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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سبکهای فرزند پروری و ابعاد کمال گرایی والدین با
انگیزش تحصیلی فرزندان آنها بود .روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و از نوع همبستگی بود.
جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان دامغان (به
همراه والدین آنها) ( )N=7943در سال تحصیلی  7935-7934بوده است که از این جامعه تعداد
 911دانش آموز (741دختر و 741پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای
انتخاب شد .از آنها خواسته شد پرسشنامه های سبکهای های فرزند پروری والدین ،ابعاد کمال
گرایی والدین ،و مقیاس انگیزش تحصیلی را تکمیل کنند .تحلیل دادهها با استفاده از  spss-22و
روش تحلیل رگرسیون چند متغیری انجام شد .براساس نتایج پژوهش سبک فرزند پروری
اقتدارگرایانه و ابعاد دیگر مدار و خود مدار والدین میتواند انگیزش تحصیلی فرزندان آنها را پیش
بینی کند .به طور کلی والدین میتوانند با اتخاذ شیوه های فرزند پروری صحیح و انتظارات
منطقی از فرزندان خود گامی در جهت بهبود انگیزش آنها را بر دارند.
کلید واژه ها :سبکهای فرزند پروری ،کمال گرایی ،انگیزش تحصیلی
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مقدمه
انگیزش از جمله سازه های مهم در تمامی عرصه های زندگی هستند که تا اندازه زیادی مستقیماً
ریشه در شخصیت دارد و تا حدودی نیز متأثر از محیط می باشد .اصطالح انگیززش همزانطور کزه از
معنای آن بر میآید به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد .به عقیده پینتریچ و شزانک )3113(1انگیززش
مبین آن است که هر فرد استعداد های خود را صرف رسیدن به چه هدفهایی خواهد کرد .نظریه های
متعددی در رابطه با انگیزش وجود دارد .در این پژوهش انگیزش ،بر مبنای نظری خود تعیین گزری
میباشد که توسط دسی و رایان 3در سال  7314ارائه گردید .نظریه خود تعیزین گزری 9یزک نظریزه
انگیزشی است که به صورت نظامدار ،نیاز های پویشی ،انگیزشی ،عاطفی و بهزیستی انسان در بافزت
ضروری و بالواسطه اجتماع  ،توضیح و تبیزین مزیکنزد(چن و جانز  .) 31 :3171،5یکزی از اصزول
بنیادی این نظریه برخالف نظریه های انگیزشی دیگر همچون نظریه شناختی –اجتماعی بندورا کزه
انگیزش انسان را به عنوان یک سازه یکپارچه و واحد در نظر میگیرند ایزن اسزت کزه یزک الگزوی
سلسله مراتبی از انگیزش درونی و بیرونی را ارئه مینماید کزه بزه محققزان اجزازه مزیدهزد تعیزین
کنندگان و پیامد های مرتبط با انواع مختلف انگیزش در سطوح متفاوتی از کلیت را تحلیل و بررسزی
کنند .این الگو ادعا میکند که یک تحلیل کامل از فرایند انگیزش باید سه سازه مهم یعنی انگیززش
درونی ،4انگیزش بیرونی 9و بی انگیزگی را مورد توجه قرار دهد (والراند ،پلیتیر ،بالسی ،برایر ،سزنکال
و والیرس.)7174 :7333،1
انگیزش در ونی به انگیزه ای اشاره دارد که افراد را به صورت خودجوش و درونی به انجام تکلیفی
خاص به حرکت وا میدارد و جدا از پاداشهای بیرونی انجام خود تکلیف ،برای فرد ارزشمند و رضایت
بخش است (لی ،کلنری  ،لیم و ارتیگا .)3171 1در نظریه خود تعیین گری چنین فرض شده است که
حفظ تمایل انگیزش درونی در گرو ارضای سه نیاز اساسی روانشناختی شایسزتگی ،3خودمختزاری 71و

