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          چکیده
هاي بیني موفقیت در ریاضیات بر اساس سبکاین تحقیق با هدف پیش

آموزان انجام گرفت. هاي ناسازگار اولیه در دانشفرزندپروري و طرحواره
آموزان نشروش پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري آن تمام دا

گیري . با استفاده از روش نمونهبودپسر دوره راهنمایي شهرستان کاشان 
آموز انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل دانش 122اي تصادفي خوشه

هاي هاي ناسازگار اولیه یانگ، پرسشنامه سبکپرسشنامه طرحواره
آموزان در فرزندپروري خلیلي و خورشیدي و نمرات درس ریاضي دانش

ها از روش همبستگي و آوري دادهحانات پایان ترم بود. پس از جمعامت
ها ها استفاده شد. یافتهرگرسیون چندمتغیري همزمان براي تحلیل داده

هاي فرزندپروري نشان داد بین موفقیت در ریاضیات و متغیرهاي سبک
مسئولیت رابطه معنادار منفي، و در سبک گیر و بيشامل: مستبد، سهل

ابطه معنادار مثبت وجود دارد. همچنین بین موفقیت در ریاضیات قاطع ر
هاي قطع ارتباط و طرد و گوش به زنگي بیش از حد و و طرحواره

ي ها نشان داد طرحوارهبازداري رابطه معنادار منفي وجود دارد. یافته
ناسازگار قطع ارتباط و طرد و گوش به زنگي بیش از حد و بازداري و 

موفقیت  بینيگیر و قاطع توان پیشپروري مستبد، سهلهاي فرزندسبک
 در ریاضیات را داشتند.

هاي ناسازگار هاي فرزندپروري، طرحوارهسبک های کلیدی:واژه

 اولیه، موفقیت در ریاضیات

 

 

Abstract 
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
ي اُفت تحصیلي است که یكي از مشكالت شایع نظام آموزشي در بسیاري از کشورهاي جهان، پدیده

کند. تالش براي شناسایي ها ميهاي علمي، فرهنگي و اقتصادي زیادي را متوجه دولت و خانوادهزیان
در جهت کاهش خسارات ناشي از ي راهبردها و انجام اقداماتي هارائعوامل مهم در پیشرفت تحصیلي، 

اُفت تحصیلي، مستلزم تحقیقات بسیار در این زمینه است. پیشرفت تحصیلي، یكي از ابعاد پیشرفت در 
هاي اکتسابي عمومي یا خصوصي در موضوع درسي است آموزش است که مفهوم آن معلومات یا مهارت

 -کننده معلمان براي دانش آموزان وضع ميک-ها یا هر دو ها یا نشانهي آزمایشوسیلهکه معموالً به
(. پیشرفت تحصیلي مستلزم پیشرفت و موفقیت در تمامي دروسِ 2169شود )شعاري نژاد، گیري مياندازه

تعریف شده براي دانش آموزان است، با این حال موفقیت در یادگیري ریاضیات یكي از مباحث با اهمیت 
 در که دانش آموزاني .دارد تاثیر آنان تحصیلي سرنوشت بر زیادي حدود تا در دوران تحصیل است که

 از کنندمي سعي تحصیلي باالتر در مقاطع غیرریاضي هايرشته انتخاب با هستند، ضعیف ریاضي درس

 رسمي دروس قالب در تنها که است آن از فراگیرتر اهمیت ریاضیات که درحالي بگیرند، فاصله ریاضیات

اساس، عوامل مربوط به یادگیري ریاضیات  این (. بر1229،  به نقل از هیند ،2،2442شود )رینولدز مطرح
 محتوا، از ناشي ریاضيدرون عوامل ریاضي.یا برون و دارند ریاضيدرون منشأ یا براي دانش آموزان،

-برون که عواملباشند. در حاليمي ریاضیات جنس واقع از در و ریاضي دانش بودن انتزاعي و طبیعت

 برون منشأ با ریاضيبرون عوامل شوند.فردي تقسیم مي درون و برون فردي يبه دو دسته ریاضي

فردي  هايویژگي با ارتباطي نه و هستند ریاضیات با مرتبط نه که دارند در مسائلي ریشه فردي
 علمانم و برخورد تدریس چگونگي و آموزشي اجتماعي، خانوادگي،  عوامل از متأثر بلكه دارند، یادگیرنده

 هايویژگي از باشند درون فردي داشته منشأ اگر ریاضي برون باشند. در سوي دیگر، عواملمي غیره و

 گیرند )شرمن،مي ها سرچشمهنگرش ها وانگیزش یادگیري، ذهني، هايپردازش در شاگردان فردي

هاي ن از سبکتواوفقیت در ریاضیات ميبیني مریاضي موثر بر پیشدر بررسي عوامل برون (.1222
 و هیجاني جسماني، رشد موجب خود والدین با کودکان بین روزمره هاينام برد. تعامل 1فرزندپروري

