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Abstract

این تحقیق با هدف پیشبیني موفقیت در ریاضیات بر اساس سبکهاي
.فرزندپروري و طرحوارههاي ناسازگار اولیه در دانشآموزان انجام گرفت
روش پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري آن تمام دانشآموزان
 با استفاده از روش نمونهگیري.پسر دوره راهنمایي شهرستان کاشان بود
 ابزار سنجش شامل. دانشآموز انتخاب شدند122 خوشهاي تصادفي
 پرسشنامه سبکهاي،پرسشنامه طرحوارههاي ناسازگار اولیه یانگ
فرزندپروري خلیلي و خورشیدي و نمرات درس ریاضي دانشآموزان در
 پس از جمعآوري دادهها از روش همبستگي و.امتحانات پایان ترم بود
 یافتهها.رگرسیون چندمتغیري همزمان براي تحلیل دادهها استفاده شد
نشان داد بین موفقیت در ریاضیات و متغیرهاي سبکهاي فرزندپروري
 و در سبک، سهلگیر و بيمسئولیت رابطه معنادار منفي، مستبد:شامل
 همچنین بین موفقیت در ریاضیات.قاطع رابطه معنادار مثبت وجود دارد
و طرحوارههاي قطع ارتباط و طرد و گوش به زنگي بیش از حد و
 یافتهها نشان داد طرحوارهي.بازداري رابطه معنادار منفي وجود دارد
ناسازگار قطع ارتباط و طرد و گوش به زنگي بیش از حد و بازداري و
 سهلگیر و قاطع توان پیشبیني موفقیت،سبکهاي فرزندپروري مستبد
.در ریاضیات را داشتند
 طرحوارههاي ناسازگار، سبکهاي فرزندپروري:واژههای کلیدی
 موفقیت در ریاضیات،اولیه