1. Pint rich & Shank
2. Deci & Ryan
3. Self Determination Theory
4. Chen & Jang
5. intrinsic motivation
6. Extrinsic Motivation
7. Vallerand, Pelletier, Blaise, Brier, Senekal, Villiers
8. Lee, Mclnerney, ,Lime,& Ortega
9. Competency
1. Autonomy
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احساس تعلق 7است (رایان و دسی )3111 ، 3خودمختاری اشاره به تمایل فرد برای پیگیزری آزادانزه
فعالیت های خود و نقش خواست و اراده فرد در انجام کار است )روکا و گاگنی .)731 :3111 ،9ادراك
شایستگی به معنای توانایی فرد برای انجام تکالیف است و اینکه تا چه حد توانایی فرد در رسیدن بزه
اهداف مورد نظر نقش دارد(بایوئر و مولدر .)793 :3119 ،احساس تعلق به عنزوان شزکلی از تزأثیرات
اجتماعی است و به معنای ارتباط با کسانی است که برای فرد اهمیت دارند و یا از او حمایت میکنند(
روکا و گاگنی .)731 :3111 ،این نیاز متوجه به پیوند با دیگران و دریافت حمایت از جانب افراد مهمی
همچون رئیس ،والدین ،معلمان و یا دوستان و همکاران است .انگیزش بیرونی به طور کلی به انگیززه
ای اشاره دارد که افراد را به خاطر پاداشها و تقویزت هزای بیرونزی مجبزور بزه انجزام یزک تکلیزف
مینماید(لی و همکاران .)77 :3171 ،مولفه انگیزش بیرونی در نظریه خودتعیین گری بزه چهزار زیزر
مولفه تنظیم منسجم ،تنظیم همانند شده ،تنظیم درون فکنی و تنظیم بیرونی تقسیم میشود.
بی انگیزگی :سرانجام افراد بی انگیزه ،افرادی هستند که هیچگونه انگیزه ای یعنی نه خشنودی
و انگیزه درونی و نه مشوقهای بیرونی برای فعالیت خود دریافت نمی کنند و در نتیجه از تمام فعالیتها
اجتناب میکنند (کالرك و شروت )3171 ،5مفهوم بی انگیزگی تا حزدودی شزبیه مفهزوم درمانزدگی
آموخته شده است .وقتی افراد در حالتی هستند که احساس میکنند عملی که انجام میدهند خارج از
مهار آنان و تحت مهار نیروهای بیرونی است به صورت درونزی و بیرونزی برانگیختزه نمزی شزوند و
اجتناب را اختیار میکنند(فوریتر 4و همکارن .)73 :7334 ،در عین حال انگیزش فرزندان پیشزایندها و
پیامدهای متعددی دارد یکی از مهم ترین عوامل ظهور و پیدایش انگیزش تحصیلی فرزندان ،خزانواده
است .به طور خاص ،نشان داده شده است که رفتزار والزدین بزه طزور مثبتزی بزر رشزد تحصزیلی و
اجتماعی-روانی کودکان تأثیر گذار می باشد (استرنبرگ والمبرن و دارلین  .)7335 ،9یکزی از پزیش
بین های شاخص انگیزش تحصیلی فرزندان سبک فرزند پروری والدین 1است .یکی از رویکردهزایی
که به چگونگی تأثیر والدین و فرزندان می پردازد ،سبکهای فرزندپروری است .سبکهای فرزند پروری

2. elatedness
3. Ryan & Deci
4. Roca,Gagne
5.Clark & Scrota
6.Fortier
7.Steinberg, LA born, Darling
8. Parenting styles
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الگوهای استاندارد تربیت هستند که با آداب و پاسخ های معین والدین به رفتارهای فرزندان مشخص
میشوند(کوپلن ،هاستینگز ،الگاس -سگین و ماولتون.)37 :3113 ،7
بامریند معروفترین سبک های فرزندپروری خانواده را ارائه داده است .او سبک هزای فرزنزدپروری
را شامل سه سبک اقتداری ،3آمرانه (استبدادی) ،9و سهل گیرانه 5میداند(ماندارا .)793 :3119 ،4سبک
مقتدرانه با پذیرش و روابززط نزدیززک ،روشززهای کنتززرل سززازگارانه و اسززتقالل دادن مناسززب
مشخص میشود .سبک مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین ،از نظر کنترل اجبزاری بززاال
و از نظر استقالل دادن پایین است و والدین با سبک فرزندپروری آسان گیرانه روشی مهرورز و پزذیرا
نشزززززان داده ،متوقﻊ نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال میکنند .این والدین بزززززه
فرزنزدان خززود اجازه میدهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند حتی اگر هنوز قادر
به انجام این کار نباشد(دیاز3114 ،9؛ به نقل از شهامت ،ثابتی ورضوانی.)353 :7913 ،
نتایج تحقیقات واحزدی و همکزاران( ،)774 :7911صزمدی( ،)54 :7919زیگل من،)34 :7333( 1
ولترز ،)333 :7331(1ون

