به اين ترتیب از بین مدارس
متوسطه شهر دوشنبه 1 ،مدرسه در مرحله اول و در مرحله بعد از هر مدرسه  9پايه
متوسطه به صورت تصادفي انتخاب شدند .به اين ترتیب  900نفر (با توجه به اينکه
حداقل حجم نمونه براي پژوهشهاي رگرسیون  500نفر پیشنهاد شده است (آستین و
اِستیبرگ 5061 ،؛ و با بیش برآورد) از دانش آموزان دوره متوسطه ابزارهاي پژوهش را
تکمیل کردند .از جمله مالکهاي ورود به پژوهش تحت سرپرستي بودن والد مادر در
طول دوران کودکي و نوجواني بود .همچنین از جمله مالکهاي خروج از پژوهش
شامل معلولیتهاي جسماني و بیماريهاي مزمن و مصرف دارو بود.
ابزارهاي پژوهش حاضر ازقرار زير است:
پرسشنامه سبكهاي فرزندپروري بامريند .6براي ارزيابي سبكهاي فرزندپروري بامريند
از پرسشنامه سبكهاي فرزندپروري بامريند ( )6336استفاده شد .شامل  90سوال است
که سه خرده مقیاس شیوه سهلگیرانه شماره سوالهاي ،56 ،63 ،67 ،63 ،69 ،60 ،1 ،6
 ،58 ،53ديکتاتورمآبانه شماره سوالهاي  53 ،51 ،51 ،68 ،61 ،65 ،3 ،7 ،9 ،5وشیوه
دموکرات شماره سوالهاي  90 ،57 ،59 ،55 ،50 ،61 ،66 ،8 ،1 ،3مربوط ميشود .در
يك طیف لیکرت از « =0کامالً مخالفم» تا « =3کامالً موافقم» نمرهگذاري ميشود.
بوري ،لوسل ،میساکانیس و مولر ( )6336ضرايب آلفاي کرونباخ  0/81 ،0/86و 0/78
را به ترتیب براي سبكهاي سهلگیرانه ،ديکتاتورمآبانه و دموکرات براي گروه مادران و
 0/81 ،0/77و  0/35را به ترتیب براي سبكهاي سهلگیرانه ،ديکتاتورمآبانه و دموکرات

1 . Baumrind Parenting Styles Questionnaire
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براي گروه پدران و روايي قابل قبولي را گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضريب
آلفاي کرونباخ براي اين ابزار  0/77بهدست آمد.
مقیاس خودکارآمدي عمومي .6مقیاس خودکارآمدي عمومي شرر و همکاران ()6385
داراي  67گويه است که هر عبارت بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه کامالً مخالفم تا
کامالً موافقم تنظیم ميشود .نمرهگذاري مقیاس به اين صورت است که به هر ماده از 6
تا  1امتیاز تعلق ميگیرد .سئوالهاي  69 ،3 ،8 ،9 ،6و  61از راست به چپ و بقیه
سئوالها به صورت معکوس يعني از چپ به راست نمرهگذري ميشوند .بنابراين
حداکثر نمرهاي که فرد ميتواند از اين مقیاس به دست آورد نمره  81و حداقل نمره 67
است .شرر و همکاران ( )6385ضريب آلفاي کرونباخ  0/81را براي مقیاس
خودکارآمدي عمومي بهدست آوردند .اين مقیاس توسط بختیاري براتي ( )6971ترجمه
و اعتباريابي شده است .بختیاري براتي ( 6971؛ نقل از حیاتي ،عگبهي ،حسیني آهنگري
و عزيزي ابرقويي )6936 ،براي سنجش روايي سازه اي مقیاس خودکارآمدي ،نمرات
بدست آمده از اين مقیاس را با اندازه هاي چندين ويژگي شخصیتي (مقیاس کنترل
دروني و بیروني راتر ،خرده مقیاس کنترل شخصي ،مقیاس درجه اجتماعي مارلو و
کران و مقیاس شايستگي بین فردي روزنبرگ) همبسته کرد که همبستگي پیش بیني
شده بین مقیاس خودکارآمدي و اندازه هاي خصوصیات شخصیتي متوسط ( 0/16و در
سطح  0/01معنادار) و در جهت تايید سازه مورد نظر بود .در پژوهش حاضر ضريب
آلفاي کرونباخ براي اين ابزار  0/81بهدست آمد.
پیشرفت تحصیلي .در اين پژوهش از معدل کل دانش آموزان در نیمسال اول سال -36
 6930به عنوان نمره پیشرفت تحصیلي استفاده شد.
شیوه اجرا .پس از مراجعه به مدارس و انتخاب کالسها و کسب اجازه از معلمها،
دانشآموزان هر کالس بهصورت گروهي در داخل کالس پرسشنامهها را تحويل گرفتند
تا در محیط خانه به همراه مادرانشان پرسشنامهها را تکمیل کنند و پس از يك هفته
بازگردانند .براي جلوگیري از سوگیري احتمالي در پاسخ به پرسشنامهها و تقويت
اعتبار نتايج جمعآوري شده از راهکار ايجاد موازنه استفاده شد و با تغییر در ترتیب ارائه
پرسشنامهها ،زمینه حفظ تعادل در اعتبار پاسخها به گويههاي پرسشنامهها فراهم شد.
1 . General Self-Efficacy Scale
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در اين پژوهش مالحظات اخالقي شامل اخذ رضايت آگاهانه ،تضمین حريم خصوصي
و رازداري رعايت شد .تحلیل دادههاي اين پژوهش به روش رگرسیون چندگانه به
شرط برقراري پیشفرضها انجام شده است.
يافتهها
تعداد شرکتکنندگان  610دختر و  610پسر بودند 603 .نفر ( 91/9درصد) از
آزمودنيها در طبقه اجتماعي پايین 611 ،نفر ( 11درصد) در طبقه اجتماعي متوسط و