The purpose of the present study was to predict student's
success in mathematics based on the parenting styles and
early maladaptive schemas. This was a correlational
study, and the target population consisted of all male
guidance school students in Kashan city , from which a
representative sample of 200 students were selected
through cluster random sampling technique. Research
tools consisted of the Yung's Early Maladaptive Schema
questionnaire, the khalili and khorshidi parenting style
questionnaire and math scores in the final exams. After
data collection, the data were analyzed using correlation
and multiple regression analysis. The Results showed
that there were significant negative relationships
between success in mathematics and some of the
variables of parenting style including Authoritarian,
Permissive and irresponsible, while a significant positive
relationship between success in mathematics and
decisive parenting style has been found. Furthermore,
negative significant relationships between success in
mathematics and several early maladaptive schemas
including disconnection, rejection, over vigilance and
inhibition has been observed. The multiple regression
analysis showed that, of the early maladaptive schemas,
disconnection, rejection, over vigilance and inhibition,
and of the parenting styles authoritarian, permissive and
authoritative were powerful predictors of success in
mathematics.
Keywords parenting styles, early maladaptive schemas,
success in mathematics
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مقدمه
یكي از مشكالت شایع نظام آموزشي در بسیاري از کشورهاي جهان ،پدیدهي اُفت تحصیلي است که
زیانهاي علمي ،فرهنگي و اقتصادي زیادي را متوجه دولت و خانوادهها ميکند .تالش براي شناسایي
عوامل مهم در پیشرفت تحصیلي ،ارائهي راهبردها و انجام اقداماتي در جهت کاهش خسارات ناشي از
اُفت تحصیلي ،مستلزم تحقیقات بسیار در این زمینه است .پیشرفت تحصیلي ،یكي از ابعاد پیشرفت در
آموزش است که مفهوم آن معلومات یا مهارتهاي اکتسابي عمومي یا خصوصي در موضوع درسي است
که معموالً بهوسیلهي آزمایشها یا نشانهها یا هر دو -که معلمان براي دانش آموزان وضع ميکنند-
اندازهگیري ميشود (شعاري نژاد .)2169 ،پیشرفت تحصیلي مستلزم پیشرفت و موفقیت در تمامي دروسِ
تعریف شده براي دانش آموزان است ،با این حال موفقیت در یادگیري ریاضیات یكي از مباحث با اهمیت
در دوران تحصیل است که تا حدود زیادي بر سرنوشت تحصیلي آنان تاثیر دارد .دانش آموزاني که در
درس ریاضي ضعیف هستند ،با انتخاب رشتههاي غیرریاضي در مقاطع باالتر تحصیلي سعي ميکنند از
ریاضیات فاصله بگیرند ،درحالي که اهمیت ریاضیات فراگیرتر از آن است که تنها در قالب دروس رسمي
مطرح شود (رینولدز ،2442،2به نقل از هیند  .)1229،بر این اساس ،عوامل مربوط به یادگیري ریاضیات
براي دانش آموزان ،یا منشأ درونریاضي دارند و یا برونریاضي .عوامل درونریاضي ناشي از محتوا،
طبیعت و انتزاعي بودن دانش ریاضي و در واقع از جنس ریاضیات ميباشند .در حاليکه عوامل برون-
ریاضي به دو دستهي برون فردي و درون فردي تقسیم ميشوند .عوامل برونریاضي با منشأ برون
فردي ریشه در مسائلي دارند که نه مرتبط با ریاضیات هستند و نه ارتباطي با ویژگيهاي فردي
یادگیرنده دارند ،بلكه متأثر از عوامل خانوادگي ،اجتماعي ،آموزشي و چگونگي تدریس و برخورد معلمان
و غیره ميباشند .در سوي دیگر ،عوامل برون ریاضي اگر منشأ درون فردي داشته باشند از ویژگيهاي
فردي شاگردان در پردازشهاي ذهني ،یادگیري ،انگیزشها و نگرشها سرچشمه ميگیرند (شرمن،
 .)1222در بررسي عوامل برونریاضي موثر بر پیشبیني موفقیت در ریاضیات ميتوان از سبکهاي
فرزندپروري 1نام برد .تعاملهاي روزمره بین کودکان با والدین خود موجب رشد جسماني ،هیجاني و
شناختي آنها ميشود (برازلتون و کرامر .)2442 ،زماني که والدین نسبت به مشكالت کودکان خود
حساس و پاسخگو هستند ،در آنها اعتماد به نفس را پرورش ميدهند .این تعاملها موجب ميشود تا
کودکان رشد و تحول بهتري داشته باشند و به الگوبرداري از تجلیات مختلف عاطفي و مهارتهاي
تنظیم هیجاني والدین خود بپردازند .والدین ميتوانند در فعالیتهاي یادگیري روزمره کودکان خود درگیر
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شوند و به کودکان خود کمک کنند تا انگیزش مادامالعمر ،مقاومت و عشق به یادگیري را در خود
پرورش دهند (ترونیک و بیگلي .)1222،در دوران مدرسه ،والدین ميتوانند موجب انتقال موفق کودکان
خود شوند و با تشویق آنها ،دلبستگي به درس و مدرسه را در آنها ایجاد کنند (مک واینه ،فانتوزو ،کوهن
و سكینو .)1229،گرم بودن ،حساس بودن و مراقبت توام با پاسخگو و مسئول بودن اساس و پایه رشد
سالم مغز کودک را تشكیل ميدهد و موجب افزایش موفقیت در مدرسه ميشود .عاملهاي مثبت والد-
کودک احتماال در خانوادههاي مختلف کامال متمایز است .گسترهاي از سبکهاي فرزند پروري ،تعاملها
و پاسخهاي هیجاني از رشد سالم کودکان حمایت ميکند .پاسخ والدین به نیازها و رفتار کودکان
متفاوت است .این پاسخ به مزاج ،تاریخچه شخصي ،موقعیت زندگي فعلي و باورها و اهداف فرهنگي
آنها بستگي دارد .والدین همچنین بر رشد هیجاني اجتماعي و موفقیت آتي کودکان تاثیرگذارند (کوک،
روگمن ،و بویس.)1222 ،
سبکهاي فرزندپروري ترکیبهایي از رفتارهاي والدین است که در موقعیتهاي گستردهاي روي
ميدهند و جو فرزندپروري بادوامي را پدید ميآورند (سید محمدي .)2137 ،به نظر استرنبرگ 1شیوه
فرزندپروري عبارت است از روشي که کودک به طور معمول بر اساس آن در خانه پرورش ميیابد و
مي تواند بر عملكرد کودکان در مدرسه تاثیرگذار باشد .به نظر دارلینگ شیوههاي فرزندپروري منظومهاي
است از گرایشات -اعمال -جلوههاي غیرکالمي که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامي موقعیت-
هاي گوناگون مشخص ميکند (مهرانگیز .)2173،بامریند در مطالعات خود سه ویژگي را آشكار ميسازد
که روش مؤثر را از روشهاي نه چندان مؤثر فرزندپروري جدا ميسازد .این سه ویژگي عبارتند از)2 :