 خود کودکان مشكالت به نسبت والدین که (. زماني2442 کرامر، و شود )برازلتونشناختي آنها مي

تا  شودمي موجب هااملتع دهند. اینمي پرورش را به نفس اعتماد آنها در هستند، و پاسخگو حساس
 هايمهارت و عاطفي مختلف تجلیات از الگوبرداري به و باشند داشته بهتري تحول و رشد کودکان

 درگیر خود روزمره کودکان یادگیري هايفعالیت در توانندمي والدین بپردازند. خود والدین هیجاني تنظیم

                                                           

2.Reynolds,A 
1.parenting style  
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 خود در را یادگیري عشق به و مقاومت ،العمرمادام انگیزش تا کنند کمک خود کودکان به و شوند

 کودکان موفق انتقال موجب توانندمي والدین مدرسه، دوران (. در1222بیگلي، و دهند )ترونیک پرورش

 کوهن فانتوزو، واینه، کنند )مک ایجاد آنها را در مدرسه و درس به دلبستگي آنها، تشویق با و شوند خود

 رشد پایه و اساس بودن مسئول و پاسخگو با توام مراقبت و نبود حساس بودن، (. گرم1229سكینو، و

 -والد مثبت هايعامل .شودمدرسه مي در موفقیت افزایش موجب و دهدمي تشكیل را مغز کودک سالم
 هاهاي فرزند پروري، تعاملسبک از ايگستره است. متمایز کامال مختلف هايخانواده در احتماال کودک

 رفتار کودکان و نیازها به والدین پاسخ کند.مي حمایت کودکان سالم رشد زا هیجاني هايپاسخ و

 فرهنگي و اهداف باورها و فعلي زندگي موقعیت شخصي، تاریخچه مزاج، به پاسخ این متفاوت است.

 تاثیرگذارند )کوک، کودکان آتي موفقیت و اجتماعي هیجاني رشد بر همچنین والدین .دارد بستگي آنها

 (.1222 ویس،ب و روگمن،
روي  ايگسترده هايموقعیت در که است والدین رفتارهاي از هایيترکیب فرزندپروري هايسبک    
شیوه  1(. به نظر استرنبرگ2137آورند )سید محمدي، مي  پدید را بادوامي جو فرزندپروري و دهندمي

یابد و انه پرورش ميفرزندپروري عبارت است از روشي که کودک به طور معمول بر اساس آن در خ
 ايهاي فرزندپروري منظومهتواند بر عملكرد کودکان در مدرسه تاثیرگذار باشد. به نظر دارلینگ شیوهمي

-هاي غیرکالمي که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامي موقعیتجلوه -اعمال -است از گرایشات

 سازدمي آشكار را ویژگي سه خود مطالعات رد (. بامریند2173کند )مهرانگیز،هاي گوناگون مشخص مي

( 2از:  عبارتند ویژگي سه این سازد.جدا مي فرزندپروري مؤثر چندان نه هايروش از را مؤثر روش که
 فرزندپروري سبک سه ویژگي سه تعامل این از دادن. ( استقالل1(کنترل، 1نزدیک،  روابط و پذیرش

مشخص  براي والدیني کنترل بعد از . بامریند6گیرانههلس و 5مستبدانه ،9شود: مقتدرانهمي مشخص
 کنترل هايروش نزدیک، روابط و پذیرش با سبک مقتدرانه. کرد استفاده سبک فرزندپروري سه نمودن

-شود. در واقع والدین ضمن حفظ اقتدار خود، اجازه ميمي مشخص مناسب دادن استقالل و سازگارانه

 دهند. سبکد را بیان کنند و آزادي و اختیار معقولي به فرزندان خود ميدهند فرزندان آزادانه نظرات خو

 دادن پایین استقالل نظر از و باال اجباري کنترل نظر از پایین، نزدیک روابط و پذیرش نظر از مستبدانه

 فرزندپروري سبک با است. در این سبک والدین سعي در تحمیل نظرات خود به فرزندان دارند. والدین

 خود فرزندان رفتار بر کمي کنترل نیستند و متوقع داده، نشان را پذیرا و مهرورز روشي گیرانهآسان

                                                           

1. Strenberg  
9. Authoritative  
5. Authoritarian  
6. Permissive  
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 گیريتصمیم خودشان باشند، که هر سني در دهندمي اجازه خود فرزندان به والدین این کنند.مي اعمال

حد به فرزندانشان  نباشند. همچنین در آن والدین بیش از کار این انجام به قادر هنوز اگر حتي کنند،
 دارند این بر اعتقاد (1222سالرانیال و همكاران ) چون (. پژوهشگراني1225دهند )دیاز،اختیار عمل مي

