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چکیده
ارزشی و خود–نظم بخشی تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی بکا تلیکب بکر رویلکرد

اجتماعی-فرهنگی بود .بب این منظور با استفاده از نمونب گیری خوشبای چهکار مدرسکب بکب
صورت تصادفی انتخاب شدند .پدران و مادران پرسشنامب سبلهای فرزند پکروری بامرینکد
را تلمی نمودند 06.خانواده مقتدر 85 ،خانواده مسکتبد و  83خکانواده سکه گیکر انتخکاب
شدند .فرزندان خانوادههای فوق کب در سال تحصیلی 50-06در دوره تحصکیلی راهنمکایی
مشغول بب تحصی بودند پرسشنامبهای زمینب ارزشکهای شکوارت و خکود –نظکم بخشکی

بوفارد را تلمی نمودند .نتایج پژوهش با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیک
واریانس چند متغیره مورد تج یب و تحلی قرار گرفت .میان سبک فرزند پکروری پکدران و
مادران در خانوادههای مقتدر در مقایسب با دو سبک دیگر ،همبستگی معنکادار بکاتتری بکب

دست آمد (  .)P<6/ 665 ،r=6/85نتکایج تحلیک واریکانس چنکد متغیکره نشکان داد ککب

فرزندان خانوادههای مقتدر نسبت بب دو گروه دیگر نمرهای بکاتتر در ارزشکهای محافظکب-

کاری ،از خود گذشتگی و خود-نظکم بخشکیِ تحصکیلی کسک

کردنکد ( .) P<6/000بکر

اساس نظریب ویگوتسلی کودک با هملاری والدین و از راه زبان ،شکناخت و ابک ار ،تفلکر
درباره ارزشها را از فرهنگ دریافت و درونی میکند .البتب فرزندان در پکذیر

ارزشکها و

هنجارهای اجتماعی نی یک فرآیند میان -فکردی بکب درون -فکردی را مکیگذراننکد ،یعنکی
ارزشهای والدین را درونی میکنند و برای راهنمایی رفتارهای خود از آنها بهره می گیرند.

والدین مقتدر با بب کارگیری قواعد و انتظارات معقول دگر-نظم بخشی مناسبی فراهم مکی-

آورند ،سپس فرزندان با بهرهمندی از گفتار خصوصی دستورالعملهای والکدین را بکب خکود
آموز می دهند و در نهایت گفتار درونی بب خود-نظم بخشی فرزندان آنها کمک میکند.

کلید واژگان :اجتماعی شدن ،ارزشها ،خود-نظم بخشی تحصیلی ،درونیسازی ،نظریب اجتمکاعی –
فرهنگی ،سبک فرزندپروری
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مقدمه
اصطالح "اجتماعی شدن" بب فرآیندهایی اشاره دارد کب از طریق آنها فکرد بکیتجربکب مهارتهکا،
5

الگوهای رفتاری ،ارزشها و انگی ههای مورد نیاز را فرا مکی گیکرد تکا در فرهنگکی ککب در آن رشکد
میکند عمللردی شایستب داشتب باشد (مکککوبی . )9662،9بکب باورگروسکک و دیویکدف)9662( 3
اجتماعی شدن خیابانی یک طرفب نیست بللب اعضای جدید گروه اجتماعی نی در فرآیند اجتمکاعی
عالوه بر این اعضای جدید نی مملن است تال

کنند تا اعضای ب رگسال را بکب سکوی اجتمکاعی

شدن سوقدهند .این امر نقش عاملیت 1در اجتماعی شدن را روشن میکند کب مورد تاکیکد نظریکب-
های معاصر است .اینلب میگوییم کودکان دارای عاملیت هستند بب این معنی است کب آنهکا شکرکتی
فعککال در اجتمککاعی شککدن خککود دارنککد و بککب سککادگی از ب رگسککاتن شککل و قال ک

نمککیگیرنککد

(کوارا. )9660،8
از نظر گروسک ( )9669اجتماعی شدن بب رشد خود-نظم بخشی 0هیجان ،تفلر و رفتکار مکی-
انجامد ،پیروی از معیارهای فرهنگکی ،گرایشکها و ارزشکهای مطلکوب جامعکب را فکراهم و موجک
اکتساب مهارتهای نقشپذیری ،راهبردهای ح تعارض و توجب بکب روابکم مکیشکود .مککککوبی
( )9662درونیسازی 2و نقش آن در گستر

خود-نظم بخشی را موضوع اصلی مورد مطالعکب در

اجتماعی شدن میداند .در درونی سازی بب عنوان یلی از اهداف اجتماعی شدن ،ارزشها و معیارها
بب گونبای درونی میشوند کب اعضای یک گروه بر اساس این ارزشها بب صورت ارادی عمک مکی-
کنند ،نب ازترس نتایج خارجی یا امید بب پادا (گروسک و دیویدف.)9662،
در مقالب حاضر دو بخش از این اهداف بررسی میشود :ارزشها و خود-نظم بخشکی تحصکیلی.
مطالعککب شککل گیککری ارزشککها در نوجوانککان و همگنککین چگککونگی رشککد خککود-نظککم بخشککی از
آسی پذیریهای نوجوانان پیشگیری میکند .نارسایی در خود-نظم بخشی را بب مثابب هسکتب مشکترک
جر  ،بارداری نوجوانان ،اعتیاد بب مصرف مواد مخدر و الل  ،بیماریهای مقاربتی ،شلست تحصیلی،
قمار و خشونت خانوادگی در میان مشلالت اجتماعی قلمداد میکنند کب حول عد توانایی ظاهری
1. Socialization
2. Maccoby
3. Grusec & Davidov
4. Agency
5. Covara
6. Self-regulation
7. Internalization
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شدن فعال هستند و در پذیر

مطالبی کب اعضای باسابقبتر گروه بب آنها ارائب میکنند انتخابگرند.
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افراد در نظم و کنترل خود دور می زند (بامیستر و هیترتون .)5000،5در متون اسالمی نقش فطکرت
و طبیعت آدمی در رشد ،رشد از طریق تعلیم و تربیت بب وسیلب والدین و مربیان و از همب مهمتر با
اراده شخصی و اصالح خویشتن از اهمیت برخوردار است (لطف آبادی.)5358 ،
یلی از نظریبهای معاصر در حوزه ارزشها ،نظریب شوارت  )5009 ( 9است .بنابر نظریب شکوارت ،
ابعاد ارزشی در مجموع ،دو محور دو قطبی را تشلی میدهند :نخست آمادگی برای تغییر 3در برابر
تغییر ،شام ارزشهای خود رهبری ،2برانگیختگی 5و لذت طلبی 0است؛ ارزشکهای قکدرتگرایکی،56
پیشرفت55و لذت طلبی بیان کننده بعد تقویت خود هستند؛ ارزشهای سنت گرایکی ،59همنکوایی 53و
امنیت51بیانگر بعد محافظبکاری و ارزشهای جهان گرایی 58و خیرخواهی 50نشکان دهنکده توجکب بکب
خود هستند (شوارت  .)5009،پژوهش حاضر اثرات فرزند پروری بر رشد ارزشهای محافظبککاری و
توجب بب غیر خود را در نظریب شوارت ( )5009ککب محکور توجکب آنهکا در نظکر گکرفتن دیگکران و
پذیر

هنجارهای اجتماعی است بررسی میکند (مارتین و گارسیا .)9665 ، 52بر اساس یافتبهای

شوارت و باردی ( )9665سب ارز

خیرخواهی ،جهانی بودن و خود رهبری در فرهنگهای مختلکف

بب طور قویتر مورد انتخاب قرار میگیرند و تمایلی عمکومی بکرای مطلکوب شکمردن ایکن ارزشکها
وجود دارد .آنها این ارزشها را ارزشهای همگانی و فرهنگی نامیدهانکد ککب مطکابق بکا نظریکب م لکو
نیازهای اساسی بشر را برآورده میسازند .هماهنگ با نظریب م لو این ارزشکهای خکود شکلوفایی در
رأس هر نیازها قرار دارند (بب نق از کاظمی.)5358،

1 . Baumister & Heatherton
2. Schwartz
3. Openness to change
4. Conservation
5. Self-transcendence
6. Self-enhancement
7. Self-direction
8. Stimulation
9. Hedonism
10. Power
11. Achievement
12. Tradition
13. Conformity
14. Security
15. Universalism
16. Benevolence
17. Martinez &Garcia
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خانواده نخستین بافت مؤثر و فراگیر بکرای اجتمکاعی شکدن اسکت (گروسکک9669،؛ اسکمتانا،5
9655؛ استاین بکر