پذیرش و روابط نزدیک)1 ،کنترل )1 ،استقالل دادن .از تعامل این سه ویژگي سه سبک فرزندپروري
مشخص ميشود :مقتدرانه ،9مستبدانه 5و سهلگیرانه .6بامریند از بعد کنترل والدیني براي مشخص
نمودن سه سبک فرزندپروري استفاده کرد .سبک مقتدرانه با پذیرش و روابط نزدیک ،روشهاي کنترل
سازگارانه و استقالل دادن مناسب مشخص ميشود .در واقع والدین ضمن حفظ اقتدار خود ،اجازه مي-
دهند فرزندان آزادانه نظرات خود را بیان کنند و آزادي و اختیار معقولي به فرزندان خود ميدهند .سبک
مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین ،از نظر کنترل اجباري باال و از نظر استقالل دادن پایین
است .در این سبک والدین سعي در تحمیل نظرات خود به فرزندان دارند .والدین با سبک فرزندپروري
آسانگیرانه روشي مهرورز و پذیرا را نشان داده ،متوقع نیستند و کنترل کمي بر رفتار فرزندان خود
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اعمال ميکنند .این والدین به فرزندان خود اجازه ميدهند در هر سني که باشند ،خودشان تصمیمگیري
کنند ،حتي اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند .همچنین در آن والدین بیش از حد به فرزندانشان
اختیار عمل ميدهند (دیاز .)1225،پژوهشگراني چون سالرانیال و همكاران ( )1222اعتقاد بر این دارند
که پیشرفت تحصیلي فرد نه تنها نتیجه هوش او است ،بلكه ویژگيهاي روانشناختي نیز نقشي مهم در
این پیامد دارد .مطالعه ترنر و همكاران ( )1224نشان ميدهد در دنبال کردن اهداف تحصیلي ،دانش
آموزان با انواع چالشهاي مختلف مواجه هستند .زماني که این تجربهها بهصورت منفي تصور شوند،
تاثیري منفي در انگیزش و عملكرد تحصیلي دانش آموزان دارند .با فرض اینكه استرسها و عوامل
تضعیف کننده پیشرفت فردي ،عمیقا ریشه در شناخت دارد ،به نظر ميرسد طرحوارههاي ناسازگار اولیه
در تشكیل و ساخت این استرس دهندهها نقشي محوري داشته باشد .طرحوارهها را ميتوان ساختارهایي
براي بازیابي مفاهیم کلي ذخیره شده در حافظه یا مجموعه سازمان یافته از اطالعات ،باورها و فرضها
دانست که محتواي هر طرحواره از طریق تجربههاي زندگي ساخته و پرداخته ميشود ،سازمان ميیابد و
در ادراک و ارزیابي اطالعات جدید مورد استفاده قرار ميگیرد (گیبسون .) 1229،در واقع بسته به اینكه
خانواده از چه ساختاري برخوردار باشد ،نحوه شكل گرفتن رفتار و ویژگيهاي شخصیتي کودک نیز
متفاوت خواهد بود .گرمي ،تعلق ،پذیرش ،وابستگي شدید ،آزادي ،سختگیري ،مداخله و انتظارهاي
والدین از کودکان در کیفیت این ساختار تاثیرگذارند .بنابراین ،یكي از متغیرهاي مهمي که نقشي بسیار
اساسي در تربیت و رشد کودکان و عملكردهاي آتي آنها دارد ،طرحوارههاي ناسازگار اولیه است .در
واقع ،طرحوارههاي ناسازگار اولیه الگوهاي شناختي ،هیجاني و واکنشهاي جسمي خود ویرانگري
هستند که در دورههاي اولیه کودکي شكل ميگیرند و در طول زندگي وي تكرار ميشوند (یانگ،
 .)1226جفري یانگ معتقد است طرحوارهها که وي از آنها به عنوان یک ساختار یا چارچوب مرجع یاد
ميکند؛ ساختارهاي پایدار و بادوامي هستند که در طي تجارب کودکي شكل گرفته و پاسخ فرد به
رخدادهاي محیطي را کنترل ميکند (یانگ .)2444 ،وي عنوان ميکند اگر چه عوامل مربوط به جامعه،
مدرسه و همساالن در شكلگیري این طرحوارهها مؤثر هستند ،اما اثر آنها ،آن وسعت و ثبات اثر عوامل
خانوادگي (همچون سبکهاي فرزندپروري) را ندارد (تورس .)1221،وي هیجده طرحوارهي ناسازگار اولیه
را مطرح ميکند که بر اساس پنج نیاز هیجاني ارضا نشده (دلبستگي ایمن به دیگران ،خودگرداني و
کفایت و هویت ،آزادي در بیان نیازها و هیجانات سالم ،خودانگیختگي و تفریح ،محدودیتهاي واقعبینانه
و خویشتن داري) شكل ميگیرند .رویدادهاي زندگي بر اساس این طرحوارهها و به صورت ناخودآگاه
تفسیر ميشوند ،یعني اگر فردي در یک موقعیت نتواند براساس طرحوارههاي ذهنياش موضوعي را تعبیر
و تفسیر نماید ،سعي در تحریف آن موضوع ميکند تا تعدیل طرحوارهي خود ( یانگ و همكاران،1221،
حمیدپور و اندوز .)2136،هیجده طرحوارهي مطرح شده توسط یانگ شامل پنج حوزه است :حوزهي اول
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قطع ارتباط و طرد 7که حاصل عدم ارضاي نیازها مانند امنیت و همدلي به شیوهاي قابل پیشبیني است.
حوزهي دوم خود گرداني و عملكرد مختل ، 3افرادي که طرحوارهشان در این حوزه قرار دارد ،از خودشان
و محیط اطرافشان انتظاراتي دارند که در توانایي آنها براي تفكیک خود از نماد والدین و دستیابي به
عملكرد مستقالنه مانع ایجاد ميکند .حوزهي سوم محدودیتهاي مختل 4که ناشي از عدم وجود
مسئولیتپذیري است و لذا مشكالتي در ارتباط با رعایت حقوق دیگران ،تعهد و هدفگزیني ایجاد مي-
کند .حوزه چهارم معطوف به دیگري بودن 22که ناشي از توجه بیش از اندازه به دیگران و نادیده گرفتن
خود است ،و حوزه پنجم گوش به زنگي بیش از حد و بازداري 22که در نتیجه تأکید بیش از حد پردازش
احساسات به وجود ميآید (یانگ 2449 ،؛ هریس و کرتن .)1221 ،21یانگ  2445معتقد است هر یک از
عالیم آسیب شناسي به یک یا تعداد بیشتري از طرحوارههاي اولیه مرتبط است .در پژوهشها عنوان
شده است طرحوارههاي ناسازگار اولیه مكانیسمهاي ناکارامدي هستند که بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم به پریشاني روانشناختي ميانجامد (آهي و همكاران .)2136 ،در این راستا ،طرحوارههاي
ناسازگار اولیه با ماهیت هیجاني ميتواند سبب بروز مشكالت هیجاني در فرد شده و به همین علت ،در
طي فرایند یادگیري بر پردازش شناختي فرد اثرگذار باشد (کاظمي و مطهري .)2142،پیاژه )2459(21و
بالبي ،)2464(29به نقل از گانتي و بوري ( )1223معتقدند که سبکهاي فرزندپروي والدین سبب ایجاد و
گسترش مدلهایي در درون سازمان شناختي فرد به نام طرحواره 25ميشود .این طرحوارهها در زندگي
فرد به عنوان عدسيهایي عمل ميکنند که تفسیر ،انتخاب و ارزیابي فرد از تجارب وي را شكل مي-
دهند و با توجه به مطالب ذکر شده طرحوارههاي ناسازگار اولیه یكي از عوامل برون ریاضي موثر بر
پیشبیني موفقیت در ریاضیات ميباشد.
روش
جامعهي آماري در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول مدارس عادي شهرستان
کاشان ميباشد .تعداد کل جامعه آماري  913دانشآموز ميباشد .از بین کل این دانش آموزان بر اساس
7