 در مهم نقشي نیز روانشناختي هايبلكه ویژگي است، او هوش نتیجه نه تنها فرد پیشرفت تحصیلي که

دانش  اهداف تحصیلي، کردن دنبال در ددهمي نشان (1224ترنر و همكاران ) مطالعه دارد. پیامد این
 شوند، تصور منفي صورتبه هاتجربه این که هستند. زماني مختلف مواجه هايچالش انواع با آموزان

 عوامل و هااسترس اینكه فرض با دارند. دانش آموزان و عملكرد تحصیلي انگیزش در منفي تاثیري

 اولیه ناسازگار هايطرحواره رسدمي دارد، به نظر شناخت در ریشه عمیقا فردي، پیشرفت تضعیف کننده

توان ساختارهایي ها را ميباشد. طرحواره داشته نقشي محوري هااسترس دهنده این ساخت و تشكیل در
ها براي بازیابي مفاهیم کلي ذخیره شده در حافظه یا مجموعه سازمان یافته از اطالعات، باورها و فرض

یابد و شود، سازمان ميهاي زندگي ساخته و پرداخته مياره از طریق تجربهدانست که محتواي هر طرحو
 اینكه به بسته واقع در (. 1229گیرد )گیبسون،در ادراک و ارزیابي اطالعات جدید مورد استفاده قرار مي

 نیز کودک شخصیتي هايویژگي و رفتار شكل گرفتن نحوه باشد، برخوردار ساختاري چه از خانواده

 انتظارهاي و مداخله سختگیري، آزادي، شدید، پذیرش، وابستگي تعلق، گرمي، .بود خواهد تمتفاو

 بسیار نقشي که مهمي متغیرهاي از یكي تاثیرگذارند. بنابراین، این ساختار کیفیت در کودکان از والدین

 در است. هاولی ناسازگار هايطرحواره دارد، آنها آتي و عملكردهاي کودکان رشد و تربیت در اساسي

 ویرانگري خود جسمي هايواکنش و هیجاني شناختي، الگوهاي ناسازگار اولیه هايطرحواره واقع،

 )یانگ، شوندمي تكرار وي زندگي طول در و گیرندمي شكل کودکي هاي اولیهدوره در که هستند

 مرجع  یاد ارچوبچ یا ساختار عنوان یک به آنها از که وي هاطرحواره است معتقد (. جفري یانگ1226

 به فرد پاسخ و گرفته شكل کودکي تجارب طي در که هستند بادوامي و ساختارهاي پایدار کند؛مي

 جامعه، به مربوط چه عوامل اگر کندمي عنوان وي (.2444 کند )یانگ،مي کنترل را محیطي رخدادهاي

 عوامل اثر ثبات و نها، آن وسعتهستند، اما اثر آ مؤثر هاطرحواره این گیريشكل در همساالن و مدرسه

ي ناسازگار اولیه (. وي هیجده طرحواره1221)تورس، ندارد را هاي فرزندپروري(سبک خانوادگي )همچون
کند که بر اساس پنج نیاز هیجاني ارضا نشده )دلبستگي ایمن به دیگران، خودگرداني و را مطرح مي

بینانه هاي واقعسالم، خودانگیختگي و تفریح، محدودیتکفایت و هویت، آزادي در بیان نیازها و هیجانات 
ها و به صورت ناخودآگاه گیرند. رویدادهاي زندگي بر اساس این طرحوارهو خویشتن داري( شكل مي

اش موضوعي را تعبیر هاي ذهنيشوند، یعني اگر فردي در یک موقعیت نتواند براساس طرحوارهتفسیر مي
، 1221ي خود ) یانگ و همكاران،کند تا تعدیل طرحوارهیف آن موضوع ميو تفسیر نماید، سعي در تحر

ي اول ي مطرح شده توسط یانگ شامل پنج حوزه است: حوزه(. هیجده طرحواره2136حمیدپور و اندوز،
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است.  بینيپیش قابل ايبه شیوه همدلي و امنیت مانند نیازها ارضاي حاصل عدم که 7قطع ارتباط و طرد
شان در این حوزه قرار دارد، از خودشان ، افرادي که طرحواره 3خود گرداني و عملكرد مختل ي دومحوزه

و محیط اطرافشان انتظاراتي دارند که در توانایي آنها براي تفكیک خود از نماد والدین و دستیابي به 
 وجود از عدم که ناشي 4هاي مختلي سوم محدودیتکند. حوزهعملكرد مستقالنه مانع ایجاد مي

-مي ایجاد گزینيو هدف تعهد دیگران، حقوق رعایت با ارتباط در مشكالتي لذا و است پذیريمسئولیت

 گرفتن و نادیده دیگران به اندازه از بیش توجه که ناشي از 22کند. حوزه چهارم معطوف به دیگري بودن