ویجی )3173(3و کوپلن و همکاران ( )3114نشزان داد کزه سزبک فرزنزد

پروری اقتدر گرا با انگیزش خودمختاری فرزندان رابطه مستقیمی دارد و ایزن والزدین خزود مختزاری
فرزندان خود را میپذیرنزد .همچنزین پزژوهش کزوپلن ،هاسزتین  ،الگزاس -سزگین و مزاولتون،71
( ) 37 :31113نشان داد که که سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه بزا انگیززش درونزی و سزبک فرزنزد
پروری استبدادی با انگیزش بیرونی رابطه معناداری دارد .اگر شخصیت را به عنوان ترکیبیاز اعمزال،
افکار ،هیجانات و انگیزشهای فرد بدانیم ،مؤلفه های سازنده شخصیت ممکن است در افزراد متفزاوت
باشد .از سوی دیگر امکان دارد این مؤلفهها به طرق مختلفزی ترکیزب شزده باشزند بزه طزوری کزه
الگوهای شخصیتی متفاوتی را به وجود آورند .بسیاری از محققان معتقدند وجزود تفاوتهزای فزردی و
ویژگیهای شخصیتی متفاوت ،واکنش افراد را نسبت به موقعیتها و فشارزاها متمایز می گردانزد .در

1. Coplan, Hastings, Lag ace-Seguin, Moulton.
2. Authoritative
3. Authoritarian
4. Permissive
5. Mandala
6. Dyaz
7. Zigelman
8. Wolters
9. wong & vigil
10 .Coplan, Hastings, Lag ace-Seguin, Moulton.
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این میان یکی از این ویژگیهای شخصیتی که ارتباط نزدیکی با انگیزش تحصیلی دارد کمال

گرایی7

است (وینر و کارتن.)3173 ،3
کمال گرایی که با ویژگی هایی همچون تالش برای کامل و بی نقص بودن و تعیزین معیارهزای
بسیار عالی و افراطی در عملکرد همراه با گرایش به ارزیابی انتقادی رفتار مشخص میشود (استوبر و
یان  .)3171 ،9تقسیم بندی های متعددی از کمزال گرایزی در قالزب تزک بعزدی (برنزز )7311 ،دو
بعدی(همچاك ،)91 :7311 ،سه بعدی (هویت و فلت )7337 ،7337 ،ارائه شده اسزت .ایزن سزه بعزد
عبارتند از :کمالگرایی خود مدار( 5وضﻊ معیارهای بزاال و غیرواقﻊ گرایانه بزرای خزود) ،کمزال گرایزی
دیگر مدار( 4داشتن انتظزارات بزاال و غیرواقزﻊ بینانزه در بزاره ی دیگزران) و کمالگرایی جامعه

مدار9

(باور فرد مبنی بر این که دیگران از فرد ،انتظار کامل بودن دارند و او باید انتظزارات آنزان را بزرآورده
میسازد (هویت و فلت .)711 :7337 ،در مطالعه ای که بشزارت ،عزیززی و پورشزریفی()743 :3177
انجام دادند نتایج نشان داد که سبک فرزند پروری آمرانه پدر با کمال گرایی خودمدار ،دیگزر مزدار و
جامعه مدار فرزندان رابطه دارد .همچنین سبک اقتداری مادر ،کمال گرایی دیگر مدار فرزندان را پیش
بینی میکند .نتایج پژوهش میلر ،المبرت و اسپیرس و نومسیتر )3173( 1نشزان داد کزه بزین سزبک
فرزند پروری مستبدانه و کمال گرایی جامعه مدار ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش
های چان  ،سانا ،چان

و بادم ،)3111(1بنسن ،)3119(3شاوران ،کوپر و فزاربرن ،)3117(71و وینزر و

کارتون( ،)994 :3173استوبر و همکاران( ،)341 :3113گاردیو )494 :3173(77نشان داد که ابعاد کمال
گرایی دیگر مدار و خود مدار خود تعیین گری فرزندان را بزه طزور معنزاداری پزیش بینزی مزیکنزد.
همچنین نتایچ پژوهش وینر و کارتن ( )994 :3173نشان داد که کمال گرایی دیگر مدار و و جامعزه
مدار با انگیزش بیرونی رابطه معناداری دارد.