و سکیلک9669،9؛ گروسکک و دیویکدف .)9662،در سکازماندهی سکب بخشکی

فرهنگ ،والدین و کودکان ،والدین پلی میان روشهای فرهنگی و عقاید موجکود در مکورد زنکدگی و
یادگیری روزمره کودکان هستند .گفتب می شود کب تنها دو نکوع اطالعکات وجکود دارد ککب بایکد بکب
نسلهای بعد انتقال یابد؛ اطالعات ژنتیلی و اطالعات فرهنگی و والدین مسیر معمکول و نهکایی هکر
بر اجتماعی شدن فرزندان بررسی شده است :یلکی از رویلکرد سکنخ شناسکی 1اسکتفاده مکیکنکد و
سبلهای فرزند پروری را مورد مطالعب قرار میدهد ،دیگری رویلرد تعام اجتماعی را بب کار مکی-
برد و بر ماهیت تعامالت درونی میان والد وکودک میپردازد (پارک و بِریی .)9660 ،8
سنخشناسی کب بامریند )5025( 0ارائب کرده بانفوذترین و گستردهترین طرح مورد استفاده برای
توصیف سبلهای فرزندپروری است .بر اساس سنخ شناسی بامریند ،فرزند پروری بر اساس دو بعد
جداگانب انجا میپذیرد :توقع 2و گرمی .5ترکی

گوناگون دو بعد توقع (شام معیارهای بات،

ال امات بلوغ و کمال و کنترل) و گرمی (مستل

محبت ،پذیر  ،حمایت و حساسیت والدین)،

چهار شیوه فرزند پروری را بب وجود میآورند کب پژوهش بامریند در مرحلب اول بر سب شیوه آن
متمرک شده است :مقتدرانب ، 0مستبدانب ،56سه گیرانب .55بامریند در کار بعدی خود کب با هملاری
مککوبی و مارتین )5053(59انجا داده سبک غاف

53

را از سبک سه گیر جدا نموده است .در

نتیجب والدین غاف نی بب این گروه اضافب گردیده اند (بب نق از اسمتانا.)9655،
در فرزند پروری مقتدرانب والدین توقعات باتیی از فرزندان دارند ،استقالل و اتلا بب نفس را
تشویق و بب طور مستمر پاسخگو هستند .در این سبک ماهیت دو سویب تعام والد – کودک و بب
رسمیت شناختن عاملیت کودک ویژگی اساسی فرآیند فرزند پروری است .این والدین نوجوان

1. Smetana
2. Steinberg & Silk
3. Bornstein
4 . Typology
5. Parke & Buriel
6 . Baumrind
7. Demandingness
8. Warmth
9. Authoritative
10. Authoritarian
11. Indulgent
12. Martin
13. Uninvolved
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خود را تشویق میکنند کب استقالل داشتب باشد در حالیکب برای اعمال او محدودیتها و کنترلهایی
وضع میکنند (کوپلو .)9662،5والدین مستبد صمیمیت کمتر اما کنترل خیلی بیشتری را اعمال می-
کنند .آنها در مورد قواعد ،مقررات و معیارهای خانواده وارد صحبت با نوجوان خود نمیشوند
(کوپلو .)9662،از نظرگرولنیک و رایان )5050(9والدین مستبد سعی میکنند رفتارها و نگرشهای
فرزندان خود را بر اساس مجموعبای خاص از معیارهای دشوار شل داده،کنترل و ارزیابی کنند و
در فرزند پروری سه گیرانب والدین خیلی گر هستند اما توقعی ندارند .آنها بخشنده و
منفع هستند و معتقدند کب برای اثبات عالقب بب فرزندان باید آنگب میخواهند بب نوجوانان داده
شود (کوپلو .)9662،والدین سه گیر هر چند استقالل را تشویق میکنند اما کمتر بب هدایت
کودک میپردازند و کمتر در مقاب بدرفتاری فرزندان خود واکنش نشان میدهند (پاتوک -بلا و
هملاران9665، 3؛ بب نق از آبار 1و هملاران .)9660 ،در فرزندپروری بی اعتنا یا غاف پدران و
مادران گرمی و توجب کمی بب کودک خود دارند و یا خیلی کم فرزندان را حمایت و راهنمایی می-
کنند و گاهی اصالً آنها را راهنمایی نمیکنند (آبار و هملاران.)9660 ،
"فرزند پروری مقتدرانب ن دیکترین الگوی فرزندپروری بب دستورات تربیتی اسال است"
(بی ریا و هملاران .)528: 5328،پژوهشهای مستمر نشان میدهند کب سبک مقتدرانب در مقایسب با
سبلهای مستبدانب ،سه گیرانب و بی اعتنا با دامنبای گسترده از دستاوردها در نوجوانان همراه است.
سبک مقتدرانب قویاً با پیشرفت تحصیلی (استاین بر

و سیلک ،)9669،خود-نظم بخشی تحصیلی

باتتر (کلر 8و هملاران ،)9661،رشد مثبت اجتماعی-روانی (برجعلی ،)5325،ع ت نفس باتتر
(حسینیان و هملاران5352 ،؛ استاین بر

و سیلک9669،؛ کوپر اسمیت50020،؛ باربر5006،2؛

چادویک 5و اورتر5009 ،0؛ فلسون و زیلینسلی5050،56؛ بب نق از مارتین

و گارسیا،)9665،

درونیسازی ارزشهای دینی (گین بر 5009،55؛ بب نق از آبار و هملاران ،)9660 ،کفایت باتتر،

1. Kopko
2. Grolnick & Ryan
3. Pattock-Beckham et al.
4. Abar
5 . Keller
6. Coopersmith
7. Barber
8. Chadwick
9. Oerter
10 . Felson & Zielinsky
11. Ginzberg
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استقالل ،رشد اخالقی باتتر ،اضطراب و افسردگی کمتر و توانایی روانی باتتر (بامریند5005،؛
مککوبی و مارتین 5053؛ استاین بر 9665،؛ استاینبر

و موریس9665 ،5؛ بب نق از استاینبر
9

و سیلک ،)9669،شایستگی بیشتر اجتماعی و شناختی (پرات و هملاران5055،؛ بب نق

از

موسوی )5320،همراه است.
گککروه سککنی مککورد مطالعککب در پککژوهش حاضککر دوره نوجککوانی اسککت .از نظککر کککانگر و
لطف آبادی .)5358،سالهای نوجوانی برای والدین و نوجوانان دورهای پر فشکار اسکت .تحقیقکات
نشان میدهند کب نوجوانان می ان باتیی از سازگاری رشدی مانند تغییرات زیستی ،شناختی ،عاطفی
و تغییرات اجتماعی را تحم میکنند تکا در مسکیر ب رگسکالی قکرار گیرنکد (کوپلکو .)9662،رشکد
شناختی در طول دوره نوجوانی بب تغییر در نحوه تصمیمگیری در خانواده نیکاز دارد بکب ویکژه درک
نوجوان نسبت بب درونی بودن قراردادها و معیارهای اخالقی سکب
مقررات از پیش وضع شده والدین اعتراض کند (استاینبر

مکیشکود ککب وی بکب قواعکد و

و سیلک.)9669،

درونیسازی ارزشهای اجتماعی و رشد خود-نظم بخشی کودکان و نوجوانان از اهداف مهکم
والدین در اجتماعی سازی بب شمار مکیآینکد (کوچانسکلا 1و هملکاران9663،؛ ه ارد،کریستنسکن و
مککارگولین5053 ،8؛ گروسککک و گودنککاو5001،0؛ بککب نقکک از مککارتین و گارسککیا9665،؛ آبککار و
هملاران ،)9660،ولی این متغیرها در حوزه فرزند پروری کمتر مورد توجب قرار گرفتکبانکد .بکا ایکن
حال شماری از نویسندگان بر اهمیت سبلهای فرزند پروری در درونی سکازی ارزشکهای فرزنکدان
تاکید کرده اند (گروسک ،گودناو و کوک ینسلی9666 2،؛ بب نق از مارتین و گارسیا  .)9665،البتکب
روانشناسان توجهی ویژه بب درونیسازی ارزشکها بکب ویکژه رفتارهکای جامعکب پسکند 5و معیارهکای
اخالقی نشان دادهاند (گروسک و گودناو5001 ،؛ بب نق از مارتین و گارسیا  .)9665،اکثر مطالعکات
انجا شده روی سبک فرزند پروری و تاثیر آن بر نظا ارزشی و خود-نظم بخشی اغل