 حد پردازش از بیش کیدتأ نتیجه در که 22است، و حوزه پنجم گوش به زنگي بیش از حد و بازداري خود

 از هر یک است معتقد 2445 (. یانگ1221 ،21کرتن هریس و ؛ 2449 آید )یانگ،مي وجود به احساسات

 عنوان هاپژوهش در است. مرتبط اولیه هايطرحواره از بیشتري تعداد یا یک به آسیب شناسي عالیم

 یا مستقیم صورتبه که ستنده هاي ناکارامديمكانیسم اولیه ناسازگار هايطرحواره است شده

 هاي(. در این راستا، طرحواره2136 همكاران، انجامد )آهي ومي روانشناختي پریشاني به غیرمستقیم

 در علت، همین به و شده فرد هیجاني در مشكالت بروز سبب تواندمي هیجاني با ماهیت اولیه ناسازگار

 ( و2459)21(. پیاژه2142باشد )کاظمي و مطهري، اثرگذار فرد شناختي پردازش یادگیري بر فرایند طي

 و ایجاد سبب والدین هاي فرزندپرويسبک که ( معتقدند1223بوري ) و گانتي از نقل (، به2464)29بالبي
 زندگي در هاطرحواره این شود.مي 25نام طرحواره به فرد شناختي سازمان درون در هایيمدل گسترش

-مي شكل را وي تجارب از فرد و ارزیابي انتخاب تفسیر، که دکننمي عمل هایيعدسي عنوان به فرد

هاي ناسازگار اولیه یكي از عوامل برون ریاضي موثر بر دهند و با توجه به مطالب ذکر شده طرحواره
 باشد.بیني موفقیت در ریاضیات ميپیش

 

 روش 
مدارس عادي شهرستان  ي آماري در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اولجامعه

باشد. از بین کل این دانش آموزان بر اساس آموز ميدانش 913د. تعداد کل جامعه آماري باشميکاشان 

                                                           

7. disconnection /rejection  
3. autonomy and performance impaire  
4. impaired limited  
22. other -direction  
22. overvigilance and inhibition 
21. Harris & Curtin  
21. Piaget 

29. Piaget & Bowlby   
25. Schema 
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اي گیري خوشهدانش آموز برآورد شد که با روش نمونه 122محاسبه فرمول کوکران، حجم نمونه 
عه انتخاب شدند. معیارهاي ورود ها به مطالتصادفي و با توجه به معیارهاي ورود و خروج آزمودني

ها، دانش آموزان با آموز براي پاسخگویي به پرسشنامهرضایت دانش ها به مطالعه عبارتند از:زمودنيآ
تشخیص  ها از مطالعه عبارتند از:معیارهاي خروج آزمودني سال. 26تا  21هوش طبیعي، بازه سني 

تر از طبیعي و ص توجه و تشخیص هوش پایینمعلولیت، تشخیص اختالل یادگیري، بیش فعالي و نق
هوش مرزي )که با توجه به بررسي پرونده دانش آموزان و با کمک روانشناس مدرسه تشخیص داده 

ها از آمار توصیفي، شامل میانگین و انحراف استاندارد، و براي به منظور توصیف و تشریح یافته شد(.
یرسون و رگرسیون چندمتغیري همزمان استفاده شد. نتایج ها از آزمون همبستگي پتجزیه و تحلیل داده
ها جهت تجزیه و تحلیل داده 12نسخه SPSS بررسي و از نرم افزار   p<25/2پژوهش در سطح 

 .استفاده شد

 ابزار

هاي ناسازگار هاي فرزندپروري و پرسشنامه فرم کوتاه طرحوارهي شیوهابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه
هاي فرزندپروري توسط خلیلي ساماني و خورشیدي ي شیوهباشد. پرسشنامه( ميEMSs) 26اولیه یانگ

باشد که چهار سبک فرزندپروري: قاطع مهربان )مقتدرانه(، قاطع مي ماده 14( ساخته شده و شامل 2136)
جد. سنمسئولیت( را ميگیرانه(، و ضعیف و نامهربان )بينامهربان )مستبدانه(، ضعیف و مهربان )سهل

است )خلیلي و ساماني،  41/2ي آلفاي کرونباخ محاسبه و مقدار آن برابر با پایایي ابزار سنجش به وسیله
( ساخته 2445هاي ناسازگار اولیه یانگ که توسط یانگ )(. همچنین پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره2136

آیتم  5کند و هر گیري مياندازه هاي ناسازگار اولیه راحیطه از طرحواره 23ماده است که  42شده داراي 
ي مطرح شده توسط یانگ شامل پنج حوزه سنجد. هیجده طرحوارهاین پرسشنامه یک طرحواره را مي

هاي مختل، حوزه است: حوزه قطع ارتباط و طرد، حوزه خود گرداني و عملكرد مختل، حوزه محدودیت
(. یانگ 2136زداري )حمیدپور و اندوز، معطوف به دیگري بودن، حوزه گوش به زنگي بیش از حد و با