1. Perfectionism
2. Weiner & Carton
3. Sober.& Yang
4. Self-Oriented Perfectionism
5. Other-Oriented Perfectionism.
6. Socially Prescribed Perfectionism
7. Miller, Lambert, Spears & Neumunster
8. Chang ,Sana, Chang & Boded
9. Benson
10. Shoran, Cooper & Fairburn
11. Gaudreau
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هرچه زمان رو به جلو می رود ،روابط انسانی پیچیده تر شده و از سادگی بیرون مزیآیزد روابزط
اعضای خانواده ،معلم ،شاگرد ،همساالن ،در نتیجه اصول و قزوانین بزه کزار گرفتزه شزده در تربیزت
فرزندان توسط پدر و مادر به شیوه گذشته اثرگذار نبوده است و به همین علت در سال های اخیر تعداد
پژوهش های انجام گرفته در زمینه های تربیتی افزایش یافته است .ازآنجایی که تربیت فرزند انعکاس
نوع رابطه ای که والدین با فرزندانشان شکل می دهند می باشد ،شیوه فرزند پروری میتواند بهزیسزتی
روانی و اجتماعی نوجوانان را از طریق تاثیری که رابطه نوجوان و والد می گذارد تحت تأثیر قرار دهزد
(صمدی .)54 :7919 ،همچنین با توجه به نابهنجار بودن سازه کمال گرایی و رابطزه آن بزا گسزترده
وسیعی مشکالت رفتاری می توان به صورت کاربردی با آموزش های الزامی از به وجزود آمزدن ایزن
سازه مرضی تا حدودی پیشگیری کرد .همچنین دست اندرکاران تعلیم و تربیزت مزی تواننزد آگزاهی
والدین از این که چگونه کمال گرایی و سبک فرزندپروری آنها ممکن است بزر انگیززه فرزندانشزان
تأثیر بگذارد را افزایش دهند.
با توجه به مطالب فوق ،هدف این پژوهش تعیین رابطه بین ابعاد کمال گرایی و سبکهای فرزنزد
پروری والدین با انگیزش تحصیلی فرزندان و پیش بینی انگیزش تحصزیلی آنزان از روی متغیرهزای
مذکور است .در این پژوهش فرضیه های زیر مورد آزمون قرار خواهد گرفت:
 .7سبکهای فرزند پروری والدین میتوانند انگیزش تحصیلی فرزندان آنها را پیش بینی کند.

 .3ابعاد کمال گرایی والدین میتوانند انگیزش تحصیلی فرزندان آنها را پیش بینی کند.
روش شناسی

با توجه به ماهیت موضوع پژوهش ،روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعزه آمزاری
این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرسزتان دامغزان (بزه همزراه
والدین آنها) ( )N=7943بود که در سال  7935-7934مشغول به تحصیل بودند .در اینجا چون والدین
و فرزندان آنها هر دو باید در پژوهش شرکت داده شوند لذا نمونه گیری از میزان فرزنزدان صزززورت
میگیرد .هر دانش آموزی که انتخاب میشود والدینش نیز به عنوان نمونه انتخابی در تحقیق دخالت
داده خواهد شد .حجم نمونه در این پژوهش براساس جدول کرجسزی و مورگزان ( )7311تعزداد 911
نفر از دانش آموزان دختر و پسر(741دختر و 741پسر) بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشزه
ای چند مرحله ای انتخاب شدند در مرحله اول برای انتخاب نمونه ،پژوهشگر ابتدا تعداد  9دبیرسزتان
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را ( 9دبیرستان دخترانه و  9دبیرستان پسرانه) را به صورت تصادفی انتخاب نمزود سزپس در مرحلزه
دوم از  9دبیرستان پسرانه و دخترانه به طور مسزاوی از هزر دبیرسزتان ،سزه کزالس را بزه صزورت
تصادفی انتخاب کرد و در مرحله سوم از هر کالس  71دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شدند.
برای جمﻊ آوری اطالعات از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارتند از:
 -7پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والزدین :)PSQD( 7ایزززن پرسشزززنامه در سزال 7317
توسط دیانا بامریند طراحی شد و شامل  91عبارت است کزه سزه سزبک اسزتبدادی ،اقتدارگرایانزه و
سهلگیرانه را میسنجد .هر سؤال بر حسب یک مقیاس پنج درجه ای(کامال موافقم ،مزوافقم ،تقریبزا
مخالفم ،مخالفم ،کامال مخالفم) قابل پاسخگویی میباشد که گزینه های باال به ترتیب از صزفر تزا 5
نمره گذاری شده و با جمﻊ نمرات هر  71سؤال مختص به یکی از شیوه های فرزنزدپروری 9 ،نمزره
مجزا بدست میآید .پایایی سه خرده مقیاس به ترتیزب  1/19 ،1/11و  1/14بدسزت آمزد .همچنزین

ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 1/11بدست آمد.
 -3مقیاس کمال گرایی چند بعدی :)MPS( 3این مقیاس توسط هویت و فلت ( )7337ابداع شد
در ایران توسط بشارت ( )7917روی نمونه ایرانی هنجاریابی و اعتباریابی گشته اسزت .ایزن مقیزاس
یک آزمون  91سؤالی کمال گرایی خویشتن مدار ،کمال گرایی دیگرمدار و کمال گرایی جامعزه مزدار
را به ترتیب می سنجد .ده ماده هر یزک از سزه زیزر مقیزاس آزمزون مشخصزه هزای کمزالگرایزی
آزمودنیها را در مقیاس  4درجه ای لیکرت از نمره 7تا  4اندازه گیری میکنند .حداقل و حداکثر نمره
ی آزمودنی در زیر مقیاس های سه گانه ی آزمون به ترتیب 71و 41است .یعنی کسی که نمره  71را
بدست آورده است دارای کمترین میزان کمال گرایزی وکسزی کزه نمزره  41را کسزب نمزوده دارای
بیشترین میزان کمال گرایی در هر یک از سه بعد کمال گرایی میباشد .پایایی سه خرده مقیزاس بزه
ترتیب  1/14 ،1/11و 1/31بدست آمده است.همچنین در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 1/14
بدست آمد.
 -9پرسشنامه انگیزش تحصزیلی :)AMS( 9مقیزاس انگیززش تحصزیلی در سزال  7333توسزط
والراند به منظور تشخیص نوع انگیزش تحصیلی دانش آمزوزان از زبزان فرانسزه بزه زبزان انگلیسزی

