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چكیده
در این مقاله روابط بین طرحوارههای ناسازگار اولیه مادران ،خودپنداره ،باورهای غیر منطقی و خودکارامدی
تحصیلی دانشآموزان در قالب یک الگو مورد بررسی قرار گرفته است .هدف اصلی این پژوهش ،دستیابی به
الگویی بوده است تا به استناد آن بتوان تغییراتِ خودکارامدی تحصیلی دانشآموزان را در تعامل با سه متغیر
طرحوارههای ناسازگار اولیه ،خودپنداره و باورهای غیرمنطقی تبیین کرد .نمونهای شامل  392دانشآموز دختر و
پسر پایه ششم دبستان ،که با روش نمونهبرداری خوشهای از مناطق 77گانه تهران انتخاب شده بودند ،به سه
پرسشنامه خودپنداره ،باورهای غیرمنطقی و خودکارامدی تحصیلی و مادرانِ آنها به پرسشنامه طرحوارههای
ناسازگار اولیه پاسخ دادند که برای آنان فرستاده شده بود .دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون و
تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتهها حاکی بود که از بین مؤلفههای پانزدهگانه طرحوارههای
ناسازگار اولیه مادران ،پنج طرحواره شامل طرحوارههای رهاشدگی ( ،)p<4/4449بیاعتمادی (،)p<4/4449
انزوای اجتماعی ( ،)p<4/4449معیارهای سختگیرانه ( )p<4/4449و طرحواره ایثارگری ( ،)p<4/4449بر
خودکارامدی تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد .همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای خودپنداره و باورهای غیر
منطقی دانشآموزان به عنوان متغیرهای میانجی برازندگی الگو را افزایش میدهد و خودکارامدی تحصیلی با
خودپنداره ،رابطه مستقیم و با باورهای غیر منطقی رابطه عکس دارد .در نهایت به استناد نتایج ،الگوی
خودکارامدی تحصیلی تدوین شده این الگو ،این امکان را فراهم میآورد تا بتوان خودکارامدی تحصیلی را از
روی دیگر متغیرهای پژوهش پیشبینی کرد.
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مقدمه
در چند دهه اخیر ،خودکارامدی تحصیلی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی،
مورد توجه قرار گرفته و پژوهشهای زیادی را موجب شده است .پژوهشگران و نظریهپردازان
یادگیری آموزشگاهی از جمله میگری ،)2002( 1پتیت ،)2002( 2نابشیما ،)2002( 3سانگر