و  45/2( پایایي این  پرسشنامه را به روش همساني دروني و بازآزمایي به ترتیب 2445نورمن و توماس )
( پایایي پرسشنامه را به روش آالفاي 2137گزارش نمودند. همچنین در ایران یوسفي و همكاران ) 32/2

بیني موفقیت در گزارش نمودند. در عین حال براي پیش 36/2و 42/2کرونباخ  و دونیمه کردن به ترتیب 
ریاضیات، نمراتي که دانش آموزان در امتحانات پایان ترم سال تحصیلي از درس ریاضیات کسب 

 شود.کنند، در نظر گرفته ميمي
 

                                                           

26. Early Maladaptive Schema short form  
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 هایافته
ي دانش آموزان ماه بود و همچنین میانگین هوش 1سال و 29میانگین سني دانش آموزان در این مطالعه 

ها در متغیر گوش هاي ناسازگار اولیه آزمودنيدر طرحواره 2هاي جدول بدست آمد. با توجه به یافته 222
ترین به زنگي بیش از حد و بازداري باالترین میانگین و در متغیر خود گرداني و  عملكرد مختل  پایین

زندپروري باالترین میانگین مربوط به سبک هاي فر. همچنین در نمرات سبکاندمیانگین را کسب نموده
همبستگي  2جدول باشد. ترین میانگین مربوط به سبک فرزندپروري مستبد ميفرزندپروري قاطع و پایین

 دهد.هاي فرزندپروري را با نمره ریاضي نشان ميمتغیرهاي طرحواره هاي ناسازگار اولیه و سبک
 

 های فرزندپروری اسازگار اولیه و سبکهای نهمبستگی متغیرهای طرحواره -1جدول 

 با نمره ریاضی

 متغیر میانگین انحراف معیار نمره ریاضی
P R    

های طرحواره قطع ارتباط و طرد 52/1 42/2 -114/2** 222/2

 ناسازگار اولیه
  خود گرداني و  عملكرد مختل 41/1 34/2 -226/2 312/2

  محدویت هاي مختل 35/1 24/2 -222/2 255/2

  معطوف به دیگري بودن 76/1 74/2 -212/2 775/2

  گوش به زنگي بیش از حد و بازداري 91/1 44/2 -122/2** 229/2

 های سبک مستبد 77/2 69/2 -171/2** 222/2

 فرزندپروری

  سهل گیر 21/1 59/2 -121/2** 221/2

  بي مسئولیت 42/2 67/2 -127/2** 221/2

  قاطع 14/1 73/2 234/2** 227/2

 
 

هاي قطع ارتباط و طرد و گوش به هاي ناسازگار اولیه، حوزه، در طرحواره2هاي جدول با توجه به یافته
زنگي بیش از حد و بازداري با موفقیت در ریاضیات همبستگي معكوس دارند و این نشان از آن دارد که با 

(. همچنین در متغیر p<25/2یابد )ها کاهش ميافزایش نمره در این دو حوزه نمرات ریاضي آزمودني
مسئولیت با موفقیت در ریاضیات گیر و بيهاي فرزندپروري، بین سبک فرزندپروري مستبد، سهلسبک

-گیر و بيهاي فرزندپروري مستبد، سهلهمبستگي معكوس وجود دارد. یعني با افزایش نمره در سبک

ین سبک فرزندپروري قاطع با یابد. در عین حال، بها کاهش ميمسئولیت، نمرات ریاضي آزمودني
موفقیت در ریاضیات همبستگي مستقیم وجود دارد، یعني با افزایش نمره در سبک قاطع نمرات ریاضي 

هاي ناسازگار اولیه، بیانگر این است که طرحواره 2(. نتایج جدول p<25/2یابد )ها نیز افزایش ميآزمودني
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هاي مختل، و معطوف به دیگري بودن، با دیتهاي خود گرداني و  عملكرد مختل، محدودر حوزه
موفقیت در ریاضیات همبستگي معناداري ندارند. بنابراین، متغیرهاي ذکر شده به دلیل عدم معناداري 

 شوند.رابطه، وارد معادله رگرسیون نمي
 

تحلیل رگرسیون معناداری مدل -2جدول   
 سطح معناداری R 2R F تمیانگین مجذورا درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 222/2 192/6 112/2 932/2 311/59 4 926/941 رگرسیون
     697/3 242 494/2691 باقیمانده

      244 155/1216 کل
 

هاي فرزندپروري در هاي طرحواره ناسازگار اولیه و سبک، درصد واریانس حوزه2Rبا توجه به اینكه 
هاي ناسازگار نتایج جدول فوق بیانگر این است که طرحوارهبیني موفقیت در درس ریاضیات است، پیش