)1. Parenting style and dimensions Questionnaire(PSQD
)2 .Multidimensional Perfectionism Scale(MPS
1. Academic Motivation Scale
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ترجمه شده است .مقیاس انگیزش تحصیلی براساس نظریه خودتعیین گزری دسزی و رایزان ()7314
طراحی شده و سه بعد اصلی اصلی انگیزش یعنی انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بزی انگیزگزی را
مورد بررسی قرار میدهد .این آزمون دارای  1زیر مقیاس است .که  9تای مزرتبط بزه بعزد انگیززش
درونی (دانستن ،حرکت در جهت پیشرفت و تجربه محرك) سه تا مربزوط بزه بعزد انگیززش بیرونزی
(همسان کردن ،درون فکنی و تنظیم بیرونی) و یک زیر مقیاس مربوط به بعزد بعدانگیزشزی اسزت.
این مقیاس دارای  31عبارت است و  5عبارت به هر زیر مقیاس اختصاص دارد .این آزمون یک ابززار
خود گزارشی است و آزمودنی باید در یزک مقیزاس لیکزرت  1درجزه ای از (اصزال= 7تزا کزامال=)1
مشخص سازد .والراند و همکاران( )7333ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس آزمون انگیزش تحصزیلی
را بین  1/19تا  1/19گززارش کزرده اسزت .همچنزین در پزژوهش حاضزر ضزریب آلفزای کرونبزاخ
1/13بدست آمد.
یافته ها

برای بررسی روابط سبکهای فرزند پروری والدین (با مولفه های سهل گیرانه ،استبدادی ،اقتدار
گرایانه) با انگیزش تحصیلی فرزندان بعد از ماتریس همبستگی از تحلیل رگرسیون استفاده شد که
نتایج آن در جداول شماره 7و  3آورده شده است.
جدول .7ماتریس همبستگی بین سبکهای فرند پروری والدین و خودتعیین گری فرزندان

سزززبکهای فرزنزززد خود تعیین گری
پروری
انگیزش تحصیلی
7
سهل گیرانه
1/13

استبدادی

*1/71

اقتدارگرایانه

**1/41

سهل گیرانه

استبدادی

اقتدارگرایانه

7
**1/31
1/74

7
*1/71

7
**P<1/14 * P< 1/17

چنانچه در جدول شماره  7مشاهده می کنیم دو متغیر سبک فرزند پروری استبدادی ()r=1/71
( )P<1/14و اقتدار گرایانه ( )P<1/17 ()r=1/41با انگیزش تحصیلی فرزندان همبستگی معنادار
دارند .همانطور که مشاهده میکنیم بیشترین همبستگی را سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه دارد.
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جدول .3مدل پیش بینی خودتعیین گری فرزندان براساس سبک های فرزندپروری والدین
سطح معنی داری
خطای استاندارد
R2
R
آماره F
 R2تعدیل
برآورد
شده

مدل
.7اقتدار
گرایانه

1/99

1/41

39/95

1/93

1/111

11/45

همانگونه در جدول شماره  3مشاهده میکنیزد تنهزا متغیزر سزبک فرزنزد پزروری اقتدارگرایانزه وارد
رگرسیون شده و به تنهایی  99درصد از واریانس خودتعیین گری فرزنزدان را تبیزین نمزوده اسزت .و
سبک های فرزند پروری سهل گیرانه و استبدادی شرط ورود به رگرسیون را پیدا نکرده اند.
جدول . 9ضرائب تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی خودتعیین گری فرزندان بر اساس سبکهای فرزند پروری والدین در
گام آخر
ضرایب استاندارد نشده
مدل
ثابت
اقتدار گرایانه