. disconnection /rejection
. autonomy and performance impaire
4
. impaired limited
22
. other -direction
22
. overvigilance and inhibition
21
. Harris & Curtin
21
. Piaget
29
. Piaget & Bowlby
25
. Schema
3
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محاسبه فرمول کوکران ،حجم نمونه  122دانش آموز برآورد شد که با روش نمونهگیري خوشهاي
تصادفي و با توجه به معیارهاي ورود و خروج آزمودنيها به مطالعه انتخاب شدند .معیارهاي ورود
آزمودنيها به مطالعه عبارتند از :رضایت دانشآموز براي پاسخگویي به پرسشنامهها ،دانش آموزان با
هوش طبیعي ،بازه سني  21تا  26سال .معیارهاي خروج آزمودنيها از مطالعه عبارتند از :تشخیص
معلولیت ،تشخیص اختالل یادگیري ،بیش فعالي و نقص توجه و تشخیص هوش پایینتر از طبیعي و
هوش مرزي (که با توجه به بررسي پرونده دانش آموزان و با کمک روانشناس مدرسه تشخیص داده
شد) .به منظور توصیف و تشریح یافتهها از آمار توصیفي ،شامل میانگین و انحراف استاندارد ،و براي
تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگي پیرسون و رگرسیون چندمتغیري همزمان استفاده شد .نتایج
پژوهش در سطح  p>2/25بررسي و از نرم افزار  SPSSنسخه  12جهت تجزیه و تحلیل دادهها
استفاده شد.
ابزار
ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامهي شیوههاي فرزندپروري و پرسشنامه فرم کوتاه طرحوارههاي ناسازگار
اولیه یانگ )EMSs( 26ميباشد .پرسشنامهي شیوههاي فرزندپروري توسط خلیلي ساماني و خورشیدي
( )2136ساخته شده و شامل  14ماده ميباشد که چهار سبک فرزندپروري :قاطع مهربان (مقتدرانه) ،قاطع
نامهربان (مستبدانه) ،ضعیف و مهربان (سهلگیرانه) ،و ضعیف و نامهربان (بيمسئولیت) را ميسنجد.
پایایي ابزار سنجش به وسیلهي آلفاي کرونباخ محاسبه و مقدار آن برابر با  2/41است (خلیلي و ساماني،
 .)2136همچنین پرسشنامه فرم کوتاه طرحوارههاي ناسازگار اولیه یانگ که توسط یانگ ( )2445ساخته
شده داراي  42ماده است که  23حیطه از طرحوارههاي ناسازگار اولیه را اندازهگیري ميکند و هر  5آیتم
این پرسشنامه یک طرحواره را ميسنجد .هیجده طرحوارهي مطرح شده توسط یانگ شامل پنج حوزه
است :حوزه قطع ارتباط و طرد ،حوزه خود گرداني و عملكرد مختل ،حوزه محدودیتهاي مختل ،حوزه
معطوف به دیگري بودن ،حوزه گوش به زنگي بیش از حد و بازداري (حمیدپور و اندوز .)2136 ،یانگ
نورمن و توماس ( )2445پایایي این پرسشنامه را به روش همساني دروني و بازآزمایي به ترتیب  2/45و
 2/32گزارش نمودند .همچنین در ایران یوسفي و همكاران ( )2137پایایي پرسشنامه را به روش آالفاي
کرونباخ و دونیمه کردن به ترتیب  2/42و 2/36گزارش نمودند .در عین حال براي پیشبیني موفقیت در
ریاضیات ،نمراتي که دانش آموزان در امتحانات پایان ترم سال تحصیلي از درس ریاضیات کسب
ميکنند ،در نظر گرفته ميشود.