-بیني ميدرصد واریانس موفقیت در درس ریاضیات را پیش 2/11هاي فرزندپروري مشترکاً اولیه و سبک

 . کنند
 

همزمان( -رگرسیون )چندمتغیری نتایج تحلیل -3دول ج  
 سطح معناداری Beta T خطای معیار B متغیرها

 212/2 -276/1 -115/2 512/2 -251/2 مستبد
 223/2 -677/1 -239/2 927/2 -242/2 گیرسهل
 226/2 -211/1 272/2 922/2 -222/2 لیتئوبي مس

 217/2 221/1 291/2 137/2 629/2 قاطع
 212/2 -239/1 -153/2 912/2 -424/2 قطع ارتباط و طرد

اريگوش به زنگي بیش از حد و بازد  499/2- 991/2 157/2- 219/2- 219/2 
 

-گیر، بيهاي مستبد، سهلهاي فرزندپروري سبکدهد که در متغیر سبکنتایج جدول فوق نشان مي

هاي قطع ارتباط و طرد و گوش به زنگي هاي ناسازگار اولیه حوزهمسئولیت، قاطع و در متغیر طرحواره
، که متغیر قطع (P<0/05)بیني موفقیت در درس ریاضیات هستند بیش از حد و بازداري قادر به پیش

(، و متغیر سبک =153/2Betaبیني موفقیت در ریاضیات دارند )ارتباط و طرد بیشترین سهم را در پیش
 (.=291/2Betaبیني در موفقیت ریاضي را دارد )فرزندپروري قاطع کمترین سهم پیش

 

 گیریبحث و نتیجه

ه ناسازگار قطع ارتباط و طرد و همچنین بین متغیرهاي طرحوار 2بر اساس نتایج به دست آمده در جدول 
آموزان همبستگي وجود دارد. همچنین بر گوش به زنگي بیش از حد و بازداري با نمره ریاضي دانش

هاي قطع ارتباط و طرد دهد طرحوارهتحلیل رگرسیون نشان مي 1اساس نتایج به دست آمده در جدول 
، قادر به 219/2د و بازداري با سطح معناداري و گوش به زنگي بیش از ح 212/2با سطح معناداري 

( با 1225ها با تحقیقات شیخ احمدي و همكاران ) بیني موفقیت در درس ریاضیات هستند. این یافتهپیش
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هاي ناسازگار اولیه با پیشرفت تحصیلي و اضطراب امتحان ریاضي، و  موضوع بررسي رابطه بین طرحواره
(، 1222(، بختیارپور و همكاران )2449(، استرانبرگ )2445ن و توماس )همچنین با تحقیقات یانگ، نورم

توان باشد. در تبیین این یافته مي(  همسو مي1223( و خسروي و بیگدلي )1222حق شناس و همكاران )
هاي ایمن و توانند دلبستگيناسازگار قطع ارتباط و طرد نمي افراد با طرحواره گونه بیان کرد کهاین

بخشي با دیگران برقرار کنند. چنین افرادي معتقدند که نیاز آنها به ثبات، امنیت، محبت، عشق و رضایت 
ثبات، بدرفتار، هاي اصلي آنها معموال بي(. خانواده2136تعلق خاطر برآورده نخواهد شد )حمیدپور و اندوز،

گیرد، این حوزه قرار مي هایشان درعاطفه، طردکننده یا منزوي هستند. افرادي که طرحوارهسرد و بي
اند و در بزرگسالي اي داشتهدهندهبینند. بسیاري از آنها دوران کودکي تكاناغلب بیشترین آسیب را مي

ها و کمبودهایي فردي نزدیک اجتناب کنند و معموال این افراد نقصتمایل دارند از برقراري روابط بین
هاي پرخاشگرانه، )مانند: خودخواهي، تكانه 27يها و کمبودها ممكن است شخصدارند که این نقص

)مانند: ظاهر غیرجذاب، نابرازندگي اجتماعي( باشد که  23تمایالت جنسي غیرقابل قبول( و یا عمومي
شوند. این طرحواره معموال با احساس شرم شود وقتي در معرض نگاه دیگران قرار گیرند، طرد باعث مي

کنند و در رابطه ت. این افراد معموال از روابط صمیمانه اجتناب مينسبت به نقایص ادراک شده همراه اس
و  24با دیگران اجازه مي دهند تا طرف مقابل آنها را مورد انتقاد و تحقیر همیشگي قرار دهد )کاستیل

اثرگذار  شناختي پردازش هايشیوه بر تواند( که همین امر مي2134، به نقل از قاسمي ، 1227همكاران، 
فعال  با رودمي انتظار که هایيحیطه جمله از سازد. پذیرآسیب رواني هايآسیب به نسبت را فرد بوده و
و  ذهني آشفتگي آن دنبال به شود و منجر پردازش شناختي در نقص به ناسازگار هايطرحواره شدن
(. 2142است )کاظمي و مطهري،  آموزان تحصیلي دانش عملكرد و یادگیري حیطه کند، ایجاد رواني