برگرفتب از

فرهنگهای غربی است .در حال حاضکر بکا تکراکم پژوهشکهای میکان -فرهنگکی آشکلار گشکتب ککب
تعمیمهایی کب از یک فرهنگ بب بافتهای فرهنگی دیگر صورت میپذیرد ،مملن است معتبکر نباشکد
1. Morris
2. Pratt
3. Conger & Peterson
4. Kochanska
5. Hazzard , Christensen & Margolin
6. Goodnow
7 .Kuczynski
8. Prosocial behavior
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(نافو ،شوارت شالو و شانفال  ،)9660،5و حتی در یک بافت فرهنگی یا ملی نی بکب دلیک تفکاوت
در طبقات اجتماعی ،تعمیم یافتبهای پژوهشی صحیح نباشد (گوین9665 ،؛ هوف96699،؛ بب نق از
پارک و بِریی  .)9660،از نظر پیترسون ،ونتورث 3و اسمیرلِس )5002(1شواهد کمی دربکاره اثکرات
فرزند پروری و همگنین اندازه و کیفیت توافق والدین و فرزنکدان در فرهنکگهکای غیکر غربکی در
زمینب ارزشها وجود دارد .برای نمونب لئونگ ،تئو و ت  )5005( 8در پکژوهش خکود بکب ایکن نتیجکب
استرالیا اف ایش میدهد در حالی کب فرزند پروری استبدادی ایکن پیامکد را نکدارد و خکالف آن در
فرهنگ هنگ کنکگ صکحیح اسکت .بکب طکور کلکی درجکب اثکر بخشکی و ضکربب زننکدگی سکبلهای
فرزندپروری و شدت آن از یک فرهنگ بب فرهنگ دیگر مملن است متفاوت باشد (بب نق از نکافو
و هملاران .)9660،با توجب بب تناقضات موجود در یافتبهای پژوهشی در زمینب متغیرهکای پکژوهش
و پذیر

این واقعیت کب سبک فرزند پروری والدین و رشد فرزندان تحت تاثیر فرهنگی است ککب

در آن زندگی میکنند ،لذا باید در تعمیم بخشیدن نتایج پژوهشهایی کب در کشورهای غربی صورت
گرفتباند در کشورمان با احتیاط عم کنیم .همگنین پژوهشهای صورت گرفتب در کشکور در حکوزه
خود-نظم بخشی با توجب بب رویلرد یادگیری مشاهدهای باندورا انجا شده اسکت ،پکس ضکرورت
ایجاب میکند کب با رویلرد اجتماعی-فرهنگی نی فرزند پروری و نقش آن درشل گیری ارزشکها
و خود-نظم بخشی فرزندان مورد بررسی قرار گیرد.
پژوهش در حوزه اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان از سوی والدین ،کانون توجب نظریبهای
رفتارگرایی ،روان تحلیلی و یادگیری اجتماعی و در نهایت تحت تأثیر دیدگاه ویگوتسلی روس
است کب بب والدین نقش معلمی میدهد (مککوبی5009 ،؛ بب نق از وانگ و هملاران.)5000،0
نظریب ویگوتسلی را نظریب اجتماعی -فرهنگی 2مینامند .او میان دو سطح فعالیت روانی ،تمی قائ
شده است  :سطح طبیعی کب ناشی از تلام زیستی جانوران است و مجموعبای از تواناییهای
مادرزادی مانند توجب ،ادراک و حافظب را شام میشود و سطح فرهنگی یا کارکردهای عالی ذهنی

5

مانند تفلر ،استدتل ،یادآوری ،رشد اجتماعی ،اراده ،ارزشهای اجتماعی -اخالقی و
1 Knafo, Schwartz Shalom & Schonpflug
2. Hoof
3. Wenthworth
4. Smirles
5. Leung, Lau & Lam
6. Wang et al.
7. Socio-Cultural Theory
8. Higher mental functions
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خود-نظم بخشی ،کب تواناییهای پیگیدهتری هستند و در نتیجب آنها تعام ب رگساتن با کودک شل
میگیرد و سب

رشد تاریخی فرد و جامعب میشود (تاپان.)9665 ،5
9

اساسیترین مفهو در نظریب اجتماعی -فرهنگی این است کب ذهن انسان واسطبمند عمک مکی
کند .ویگوتسلی استدتل میکند کب انسان مستقیماً بب دنیای فی یلی تلیب نمیکند ،بللب بر اب ارها
و فعالیتهایی تلیب میکند کب بب ما اجازه میدهند تا جهان را تغییر دهکیم .مکا همگنکین از اب ارهکای
کنیم تا ماهیت این روابم را تغییر دهیم .اب ارهای فی یلی و اب ارهای سمبولیک (یکا روان شکناختی)
مصنوعاتی هستندکب از راه فرهنگهای انسانی خلق شدهاند و بیشتر اوقات در دسترس انسکانها قکرار
دارند .نظامهای ریاضی ،موسیقی ،هنر ،و باتتر از همب زبان ،از جملب این اب ارها هستند (تنتولکف،8
" .)9665زبان در نظریب شناختی-اجتماعی ویگوتسلی ،نقشی ویژه ایفا میکند" (کوزولین5309 0،
 .)53:از نظر وی کودکان ملالمب میان -فردی با والدین را درونی میکنند و بکب یکک گفتکار درونکی
انتقال میدهند کب بب من لة بخشی از کارکرد خود-نظکم بخشکی ککودک بکرای راهنمکایی رفتارهکای
خود

میشود (بازلی5003،2؛ بب نق از موسوی.)5320،
"در نظر ویگوتسلی عنصر اساسی در شل گیری کارکردهای عالی ذهنی فرآیند درونی سکازی

است .چی ی کب ابتدا بب مثابب واسطب نشانبای خارجی یا ارتباط میان -فردی ظاهر میشود ،بعکد بکب
فرآیند روان شناختی درونی تبدی میشکود"( ککوزولین .)581 :5309،رشکد خکود-نظکم بخشکی و
ارزشها نی بر اساس نیروهای اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی پیش مکیرود ،زیکرا کارکردهکای میکان-
فردی مختلف کب فرآیندهای درون فردی ککارکرد اجتمکاعی و اخالقکی را مکیسکازند بکب واسکطب
کلمات ،زبان و اشلال گوناگون گفتگو شل می گیرند (تاپان.)9665 ،
مید )5031( 5رفتارگرای اجتماعی یلی از نویسندگانی است کب نگرشهای او درباره ماهیت
اجتماعی رفتار و ماهیت دوگانب آن بب من لة فعالیت ذهنی و عم خارجی ،نقش زبان در درونی-
سازی و نظم بندی رفتار ن دیکترین نظر بب نظر ویگوتسلی است (کوزولین .)5309،او عنوان می-
کند کب شروع خودآگاهی با تال

کودک برای قد گذاشتن بب بیرون از خود

و با تقلید وی از
1. Tappan
2. Mediated
3. Symbolic tools
4. Signs
5. Lantolf
6. Kozulin
7. Buzzli
8. Mead, G.H.
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دیگران و رسیدن بب پختگی 5آغاز میگردد .کودک بب تدریج از طریق شرکت در بازیهای قاعدهمند
سعی میکند توانایی تعهد بب نگرشهای اجتماعی سازمان یافتب را کس

کند .در مراح پیدایش

خود کب مید ارائب کرده است کودکان چی ی بیش از یک مفهو از خود را کس
ادراک از ساختار اجتماعی را با ذهن خود متناس