. Early Maladaptive Schema short form
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یافتهها
میانگین سني دانش آموزان در این مطالعه 29سال و  1ماه بود و همچنین میانگین هوشي دانش آموزان
 222بدست آمد .با توجه به یافتههاي جدول  2در طرحوارههاي ناسازگار اولیه آزمودنيها در متغیر گوش
به زنگي بیش از حد و بازداري باالترین میانگین و در متغیر خود گرداني و عملكرد مختل پایینترین
میانگین را کسب نمودهاند .همچنین در نمرات سبکهاي فرزندپروري باالترین میانگین مربوط به سبک
فرزندپروري قاطع و پایینترین میانگین مربوط به سبک فرزندپروري مستبد ميباشد .جدول  2همبستگي
متغیرهاي طرحواره هاي ناسازگار اولیه و سبکهاي فرزندپروري را با نمره ریاضي نشان ميدهد.
جدول  -1همبستگی متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای فرزندپروری
با نمره ریاضی
متغیر
طرحوارههای

قطع ارتباط و طرد

میانگین

انحراف معیار

1/52

2/42

نمره ریاضی
R

P

**-2/114

2/222

ناسازگار اولیه

سبکهای
فرزندپروری

خود گرداني و عملكرد مختل
محدویت هاي مختل
معطوف به دیگري بودن
گوش به زنگي بیش از حد و بازداري
مستبد