ضرایب استاندارد شده

B

خطای استاندارد

Beta

t

91/99

4/39

-

77/47

1/111

1/41

1/93

1/111

7/93

1/31

سطح معنی داری

همانطور که در جدول شماره  9مشاهده میکنیم از بین سبکهای فرزند پروری والدین تنها سبک
اقتدارگرایانه به شکل معنی داری انگیزش تحصیلی فرزندان را پیش بینی مینماید .در مدل نهایی
رگرسیون ،مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده  βبرای متغیر اقتدارگرایانه برابر با 1/41می باشد .با
توجه به مقدار آماره  tبدست آمده( )1/93که در سطزح آلفای  1/117معنی دار میباشد ،نتیجه
میگیریم که این متغیر بر انگیزش تحصیلی فرزندان موثر است.
برای بررسی روابط ابعاد کمال گرایی والدین (با مؤلفه های خویشتن مدار ،دیگر مدار ،جامعه مدار) با
انگیزش تحصیلی فرزندان بعد از ماتریس همبستگی از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در
جداول شماره 5و  4آورده شده است.
جدول .5ماتریس همبستگی بین ابعاد کمال گرایی والدین و خودتعیین گری فرزندان
ابعاد کمال گرایی

خود تعیین گری

خود تعیین گری

7

خویشتن مدار

*-1/31

دیگرمدار
جامعه مدار

**1/99
*1/37

خویشتن مدار

جامعه مدار

دیگر مدار

7
1/159

*1/71

7

**1/93

7

**P<1/14 *P< 1/17
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همانگونه که در جدول شماره  5مشاهده میشود .رابطه تمامی مولفه های کمال گرایی والدین
با انگیزش تحصیلی فرزندان معنادار است .بعد خویشتن مدار همبستگی منفی( )r=-1/31و بعد جامعه
مدار همبستگی مثبتی( (r=1/37با خود تعیین گری فرزندان دارد که در سطح  1/14معنادار هستند.
همچنین بعد دیگر مدار همبستگی مثبتی( (r= 1/99با خودتعیین گری فرزندان دارد که در سطح
 1/17معنادار است.
جدول .4مدل پیش بینی خودتعیین گری فرزندان براساس ابعاد کمال گرایی والدین
مدل
 .7دیگر مدار
 .3خود مدار

R

R2

 R2تعدیل شده

1/99
1/93

1/77
1/79

1/71
1/75

خطای استاندارد
برآورد
31/13
31/77

آماره F
79/37
73/34

سطح معنی
داری
1/111
1/111

همانگونه در جدول شماره  4مشاهده میشود در گام اول متغیر دیگر مدار از ابعاد کمال گرایی
والدین به عنوان اولین متغیر پیش بین وارد رگرسیون شده و به تنهایی  77درصد از واریانس انگیزش
تحصیلی فرزندان را تبیین نموده است .درگام دوم بعد خود مدار به عنوان دومین متغیر وارد رگرسیون
شده است و هر دو بعد (دیگر مدار و خود مدار ) با هم توانسته اند79درصد از واریانس انگیزش
تحصیلی فرزندان تبیین کند.
جدول .9ضرائب تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی خودتعیین گری فرزندان بر اساس ابعاد کمال گرایی والدین

B
.7ثابت
.3دیگر مدار
ثابت
دیگر مدار
خود مدار

45/91
7/93
11/99
7/91
-7/97

خطای استاندارد
77/99
1/93
79/91
1/91
1/57

Beta

t

1/99
1/71
1/99
-1/33

5/91
5/77
5/94
-3/14

سطح معنی داری
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

بر اساس مندرجات جدول شماره  ،9از بین ابعاد کمال گرایی ،ابعاد دیگر مدار و خودمدار به شکل
معنی داری انگیزش تحصیلی فرزندان را پیش بینی مینماید .در مدل نهایی ،مقدار ضریب رگرسیونی
استاندارد شده  βبرای بعد دیگر مدار برابر با  1/95میباشد و برای بعد خودمدار برابر با ، -1/33که با
افزایش یک انحراف استاندارد در بعد خود مززدار ،انگیزش تحصیلی فرزنزدان به میزان 1/33کاهزش
مییابد ،میباشد .با توجه به مقدار آماره های  5/94)tو  )-3/14بدست آمده برای هر یک از متغیرها
که در سطح آلفای  1/17معنی دار میباشد ،نتیجه میگیریم که ایزن دو بعزد بزر انگیززش تحصزیلی
فرزندان موثر هستند.
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بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ابعاد کمال گرایی و سبکهای فرزنزد پزروری والزدین بزا
انگیزش تحصیلی فرزندان انجام شد .بنا به یافته های بدست آمده نتایج نشان داد که از بزین مولفزه
های سبکهای فرزند پروری تنها سبک اقتدار گرایانه به طور معنی داری انگیزش تحصیلی فرزندان را
پیش بینی میکند نتزایج تحقیزق حاضر با پژوهش های واحدی و همکزاران(  ،)774 :7911صزمدی
( ،)54 :7919زیگل من ( ،)99 :7333ولترز ( ،)93 :7331ونزز