 51نفر ( 8/7درصد) د ر طبقه اجتماعي باال قرار داشتند .میانگین سني مادران دانش-
آموزان  30/37و انحراف معیار آن  7/05و میانگین سني پدران دانشآموزان  36/06و
انحراف معیار آن  7/88بود .از بین مادران شرکتکنندهها در آزمون  11نفر ( 55درصد)
مدرک تحصیلي زير ديپلم 600 ،نفر ( 99/9درصد) مدرک تحصیلي ديپلم 10 ،نفر (50
درصد) مدرک تحصیلي فوق ديپلم 11 ،نفر ( 56/7درصد) مدرک تحصیلي لیسانس و 3
نفر ( 9درصد) مدرک تحصیلي فوق لیسانس داشتند .از بین پدران شرکتکنندگان در
آزمون  11نفر ( 68/9درصد) مدرک تحصیلي زير ديپلم 663 ،نفر ( 98درصد) مدرک
تحصیلي ديپلم 11 ،نفر ( 55درصد) مدرک تحصیلي فوق ديپلم 18 ،نفر ( 63/9درصد)
مدرک تحصیلي لیسانس و  7نفر ( 5/9درصد) مدرک تحصیلي فوق لیسانس داشتند.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار شامل سبکهاي فرزندپروري ،خودکارامدي و پيشرفت تحصيلي
متغیرهاي پژوهش
 .6فرزند پروي-

میانگین

انحراف

6

معیار

67/63

60/15

67/53

60/76

دموکراتیك
.3خودکارامدي

68/69

66/79

*-0/696

31/38

68/53

**

-0/633

.1پیشرفت تحصیلي

61/36

5/91

**

-0/677

سهلگیرانه
 .5فرزند پروي-
ديکتاتورمآبانه
 .9فرزند پروي-

5

3

9

1

**- -0/919

P>0/01 ، P>0/06
**

**- -0/395

*

**

-0/301

**

-0/585

**
**

- 0/811
0/197

**

- 0/768
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جدول  6عالوه بر میانگین و انحراف معیار ،ضرايب همبستگي متغیرهاي پژوهش را
نیز نشان ميدهد .همچنانکه مالحظه ميشود بین سبك فرزندپروري سهلگیرانه و
خودکارامدي از يك سوء و پیشرفت تحصیلي از سوي ديگر همبستگي منفي و در
سطح  0/06معنادار وجود دارد .ضرايب همبستگي بین سبك فرزندپروري
ديکتاتورمآبانه و خودکارامدي از يك سوء و پیشرفت تحصیلي از سوي ديگر منفي و
در سطح  0/06معنادار بود .در مقابل سبك فرزندپروري دموکراتیك با هر دو متغیر
پیشرفت تحصیلي و خودکارآمدي همبستگي مثبت و در سطح  0/06معنادار داشت.
جدول  .5کشيدگي ،چولگي ،ضريب تحمل و تورم واريانس متغيرهاي پژوهش
متغیر