هاي همچنین دانش آموزان با طرحواره ناسازگار گوش به زنگي بیش از حد و بازداري، احساسات و تكانه
ناپذیر و دروني کنند تا بتوانند طبق قواعد انعطافکنند. آنها اغلب تالش ميزني ميخودانگیخته را واپس

ده، آرامش خاطر، روابط صمیمي ي خود عمل کنند؛ ولو به قیمت از دست دادن خوشحالي، ابراز عقیشده
زدگي و سختگیري بوده و خویشتنداري و واپسیا سالمتي. دوران کودکي این افراد پر از خشونت، 

دوران کودکي به تفریح و  در افراد داشته است و اینفداکاري بیش از حد بر خودانگیختگي و لذت غلبه 
در خصوص حوادث منفي زندگي گوش به زنگ  اند کهاند و در عوض یاد گرفتهشادي کردن تشویق نشده

فرسا در نظر بگیرند. این بیماران معموال در احساس بدبیني، نگراني و ترس بسر باشند و زندگي را طاقت

                                                           

27 .Private 
23 . Public 
24 .Csstille  
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برند، به طوري که معتقدند اگر نتوانند در تمام لحظات زندگي خود هوشیار و مراقب باشند، ممكن مي
تواند دلیل روشني (. همین باور و شیوه تفكر مي2136ر و اندوز، شان از هم بپاشد )حمیدپواست زندگي

باشد که دانش آموزان با این طرحواره بیشتر نگران ارزیابي و قضاوت دیگران در مورد عملكرد آنها در 
تواند موفقیت در دروس و به طور اخص درس ریاضي را تحت دروس باشند تا یادگیري. همین امر مي

هاي فرزندپروري بین متغیرهاي سبک 2مچنین بر اساس نتایج به دست آمده در جدول تاثیر قرار دهد. ه
آموزان همبستگي معكوس و بین سبک فرزندپروري مسئولیت با نمره ریاضي دانشگیر و بيمستبد، سهل

 1قاطع با موفقیت در ریاضیات همبستگي مستقیم وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده در جدول 
، مستبد با 223/2گیر با سطح معناداري هاي فرزندپروري سهلدهد سبکرگرسیون نشان مي تحلیل

به  217/2و قاطع با سطح معناداري  226/2مسئولیت با سطح معناداري ، بي212/2سطح معناداري 
قیق ها با تحآموزان را دارد.  این یافتهبیني موفقیت در درس ریاضي دانشترتیب بیشترین قدرت پیش

و تحقیقات رضایي و خداخواه  (2447) همكاران و گالسكو تحقیقات و نتایج 2142اکبري در سال 
(، عابدي و 1221(، بایور )1222ي نیل )مطالعه باشد.همسو مي ( 2132(، مهرافروز و شهرآراي )2133)

طور معناداري با  ( نیز نشان داده که رفتار اقتدارطلبانه والدین به2135) زاده( و حسن2139عریضي )
باشد. در همین راستا، پیشرفت تحصیلي فرزندان رابطه دارد که با نتایج حاصل از این تحقیق همسو مي

 تحصیلي دانش پیشرفت با والدین تربیتي شیوه ( در زمینه ارتباط2134در تحقیقي که بیرامي و بهادري )

درصد واریانس  1/94 متغیر سه این مجموع راهنمایي انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که در آموزان
باشد. مي مقتدرانه فرزندپروري سبک به مربوط درصد 91 کند کهبیني ميپیش تحصیلي را پیشرفت

بیني کننده قوي براي متغیر پیشرفت تحصیلي است. بدین معنا که سبک فرزندپروري مقتدرانه پیش
اي به فرزندان ین شیوه والدین، آزادي قابل مالحظهگونه استنباط کرد که در اتوان اینميبنابراین، 

کنند و به نیازها و کنند پایه و اساس فراهم ميهایي که وضع ميدهند و در عین حال، براي محدودیتمي
اي مستقل و احساس گذارند و در نتیجه فرزندان آنها داراي روحیهنظرات فرزندان خود احترام مي

پذیرند. ولي در مقابل  رخورد با مشكالت علمي، تحصیلي و ذهني انعطافپذیري بوده و در بمسئولیت
یابند، در ظاهر حالت تسلیم و اطاعت از خود نشان دانش آموزاني که در محیط دیكتاتوري پرورش مي

دهند، ولي در واقع دچار حالت اضطراب و هیجان هستند. فرزندان والدین مستبد کمتر متكي به خود مي
اد به نفس کمتر و همچنین استقالل و خالقیت پاییني دارند، ذهن کنجكاو ندارند، از نظر اعتمهستند و 

