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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی و تعیین رابطهی سبکهای فرزندپروری ادراک شده با اهمالکاری و
خودناتوان سازی بود .پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .بدین منظور از طریق نمونهگیری تصادفی
خوشهای 151دانشآموز پایهی سوم دبیرستانهای شهر کرج انتخاب شدند و پرسشنامههای سبکهای
فرزندپروری ،سهلانگاری و خودناتوانسازی را تکمیل کردند .دادهها به وسیلهی تحلیل رگرسیون گامبهگام
و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .نتایج نشان داد ،سبک فرزندپروری
مستبدانه با اهمالکاری و خودناتوانسازی رابطه مثبت و معنادار دارد و سبکهای فرزندپروری مقتدرانه و
سهلگیرانه با خودناتوانسازی رابطه منفی و معنادار دارند .نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام نشان داد ،از میان
سبکهای فرزندپروری ادراک شده ،سبک فرزندپروری مستبدانه پیشبین مثبت و معنادار اهمالکاری و
سبک مقتدرانه پیشبین منفی و معنادار خودناتوانسازی است .در مجموع ،یافتهها بیانگر آن بود که میتوان
از طریق محبت و مشارکت بیشتر والدین در امر فرزندپروری ،از آثار زیانبار رفتار اهمالکاری و
خودناتوانسازی جلوگیری به عمل آورد.
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مقدمه
یکی از مسائل و سازههای بسیار مهم که به تازگی در حوزهی روانشناسی تربیتی مطرح شده
است ،مسألهی اهمالکاری تحصیلی 1است .واژه التین اهمالکاری 2از procrastinates
مشتق شده که از دو قسمت ( proرو به جلو) و ( crastinusاز فردا) تشکیل شده است.
مفهوم اهمالکاری اگرچه تاریخچه طوالنی دارد ،ولی از  15-21سال اخیر به صورت جزیی
در مطالعات علمی وارد شده است (میلگرام1118 ،؛ به نقل از کاگان .)2111 ،رفتار
اهمالکاری یعنی به تعویق انداختن مسئولیتهایی که افراد موظف به انجام آنها هستند
(کاگان و همکاران .)2111،3اهمالکاری عبارت است از" تاخیرعامدانه طیفی از فعالیتها
که بر خالف انتظار است"(سولومون و راثبلوم.)2115 ،4
اهمالکاری با توجه به پیچیدگی مولفههای شناختی ،عاطفی و رفتاری آن نمودهای
گوناگونی دارد که عبارتند از :اهمالکاری عمومی (فراری1115 ،؛ بالکیس و دیوریو،
 ،)2111اهمالکاری تصمیمگیری (ایفرت و فراری1181 ،؛ به نقل از جوکار،)1381،
اهمالکاری روانرنجورانه (الیس و ناس ،)1171 ،اهمالکاری وسواسگون (فراری)1111 ،
و اهمالکاری تحصیلی (هیل ،هیل ،چالوت و بارال1178 ،؛ زیسات ،روزنتال و وایت1178 ،؛
به نقل از دی و همکاران ،)2111 ،اهمالکاری فعال و منفعل (چو و چویی2115 ،؛ به نقل از
سئو .)2113 ،روساریو ،5کاستا ،1نونز2111( 7؛ به نقل از مطیعی )1311 ،میگویند ،باوجود
اینکه اهمالکاری در تمام فعالیتهای زندگی روزانه ممکن است اتفاق بیفتد ،اما اهمالکاری
در زمینه انجام تکالیف درسی ،فراوانی بیشتری دارد .سولومون و راثبلوم ( )1184اهمالکاری
تحصیلی را به تأخیر انداختن وظایف تحصیلی تعریف میکنند .این وظایف شامل آماده
شدن برای امتحان ،آماده کردن مقاالت در طول نیمسال تحصیلی ،امور اداری مربوط به
مدرسه و حضور مستمر در کالسها هستند .دانشآموزان اهمالکار ،آمادگی برای امتحان
1. academic procrastination
2. procrastination
3. Kagan, Cakir, Ilhan & Kandemir
4. Solomon, L & Rothbloom, E
5. Rosario, P
6. Costa, M
7. Nunez, J.C
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را به شب پایانی موکول میکنند و در نتیجه در زمان امتحان اضطراب شدیدی را تجربه
میکنند .اهمالکاری موجب درجات باالیی از اضطراب و افسردگی در دانش آموز میشود
و عزت نفس او را پایین میآورد (الی و سیلورمن1111 ،؛ به نقل از مطیعی.)1311 ،
اهمیت پرداختن به موضوع اهمالکاری تحصیلی وقتی بیشتر خواهد شد که بدانیم در
تمام پژوهش های صورت گرفته در زمینه میزان شیوع آن ،میزان باالی شیوع این رفتار
گزارش شده است .مطالعه گوود2118( 1؛ به نقل از سواری )1311 ،نشان داد که  71درصد
دانشجویان و 21درصد عموم مردم دارای تمایالت اهمالکاری هستند .دانشجویان گزارش
کردهاند که اهمالکاری در بیشتر از یک سوم فعالیتهای روزانه شان وجود دارد (پیچیل،
لی و بالنت2111 ،؛ به نقل از کلینگسیک .)2113 ،اوزر و همکاران )2111( 2گزارش کردند
که  52درصد از دانشآموزان در تکالیف تحصیلی ،اهمالکارند (به نقل از بالکیس.)2113 ،
شهنی ییالق و همکاران ( )1385طی مطالعهای میزان شیوع اهمالکاری در جامعه
دانشآموزی شهر اهواز را  15/4درصد ( 17درصد پسرها و  14درصد دخترها) برآورد
کردند.
متغیرهای زیادی با اهمالکاری تحصیلی مرتبط هستند از آن جمله میتوان به ترس از
شکست (اوسایا ،)2111 ،3خودناتوانسازی (هیکوک1113 ،؛ استیل2114 ،؛ فراری و
همکاران1115 ،؛ به نقل از اسکراو ،)2117 ،4کمالگرایی ،افت تحصیلی (اوسایا،)2111 ،
سالمت روان (سیرویس 2117،؛ استد ،شاناهان و نیوفلد ،)2111 ،5شیوههای فرزندپروری
(فراری و الیوت ،1113 ،1پیچیل ،کاپالن و رید )2112 ،7اشاره کرد.
عوامل مرتبط با اهمالکاری عوامل فردی ،عوامل محیطی و عوامل خانوادگی است.
سبک فرزندپروری یکی از عوامل خانوادگی مرتبط با اهمالکاری است .نتایجی از
مشاهدات بالینی (برای مثال بروکا و یان )1183 ،و همچنین مطالعات آزمایشی (برای مثال
1. Goode
2. Ozer et al
3. Asikhia
4. Schraw
5. Stead, Shanahan & Neufeld
6. Olivette
7. Coplan & Reid
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فراری و الیوت )1114 ،1113 ،شواهدی را برای نقش سبکهای فرزندپروری در توسعه
اهمالکاری فراهم آوردهاند.
سبک فرزندپروری 1یکی از سازههای جهانی است (دارلینگ و استنبرگ )1113 ،2که
بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عامل مهم برای رشد و
یادگیری کودکان به شمار میآید (بامریند1111 ،3؛ به نقل از یوسفی .)1381 ،بامریند در
فواصل سالهای  1111تا  2115دو بعد مهم را در شیوهی تعامل والدین با فرزندانشان شناسایی
کرد که عبارتند از :توقع 4و پاسخدهی .5بر پایهی تعامل بین توقع و پاسخدهی ،بامریند سه
نوع شیوهی فرزندپروری را مشخص نمود :مقتدرانه ،1مستبدانه 7و سهلگیرانه .8والدین مقتدر
در هر دو بعد پاسخدهی و توقع باال هستند .والدین مستبد در بعد توقع باال و در بعد پاسخدهی
پایین هستند و والدین سهلگیر در بعد پاسخدهی باال و در بعد توقع پایین هستند (دوپری
شیلدز.)2117 ،
بدون شک خانوادهها نیز نقش مهم و اساسی درکسب رفتار اهمالکاری دارند (روساریو