چولگي

کشیدگي

ضريب تحمل

تورم واريانس

سبك فرزندپروي -سهلگیرانه
سبك فرزندپروي -ديکتاتورمآبانه
سبك فرزندپروي -دموکراتیك
خودکارآمدي

0/393
0/330
0/985
0/933

-6/698
-6/617
-6/307
-6/309

0/711
0/193
0/535
0/537

6/901
6/171
3/698
3/033

پیشرفت تحصیلي

-0/638

-0/387

متغیر مالک

متغیر مالک

نتايج جدول  5نشان مي دهد که مقادير مربوط به چولگي و کشیدگي هیچ کدام از
متغیرها از مرز  ± 5عبور نکرده است .بنابراين ميتوان گفت که توزيع دادهها براي هر
يك از متغیرهاي پژوهش طبیعي است (کالين .)5001 ،همچنین نتايج جدول فوق نشان
ميدهد که مسئله هم خطي بودن نیز در متغیرهاي پژوهش رخ نداده است .زيرا که
ارزشهاي عامل تورم واريانس براي همه متغیرهاي پیشبین کوچكتر از  60و ضرايب
تحمل هر يك از آنها باالتر از  0/6بود (ماير ،گامست و گوارينو .)5001 ،همچنین
شاخص دوربین -واتسون برابر با  6/838بود .منطبق بر ديدگاه فايلد ( )5003شاخص
دوربین -واتسون کوچكتر از  5بیان گر برقراري مفروضه استقالل خطاها در بین
متغیرهاي پیشبین است .مفروضه طبیعي بودن توزيع چندمتغیري دادهها به کمك
ترسیم منحني توزيع نمرههاي فاصله مهلنوبايس 6انجام شد و نتايج نشان داد که
اطالعات مربوط به  1شرکتکننده پرتهاي چندمتغیري تشکیل داده است ،به همین
دلیل اطالعات مربوط به آنها از بین دادهها حذف شد.
)1 . Mahalanobis distance (D
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پس از ارزيابي مفروضهها ،داده ها با استفاده از تحلیل مسیر 6تحلیل شد .به همین
منظور الگويي طراحي شد که در آن سه سبك فرزندپروري سهلگیرانه ،دموکراتیك و
ديکتاتورمآبانه هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم (با میانجيگري
خودکارامدي) پیشرفت تحصیلي را پیشبیني ميکند .چگونگي برازش الگو با استفاده از
تحلیل مسیر ارزيابي شد .اما با توجه به اين که الگوي پژوهش حاضر همانند بود و
درجه آزادي برابر با صفر بود ،لذا شاخصهاي برازندگي محاسبه نشد .5در ادامه برآورد
پارامترها و ارزيابي ضرايب مسیر نشان داد که ضريب رگرسیون بین سبك فرزندپروري
ديکتاتور مآبانه و پیشرفت تحصیلي عالوه بر عدم معناداري ضعیفتر از ديگر ضرايب
مسیر است .به همین دلیل مسیر مزبور برابر با صفر قرار داده شد و با اين عمل درجه
آزادي به يك افزايش يافت .در ادامه بار ديگر شاخصهاي برازش الگوي ارزيابي و
نتايج نشان داد که الگوي با دادهها براش مطلوب دارد ،زيرا که شاخص مجذور کاي در

سطح  0/01غیرمعنادار بود (.)5=0/033 ،P<0/01

جدول  .9ضرايب مسير کل ،مستقيم و غيرمستقيم سبکهاي فرزندپروري ،خودکارامدي
و پيشرفت تحصيلي
b

S.E

β

سهلگیرانه -پیشرفت تحصیلي

-0/051

0/066

-0/118

ديکتاتورمآبانه -پیشرفت تحصیلي

-0/069

0/007

-0/022

دموکراتیك -پیشرفت تحصیلي

0/656

0/060

0/238

سهلگیرانه -پیشرفت تحصیلي

-0/063

0/003

0/062

مسيرها
رابطه
کل

رابطه
مستقیم

ديکتاتورمآبانه -پیشرفت تحصیلي

اين مسير تثبيت شده است.