میکنند و میتوانند

سازند و هویتی جمعی 9بب دست آورند

(کوارا .)9660،بب نظر مید خردساتن و کودکان پیش از هر چی با تقلید اعمال کسانی کب در
دیگران ،بب ادراکی از خود بب مثابب انسانهای عام متمای –بب عنوان یک من -دست مییابند .از نظر
مید ارزشهای کلی و قواعد اخالقی موجود در فرهنگی کب فرد در آن رشد میکند همان دیگری
تعمیم یافتب است کب او درک میکند (گیدن  .)5353،3کودکی کب در آغاز خودآگاه نیست از طریق
واکنش دیگران نسبت بب اعمالش ،بب آگاهی از خویشتن دست پیدا میکند .آگاهی فرد از خود در
حلم فاعلی کب "برحس " هنجارهای اجتماعی عم میکند ،مملن است بب آگاهی از خود در
حلم کسی کب" مسئول" هنجارهای اجتماعی است ،تبدی شود.
مید ،درونی سازی فرآیندهای اجتماعی تجربب و رفتار از سوی فرد را موج

پیدایش هو

یا ذهن میداند ،یعنی از طریق درونی سازی تبادل حرکات مهم است کب در آن فرد با پذیر
نگر

افراد دیگر نسبت بب خود یا نسبت بب آنگب در آن مورد فلر میکنند بب رشد اجتماعی دست

مییابد (بب نق ازکوزولین .)5309،نلتب آغاز فهم دیدگاه جامعبشناختی مید مفهو عم اجتماعی

1

است .مید عم اجتماعی را هر گونب عملی تعریف میکند کب نیازمند یک فرد دیگر است تا کام
شود .بدون درگیر شدن در اعمال اجتماعی ،افراد نمیتوانند منهای خودشان را رشد دهند و در
نتیجب همانگونب کب ما میدانیم جوامع نی رشد نخواهند کرد .از نظر مید زبان و خانواده ،از نهادهای
مهم اجتماعی هستند و یلی از عناصر مهم عم اجتماعی "گفتار مهم" است .او از اصطالح گفتار
مهم بب عنوان مترادفی برای زبان بهره میگیرد و منظور از بهرهگیری از زبان ،ژستهای صوتی یا
نوشتاری است کب معنای مشابهی برای ما و شرکت کنندگان دیگر در عم اجتماعی دارد .در نظریب
مید زبان در شل گیری ارزشها و نظمبخشی بر رفتار اثرگذار است .همگنین او معتقد است کب
فرزندپروری را میتوان عملی اجتماعی تلقی کرد کب در آن والدین با بهرهگیری از زبان یا گفتار

1. Completion
2. Collective identity
3. Giddens
4. Social act
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مهم فرزندان خود را برای زندگی در جامعب آماده می کنند (آتن  .)9655،5در پژوهشی کب دن ین

9

( )5022با تلیب بر نظریب مید صورت داده ،مشخص شده است والدینی کب کودکان خود را وارد
بحثهای مشترک خانوادگی میکنند و بب اشارات و صحبتهای آنها بب مثابب یک ارتباط معنادار پاسخ
میدهند ،رشد اجتماعی بهتری دارند (بب نق از کوارا .)9660،کولی )5000،5001،5003(3نی کب
نظریب جامعب شناختی وی شباهتهایی بب ویگوتسلی دارد ،از اندیشمندانی است کب روابم میان خود
است .بب طور کلی او اعتقاد داشت سرچشمب اعمال فردی در عادتهای اجتماعی است (بب نق از
شوبرت.)9655،1
از دیدگاه نظریبپردازان اجتماعی-فرهنگی ،کودک از طریق خود-نظم بخشی ،رفتار خود را
نظارت ،هدایت و کنترل میکند تا بب اهداف شخصی و موقعیتی مستل

تال  ،دست یابد (کمب ،

8

 .)5002از نظر ویگوتسلی( )5025رشد خود-نظم بخشی با رشد کارکردهای عالی ذهنی مانند
خودنظارتی ،0زبان ،گفتار خصوصی 2و کنترل تلانب 5همراه است .این فرآیند نتیجب درونی شدن
تدریجی راهبردها و عمللردهایی است کب در تعام با والدین و دیگر ب رگساتن ببدست آمده
است ،بنابراین انتقال تدریجی راهبردها از طریق اب ارهای فرهنگی مربوط بب خود-نظم بخشی ،از
مراقبان بب کودک صورت میگیرد (بب نق از گرولنیک و فارکاس.)9669،0
همانطور کب گفتب شد کارکردهای عالی ذهنی از زندگی اجتماعی ریشب می گیرند ،یعنی همین-
کب کودک با افراد با تجرببتر در اجتماع وارد تعام میشود افراد بکا تجربکبتکر بکرای تسکهی رشکد
شناختی وی تعام را در دامنب رشد تقریبی ( 56ویگوتسلی )5025،هدایت مکیکنند،ککب بکب عنکوان
فاصلب میان رشد واقعی کب با ح مستق مسئلب از سوی فرد تعیین میشود و سطح رشد بکالقوه ککب
از طریق راهنمایی یک ب رگسال یا تعام با همساتن توانمندتر انجا میگیرد ،تعریف میشکود (بکب
نق از گویِن و پرز .)966255،مفهو داربستسازی 59در دیدگاه برونر 53با مفهو دامنب رشد تقریبکی
1. Athens
2. Denzin
3. Cooley
4. Schubert
5. Campbell
6. Self-monitoring
7. Private speech
8. Impulse control
9. Farkas
10. Zone of proximal development
11 Gauvian & Perez
12. Scaffolding
13. Brunner
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در نظریب ویگوتسلی موازی یلدیگر هستند .بب نظر اگکن و کوچکاک )5009(5از طریکق داربسکت-
سازی کودک در مسائلی کب مستقالً قادر بب ح آنها نیست ،دامنب رشد تقریبی ببوجود مکیآیکد (بکب
نق از موسکوی .)5320،وود5005( 9؛ بکب نقک از گرولنیکک و فارککاس )9669،داربسکتسکازی را
راهبردی برای فرزندپروری معرفی میکند کب فرآیند درونی شدن را تسریع میکند .فرآیندی تعاملی
کب در آن فرد ب رگسال بب طور حساس مشلالت و کارها را بکرای ککودک از طریکق تنظکیم سکطح
کاری را شروع میکند یا در انجا دادن آن مشل دارد ،ب رگسال بیشتر خود را از ککار عقک

مکی-

کشد و از روشهای کالمی استفاده میشود تا اف ایش مسئولیت کودک در انجا دادن کار متعهد شده
تسهی گردد.
بر اساس نظریب داربست سازی ،رشد شناختی و اجتماعی در بافت تعاملی همراه با اعتماد
ساختب میشود کب نیازمند مراقبان تواناتری است (راگوف .)5006،3والدینی کب بب کودکان زیاد
پادا

نمیدهند یا آنها را تنبیب نمیکنند و بب این ترتی

کب احتمال موفقیتهای بعدی فرزند در تال

ساختاری را برای یادگیری فراهم میآورند

برای یادگیری را اف ایش میدهد .والدینی کب کودکان

خود را در فرآیند رشد بب پیش میرانند ،شرایطی را فراهم میکنند کب تا فراتر از توانایی فعلی
کودک ،یعنی در دامنب رشد تقریبی خود قرار گیرد .بر مبنای نظر ویگوتسلی ( )5025والدین از
آنجا کب پختبتر از کودک هستند ،سطح تواناییهای کودک را بات میبرند .براساس این نظریب تحم
نظرات والدین از طبیعت ارتباط والدین و فرزندان ریشب میگیرد ،روابطی کب والدین و فرزندان
میسازند و بب طور مداو بازسازی میشوند (بب نق از برنشتاین.)9660،
با مرور پیشینب پژوهشی حوزه اجتماعی شدن نوجوانان و نقش شایان توجب سبک
فرزندپروری والدین در شل گیری نظا ارزشی و خود-نظم بخشی فرزندان اهمیت هدفی کب
مطالعب حاضر در پی دستیابی بب آن است ،روشن میشود .در این پژوهش بررسی نقش سبک
فرزندپروری والدین در اجتماعی شدن فرزندان هدف اصلی است .تعیین تفاوت دانش آموزان در
اجتماعی شدن با ارزیابی و مقایسب دو مؤلفب اساسی اجتماعی شدن یعنی شل گیری ارزشها و
خود-نظم بخشی تحصیلی فرزندان در خانوادههای مقتدر ،مستبد و سه گیر صورت میگیرد .با
تلیب بر نظریب اجتماعی -فرهنگی در این پژوهش فرضیبهای زیر بررسی میشوند:

1. Agen & Kochak
2 . Wood
3. Rogoff
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 میان نظا ارزشی فرزندان والدین مقتدر ،سه گیر و مستبد تفاوت وجود دارد.
 میان می ان خود-نظم بخشی تحصیلی فرزندان والدین مقتدر ،سه گیر و مستبد تفاوت
وجود دارد.
روش
جامعه و نمونه آماری
در پژوهش حاضر با توجب بب ماهیت پژوهش از رو

جامعب پژوهش را همب دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان اسالمشهر در سال تحصیلی
نمونبگیری خوشبای چند

 50-06تشلی میدادند .نمونب پژوهش حاضر با بهرهگیری از رو

مرحلبای تصادفی انتخاب شده است .واحد اندازهگیری ساختار جغرافیایی و توزیع مدارس در
سطح شهرستان اسالمشهر بود .با توجب بب پراکندگی جغرافیایی مدارس شهرستان ،چهار آموزشگاه
(دو پسرانب و دو دخترانب) انتخاب شدند .پس از هماهنگی با مدیران مدارس از اوای بهمن 50
والدین دانش آموزان هر کالس بب مدرسب دعوت شدند .ابتدا پس از توجیب اهداف پژوهش 096
پرسشنامب سبک فرزند پروری بامریند میان پدران و مادران توزیع شد .از میان پرسشنامبهای توزیع
شده برخی عودت داده نشدند و از میان پرسشنامبهای بازگردانده شده نی پرسشنامبهای ناقص
پاسخ داده شده ،مواردی کب فقم یلی از والدین پاسخ داده بود و نی آنهایی کب پدر و مادر از دو
سبک فرزند پروری مختلف استفاده میکردهاند کنار گذاشتب شدند .از میان  50خانواده مقتدر 90
کرده بودند و بب نظر میرسید

خانواده کب نمرات کمتری نسبت بب بقیب خانوادههای این سبک کس

نماینده آن سبک نبودند ،نی بب عنوان افت در نظر گرفتب شدند .در نتیجب  85خانواده (550پدر و
مادر)کب در مقیاس استبدادی بیشترین نمره را کس

کرده بودند 83 ،خانواده (560پدر و مادر) کب

در مقیاس سه گیری بیشترین نمره را کس

کرده بودند و  06خانواده (596پدر و مادر) کب در

مقیاس اقتدارگرایانب بیشترین نمره را کس

کرده بودند بب عنوان گروه نمونب انتخاب گردیدند.

ویژگیهای جمعیت شناختی گروههای نمونب والدین و دانش آموزان در جدول شماره  5ارائب شده
است.
جدول شماره  .0میانگین نمرات پدران و مادران بر اساس سبک فرزند پروری غالب آنها در پرسشنامه بامریند
سبکهای فرزند پروری
گروههای نمونه

والدین مقتدر

والدین سهل گیر

والدین مستبد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پدران

33/66

1/15

91/23

9/39

98/55

9/39

مادران

33/98

3/95

91/51

9/68

53/09

1/00

میانگین

33/59

9/22

91/55

5/93

91/51

5/95
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بر اساس جدول شماره  ،5والدین مقتدر باتترین میانگین را در سبک غال
سه گیر پایین ترین نمره را در میان سب گروه کس
پدران و مادران در سبک غال

خود و والدین

کردهاند .برای بررسی دقیقتر میانگین نمرات

فرزند پروری محاسبب و بب عنوان سبک خانواده محاسبب شد .نتایج

همبستگی بب عم آمده از میانگین نمرات در جدول شماره  9ارائب گردیده است.
جدول شماره  :1همبستگی پیرسون میان سبکهای فرزند پروری پدران و مادران به تفکیک سبک فرزند پروری
غالب والدین

06

6/33

6/665

مستبدانب پدر -مستبدانب مادر

85

6/52

6/552

سه گیرانب پدر -سه گیرانب مادر

83

6/90

6/636

گروه نمونه
مقتدرانب پدر -مقتدرانب مادر

بر اساس جدول شماره  ،9بیشترین همبستگی بین نمرات والدین مقتدر(،) r=6/33پس از آن
بین والدین سه گیر( )r=6/90و در کمترین می ان بب والدین مستبد( )r=6/52تعلق دارد .همبستگی
میان نمرات پدران و مادران مقتدر و سه گیر در سطح 6/665معنادار است.
از نظر توزیع سنی والدین ،بیشترین فراوانی (560نفر برابر با  35/52درصد از گروه نمونب)
مربوط بب سنین  15تا  18و کمترین فراوانی (یک نفر برابر با  6/85درصد از گروه نمونب) مربوط
بب طیف سنی  88تا  06است .از نظر سطح تحصیالت بیشترین فراوانی ( 588نفر برابر با 18
درصد از گروه نمونب) بب مدرک تحصیلی دیپلم و کمترین فراوانی (یک نفر برابر با  6/85از گروه
نمونب) بب مدرک تحصیلی دکتری تعلق دارد.
جدول شماره  .1توزیع فراوانی و درصدی دانشآموزان دختر و پسر به تفکیک سبک فرزندپروری خانوادهها
گروهها
دختر
پسر
جمع

شاخصهای آماری

خانوادههای مستبد

خانوادههای سهل گیر

خانوادههای مقتدر

تعداد کل

فراوانی

98

33

31

09

درصد

51/05

50/90

50/55

83/56

فراوانی

33

96

90

20

درصد

50/90

55/00

58/96

10/50

فراوانی

85

83

06

525

درصد

33/05

36/00

38/65

6/566

بر اساس جدول شماره  ،3بب طور کلی در گروه نمونب فراوانی دانش آموزان دختر بیشتر از
دانش آموزان پسر است .در خانوادههای مستبد فراوانی پسران ( )33بیشتر از دختران ( )96است .در
گروه مقتدر فراوانی دختران ( )31بیشتر از پسران ( )90و در گروه سه گیر نی فراوانی دختران
( )33بیشتر از پسران ( )96است.
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از نظر توزیع دانش آموزان در پایبهای تحصیلی بیشترین فراوانی ( 20نفر برابر با  10درصد از
گروه نمونب) در پایب سو راهنمایی ،در پایب دو راهنمایی ( 10نفر برابر با  95درصد از گروه
نمونب) و کمترین فراوانی( 13نفر برابر با  98درصد از گروه نمونب) نسبت بب پایبهای دیگر در پایب
اول مشغول تحصی هستند.
ابزار اندازه گیری
الف) پرسشنامه شیوههای فرزندپروری بامریند :این اب ار اقتباسی است از نظریب بامریند
( )5005و شام  36سؤال است کب برای ارزیابی هر یک از سب سبک سه گیر ،استبدادی و
اقتدارگرایانب والدین در امر پرور

فرزند تهیب و بب هر سبک  56ماده اختصاص داده شده است .در

مقاب هر سؤال پنج گ ینب با عنوان «کامالً موافقم»« ،موافقم»« ،تقریباً مخالفم»« ،مخالفم» و «کامالً
مخالفم» قرار دارد کب ببترتی

از صفر تا چهار نمرهگذاری میشود .از جمع سؤاتت مربوط بب هر

شیوه ،سب نمره مج ا بب دست میآید .برای هر والد ،شیوهای کب بیشترین نمره را بب خود اختصاص
دهد ،بب مثابب شیوه فرزند پروری آن والد در نظر گرفتب میشود (اسفندیاری.)5321،
بوری ( )5005می ان پایایی این پرسشنامب را با رو
برای استبدادی و  6/09برای اقتدارگرایی پدران گ ار

بازآزمایی  6/55برای سه گیر6/58 ،
نمود (بب نق از اسفندیاری .)5321،ضری

آلفای کرونباخ پرسشنامب در پژوهش حاضر برای مادران سه گیر  ،6/ 21مستبد  6/25و مقتدر
 6/56بب دست آمد و برای پدران سه گیر  ،6/ 29مستبد6/ 23و مقتدر6/ 55بب دست آمد .پایایی
آن نی از طریق بازآزمایی برای مادران در مقیاسهای سه

گیرانب  ،6/ 20مستبدانب  6/02و

مقتدر6/53و برای پدران در مقیاسهای سه گیرانب ،6/ 23مستبدانب6/25و مقتدر 6/28برآورد شد.
ب) پرسشنامه زمینهیابی ارزشهای شوارتز :5این پرسشنامب در  06کشور برای اندازهگیری
نظا ارزشی افراد مورد استفاده قرار گرفتب کب مشتم بر  82ارز
غایی و  92ارز

است .از این تعداد  36ارز

اب اری است و در یک طیف ( )5-2لیلرتی نظا ارزشی افراد را رتبب بندی کرده

است (شوارت 9661 ،؛ بب نق مارتین و گارسیا .)9665،پس از ترجمب پرسشنامب و کس

آرای

کارشناسان مبنی بر انطباق ترجمب با متن اصلی ،فر نهایی پرسشنامب تدوین گردید .همگنین برای
محاسبب اعتبار پرسشنامب ،از رو

اعتبار محتوا استفاده شد.