1/41
1/35
1/76
1/91
2/77

2/34
2/24
2/74
2/44
2/69

-2/226
-2/222
-2/212
**-2/122
**-2/171

2/312
2/255
2/775
2/229
2/222

سهل گیر
بي مسئولیت
قاطع

1/21
2/42
1/14

2/59
2/67
2/73

**-2/121
**-2/127
**2/234

2/221
2/221
2/227

با توجه به یافتههاي جدول  ،2در طرحوارههاي ناسازگار اولیه ،حوزههاي قطع ارتباط و طرد و گوش به
زنگي بیش از حد و بازداري با موفقیت در ریاضیات همبستگي معكوس دارند و این نشان از آن دارد که با
افزایش نمره در این دو حوزه نمرات ریاضي آزمودنيها کاهش ميیابد ( .)p>2/25همچنین در متغیر
سبکهاي فرزندپروري ،بین سبک فرزندپروري مستبد ،سهلگیر و بيمسئولیت با موفقیت در ریاضیات
همبستگي معكوس وجود دارد .یعني با افزایش نمره در سبکهاي فرزندپروري مستبد ،سهلگیر و بي-
مسئولیت ،نمرات ریاضي آزمودنيها کاهش ميیابد .در عین حال ،بین سبک فرزندپروري قاطع با
موفقیت در ریاضیات همبستگي مستقیم وجود دارد ،یعني با افزایش نمره در سبک قاطع نمرات ریاضي
آزمودنيها نیز افزایش ميیابد ( .)p>2/25نتایج جدول  2بیانگر این است که طرحوارههاي ناسازگار اولیه،
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در حوزههاي خود گرداني و عملكرد مختل ،محدودیتهاي مختل ،و معطوف به دیگري بودن ،با
موفقیت در ریاضیات همبستگي معناداري ندارند .بنابراین ،متغیرهاي ذکر شده به دلیل عدم معناداري
رابطه ،وارد معادله رگرسیون نميشوند.
جدول  -2تحلیل رگرسیون معناداری مدل
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

R

R2

F

سطح معناداری

رگرسیون
باقیمانده
کل

941/926
2691/494
1216/155

4
242
244

59/311
3/697

2/932

2/112

6/192

2/222

با توجه به اینكه  ،R2درصد واریانس حوزههاي طرحواره ناسازگار اولیه و سبکهاي فرزندپروري در
پیشبیني موفقیت در درس ریاضیات است ،نتایج جدول فوق بیانگر این است که طرحوارههاي ناسازگار
اولیه و سبکهاي فرزندپروري مشترکاً  11/2درصد واریانس موفقیت در درس ریاضیات را پیشبیني مي-
کنند.
جدول  -3نتایج تحلیل رگرسیون (چندمتغیری -همزمان)
متغیرها
مستبد
سهلگیر
بي مسئولیت
قاطع
قطع ارتباط و طرد
گوش به زنگي بیش از حد و بازداري