ویجززی( )3173کززوپلن و همکززاران

( )37 :3113همخوانی دارد .این نتایج را میتوان این گونه تبیزین کزرد کزه والزدین مقتزدر فرصزت
خودگردانی و استقالل را در کودك فراهم مزیکننزد و رفتارهزای خزودگردانی و اسزتقالل کزودك را
تشویق می کنند .این والدین گرمی و عطوفت ،ثبات و استحکام و اجازه دادن به خودگردانی روانزی در
روابط خود با فرزندان خود را نشان میدهند(اسزتینبرگ .)3117 ،7کزه ایزن عوامزل مزیتوانزد باعز
خودمختاری ،شایستگی و خودتعیین گری در فرزندانشان شود.
استزززززرایت و نیتززززل )597 :3117( 3به این نتیجه رسیدند که تعامالت و آموزشهای والدین،
نقش مهمی در پیش بینی یادگیری خودمختززاری کودکزززان دارد .آمزززوزشهزززای فراشزززناختی و
راهبردی والدین و الگویابی آنها به کودکان کمک میکند تا دانش فراشناختی و فعالیتهای فراشناختی
(برنامهریزی ،نظارت و ارزشزیابی) را فرا گیرنززد و در نتیجززه مهارتهزای خود تنظیمی خزود را بهبود
بخشند که این بهبود منجر به افزایش خودمختاری در کودکزان مزیشزود .در واقﻊ میتززوان گفززت
محزیطهزای دارای ادراك پززذیرش ،درگیززری وحمایت از خودمختاری ،با راهبردهای خود تنظیمی
همخززززوانی بیشتری دارند .با توجه به نقش و اهمیت ادراکات محیطی خانوادگی (مخصوصاً ادراکات
معطوف به مادر) آموزش داده شود کزه بزه جزای مهزار فرزندان ،خود کنترلی آنها را تشویق کنند ،از
خود پیروی آنها حمایززت و از پززذیرش بز زه عنززوان یکز زی از مهمترین ابزارها برای گسترش خود
تنظیمی و توسعه باورهای انگیزشی فرزندان استفاده نمایز زد .تقریبز زاً تمام تحقیقات قبلی مززرتبط بززا
موضززوع پززژوهش بر این امر تأکید مینمایززندکززه شیوههای فرزند پروری از جمله مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر احسزززاس کفایزززت و خزززود بزززاوری کودکزززان است .بنابراین شیوههای فرزند پروری

1. Steinberg
2. Straight & NE Itzel
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میتواند یکی از عوامل مؤثر بر فرایندهای خزززود تنظیمزززی و خودمختززاری بزززوده و نیز بر موفقیت
تحصیلی مؤثر باشد.
همچنین طبق نتا یج بدست آمده از بین ابعاد کمال گرایی ،ابعاد دیگر مدار و خودمزدار بزه شزکل
معنی داری انگیزش تحصیلی فرزندان را پیش بینی مینماید .این نتایج بزا پزژوهش هزای چانز

و

همکززززاران( ،)111 :3111بنسززززن(  ،)13 :3119شززززافران و همکززززاران( ،)399 :3117ورنززززر و
گادریو ،)3171(،7وینزر و کزارتون( ،)994 :3173گزاردیو ( )494 :3173همخزوانی دارد .ایزن یافتزه را
میتوان این گونه تبیین کرد که کمال گرایی خودمدار به طور خاص دارای فوایزدی از جملزه تعیزین
هدف ،تالش برای موفقیت و منظم بودن می باشد که این موارد خود با پیامزدهای تحصزیلی مثبزت
مرتبط است .کمال گرایی مربوط به استانداردهای فردی شامل به کارگرفتن معیارهای فردی و تالش
فرد برای کامل بودن است .این بعد با ویژگیها ،فرایندها و پیامزدهای مثبزت ماننزد تحمزل ،عاطفزه
مثبت و بهبود عملکرد تحصیلی مرتبط است (استوبر و یان  .)3171 ،از نظر نیومسزتر )3115(3افزراد
کمال گرای خودمدار برای خودشان استانداردهای شخصی باال درنظر می گیرند و عملکردشزان را بزا
توجه به این استانداردها ارزیابی می کنند .کمال گرایی خودمزدار عملکزرد در مدرسزه و نمزره هزای
تحصیلی را پیش بینی می کند و با مشخصه های مثبت تالش و رقابت برای پیشرفت ،عزت نفس و
خود شکوفایی هم مرتبط است (به نقل از هاشمی و لطیفیان .)79 :7911 ،و می تواند منجر به ایجزاد
احساسات مثبت مانند بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی شود (چاپان.)7991 :3171 ،9
کمال گرایی خودمدار ،با سازگاری شخصی بیشتر مرتبط است و میتواند پیامدهای مثبت تری به
همراه داشته باشد (استوبر و فییست و هاوارد .)3113 ،5همچنین میتوان گفت که افراد دارای کمزال
گرایی خود مدار در انجام تکالیف خود به شدت برانگیخته و بلند همت هستند و کارهای خود را خیلی
با دقت و جزئیات انجام میدهند .چنین افرادی دارای منبﻊ کنترل درونی هستند و تحت شرایط معین
دارای پتانسیل خاصی در دستیابی به موفقیت می باشند .به عالوه منابﻊ انگیزشی افراد دارای این نوع
کمالگرایی درونی است و به موقعیتهایی که مستلزم موفقیت است گزرایش داشزته و از آنهزا اجتنزاب
نمی کنند .رابطه مثبت کمالگرایی خودمدار با پیشرفت و تبزﻊ آن خودمختزاری را مزی تزوان اینگونزه