)1. Schwartz’s Value Survey (SVS
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آلفای کرونباخ و رو

بازآزمایی استفاده شده

بازآزمایی پرسشنامب طی دو مرحلب و بب فاصلب دو هفتب روی  96نفر از دانشآموزان

بب اجرا در آمد کب در مقیاسهای خیرخواهی ،6/01سنت ،6/80همنوایی ،6/05امنیت6/23و جهان
گرایی 6/81بب دست آمد .ضرای

محاسبب شده در پژوهش حاضر همسو با پژوهش شوارت

(9661؛ بب نق مارتین و گارسیا )9665،است و پایایی پرسشنامب را تایید میکند.
برای سنجش خود-نظم بخشی تحصیلی کب بر اساس نظریب شناختی-اجتماعی بندورا طراحی شده
است و مشتم بر  51سؤال است  .شیوه نمرهگذاری آن در یک طیف ( )5-8لیلرتی بود کب دو
عام راهبردهای شناختی و فراشناختی را میسنجد (کدیور .)5356،روایی سازه این پرسشنامب با
بهرهگیری از ضرای
حد مطلوب گ ار

همبستگی و تحلی عوام و همبستگی تفلیلی میان سؤاتت پرسشنامب در
شده و ضرای

آلفای کرونباخ برای سنجش همسانی درونی  6/56بوده است
بازآزمایی نی با فاصلب ده روز  6/00بب

(کدیور  .)5356،پایایی پرسشنامب نی با استفاده از رو
دست آمده است.
یافتهها

برای بررسی نتایج حاص از فرضیبهای پژوهش ابتدا شاخصهای توصیفی (میانگین نمرات و
انحراف معیار) هر گروه در مقولبهای محافظب کاری (همنوایی ،سنت و امنیت) و از خود گذشتگی
(جهان گرایی و خیرخواهی) در پرسشنامب زمینب ارزشهای شوارت و خود –نظم بخشی بوفارد
محاسبب شدکب نتایج در جدول شماره  1ارائب گردیده است.
جدول شماره  .1مقایسه میانگین نمرات و انحراف معیار دانشآموزان در ارزشهای محافظه کاری و از خود گذشتگی و
خود-نظم بخشی تحصیلی به تفکیک سبک فرزندپروری خانوادهها
سبک فرزند پروری
سطوح ارزشها

مقتدرانب

سه گیر

استبدادی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

همنوایی

8/29

6/55

1/33

6/05

1/35

5/51

سنت

8/60

6/03

3/06

6/52

3/03

5/98

امنیت

8/55

6/01

1/09

6/08

1/99

5/50

از خود

جهان گرایی

8/10

6/09

3/00

6/050

3/01

6/50

گذشتگی

خیر خواهی

8/58

6/02

1/39

6/55

1/21

5/68

82/10

8/05

15/55

8/00

10/65

8/33

محافظب
کاری

خود –نظم بخشی تحصیلی

1. Bouffard’s Self-Regulation Questionnaire
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همانگونب کب در جدول شماره  1مشاهده میشود فرزندان والدین مقتدر در مقایسب با فرزندان
والدین مستبد و سه گیر در ارزشهای پنجگانب و خود-نظم بخشی تحصیلی نمره باتتری کس
نمودند .میان میانگین نمرات فرزندان خانوادههای سه گیر در مقایسب با فرزندان خانوادههای
مستبد در هر دو متغیر پژوهش تفاوت وجود دارد .برای مقایسب میانگین گروههای نمونب در
پرسشنامب ارزشهای شوارت از آزمون تحلی واریانس چند متغیره استفاده شده کب نتایج در جدول
جدول شماره  .1تحلیل واریانس چند متغیره میانگین نمرات دانشآموزان در ارزشهای پنجگانه در پرسشنامه زمینه ارزشهای
شوارتز به تفکیک سبک فرزندپروری خانوادهها
ارزشها

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع
مجذورات

همنوایی
محافظب کاری
ازخودگذشتگی

میانگین

F

سطح
معناداری

مجذورات

سبک فرزندپروری والدین

81/581

9

92/622

35/525

6/666

سنت

سبک فرزندپروری والدین

03/955

9

35/016

92/085

6/666

امنیت

سبک فرزندپروری والدین

05/995

9

36/056

15/335

6/666

جهان گرایی

سبک فرزندپروری والدین

560/155

9

83/911

56/555

6/666

خیرخواهی

سبک فرزندپروری والدین

25/591

9

38/059

32/228

6/666

با توجب بب جدول شماره  ،8بین میانگین نمرات فرزندان خانواده های مقتدر ،مستبد و سه گیر
تفاوت معنادار مشاهده میشود .برای مشخص کردن تفاوت میان گروههای فرزندان سب نوع
خانواده از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده کب نتایج در جدول شماره  0ارائب شده است.
جدول شماره  .1آزمون توکی برای مقایسه میانگینهای ارزش همنوایی در سبکهای فرزند پروری
اختالف میانگینها

خطای معیار

سطح معناداری

مستبد

509901

6052612

60666

متغیر وابستب

متغیر مستق
مقتدر

سه گیر

505203

6052185

60666

مستبد

سه گیر

606869

6052809

60080

مقتدر
همنوایی

بر اساس جدول شماره  ،0میان میانگین نمرات فرزندان خانوادههای مقتدر و مستبد تفاوت
معنادار در سطح  6/665وجود دارد و این تفاوت میان میانگین ارز

همنوایی خانوادههای مقتدر و

سه گیر نی مشاهده می شود ،ولی میان میانگین دو گروه مستبد و سه گیر تفاوت معنادار بب
دست نیامد.
جدول شماره  .1آزمون توکی برای مقایسه میانگینهای ارزش سنت گرایی در سبکهای فرزندپروری
اختالف میانگینها

خطای معیار

سطح معناداری

متغیر وابستب

متغیر مستق

مستبد

509039

6096600

60666

مقتدر

سه گیر

509065

6096600

60666

مستبد

سه گیر

606391

6096935

60050

مقتدر
سنت گرایی
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همانطور کب در جدول شماره  2مشاهده میشود میان میانگین نمرات فرزندان خانوادههای
سنت-

مقتدر و مستبد تفاوت معنادار در سطح 6/665وجود دارد و این تفاوت میان میانگین ارز

گرایی خانوادههای مقتدر و سه گیر نی در سطح  6/665معنادار است ،ولی میان میانگین دو گروه
مستبد و سه گیر تفاوت معنادار بب دست نیامده است.
جدول شماره  . 5آزمون توکی برای مقایسه میانگینهای ارزش امنیت در سبکهای فرزند پروری
متغیر مستق

متغیر وابستب
مستبد

509803

6058090

60666

مقتدر

سه گیر

569821

6050363

60666

مستبد

سه گیر

60669

6050135

50666

مقتدر
امنیت

اختالف میانگینها

بر اساس جدول شماره  ،5میان میانگین نمرات فرزندان خانوادههای مقتدر و مستبد تفاوت
معنادار در سطح 6/665وجود دارد و میان میانگین ارز

امنیت خانوادههای مقتدر و سه گیر نی

در سطح  6/665تفاوت معنادار وجود دارد ،اما میان میانگین دو گروه مستبد و سه گیر تفاوت
معنادار بب دست نیامده است.
جدول شماره  .0آزمون توکی برای مقایسه میانگینهای ارزش جهان گرایی در سبکهای فرزند پروری
متغیر وابستب

متغیر مستق
جهان گرایی

اختالف میانگینها

خطای معیار

سطح معناداری

مقتدر

مستبد

5062015

6051033

60666

مقتدر

سه گیر

508980

6058952

60666

مستبد

سه گیر

6/9195

6058156

60980

بر اساس جدول شماره  ،0میان میانگین ارز

جهان گرایی نمرات فرزندان خانوادههای مقتدر

و مستبد تفاوت معنادار در سطح 6/665وجود دارد و این تفاوت میان میانگین خانوادههای مقتدر و
سه گیر نی مشاهده میشود ،اما میان میانگین دو گروه مستبد و سه گیر تفاوت معنادار بب دست
نیامده است.
جدول شماره  .56آزمون توکی برای مقایسه میانگینهای ارزش خیرخواهی در سبکهای فرزند پروری
متغیر مستق
خیرخواهی