B
-2/251
-2/242
-2/222
2/629
-2/424
-2/499

خطای معیار
2/512
2/927
2/922
2/137
2/912
2/991

Beta

T

-2/115
-2/239
2/272
2/291
-2/153
-2/157

-1/276
-1/677
-1/211
1/221
-1/239
-2/219

سطح معناداری
2/212
2/223
2/226
2/217
2/212
2/219

نتایج جدول فوق نشان ميدهد که در متغیر سبکهاي فرزندپروري سبکهاي مستبد ،سهلگیر ،بي-
مسئولیت ،قاطع و در متغیر طرحوارههاي ناسازگار اولیه حوزههاي قطع ارتباط و طرد و گوش به زنگي
بیش از حد و بازداري قادر به پیشبیني موفقیت در درس ریاضیات هستند ) ،(P<0/05که متغیر قطع
ارتباط و طرد بیشترین سهم را در پیشبیني موفقیت در ریاضیات دارند ( ،)Beta=2/153و متغیر سبک
فرزندپروري قاطع کمترین سهم پیشبیني در موفقیت ریاضي را دارد (.)Beta=2/291
بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج به دست آمده در جدول  2بین متغیرهاي طرحواره ناسازگار قطع ارتباط و طرد و همچنین
گوش به زنگي بیش از حد و بازداري با نمره ریاضي دانشآموزان همبستگي وجود دارد .همچنین بر
اساس نتایج به دست آمده در جدول  1تحلیل رگرسیون نشان ميدهد طرحوارههاي قطع ارتباط و طرد
با سطح معناداري  2/212و گوش به زنگي بیش از حد و بازداري با سطح معناداري  ،2/219قادر به
پیشبیني موفقیت در درس ریاضیات هستند .این یافتهها با تحقیقات شیخ احمدي و همكاران (  )1225با
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موضوع بررسي رابطه بین طرحوارههاي ناسازگار اولیه با پیشرفت تحصیلي و اضطراب امتحان ریاضي ،و
همچنین با تحقیقات یانگ ،نورمن و توماس ( ،)2445استرانبرگ ( ،)2449بختیارپور و همكاران (،)1222
حق شناس و همكاران ( )1222و خسروي و بیگدلي ( )1223همسو ميباشد .در تبیین این یافته ميتوان
اینگونه بیان کرد که افراد با طرحواره ناسازگار قطع ارتباط و طرد نميتوانند دلبستگيهاي ایمن و
رضایت بخشي با دیگران برقرار کنند .چنین افرادي معتقدند که نیاز آنها به ثبات ،امنیت ،محبت ،عشق و
تعلق خاطر برآورده نخواهد شد (حمیدپور و اندوز .)2136،خانوادههاي اصلي آنها معموال بيثبات ،بدرفتار،
سرد و بيعاطفه ،طردکننده یا منزوي هستند .افرادي که طرحوارههایشان در این حوزه قرار ميگیرد،
اغلب بیشترین آسیب را ميبینند .بسیاري از آنها دوران کودکي تكاندهندهاي داشتهاند و در بزرگسالي
تمایل دارند از برقراري روابط بینفردي نزدیک اجتناب کنند و معموال این افراد نقصها و کمبودهایي
دارند که این نقصها و کمبودها ممكن است شخصي( 27مانند :خودخواهي ،تكانههاي پرخاشگرانه،
تمایالت جنسي غیرقابل قبول) و یا عمومي( 23مانند :ظاهر غیرجذاب ،نابرازندگي اجتماعي) باشد که
باعث ميشود وقتي در معرض نگاه دیگران قرار گیرند ،طرد شوند .این طرحواره معموال با احساس شرم
نسبت به نقایص ادراک شده همراه است .این افراد معموال از روابط صمیمانه اجتناب ميکنند و در رابطه
با دیگران اجازه مي دهند تا طرف مقابل آنها را مورد انتقاد و تحقیر همیشگي قرار دهد (کاستیل 24و
همكاران ،1227 ،به نقل از قاسمي  )2134 ،که همین امر ميتواند بر شیوههاي پردازش شناختي اثرگذار
بوده و فرد را نسبت به آسیبهاي رواني آسیبپذیر سازد .از جمله حیطههایي که انتظار ميرود با فعال
شدن طرحوارههاي ناسازگار به نقص در پردازش شناختي منجر شود و به دنبال آن آشفتگي ذهني و
رواني ایجاد کند ،حیطه یادگیري و عملكرد تحصیلي دانش آموزان است (کاظمي و مطهري.)2142 ،
همچنین دانش آموزان با طرحواره ناسازگار گوش به زنگي بیش از حد و بازداري ،احساسات و تكانههاي
خودانگیخته را واپسزني ميکنند .آنها اغلب تالش ميکنند تا بتوانند طبق قواعد انعطافناپذیر و دروني
شدهي خود عمل کنند؛ ولو به قیمت از دست دادن خوشحالي ،ابراز عقیده ،آرامش خاطر ،روابط صمیمي
یا سالمتي .دوران کودکي این افراد پر از خشونت ،واپسزدگي و سختگیري بوده و خویشتنداري و
فداکاري بیش از حد بر خودانگیختگي و لذت غلبه داشته است و این افراد در دوران کودکي به تفریح و
شادي کردن تشویق نشدهاند و در عوض یاد گرفتهاند که در خصوص حوادث منفي زندگي گوش به زنگ
باشند و زندگي را طاقتفرسا در نظر بگیرند .این بیماران معموال در احساس بدبیني ،نگراني و ترس بسر