دموکراتیك -پیشرفت تحصیلي

0/067

0/055

0/082

سهلگیرانه -خودکارامدي

-0/639

0/017

-0/083

ديکتاتورمآبانه -خودکارامدي

-0/631

0/089

-0/083

دموکراتیك -خودکارامدي

6/519

0/033

0/819

خودکارامدي -پیشرفت تحصیلي

0/089

0/063

0/699

1 . Path analysis
 . 2به الگوهایی که در آن درجه آزادی برابر با صفر است ،الگوی همانند گفته میشود .زمانی که الگو همانند باشد ،پارامترها
براورد میشود ولی شاخصهای برازندگی برآورد نمی شود (هو.)2006 ،
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b

S.E

β

رابطه

سهلگیرانه -پیشرفت تحصیلي

-0/069

0/001

-0/026

غیر

ديکتاتورمآبانه -پیشرفت تحصیلي

-0/065

0/007

-0/026

مستقیم

دموکراتيک -پيشرفت تحصيلي

0/104

0/017

0/212

مسيرها

منطبق بر نتايج جدول  9خودکارآمدي رابطه بین سبك فرزندپروري سهلگیرانه و
پیشرفت تحصیلي را به صورت منفي ( )P=0/053و رابطه بین سبك فرزندپروري
دموکراتیك و پیشرفت تحصیلي را به صورت مثبت ( )P=0/006و با اندکي اغماض
رابطه بین سبك فرزندپروري ديکتاتورمآبانه و پیشرفت تحصیلي را نیز به صورت منفي
( )P=0/016میانجيگري ميکند.

شکل  .1الگوي ساختاري پژوهش

شکل  6نشان ميدهد مجذور همبستگيهاي چندگانه پیشرفت تحصیلي 0/15
است ،اين موضوع بیانگر آن است که  15درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلي به
واسطه تغییر در نمرههاي سبكهاي فرزندپروري و خودکارامدي تبیین ميشود.
بحث
نتايج پژوهش نشان داد سبك فرزندپروري دموکرات به صورت مثبت و معنادار ،سبك
فرزندپروري ديکتاتورمآبانه و سبك فرزندپروري سهلگیرانه به صورت منفي و معنادار
پیشرفت تحصیلي را پیشبیني ميکنند .سبك فرزندپروري دموکرات به صورت مثبت و
معنادار ،سبك فرزندپروري ديکتاتورمآبانه و سبك فرزندپروري سهلگیرانه به صورت

6100

پژوهش در نظامهای آموزشی /ویژهنامه /بهار 6317

منفي و معنادار خودکارآمدي را پیشبیني ميکنند .اين نتايج در خصوص پیشبیني
پیشرفت تحصیلي براساس سبكهاي فرزندپروري با نتايج حاصل از پژوهشهاي
البرزي ( )6930و امین آبادي ،خداپناهي و دهقاني ( )6930هم راستا است.
در تبیین اين يافتهها ميتوان گفت خانواده يکي از تأثیرگذارترين نهادهاي اجتماعي
در فرآيند تربیت فرزندان است .وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها،
بر قراري ارتباطات سالم اعضا و کمك به استقالل آن ها است .هیچ بستري از نظر
قدرت و گستره تأثیر ،با سیستم خانواده برابري نمي کند .خانواده بر رشد عقالني،
هیجاني و اجتماعي فرزندان تأثیرگذار است (دانش ،معنوي شاد ،خوشابي و حسن زاده
توکلي .)6939 ،الگوهاي عملکرد خانواده ،يعني ابعاد عملکردي خانواده در شیوههاي
فرزندپروري منعکس و به سبكهاي والدگري مربوط ميشود (ماتجويك ،جووانويك و
ايلیك .)5061 ،شکل هاي مختلف ،ترکیب و ساختار خانواده ممکن است بر رشد
شخصیت کودکان به روشهاي متفاوت تأثیرگذار باشد .پرورش کودکان يکي از ابعاد
عملکرد والدين است و مهمترين اعضاي اين فرايند والدين هستند (قاني ،کمال و عزيز،
 .)5063سبك والدگري دموکرات ويژگيهايي نظیر محبت و گرمي را در برميگیرد.
اين والدين کودکان خود را تشويق ميکنند نظرات خود را هر چند نادرست يا متفاوت
و همچین هیجانهاي خود را بهدر ستي و کامل ابراز کنند .اين سبك فرزندپروري اغلب
منجر به خودتنظیمي ،مقبولیت و پیشرفت تحصیلي ميشود .درحاليکه ،سبك والدگري