اختالف میانگینها

خطای معیار

سطح معناداری

متغیر وابستب
مقتدر

مستبد

5/8982

6/55655

6/666

مقتدر

سه گیر

5/5600

6/55118

6/666

مستبد

سه گیر

6/1585

6/55801

6/605

بر اساس جدول شماره  ،56میان میانگین نمرات ارز

خیرخواهی فرزندان خانوادههای مقتدر

و مستبد تفاوت معنادار در سطح 6/665وجود دارد و این تفاوت میان میانگین خانوادههای مقتدر و
سه گیر نی مشاهده میگردد ،اما میان میانگین دو گروه مستبد و سه گیر تفاوت معنادار بب دست
نیامده است.
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برای بررسی خود-نظم بخشی فرزندان خانوادهها در سب سبک فرزند پروری مورد نظر با
مشاهده میانگینها در جدول شماره  1متوجب میشویم کب میانگین خود-نظم بخشی تحصیلی
فرزندان خانوادههای مقتدر ( )82/10نسبت بب فرزندان خانوادههای سه گیر( )15/50و فرزندان
خانوادههای مستبد ( )15/55باتتر است .برای مقایسب میانگینها از آزمون تحلی واریانس چند
متغیره استفاده شده است کب نتایج در جدول شماره  55مشخص شده است.
سبک فرزند پروری خانوادهها
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

سبک فرزندپروری والدین

9280/601

9

خطا

8316/652

508

ک

105950/66

525

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

5325/639

19/856

6/666

بر اساس جدول شماره  ،55میان میانگین خود-نظم بخشی تحصیلی دانش آموزان در میان
خانوادههای مورد پژوهش تفاوت معنادار در سطح  6/665بب دست آمد .برای مشخص کردن
تفاوت میان گروهها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است کب نتایج در جدول شماره  59ارائب
شده است.
جدول شماره  .01آزمون توکی برای مقایسه میانگینهای خود -نظم بخشی تحصیلی در سبکهای فرزند پروری
منابع تغییرات

تفاوت میانگینها

خطای معیار

معناداری

مستبد

5/0803

5/61280

6/666

مقتدر

سه گیر

5/8052

5/62116

6/666

مستبد

سه گیر

6/6820

5/65563

6/005

مقتدر

با مقایسب میانگین نمرات خود -نظم بخشی تحصیلی فرزندان والدین مقتدر با فرزندان والدین
مستبد تفاوت معنادار در سطح  6/665بب دست آمد .یعنی فرزندان والدین مقتدر نمراتی باتتر در
خود -نظم بخشی تحصیلی نسبت بب فرزندان والدین مستبد کس

کردهاند .میان میانگین فرزندان

والدین مقتدر و والدین سه گیر تفاوت معناداری در سطح  6/665بب دست آمد .یعنی فرزندان
والدین مقتدر نمراتی باتتر در خود -نظم بخشی تحصیلی نسبت بب فرزندان والدین سه گیر
کس

نمودند .میان میانگین نمرات فرزندان خانوادههای مستبد با سه گیر تفاوت معنادار بب دست

نیامد .در نتیجب فرضیب دو پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک فرزند پروری والدین در دو بعد از اجتماعی شدن
یعنی شل گیری ارزشها و خود -نظم بخشی فرزندان با استفاده از رویلرد اجتماعی -فرهنگی
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صورت گرفتب است .از منظر این رویلرد والدین نقشی کلیدی در رشد فرزندان خود دارند و
راهبرد فرزندپروری داربست سازی را کب معادل با سبک فرزند پروری اقتدارگرایانب و رفتار
استقالل-حمایت والدین است ،معرفی میکنند (دیاز و هملاران5005،؛ بب نق

از گرولنیک و

فارکاس9669،؛ پرات و هملاران5055،؛ بب نق از موسوی .)5320،بنا بر ماهیت پژوهش حاضر
سبک فرزند پروری مقتدرانب بب عنوان سبک فرزندپروری معادل با داربست سازی در نظر گرفتب
نتیجب فرضیب اول پژوهش نشان داد کب شل گیری ارزشها در فرزندان والدین مقتدر باتتر از
فرزندان سایر خانوادههاست .یافتبهای حاضر با پژوهش مارتین و گارسیا ( ،)9665گین بر
(5009؛ بب نق از آبار و هملاران )9660،و آبار و هملاران( )9660همسو است .در رویلرد
اجتماعی-فرهنگی وجود تفاوت فردی در شل گیری ارزشهای دانش آموزان را باید در سبلهای
فرزند پروری ،ارزشهای ویژه و عقایدی کب والدین دارند ،جستجو کرد .بافت خانواده بستری است
کب فرزندان در آن محتوا و شیوههای اندیشیدن را در تجارب یادگیری روزانب از والدین خود کس
میکنند و تحت تاثیر آنها قرار می گیرند (گویِن و فاگوت5008،5؛ بب نق از گویِن و پرز9662،؛
ولفولک 9653،؛ مهر محمدی .)5309،در زمینة باتتر بودن نمرات فرزندان خانوادههای مقتدر می-
توان استدتل کرد کب داد و ستد شفاهی کب از مشخصات تبادتت والد-فرزندی در خانواده مقتدر
است ،رشد عقالنی فرزندان را اف ایش میدهد و شرایم مناس

را برای رشد توان روانشناختی

فرزندان فراهم میآورد .در این سبک والدین از طریق گفتار با کودک ،دانشی را کب در فرهنگ
خودشان وجود دارد بب فرزندان منتق میکنند .صحبتهای خانوادگی کب در آن تصمیمات ،قواعد و
انتظارات توضیح داده میشوند بب نوجوان کمک میکنند کب سیستمها و روابم اجتماعی را درک
کند .این درک نقشی اساسی در رشد ارزشهای اجتماعی و اخالقی ،و قضاوت اخالقی نوجوان
دارد .از آنجا کب یلی از پیامدهای رشد انت اعی نوجوانان تمای بب جروبحث با دیگران است،
نوجوان از طریق بحث درباره مقررات و ضوابم خانواده ،از ارزشهای والدین و دتیلی کب در پس
آنها وجود دارد آگاه میشوند ،بب تدریج بب اعتبار و عقاید والدین پی میبرند و بسیاری از آنها را
درونی میکنند (برک .)5350،9از نظر ویگوتسلی کودک گفتگوی ارزشی با والدین را بب گفتگوی
خصوصی با خود انتقال میدهد ولی نهایتاً کودک میتواند از گفتار درونی برای رفتارهای مستقیم

1. Fagot
2. Berk
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خود بهره بگیرد .این انتقال موضوع نهایی نظریب ویگوتسلی را نمایان میسازد کب رشد بب من لب
فرآیند ساختن شناختب میشود .کودک از طریق هملاری والدین و با زبان ،شناخت و اب ار تفلر
درباره ارزشها ،آنها را از فرهنگ میگیرد و درونی میکند ،یعنی شل گیری ارزشهای کودک بر اثر
نوعی درونی سازی تدریجی بب وجود میآید .البتب فرزندان در پذیر

ارزشها و هنجارهای

اجتماعی نی فرآیندی میان -فردی بب درون -فردی را میگذرانند ،ارزشهای والدین را درونی
هملاری با والدین فعال میشود و با نقش اختراعی خود ،از آنگب درونی کرده است ،استفاده میکند
(تیت 5و هملاران؛ بب نق از موسوی5320،؛ کوزولین5309،؛ تاپان .)9665،البتب از نظر عاطفی نی
درونی سازی ارزشها ،زمانی روی میدهد کب محیم پشتیبانی گر  ،همراه و مراقبتی فراهم کند تا
ایجاد حس دلبستگی را تسهی بخشد .وقتی کب این احساس امنیت و مراقبت ببوجود آید بب
احتمال زیاد فرزندان ارزشها و رفتارهای تعیین شده از سوی والدین را میپذیرند ،بب آنها متعهد
میشوند و آنها را سرمشق خود قرار میدهند (مهر محمدی5309،؛ گرولینک ،دسی 9و رایان5002 ،؛
بب نق از استاینبر