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مي برند ،به طوري که معتقدند اگر نتوانند در تمام لحظات زندگي خود هوشیار و مراقب باشند ،ممكن
است زندگيشان از هم بپاشد (حمیدپور و اندوز .)2136 ،همین باور و شیوه تفكر ميتواند دلیل روشني
باشد که دانش آموزان با این طرحواره بیشتر نگران ارزیابي و قضاوت دیگران در مورد عملكرد آنها در
دروس باشند تا یادگیري .همین امر ميتواند موفقیت در دروس و به طور اخص درس ریاضي را تحت
تاثیر قرار دهد .همچنین بر اساس نتایج به دست آمده در جدول  2بین متغیرهاي سبکهاي فرزندپروري
مستبد ،سهلگیر و بيمسئولیت با نمره ریاضي دانشآموزان همبستگي معكوس و بین سبک فرزندپروري
قاطع با موفقیت در ریاضیات همبستگي مستقیم وجود دارد .بر اساس نتایج به دست آمده در جدول 1
تحلیل رگرسیون نشان ميدهد سبکهاي فرزندپروري سهلگیر با سطح معناداري  ،2/223مستبد با
سطح معناداري  ،2/212بيمسئولیت با سطح معناداري  2/226و قاطع با سطح معناداري  2/217به
ترتیب بیشترین قدرت پیشبیني موفقیت در درس ریاضي دانشآموزان را دارد .این یافتهها با تحقیق
اکبري در سال  2142و نتایج تحقیقات گالسكو و همكاران ( )2447و تحقیقات رضایي و خداخواه
( ،)2133مهرافروز و شهرآراي ( )2132همسو ميباشد .مطالعهي نیل ( ،)1222بایور ( ،)1221عابدي و
عریضي ( )2139و حسنزاده ( )2135نیز نشان داده که رفتار اقتدارطلبانه والدین به طور معناداري با
پیشرفت تحصیلي فرزندان رابطه دارد که با نتایج حاصل از این تحقیق همسو ميباشد .در همین راستا،
در تحقیقي که بیرامي و بهادري ( )2134در زمینه ارتباط شیوه تربیتي والدین با پیشرفت تحصیلي دانش
آموزان راهنمایي انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که در مجموع این سه متغیر  94/1درصد واریانس
پیشرفت تحصیلي را پیشبیني ميکند که  91درصد مربوط به سبک فرزندپروري مقتدرانه ميباشد.
بدین معنا که سبک فرزندپروري مقتدرانه پیشبیني کننده قوي براي متغیر پیشرفت تحصیلي است.
بنابراین ،ميتوان اینگونه استنباط کرد که در این شیوه والدین ،آزادي قابل مالحظهاي به فرزندان
ميدهند و در عین حال ،براي محدودیتهایي که وضع ميکنند پایه و اساس فراهم ميکنند و به نیازها و
نظرات فرزندان خود احترام ميگذارند و در نتیجه فرزندان آنها داراي روحیهاي مستقل و احساس
مسئولیتپذیري بوده و در برخورد با مشكالت علمي ،تحصیلي و ذهني انعطاف پذیرند .ولي در مقابل
دانش آموزاني که در محیط دیكتاتوري پرورش ميیابند ،در ظاهر حالت تسلیم و اطاعت از خود نشان
ميدهند ،ولي در واقع دچار حالت اضطراب و هیجان هستند .فرزندان والدین مستبد کمتر متكي به خود
هستند و اعتماد به نفس کمتر و همچنین استقالل و خالقیت پاییني دارند ،ذهن کنجكاو ندارند ،از نظر
رشد اخالقي کمتر رشد یافتهاند و در برخورد با مشكالت روزمرهي علمي ،تحصیلي و ذهني،
انعطافپذیري کمتري دارند .همچنین فرزنداني که والدین سهلگیر دارند ،از نظم و انضباط هیچ بهرهاي
نبرده اند ،افرادي خودکامه و خودرأي هستند .در ارتباط با دیگران مشكل دارند ،زیرا که به میل و توجه
دیگران توجهي نداشته ،تنها مسئله مورد توجه آنها امیال و خواستههاي خودشان ميباشد .از قبول
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مسئولیت عاجز هستند و در زندگي اجتماعي و زندگي با دیگران مشكل دارند و اغلب در زندگي با
شكست روبرو هستند .فرزندان اینگونه والدین والدین ،بيبند و بار ،الاُبالي ،سهلانگار ،خودخواه و
بيهدف بوده و هیچ میزاني حاکم بر افكار و رفتار آنان نیست (شریعتمداري .)2131،این ویژگيهاي
فردي کافیست تا فرد از موفقیت در تحصیل محروم بماند .نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد ميکند که مي-
توان با بررسي و شناخت سبکهاي فرزندپروري والدین و ماهیت طرحوارهها به دانش آموزان کمک کرد
تا با افزایش کنترل هشیارانه بر روي طرحوارهها ،عملكرد تحصیلي خود را تغییر دهند .همچنین این
یافتهها لزوم توجه خاص به آموزش و آگاهي دادن اولیاي تعلیم و تربیت ،و به خصوص والدین دانش
آموزان در زمینه تاثیر طرحوارههاي ناسازگار اولیه و سبکهاي فرزندپروري بر پیشرفت تحصیلي دانش
آموزان را محرز مينماید.
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