ديکتاتورمآبانه ويژگيهايي مانند سنگدلي ،سختگیري را در برميگیرد .اين والدين بي-
عاطفه هستند و به نیازهاي رشد و نمو کودکان خود توجهي ندارند .اين سبك

فرزندپروي به مهارت هاي ضعیف اجتماعي ،عزت نفس پايین و پرخاشگري منجر مي-
شود و از پیشرفت تحصیلي آنها جلوگیري ميکند .والدين با سبك والدگري دموکرات
انتظارهاي پايیني از فرزندان خود دارند .پذيرش و مسئولیتپذيري باال نسبت به
فرزندان ،سهلگیري در نگرش هاي اجتماعي ،قوانین و رسوم و کنترل پايین از جانب
اين والدين اغلب منجر به پرخاشگري ،خودکنترلي پايین ،سهلانگاري ،مشکالت
عاطفي و ترک تحصیل ميشود .در اين سبك فرزندپروري عشق و عالقه فراوان يکي
از والدين يا هر دو در عوض تنبیه ويرانگر است (اسماعیليکورانه و امیرسرداري،
.)5061
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والدين و ديگر مراقبین کودک نقش مهمي را در شکلدهي ،ابراز و تنظیم دنیاي
هیجاني کودک بازي ميکنند (عسگرپور ،کرباليي محمدمیگوني و تقيلو.)6933 ،
والدين مقتدر معموالً مقررات سختي براي فرزندانشان وضع ميکننـد و بـر اجـراي آن
پافشاري مينمايند .آنان فرزندانشان را تشويق ميکنند که مستقل باشـند ،عالقـه زيادي