ي علمي، تحصیلي و ذهني، اند و در برخورد با مشكالت روزمرهرشد اخالقي کمتر رشد یافته
ي اگیر دارند، از نظم و انضباط هیچ بهرهپذیري کمتري دارند. همچنین فرزنداني که والدین سهلانعطاف

اند، افرادي خودکامه و خودرأي هستند. در ارتباط با دیگران مشكل دارند، زیرا که به میل و توجه نبرده
باشد. از قبول هاي خودشان ميدیگران توجهي نداشته، تنها مسئله مورد توجه آنها امیال و خواسته
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اغلب در زندگي با  عاجز هستند و در زندگي اجتماعي و زندگي با دیگران مشكل دارند و مسئولیت
انگار، خودخواه و بند و بار، الاُبالي، سهلگونه والدین والدین، بيشكست روبرو هستند. فرزندان این

هاي (. این ویژگي2131هدف بوده و هیچ میزاني حاکم بر افكار و رفتار آنان نیست )شریعتمداري،بي
-مي که کندمي پیشنهاد حاضر مطالعه ایجنت فردي کافیست تا فرد از موفقیت در تحصیل محروم بماند.

دانش آموزان کمک کرد  به هاهاي فرزندپروري والدین و ماهیت طرحوارهتوان با بررسي و شناخت سبک
 ها، عملكرد تحصیلي خود را تغییر دهند. همچنین اینبر روي طرحواره با افزایش کنترل هشیارانه تا

هي دادن اولیاي تعلیم و تربیت، و به خصوص والدین دانش خاص به آموزش و آگا لزوم توجه هایافته
هاي فرزندپروري بر پیشرفت تحصیلي دانش هاي ناسازگار اولیه و سبکآموزان در زمینه تاثیر طرحواره

 نماید.آموزان را محرز مي
 

 منابع 
 و روانشناسي مجله یانگ. پرسشنامه طرحواره کوتاه فرم اعتبار و (. پایایي2136) محمدعلي بشارت، محمدعلي، محمدیفر، ،.قاسم آهي،

   17( 1:) 5-11 ،تربیتي علوم

. هاي فرزندپروري مادران مبتال به افسردگي با سالمت روان و موفقیت تحصیلي فرزندانبررسي رابطه بین سبک .(2142اکبري، مهتاب )
 پایان نامه کارشناسي ارشد( دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران)

 شهر مدارس راهنمایي آموزان تحصیلي دانش پیشرفت با والدین تربیتي شیوه (. ارتباط2134) صور، بهادري خسروشاهي، جعفربیرامي، من

 1 (22) :7-12 تربیتي،  علوم مجله .ایلخچي
پایه ي  عادي و خواندن نارسایي با دختر آموزان دانش در خواندن توانایي و خانوادگي عوامل رابطه بررسي(. 2135) افسانه زاده، حسن

 .تهران طباطبایي عالمه دانشگاه ارشد( کارشناسي نامه پایان (.پنجم ابتدایي
 (، طرحواره درماني )راهنماي کاربردي براي متخصصین بالیني(. چاپ اول، تهران، انتشارات ارجمند2136) حمیدپور، حسن، اندوز، زهرا

 نامه کارشناسي ارشد( دانشگاه آزاد اسالمي اراکدپروري با پیشرفت تحصیلي. )پایانهاي فرزن( ارتباط بین شیوه2136) راخلیلي ساماني، حمی
 آموزان دانش پیشرفت تحصیلي با شناختي معرفت باورهاي و پروري فرزند هاي سبک بین ي رابطه .(2133) رضایي، اکبر، دادخواه، شبنم

 1(5: ) 227-219،  تربیتي متوسطه. مجله علوم مقطع

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.روان شناسي تربیتي(. 2131) ليع شریعتمداري،
. )پایان نامه هاي ناسازگار اولیه در سه گروه عادي، معتاد به مواد سنتي و معتاد به مواد صناعي. مقایسه طرحواره(2134) قاسمي، عبداهلل

 کارشناسي ارشد( دانشگاه عالمه طباطبایي

 -ابطه طرحوراه هاي ناسازگار اولیه و حاالت فراشناختي در دانش آموزان دختر و پسر. مجله علمي (. ر2141) کاظمي، حمید، مطهري، سارا
   1( 2:) 22-11پژوهشي پژوهش هاي علوم شناختي ورفتاري، 

یلي در هاي فرزندپروري و مكان کنترل با پیشرفت تحصبررسي رابطه نگرش نسبت به شیوه (.2132) اله، شهرآراي، مهرنازمهرافروز، حجت
  4( 1:) 212 – 293چهارم ابتدایي. مجله علوم تربیتي و روانشناسي، آموزان پسر پایه دانش

 .نشر پگاهتهران:  خانواده سالم.(. 2173مهرانگیز، مجید )
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