3. Varner & Guardian
1. Neumeister
2. Copan
3. Sober, Feast, Hayward
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توضیح داد که کمال گرایزی خودمزدار حزاکی از کنتزرل شخصزی ،بزا تزدبیر بزودن ،عززت نفزس و
راهبردهای یادگیری سازگارانه است(اوکونور و اوکونور .)994 :3173 ،7لذا این عوامل نقش مهمزی در
پیشرفت فرد دارند .همچنین می توان گفت که دانش آموزان زمانی بهتر یاد مزی گیرنزد کزه درگیزر
تکالیفی شوند که به طور شخصی برای آنها معنادار است به عبارتی دارای انگیزه درونی باشند .در کل
می توان این گونه بیان کرد افراد کمال گرای خودمدار با ویژگی های از قبیل تعیزین هزدف ،تزالش
برای موفقیت و منظم بودن میباشند که این عوامل میتواند باع پیشرفت تحصیلی ،عززت نفزس،
خودشکوفایی ،بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی افراد و انگیزه درونی ،خودمختاری و شایسزتگی در
افراد شود.
همکاری پایین والدین گروه نمونه در تکمیل پرسشزنامهها و تحویزل آن ،همگزن نبزودن دانزش
آموزان از نظر سن و رشته تحصیلی ،ساختار خانواده که همگی به عنوان متغیرهزای کنتزززرل نشزده
می توانند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهند و استفاده از روشزهای خزود گززارش دهزی در جمزﻊ
آوری دادهها از طریق پرسشنامه ،و همچنین از انجا که در پژوهش حاضر از روش همبستگی استفاده
شده است ،روابط بدست آمده صرفاً روابط پیش بین یا همزمانی هستند و از آنها نمی توان اسزتنباط
علی به عمل آورد ،و عدم تعمیم نتایج به دانشجویان از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر به حسزاب
می آید .با توجه به تحقیقات زیاد انجام گرفته ،بهترین روش برای تربیت فرزندان روش اقتدار گرایانزه
است .بنابراین پیشنهاد میشود والدین با آگاهی و علم به مسائل تربیتی این شیوه مناسزب تربیتزی را
برای فرزندن خود انتخاب نمایند .والدین و معلمان با به کزارگیری عزواملی ماننزد داشزتن انتظزارات
منطقی و معقول از فرزندان ،تشویق کالمی ،سپردن مسئولیت به فرزندان ،برقرارکزردن ارتبزاط بزین
مطالب درسی با واقعیات زندگی ،توجه به عالیق و نیازهای کودك ،تشویق کودکان به خزودگردانی و
استقالل ،برقراری روابط گرم و صمیمانه با فرزندان در محیط خانه و مدرسه و تاکید کمتر به پاداشزها
و تنبیه های بیرونی میتوانند به افزایش انگیزه درونی و کاهش بزی انگیزگزی مخصوصزا در پسزران
کمک کند .همچنین مشاوران مدرسه از طریق فعالیتهایی مانند برگزاری کارگاههای آموزشی و تهیزه
بسته های آموزشی در زمینه کمال گرایی اطالعات و آگاهی های الزم را در این خصوص بزه دانزش
آموزان و والدین آنها ارائه دهند تا این افراد بتوانند برای اصالح دیدگاههای خود گام بردارند پیشزنهاد
میشود در پژوهش های آینده تفاوت ابعاد کمال گرایی و سبکهای فرزند پروری در زنان و مردان و
4. O’Connor & O’Connor
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همچنین رابطه ابعاد کمال گرایی و سبکهای فرزند پروری والدین با انگیزشی تحصیلی فرزندانشنان
در دانشجویان دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد .نتایج پژوهش حاضزر مزیتوانزد ،بزرای سزازمانهزا و
موسسات مختلفی از جمله :سازمان آموزشو پزرورش ،دانشزگاههزا ،موسسزات درمزانی ،کلینیکهزای
روانپزشکی و روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد.
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