به پیشرفت فرزندان خود دارند ،بازخوردهاي مثبتي نسبت به پیـشرفت آنـان نشان مي-

دهند .بايد توجه داشت که داشتن انتظارات متناسب با تواناييهاي فرزنـدان همـراه بـا
حد معقولي از محبت موجب افزايش پشتکار و خودکـارايي فرزنـدان مـيشـود؛ در
صورتي که وجود اقتدار غیرمنطقي که براساس میل والدين به تسلط بر فرزند باشد به
احساس طردشدگي ،پرخاشگري و درنهايت افسردگي منجر مـيشـود (شکوهي يکتا،
پرند ،و فقیهي .) 6981 ،کودکان والدين مقتدر سطوح باالتري از خودمختاري دارند و از
صالحیت هاي اجتماعي بیشتري نسبت به ديگران برخوردار هستند .دانش آموزان با
والدين مقتدر بیشتر از دانش آموزان با والدين مستبد و سهل گیر ،از شیوه حل مسئله
در شرايط استرسزا ،استفاده ميکنند (خويي نژاد و همکاران .)6981 ،فرزندپروري
ديکتاتورمآبانه با تقاضاهاي باالي والدين و پاسخدهي کم آنهـا مـشخص ميشود .اين
والدين لزومي براي ارائه دلیل جهت دستورات خود نميبینند و بر اطاعت و احترام بي
چون و چراي فرزندان تأکید ميکنند .فرزندپروري سهلگیرانه با تقاضاهاي کم والدين
و پاسخ دهي زياد آنها مـشخص ميشود .والدين سهلگیر توجه بیش از حد به
فرزندانشان نشان مي دهنـد و از آنـان انتظارهاي کمي دارند .اين والدين اغلب استقالل
و آزادي زيادي به فرزندان مي دهند ،ولي معموالً اهداف و انتظـارهاي روشـني بـراي
فرزنـدان ترسـیم نمـيکننـد (شکوهي يکتا و همکاران .)6981 ،والدين سهلگیر و
بيبند و بار (غفلتکننده) ،تصمیم نهايي را در جهت خواستههاي کودک يا نوجوان
ميگیرند و فرزند آزاد است که به خواستههاي والدين بياعتنا باشد .والدين ظاهراً براي
فرديت ،درک خود ،آمادگي براي تغییر ،باال بردن توانايي انسان و مساواتطلبي در
خانواده ارزش قايلاند ،ولي صرفاً بدين دلیل ،به اين ارزشها اعتقاد دارند تا از زيربار
مسئولیت شانه خالي کنند .از اينرو ،سرمشقي از بزرگسال مسئول را ارائه نميدهند .از
سويي ،سطح ارزش افراد خانواده پايین و روابط اعضاي خانواده آشفته و غیرانساني
است .با رشد ناکافي ارزشها و مشخص نبودن معیار خانواده ،تمايل به ناپايداري و
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بيثباتي در برابر مشکالت افزايش مييابد و نوجوان دچار نوعي دوگانگي احساس
ميشود (هدايتي ،فاتحي زاده ،آکوچیان ،بهرامي و اعتمادي .)6987 ،در يك جمعبندي،
سبكهاي فرزندپروري بیانگر روابط عاطفي و نحوه ارتباط کلي والدين با فرزندان
است .خانواده قادر است با حمايت از فرزندان خود ،از آسیبهاي جدي وي در دوران
بزرگسالي جلوگیري کند (کمالي ايگلي و ابوالمعالي الحسیني .)6931 ،والدين از اين
توانايي برخوردارند که با روش هاي والدگري خود و برقراري ارتباط مناسب با فرزندان
و با پرورش خودکارآمدي که در محیط خانواده و در تعامل با الگوهاي ارتباطي خانواده
کسب ميشود ،پیشرفت نوجوان به ويژه در زمینه تحصیلي را تسهیل کنند.
تدوين برنامههاي آموزشي مؤثر و ارائه روشهاي مشاوره به خانواده جهت استفاده
از بهترين سبك فرزندپروري به منظور افزايش پیشرفت تحصیلي و خودکارآمدي در
بین خانوادهها پیش بیني ميگردد .هر پژوهشي در بطن خود محدوديتهايي دارد .طرح
مقطعي پژوهش محدوديتهايي را در زمینه اسنادهاي علتشناسي فراهم ميآورد.
سپاسگزاري
با سپاس از دانشآموزان و والدينشان که با پژوهشگر در انجام اين پژوهش همیاري
کردند.
منابع
اژهاي ،جواد ،.غالمعلي لواساني ،مسعود ،.مال احمدي ،احسان ،.و خضري آذر ،هیمن.
( .)6930الگوي علي روابط بین سبكهاي فرزندپروري ادراک شده ،اهداف پیشرفت،
خودکارآمدي و موفقیت تحصیلي .مجله روانشناسي.583 -906 :)13(9 ،
امینآبادي ،زهرا ،.خداپناهي ،محمدکريم ،.دهقاني ،محسن .)6930( .نقش میانجي تنظیم
هیجانشناختي در ادراک نوجوانان از ابعاد سبكهاي فرزندپروري و موفقیت تحصیلي
آنها .مجله علوم رفتاري.603-667 :)5(1 .
البرزي ،محبوبه .)6930( .نقش باورهاي فرزندپروري و نگرش مادران به تفکر خالق بر
خالقیت کودکان .مطالعات زنان.7-53 :)5(3 ،
تنهاي رشوانلو ،فرهاد ،.حجازي ،الهه .)6988( .ارتباط ادراک از سبك فرزندپروري والدين با

انگیزش تحصیلي و پیشرفت تحصیلي در دانش آموزان دبیرستاني .دانشور رفتار،
.6-63 :)93(61
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