1

و همکاران2114 ،؛ به نقل از شمس االحراری .)1381 ،بروکا در سال  1183پیشنهاد کرد
افرادی که اهمالکاری میکنند فشار بیش از حد برخود وارد میآورند و این رفتار معموالً
در خانوادههایی که به تواناییهای فرزندشان در مورد موفقیت و پیشرفت شک دارند بیشتر
رخ میدهد .انتظارات سطح باالی والدین مانند نقد نیز معموالً با اهمالکاری و کمالپرستی
اجتماعی همبسته است (فراری ،دیاز مورالس .)2117 ،فراری ( )1114اشاره میکند
بزرگساالن اهمالکار توسط والدینی تربیت شدهاند که معیار ارزشمندی را بر پیشرفت قرار
دادهاند .به خاطر همین نکته ،بزرگساالن اهمالکار میزان ارزش خود را از طریق میزان
موفقیتهایشان محاسبه میکنند .همین عامل سبب میشود ترس شدید از شکست داشته
1. Parenting style
2. Darling, N. & Steinberg, L
3. Baumrind, D
4. demandingness
5. responsiveness
6. authoritative
7. authoritarian
8. permissive
9. Rosario, P
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باشند و ترس از شکست نیز از شرایط پیشایند اهمالکاری است .واحدی و همکاران ()2111
نشان دادند که فرزندپروری غیرحمایتی یا مستبدانه منجربه اهمالکاری تحصیلی میشود.
بقائیان ( )1311نشان داد که فرزندپروری مستبدانه میتواند به طور معناداری اهمالکاری را
پیشبینی کند ،اما فرزندپروری مقتدرانه و سهل گیرانه با اهمالکاری رابطه معناداری نداشتند.
فراری و الیوت ( ) 1114در تحقیقی نشان داد که پدران مستبد به طور قابل توجهی موجب
باال بردن تمایالت اهمالکاری میشوند .نتایج تحقیقات پیکل ،کاپالن و رید،)2112( 1
فراری و الیوت ( ،)1113فراری ،هاریوت و زیمرمن ،)1111( 2راثبلوم و همکاران (،)1181
فراست ،مارتن ،الهارت و روزنبالت ( ،)1111ویسیو ،)1113( 3و دیویس ،)1111( 4بقائیان
( )1311نشان میدهد که بعد کنترل میتواند به صورت مثبت و معناداری اهمالکاری
تحصیلی را پیشبینی کند.
متغیر مورد بررسی دیگر در این پژوهش خودناتوانسازی تحصیلی است.
خودناتوانسازی5راهبردی دفاعی است که در آن فرد قبل از عملکرد ،موانعی را ایجاد
میکند تا به وسیله آن اسنادهایش را بعد از آن عملکرد دستکاری کند (برگالس و جونز،1
1178؛ به نقل از یوسال و لو .)2111 ،7برگالس و جونزخودناتوانسازی را رفتار یا انتخاب
مجموعهای از رفتارها تعریف کردهاند که به فرد امکان میدهد تا شکست را به عوامل بیرونی
و موفقیت را به عوامل دورنی نسبت دهد (آلتر و فوگس .)2111 ،8خودناتوانسازی میتواند
به دو شکل رفتاری 1و ادعایی 11باشد (رودوالت و تراگاکیس ،)2112 ،11خودناتوانسازی
رفتاری به اعمال عمدی ،قابل مشاهده و اغلب بیرونی گفته میشود که مستقیماً بر عملکرد
تاثیر میگذارد ،در حالیکه خودناتوانسازی ادعایی درونی و اتفاقی است و لزوماً شانس
1. Pychyl, T. A. Coplan, R. J. & Reid, P. A
2. Ferrari, J.R. Harriott, J.S. & Zimmerman, M
3. Voicu, D
4. Davis, R. D
5. Self Handicapping
6. Berglas & Jones
7. Usal & Lu
8. Alter & Forgas
9. behavioral
10. claimed
11. Rhodewalt, F. & Tragakis, M
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عملکرد مطلوب را کاهش نمیدهد بلکه بیشتر به عذرتراشی محدود میشود (آرکین و
بامگاردنر1185 ،1؛ به نقل از دهقانی مفرد.)1311،
راهبردهای خودناتوانسازی ابتدا در زمینه روانشناسی اجتماعی مطرح شد و بعد در
حیطههای دیگر نظیر آموزش و پرورش وارد شد .کاوینگتون1112(2؛ به نقل از شکرکن و
همکاران )1384 ،با طرح نظریه خودارزشی ،3خودناتوانسازی را به حیطه آموزشگاهی وارد
کرد .پژوهشهای انجام شده بر روی خودناتوانسازی نشان میدهند که خودناتوانسازی با
سازههای روانشناختی مختلفی همبستگی دارد .عزت نفس ،کمالگرایی (پالفورد و
همکاران2115،؛ وانت و کلیتمن2111 ،؛ فراری و تامپسون ،)2111 ،سبک فرزندپروری
(وانت و کلیتمن2111 ،؛ گریون و همکاران2111،؛ هیرابایاشی2115،؛ حیدری و همکاران،
1388؛ عالیپور بیرگانی و همکاران1311 ،؛ ذبیح اللهی و همکاران ،)1311 ،اضطراب و