و سیلک .)9669،از آنجا کب در خانوادههای مقتدر انتقال از میان -فردی بب

درون -فردی بهتر صورت میگیرد ،لذا ارزشها در فرزندان این خانوادهها از بالندگی بیشتری
برخوردار میشوند .ولی در خانوادههای مستبد بب این دلی کب انتقال میان -فردی بیشتر صورت
میگیرد ،فرآیند درون -فردی بب خوبی صورت نمیگیرد ،بنابراین ارزشها در مقایسب با فرزندان
خانوادههای مقتدر بب درستی شل

نمیگیرند .در خانوادههای سه

گیر بب دلی برتری یافتن

فرزندان بر والدین ،هم فرآیند میان -فردی و هم درون -فردی دچار مشل میشوند و در نتیجب
ارزشها رشد مناسبی نمییابند.
یافتبهای حاص از تج یب و تحلی فرضیب دو نشان داد کب خود-نظم بخشی تحصیلی فرزندان
خانوادههای مقتدر بیشتر از فرزندان دو سبک دیگر است  .یافتب پژوهش حاضر با نتایج کلر و
هملاران (  ،) 9661آبار و هملاران ( )9660و آبار و لوکن )9656( 3همسو است .در توجیب این
نتیجب میتوان عنوان کرد والدین مقتدر تعادل نسبی میان محدودیت و استقالل ایجاد میکنند و بب
نوجوان فرصت میدهند تا اعتماد بب نفس پیدا کند و برای او معیارها ،محدودیتها و دستورالعملهایی
را فراهم میآورند کب نیازهای فردی او را بر آورده میسازند .همگنین مهرورزی و مداخلبای کب
1. Light
2. Deci
3 Loken
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والدین مقتدر فراهم میکنند نوجوان را برای درک تاثیرات والدین مستعدتر میکند و رشد موثر و
کارآمد او را در خود-نظم بخشی سرعت میبخشد (سیم ،9666، 5بب نق از استاینبر

و سیلک،

.)9669
از نظر ویگوتسلی گرچب اجتماعی شدن را والدین یا سایر اجتماعی سازندگان با تجرببتر
ساماندهی میکنند ،اما فرآیند اجتماعی شدن دوسویب است .او روی شایستگیهای افراد اجتماعی
کب اجتماعی شوندگان در فرآیندهای اجتماعی و تجربیات محیطی ،ظرفیت شل دادن بب تواناییهای
شناختی و پیوندهای عاطفی با اطرافیان را دارند (برناستین و هملاران .)9655،ویگوتسلی در
نظریب بافتاری و دیاللتیلی 3خود دیدگاه کودک فعال را تائید میکند و معتقد است کب در فرآیند
تبدی رویدادهای بیرونی بب فعالیت ذهنی یا فردی ،کودک قادر است بر رشد خود اثر بگذارد.
همگنین توانایی خود-ساماندهی در رشد تواناییهای جدید را دارد .ویگوتسلی با تأکیدی کب بر
مفهو گفتار درونی و سرشاری این نوع گفتار از معانی عاطفی و هیجانی دارد ،نقش گفتار را در
بازنمایی احساسها ،بازخوردها و ک فضای شناختی -عاطفی-انگی شی بب خوبی نشان داده است
(کوزولین .)5309،از نظر او زبان کودک بب مثابب اب ار خود-نظم بخشی در خدمت او قرار میگیرد.
نهایتاً کودک میتواند گفتار درونی را برای رفتارهای مستقیم خود بب کار ببرد .بب باور او وقتی کب
والدین از طریق گفتار بب فرزندان آموز

یا دستور میدهند آنها محتوای این آموز

و

دستورالعم ها را از والدین دریافت میکنند و در گفتار خصوصی با خود بب کار می برند .در واقع
گفتار خصوصی پ ارتباطی دگر نظم-بخشی بب خود-نظم بخشی است یا همان نظم-بخشی
مشترک میان والدین و فرزندان است .پذیر

دیدگاه ویگوتسلی بب این معناست کب ما بب طور

معقول بپذیریم کب یادگیری خود-نظم بخشی شده ریشب در یادگیری دارد کب والدین نظم بخشی
کرده اند (استریت و هملاران9665،1؛ ویگوتسلی5031،و 5050؛ بب نق از اور راد .)9659،8بدین
معنا کب در خانوادههای مقتدر ابتدا والدین بب فرزندان کمک میکنند تا برای فعالیت یادگیری
اهدافی را گ ینش کنند ،روی تللیف یادگیری توجب و تمرک خود را حفظ نمایند ،راهبردهای
اثربخش یادگیری بب آنها پیشنهاد میکنند و چگونگی نظارت بر پیشرفت یادگیری در اهداف
1. Sim
2 . Socializee
3. Dialectical
4. Straight et al.
5. Ormrod
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آموزشگاهی را بب آنها آموز

میدهند .طی زمان کودکان مسئولیت ف ایندهای در برابر این فرآیندها

میپذیرند .آنها برای یادگیری خودشان اهدافی را تنظیم میکنند ،تا بر انجا دادن تلالیف خود
تحریک شوند ،آن را حفظ کنند ،راهبردهای بالقوه کارآمد را شناسایی و یادگیری خودشان را
ارزیابی میکنند (اور راد .)9659،در حالی کب در خانوادههای مستبد اساساً دگر-نظم بخشی فقم
شل میگیرد و نظم بخشی مشترک و خود-نظم بخشی دچار مانع میشود ،و بب دلی ضعف
روببرو میشود (گرولنیک و فارکاس.)9669،
بب طور کلی میتوان چنین نتیجبگیری کرد کب کس

درکی مناس

از نقش والدین در اجتماعی

شدن فرزندان ،بب دانش ما درباره گونب انسان ،ژنتیک رفتاری ،فرآیندهای عص

شناختی و

هورمونی کب در خالل دوره اجتماعی شدن عم میکنند ،و والد شدن و شیوه پرور

یافتن

والدین در بافت فرهنگی ،بستگی دارد (گویِن و فاگوت5008،؛ بب نق از گویِن و پرز9662،؛
گروسک و دیویدف9662،؛ گویِن و پرز .)9662 ،بنابراین عوام اجتماعی شدن و بب ویژه والدین
تنها رسانندههای اطالعات نیستند و بب تنهایی زمینب را برای تبدی شدن فرزندان بب عضوی مفید از
جامعب فراهم نمیکنند ،بللب خانواده نی در بافت گستردهای قرار دارد کب در آن از دیگران (مدرسب،
رسانبها ،دوستان و خویشاوندان) اثر میپذیرد و بر آنها اثر میگذارد و البتب این عوام در فرآیند
اجتماعی شدن با هم وارد عم میشوند و نب تک تک (پارک و بِریی .)9660،
از محدودیتهای پژوهش حاضر عد نظرسنجی از فرزندان در مورد شیوه فرزندپروری
والدینشان و انطباق آن با نظرات والدین ،جهت ارزیابی از سبک فرزند پروری آنها بوده است .
پیشنهادها
 پیشنهاد میشود کب مطالعات بیشتری برای بررسی اثرات سبک فرزند پروری والدین بر
فرزندان سنین مختلف خانوادهها و در مراح گوناگون رشد و برای موقعیتهای هیجانی و اجتماعی
گوناگون و همگنین تأثیر سبک فرزند پروری در خانوادههای تک والد ،خانواده دو  ،میان-
فرهنگی و ویژگیهای قومی و فرهنگی متفاوت انجا شود.
 اغل

پژوهشهای انجا شده در زمینب اثرات فرزند پروری بر رشد فرزندان با تلمی کردن

پرسشنامب صورت گرفتب است .پیشنهاد میشود از تحقیقات مشاهدهای ،مصاحبب و طولی نی استفاده
شود.
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 برگ اری کالسهای مناس
و انتخاب سبک مناس

آموز

010

خانواده میتواند بب والدین در درک سبک فرزند پروری

برای فرزند پروری کمک کند تا فرزندان رشدی سالم در طول نوجوانی

داشتب باشند .همگنین میتواند در ایجاد بینش مناس

از تاثیرات انواع متفاوت سبک فرزندپروری

روی روابم نوجوان-والد بب والدین و نوجوانان کمک کند تا بهتر دوران نوجوانی را سپری کنند.
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