تنیدگی (ساهرانک ،)2111 ،4پیشرفت تحصیلی (توماس و گادبویس ،)2117 ،خودپنداره و
خودکارآمدی (گادبویس و استرجین ،)2111 ،5از جمله متغیرهای مرتبط با خودناتوانسازی
هستند.
برگالس و جونز ( )1178دو منشأ اولیه برای خودناتوانسازی مطرح نمودند؛ منشا اول
عدم اطمینان به شایستگی خود است که به دلیل وجود سابقه دریافت پاداشهای تصادفی و
غیر مرتبط با عملکرد در فرد ایجاد میشود .دومین منشأ خودناتوانسازی ،سابقه عدم دریافت
مراقبت وعشق بی قید و شرط است .گریون ،سانتور ،تامپسون و زورف ( )2111با اشاره به
علل مطرح شده توسط برگالس و جونز( )1178میگویند ،به نظر میرسد عوامل رشدی،
کلیدی برای گرایش بر خودناتوانسازی هستند و دالیل نظری محکمی برای این اعتقاد
وجود دارد که سبک فرزندپروری با خودناتوانسازی ارتباط دارد .بالبی( 1به نقل از وانت و
کلیتمن )2111 ،7معتقد است که دلبستگی بین کودک و کسی که از وی مراقبت میکند
1. Arkin, R & Baumgardner, A
2. Covington
3. self-worth
4. Sahranc, U.
5. Sturgeon
6. Bowlby
7. Want, J. & Kleitman, S.
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میتواند کودک را در بزرگسالی در مقابل بسیاری از مشکالت حفاظت کند .او میگوید
که مراقبت والدینی ضعیف ،پیوند والد و فرزند را سست و گسستنی میکند در حالی که
دلبستگی قوی موجب افزایش خود ارزشمندی در بزرگسالی میگردد.
هیرابایاشی )2115(1اعتقاد دارد که کمالگرایان با انتظارات والدینی باالیی روبرو هستند
و والدین منتقدی دارند که آنها را به طرف کوشش برای بدست آوردن عشق والدین
هدایت میکنند .از این رو فرزندان والدین مستبد به خاطر توقع باالی والدین بیشتر به
خودناتوانسازی روی میآورند تا توجیهی برای عدم رسیدن به سطح توقع والدین خود
داشته باشند .از طرف دیگر دوپری شیلدز ( )2117معتقد است ،خودناتوانسازی در
دانشآموزانی که در خانوادههای مقتدر رشد میکنند کمتر از خانوادههای دیگر است .وانت
و کلیتمن( )2111دریافتند که افراد فاقد مراقبت مادرانه خود ناتوانسازی باالیی نشان
میدادند .عالیپور بیرگانی و همکاران ( )1311نشان دادند که دانشآموزانی که والدین آنها
از شیوههای فرزندپروری مستبدانه استفاده میکنند ،بیشتر راهبردهای خودناتوانسازی
تحصیلی را به کار میبرند.
پلگرینا ،گارسیا و کاسانوا2113( 2؛ به نقل از حیدری )1388 ،معتقدند ،گرمی و محبت
والدین منبعی است که به کودکان کمک میکند در محیط خود جست و جو کنند و از این
رهگذر به احساس ایمنی ،اعتماد و جهتگیری مثبت نسبت به دیگران دست یابند .پذیرش
از طریق والدین شرط الزم برای ایجاد رفتارهای خاص ،مانند عزت نفس باال است و با توجه
به اینکه احساس تهدید عزت نفس نیز از عوامل راهاندازی رفتار خودناتوانسازی است
(پالفورد ،جانسونو آویدا )2115 ،3میتوان به اهمیت سبک فرزندپروری و به عبارتی نقش
نحوه تعامل والدین با کودکان در ایجاد خودناتوانسازی پی برد.
با توجه به اینکه سبکهای فرزندپروری تاثیرات مهمی بر رشد فرزندان دارد و مشکل
در تعامل والد-فرزندی نه تنها میتواند موجب ایجاد مشکالت هیجانی شود بلکه ممکن
است موجب پاسخهای ناسازگارانه مانند اهمالکاری و خودناتوانسازی نیز گردد ،هدف از
1. Hirabayashi, K
2. Pelegrena, s; Garcia, C. & Casanova
3. Pulford, B. Johnson & Awaida, M.
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پژوهش حاضر تعیین رابطه سبکهای فرزندپروری والدین با اهمالکاری و خودناتوانسازی
تحصیلی است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهی
دانشآموزان دختر پایه ی سوم متوسطه مدارس دولتی شهر کرج در نیمسال دوم تحصیلی
 11-12بود .با توجه به جدول کرجسی و مورگان )1171( 1نمونه الزم  151نفر برآورد شد
که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شد .سرانجام از 151نفر گروه نمونه،
دادههای مربوط به 135نفر مورد تحلیل آماری قرار گرفتند و بقیه به علت ناقص بودن و یا
عدم پاسخگویی به هر سه پرسشنامه از محاسبه خارج شدند.
ابزار پژوهش

 )1پرسشنامهی سبکهای فرزندپروری بوری :یک پرسشنامهی  31مادهای است
که در یک مقیاس لیکرت به صورت 1تا  5درجه (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) نمرهگذاری
میشود .مادههای این پرسشنامه برای اندازهگیری سه شیوهی مستبدانه ( 11ماده) ،مقتدرانه
( 11ماده) و سهلگیرانه ( 11ماده) توسط بوری( )1111بر مبنای نظریهی شیوههای
فرزندپروری دیانا بامریند تنظیم شده است .ضرایب پایایی قابل قبولی توسط بوری ()1111
گزارش شده است .این ضرایب برای مادران قاطع  ،1/78مادران مستبد  1/81و مادران
سهلگیر  1/81و برای پدارن قاطع  ،1/12پدران مستبد  1/85و پدران سهل گیر  1/77گزارش
شده است .ضرایب پایایی مشابهی توسط برزونسکی )2114( 2گزارش شده است به عنوان
مثال برای والدین قاطع  ،1/11برای والدین مستبد 1/ 81و برای والدین سهل گیر .1/78
ضرایب ثبات درونی هر بعد از  PAQهم توسط بوری برای مادران سهل گیر  ،1/75مادران
مستبد  ،1/85مادران قاطع  ،1/82پدران سهل گیر  ،1/74پدران مستبد  1/87و پدران قاطع
 1/85به دست آمده است (به نقل از کلین .)2115 ،در پژوهش حاضر نیز فرم مربوط به مادر
اجرا شد و ضرایب پایایی این پرسشنامه برابر با  ،1/112پایایی سبکهای فرزندپروری
1. Krejcie, R. V. & Morgan, D. W.
2. Berzonsky
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مستبدانه ،مقتدرانه و سهلگیرانه به ترتیب برابر با  1/727 ،1/744و  1/118میباشد که از
پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.
 )2پرسشنامهی خودناتوانسازی( :)SHSاین مقیاس  25مادهای توسط جونز و
رودوالت ( )1182ساخته شد که گرایش افراد به خودناتوانسازی را با پاسخهای کامالً موافق
تا کامالً مخالف میسنجد .همبستگی این مقیاس با سازههای مرتبط باآن مانند عذرتراشی و
کمی سعی و تالش در یک نمونه  245نفری از  1/27تا  ،1/11همچنین همسانی درونی آن
از  1/38تا  1/71گزارش شده است (کاتلین و لورنس .)1111 ،مقیاس خودناتوانسازی در
ایران توسط حیدری ،خداپناهی و دهقانی ( )1388به فارسی ترجمه و ویژگیهای روانسنجی
آن مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج تحلیل عوامل نشان داد که  23ماده از مقیاس
خودناتوانسازی روی سه عامل دارای بار عاملی هستند که عبارتند از :خلق منفی ،عدم تالش
و عذرتراشی .ترکیب خلق منفی و عدم تالش نشاندهنده خودناتوانسازی رفتاری و ترکیب
خلق منفی با عذرتراشی نشان دهنده خودناتوانسازی ادعایی است .پایایی مقیاس با روش
آزمون مجدد 1/81به دست آمد .با محاسبه همسانی درونی از  1/11برای زیرمقیاس
عذرتراشی تا  1/72برای زیر مقیاس خلق منفی است .در نمونه پژوهش حاضر پایایی مقیاس
 1/73به دست آمد.
 )3مقیاس اهمالکاری تاکمن :تاکمن )1111( 1این مقیاس خودگزارشی را برای
سنجش تمایل به سهلانگاری تدوین کرد .این آزمون شامل  35سوال است ( )TPS35و
دارای مقیاس لیکرت  5درجه ای (کامالً موافقم ،موافقم ،بی نظر ،مخالفم ،کامالً مخالفم)
است ،به گونهای که به گزینه کامالً مخالفم  1نمره و به گزینه کامالً موافقم  5نمره تعلق
میگیرد .حداقل نمره آن  35و حداکثر نمره در آن  175نمره است و ضریب پایایی 2آن
 1/11است .این پرسشنامه توسط شیرافکن و طالع پسند ( )1381روی نمونهای به حجم 111
نفر هنجاریابی شده است .اعتبار مقیاس با روش آلفای کرونباخ برای  35گویه  1/784برآورد
گردید .برای بررسی ساختار عاملی مقیاس از تحلیل عاملی استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی
1. Tuckman
2. reliability
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نشان داد که عامل نخست در حدود  14درصد واریانس و عامل دوم درحدود  7درصد
واریانس را تبیین میکرد .تعدادی از گویهها که ساختار عاملی روشنی نداشتند حذف شدند،
عامل نخست به نام سهل انگاری و عامل دوم به عنوان تنفر از تکلیف نامگذاری شد .ضریب
آلفا برای عامل نخست یا سهل انگاری  1/811و برای عامل دوم نیز آلفا  1/58محاسبه شد
در این پژوهش از فرم هنجاریابی شده  21سوالی استفاده شده است .ضریب پایایی پرسشنامه
در این پژوهش برابر با  1/744به دست آمد.

یافتههای پژوهش
جدول ( )1آمارههای توصیفی مربوط به نمرات سبک فرزندپروری ،اهمالکاری و
خودناتوانسازی ،شامل میانگین ،انحراف استاندارد و حداقل و حداکثر نمرات را نشان
میدهد .بر اساس اطالعات مندرج در جدول ،میانگین نمرات سبک فرزندپروری
سهلگیرانه برابر با  ،32/15سبک فرزندپروری مقتدرانه برابر با  34/17و سبک فرزندپروری
مستبدانه برابر با  31/11میباشد .همچنین میانگین نمرات اهمالکاری و خودناتوانسازی به
ترتیب با  81/1و  53/11است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخصهای آماری

متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

سبک فرزندپروری سهلگیرانه

17

47

32/15

1

سبک فرزندپروری مقتدرانه

18

48

34/17

1/14

سبک فرزندپروری مستبدانه

11

48

31/11

7/31

اهمالکاری

45

111

81/11

12/73

خود ناتوانسازی

31

78

53/11

1/88

برای نشان دادن رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده
است .همانطور که در جدول ( )2مالحظه میشود ،بین سبک فرزندپروری مستبدانه و
اهمالکاری ( r=1/351و  )p<1/11رابطه مثبت معنیداری وجود دارد ولی بین سبک
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فرزندپروری مقتدرانه و اهمالکاری( r=1/111و )p<1/821و سبک فرزندپروری
سهلگیرانه و اهمالکاری ( r= -1/151و  )p<1/527رابطه معنادار یافت نشد.
جدول  .2نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبکهای فرزندپروری و اهمالکاری
شاخص آماری

متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

سبک فرزندپروری مستبدانه و اهمالکاری

1/351

1/11

سبک فرزندپروری مقتدرانه و اهمالکاری

1/111

1/821

سبک فرزندپروری سهل گیرانه و اهمالکاری

-1/151

1/527

همانطور که در جدول ( )3مالحظه میشود ،بین سبک فرزندپروری مستبدانه و خود
ناتوان سازی ( r=1/171و  )p<1/15رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین سبک
فرزندپروری مقتدرانه و خود ناتوان سازی ( r= -1/251و  )p<1/114و سبک فرزندپروری
سهل گیرانه و خود ناتوان سازی ( r= -1/181و  )p<1/121رابطه منفی معنادار وجود دارد.
جدول  .3نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبکهای فرزندپروری و خودناتوانسازی
شاخص آماری

متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

سبک فرزندپروری مستبدانه و خود ناتوان سازی

1/171

1/15

سبک فرزندپروری مقتدرانه و خود ناتوان سازی

-1/251

1/114

سبک فرزندپروری سهل گیرانه و خود ناتوان سازی

-1/181

1/121

به منظور بررسی رابطه بین سبکهای فرزندپروری والدین با اهمالکاری و
خودناتوانسازی فرزندان ،از آزمون رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است .در ابتدا نتایج
تحلیل رگرسیون مربوط به رابطه بین سبکهای فرزندپروری والدین با اهمالکاری و سپس
نتایج مربوط به رابطه بین سبکهای فرزندپروری والدین با خودناتوانسازی فرزندان ارائه
میشود .بر اساس نتایج جدول ( ،)4میزان Fمعنادار است و به طور کلی میتوان گفت که
سبکهای فرزندپروری والدین قادرند تغییرات مربوط به متغیر اهمالکاری فرزندان را به
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خوبی تبیین نمایند .تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین سبکهای فرزندپروری،
سبک فرزندپروری مستبدانه ،به شکل معنیداری متغیراهمالکاری فرزندان را پیشبینی
مینماید .به طوری که  13درصد واریانس اهمالکاری فرزندان توسط متغیر سبک
فرزندپروری مستبدانه قابل تبیین است .در مدل نهایی ،مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد
شده ( )Betaبرای متغیر سبک فرزندپروری مستبدانه برابر با  1/372میباشد .با توجه به مقدار
آمارههای  tبدست آمده که در سطح آلفای  1/11معنیدار میباشد ،نتیجه میگیریم که این
متغیر میتواند به شکل معنیداری اهمالکاری را تبیین نمایند .بدین معنی که هر چه سبک
فرزندپروری والدین مستبدانهتر باشد ،اهمالکاری در فرزندان بیشتر خواهد بود.
جدول  .4نتایج رگرسیون گام به گام برای پیشبینی اهمالکاری فرزندان از طریق سبکهای
فرزندپروری والدین
متغیرپیش بین

R

𝑅2

برآورد

خطای استاندارد

F

سطح معناداری

B

t

سطح معناداری

سبک
فرزندپروری

1/372

1/138

11/12

21/551

P>1/11

1/141

1/372

4/534

P>1/11

مستبدانه

بر اساس نتایج جدول ( ،)5میزان  Fمعنادار است که نشان میدهد سبکهای فرزندپروری
والدین قادرند تغییرات مربوط به متغیر خودناتوانسازی فرزندان را به خوبی تبیین نمایند.
تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین سبکهای فرزندپروری ،سبک فرزندپروری
مقتدرانه ،به شکل معنیداری متغیر خودناتوانسازی فرزندان را پیشبینی مینماید .به طوری
که  1درصد واریانس خودناتوانسازی فرزندان توسط متغیر سبک فرزندپروری مقتدرانه
قابل تبیین است .در مدل نهایی ،مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده ( )Betaبرای متغیر
سبک فرزندپروری مقتدرانه برابر با  -1/252میباشد .با توجه به مقدار آمارههای  tبدست
آمده که در سطح آلفای  1/11معنی دار میباشد ،نتیجه میگیریم که این متغیر میتواند به
شکل معنی داری خودناتوانسازی را تبیین نماید .با توجه به منفی بودن ضریب بدست آمده
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چنین نتیجه میشود که هر چه سبک فرزندپروری والدین مقتدرانه باشد ،خودناتوانسازی
در فرزندان کمتر خواهد بود.
جدول  .5نتایج رگرسیون گام به گام برای پیشبینی خودناتوان سازی فرزندان از طریق سبکهای
فرزندپروری والدین
متغیرپیش بین

R

𝑅2

برآورد

خطای استاندارد

F

سطح معناداری

B

𝛽

T

سطح معناداری

سبک
فرزندپروری

1/252

1/113

1/18

8/171

p<1/11

-1/417

-1/252

-2/144

p<1/11

مقتدرانه

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که سبکهای فرزندپروری به طور معنیداری اهمالکاری
فرزندان را تبیین میکند و از بین سبکهای فرزندپروری ،سبک فرزندپروری مستبدانه
پیشبین معنیدار و مثبت اهمالکاری تحصیلی است .به طوری که  13درصد واریانس
اهمالکاری توسط سبک فرزندپروری مستبدانه قابل تبیین است .این یافته با نتایج تحقیق
(بقائیان1311،؛ زاکری و همکاران2113 ،؛ واحدی و همکاران2111 ،؛ پیکل ،کاپالن و رید،
2112؛ فراری و الیوت1114 ،؛ فراری و الیوت1113 ،؛ فراری ،هاریوت و زیمرمن1111 ،؛
راثبلوم و همکاران1181 ،؛ فراست و همکاران1111 ،؛ ویسیو1113 ،؛ دیویس )1111 ،که
در آنها کنترل همبستگی مثبتی با اهمالکاری تحصیلی داشته است ،همسو است.
در تبیین این یافته میتوان گفت فرزندپروری مستبدانه با تقاضاهای باالی والدین و
پاسخدهی کم آنها مشخص میشود .والدین مستبد انتظارات بسیار باالیی از فرزندان خود
دارند ،کاهش عزت نفس از ویژگیهای فرزندان خانوادههای مستبد است و از آنجا که عزت
نفس پایین یکی از عوامل ایجاد اهمالکاری است میتوان گفت یکی از دالیل اهمالکاری
فرزندان خانوادههای مستبد عزت نفس پایین آنهاست .دلیل دیگر این امر میتواند این باشد
که فرزندان والدین مستبد به نوعی کمالگرایی دچار میشوند ،کمالگرایی موجب
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اهمالکاری میشود ،یعنی فرد به خاطر ترس از شکست ،از آن کار اجتناب میکند و زمانی
که مجبور شود کاری را انجام دهد آن را تا آخرین دقایق به تعویق میاندازند ،همچنین
والدین مستبد با سخت گیری بیش از حد ،حس مسئولیتپذیری را در فرزندان از بین میبرند
و این فرزندان از برخورد با وظایف طفره میروند و تا لحظه آخر آنها را انجام نمیدهند.
نتایج نشان داد ،بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و اهمالکاری رابطه معناداری وجود
ندارد .این یافته با نتایج تحقیق بقائیان ( ،)1311فراری و همکاران ( )1114همسو است و
همچنین با نتایج تحقیق زاکری و همکاران ( ،)2113واحدی و همکاران ( )2111غیر همسو
است .به طور کلی ،سبک فرزندپروری مقتدرانه از سبکهای موفق فرزندپروری بهشمار
میرود .این سبک ،تربیت فرزند ،پذیرش و تعامل نزدیک ،روشهای کنترل سازگارانه و
استقالل دادن مناسب به فرزندان را شامل می شود .طبیعی است از آنجا که والدین مقتدر هم
به فرزندان خود آزادی میدهند و هم بر آنها نظارت دارند آنها دلیل کمتری برای
اهمالکاری و به تعویق انداختن کارها میبینند .براین اساس ،میتوان گفت که چنین سبک
فرزندپروری میتواند با اهمال کاری فرزندان رابطهای نداشته باشد.
همچنین بین سبک فرزندپروری سهلگیرانه و اهمالکاری رابطه معنادار یافت نشد .این
یافته با نتایج تحقیق بقائیان ( ،)1311اساسی ( ،)1311علی مدد ( )1388و فراری و همکاران
( )1114همسو است و همچنین با نتایج تحقیق زاکری و همکاران ( )2113غیرهمسو است .با
توجه به اینکه در اکثر پژوهشها فقدان رابطه تایید شده است ،پس میتوان نتیجه گرفت که
سبک سهلگیرانه نمیتواند پیش بینیکننده خوبی برای اهمالکاری تحصیلی باشد .افزون
براین ،والدینی که از سبک فرزندپروری سهلگیرانه استفاده میکنند ،عموماً مهرورز و پذیرا
هستند ،کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال میکنند و به آنان جازه میدهند خودشان
تصمیم بگیرند .لذا ،دور از انتظار نخواهد بود که چنین سبکی با اهمال کاری فرزندان شان
ارتباطی نداشته باشد.
یافته دیگر پژوهش بیانگر این است که بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و
خودناتوانسازی همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد .از سوی دیگر سبک فرزندپروری
مقتدرانه پیشبین منفی و معنیدار خودناتوانسازی محسوب میشود به طوری که  1درصد
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واریانس خودناتوانسازی توسط سبک فرزندپروری مقتدرانه قابل تبیین است .این یافته با
نتایج تحقیق ذبیح اللهی و همکاران ( ،)1311حیدری و همکاران ( ،)1388دوپری شیلدز
( ،)2117گریون و همکاران ( )2111همسو است .فلچر ،استینبرگ و ویلیمز -ویلر ()2114
در پژوهش خود نشان دادند که گرمی و مراقب بودن والدین با کاهش مشکالت رفتاری در
نوجوانی ارتباط دارد و معموالً در خانوادههای مقتدر ،کودکان موفق رشد میکنند.
پژوهشها نشان دادهاند که سبک فرزندپرروی مقتدرانه واجد پیامدهای رفتاری سازگارانهتر
در کودکان میشود .در تبیین این یافته میتوان گفت والدینی که سبک مقتدرانه دارند،
پاسخگو و مهربان هستند و به نیازهای فرزندان توجه دارند ،این والدین با در نظر گرفتن
نظرات و عقاید فرزندانشان ،احساس خود ارزشمندی و عزت نفس را در آنها ایجاد میکنند
و از آنجا که از دالیل خودناتوانسازی ،عزت نفس پایین و حفاظت از خودارزشمندی است
بنابراین میتوان گفت در این فرزندان میزان خودناتوانسازی کمتر خواهد بود.
همانطور که پژوهش حاضر نشان داد ،سبک فرزندپروری مستبدانه با خودناتوانسازی
همبستگی مثبت معنیدار دارد .این پژوهش با نتایج تحقیق عالیپور بیرگانی و همکاران
( ،)1311حیدری و همکاران ( ،)1388وانت و کلیتمن ( ،)2111هیرابایاشی ( )2115همسو
است .دروگر ( )1384در پژوهش خود نشان داد که ،احتمال شکلگیری مشکالت رفتاری
و تفکرات غیر منطقی در شیوه فرزندپروری مستبدانه بیشتر است .هرگاه نوجوانان از طرف
والدین محبت و توجه کافی را دریافت نکنند و با بیاعتنایی والدین روبرو شوند احساس
ارزشمند بودن را از دست میدهند و این امر میتواند زمینهساز رفتارهای خودناتوانسازی
شود ،همچنین عدم پذیرش از سوی والدین میتواند بر کاهش عزت نفس تأثیر داشته باشد
و با توجه به اینکه احساس تهدید عزت نفس از عوامل مهم راه انداز رفتار خود ناتوانسازی
است میتوان به این نتیجه رسید که فرزندان خانوادههای مستبد بیشتر به خودناتوانسازی
روی میآورند .والدین مستبد انتظارات باالیی از فرزندان دارند ،از این رو فرزندان والدین
مستبد به خاطر توقع باالی والدین بیشتر به خودناتوانسازی رو میآورند تا توجیهی برای
عدم رسیدن به سطح توقع والدین داشته باشند.
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همبستگی منفی معنیدار بین سبکفرزندپروری سهلگیرانه و خودناتوانسازی یکی
دیگر از یافتههای این تحقیق است .این پژوهش با نتایج تحقیق ذبیح اللهی و همکاران
( ،)1311حیدری و همکاران ( ،)1388گریون و همکاران ( )2111همسو است.والدین
سهل گیر کنترل چندانی بر فرزندان خود ندارند اما با فرزندان خود گرم و با محبت هستند
که به نوعی ،پذیرش بیقید و شرط نوجوان از طرف والدین است .والدین گرم و با محبت
احساس اعتماد و اطمینان را در فرزندان خود به وجود میآورند .پذیرش از طریق والدین
شرط الزم برای ایجاد رفتارهای خاص ،مانند عزت نفس باال است .بنابراین ،میتوان گفت
که در فرزندان خانوادههای سهلگیر میزان خودناتوانسازی کمتر خواهد بود در این پژوهش
فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین سبک فرزندپروری سهلگیرانه و خودناتوانسازی
تایید شد که این رابطه ،رابطه غیرمستقیمی بود و این نشان دهنده اهمیت محبت و گرمی
رابطه والدینی و تاثیر کنترل زیاد در ایجاد خودناتوانسازی است.
در مجموع ،سبک مستبدانه که در بعد محبت پایین و در بعد کنترل باال است رابطه معنادار
و مستقیم با خودناتوانسازی دارد و سبکهای مقتدرانه و سهلگیرانه که هر دو در بعد محبت
باال هستند رابطه معنادار و غیر مستقیم با خودناتوانسازی دارند و این نشاندهنده اهمیت
محبت و گرمی رابطه والدینی در ایجاد خودناتوانسازی است که به لحاظ نظری با نظریه
برگالس و جونز ( )1178مبنی بر وجود تاریخچه عدم دریافت محبت بیقید و شرط در افراد
خودناتوانساز و نیز نظریه بالبی ( )1177مبنی بر تاثیر دلبستگی بر خودارزشمندی در دوران
بزرگسالی ،همخوانی دارد .از طرف دیگر سبک مستبدانه با اهمالکاری رابطه معناداری دارد
در نتیجه یافتهها بیانگر آن است که میتوان از طریق محبت و مشارکت بیشتر والدین در امر
فرزندپروری ،از آثار زیانبار رفتار اهمالکاری و خودناتوانسازی جلوگیری به عمل آورد.
محدودیتها و پیشنهادها :نتایج نشان داد که سبک فرزندپروری مقتدرانه و سهلگیرانه
با خودناتوانسازی رابطه منفی دارد.لذا ،به مشاوران مدرسه پیشنهاد میشود ،به منظور کاهش
خودناتوانسازی فرزندان ،این سبکها را به عنوان الگویی که با پیامدهای مثبت بیشتری
همراه است ،به والدین پیشنهادکنند و همچنین والدین را از پیامدهای منفی سبک مستبدانه
آگاه کنند .پژوهش حاضر محدود به دانشآموزان دبیرستانهای شهر کرج بود و در تعمیم
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یافته ها باید احتیاط شود.در این پژوهش صرفاً سبک فرزندپروری مادر بررسی شد ،با توجه
به اینکه پدران و مادران لزوماً از سبک مشابهی پیروی نمیکنند و تنها سبک فرزندپروری
مادر نمیتواند نمایندهی کل خانواده باشد ،بهتر است در پژوهشهای بعدی بر سبک
فرزندپروری پدر و تعامل روشهای تربیتی پدر و مادر و اثرات این تعامل بر فرزندان تمرکز
شود .با توجه به این که در پژوهش حاضر سبک فرزندپروری والدین از منظر فرزندان مورد
ارزیابی قرار گرفت ،لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،عالوه بر نحوه ادراک
فرزندان ،نحوه ادراک والدین نیز درباره شیوههای فرزندپروری خود ،مورد بررسی قرار
گیرد.
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