2

( ،)2011لین و ودره ،)2012( 5استیفنز و پکرون )2015( 6و ماش )2015( 7با ارائه شواهد معتبر
نشان دادهاند که بین خودکارامدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ،روابط متقابلی وجود دارد؛ یعنی
خودکارامدی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی اثر میگذارد و همزمان از آن تأثیر میپذیرد.
دانشآموزانی که در یادگیری و اجرای تکلیف ،احساس خودکارامدی دارند در مقایسه با
دانشآموزانی که نسبت به توان یادگیری خود تردید دارند ،بیشتر پیشرفت مـیکنند؛ آمادهتر
هـستند؛ با جدّیت بیشتری فعالیت میکنند و در برابر ناکامی ،استقامت بیشتری دارند (جکوبسکی و
دمبو .)2002 ،8در این پژوهش تالش بر این بوده است تا با توجه به نقش اساسی خودکارامدی
تحصیلی در پیشرفت تحصیلی و موفقیت دانشآموزان ،نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه مادران
در تأثیرگذاری بر آن ،هم به طور مستقیم و هم از طریقِ نقشِ واسطهای خودپنداره و باورهای غیر
منطقی مورد مطالعه قرار گیرد.
بخش قابل توجهی از جهتگیریهای شناختی و عاطفی فرزندان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در
کیفیت رفتار و نوع نگاه مادر به خود و دیگران ریشه دارد (هانسن و چن .)2007 ،9طرحواره
ناسازگار مادر ،شیوه ادراک او را خود و دیگران تبیین میکند (هاوگن )2005 ،10و زمینهای برای
رفتارهای او فراهم میآورد .رفتارهای مادر ،ارتباط نزدیک و معناداری با طرحوارههایی دارد که
در طول دوران زندگی خود کسب کرده است .چون افراد به گونهای رفتار میکنند که
طرحوارههایشان تأیید شود (یانگ)2003 ،11؛ بنابراین مادران ،جنبههای اساسی طرحوارههای خود
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را از مادر و طرحوارههای او میگیرند .از آنجا که یکی از منابع کارامدی ،تجربه مسلط قبلی است
(بندورا ،)1986 ،1کودکان ،تأثیراتی را که از طرحوارههای مادران میگیرند ،درونیسازی ،و به
ویژگی شخصی تبدیل میکنند و پس از آن متناسب با آنچه درونی شده است به محرکها پاسخ
میدهند .این فرایند نشان میدهد که به احتمال زیاد ،بخش مهمی از ادراکاتِ کودکان از خود و
جهان بیرون ،در شیوههای آموخته شدهای ریشه دارد که از طرحوارههای مادران نشأت گرفته
است .در این پژوهش ،خودکارامدی تحصیلی دانشآموز ،متغیر وابستهای 2فرض شده است که یا
به طور مستقیم و یا از طریق متغیرهای میانجی 3از طرحواره ناسازگار مادر تأثیر میپذیرد؛ به عنوان
مثال ،مادری که دارای طرحواره "رها شدگی ـ بیثباتی "2است ،نگرانیها و دغدغههای فراوانی
در زمینه از دست دادن موضوعات دلبستگی دارد (حمیدپور )1392 ،و دائم نگران بیماری و از
دست دادن فرزند خود است و درنتیجه به مراقبتهای غیر معمول رو میآورد .افراط در حمایت از
کودک به بروز مشکل در حوزه خودگردانی منجر میشود و کودکی که طعم حمایتها و
مراقبتهای افراطی را چشیده است و موفقیت را به حمایت دیگران مشروط میداند ،پیشبینی
میشود که در آینده موفقیت خود را مشروط به حضور و حمایت دیگران کند و از خودکارامدی
ضعیفی برخوردار شود .همچنین مادری که دارای طرحواره "وابستگی ـ بیکفایتی " 5است ،چون

تدوین الگوی علّی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه...

را در درجه اول در محیط زندگی و در برابر افراد خانواده بروز میدهند و کودکان بیشترین تأثیر

برای او تأیید و پذیرش دیگران نیاز اساسی است (یانگ ،)2003 ،تربیت فرزند را بر اساس
کمالگرایی انجام میدهد و موفقیت فرزند را وسیله دریافت توجه دیگران میداند .این مادر،
الگوی کمالگرایی خود را چه بر اساس حمایت و چه بر اساس سرزنش انجام دهد ،خودکارامدی
فرزند خود را تحت تأثیر قرار خواهد داد .آسیب در خودکارامدی عمومی به افتِ خودکارامدی
در همه حیطهها از جمله خودکارامدی تحصیلی منجر خواهد شد.
بدون تردید تجربه قبلیِ کودک در محیط خانواده و نوع ارتباطی که با او برقرار شده است در
برداشت او از توانایی خود سهم مهمی دارد (شانک .)2005 ،هرچند عوامل مختلفی در محیط خانه
میتواند بر خودکارامدی کودک تأثیر داشته باشد (پاچارز و شانک )2001 ،به نظر میرسد نقش
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مادر و شیوه ارتباط و تعامل او با کودک نقش مهمتری در شکلگیری باورهای خودکارامدی
دارد .نقش مادر به این دلیل مهم و منحصر به فرد است که کودک ساعات بسیاری را با مادر سپری
میکند و مجاورت مداوم و پیوسته ،فرصت زیادی را برای انتفال ویژگیهای شخصیتی مادر به
کودک فراهم میآورد (زل و آلیکه .)2009 ،1اهمیت مسئله اینجاست که برخی از طرحوارهها به
ظهور رفتارها و انتظاراتی در مادر تبدیل میشود که دارای رویکرد مقابلهای است .مادر برای
مقابله با فشارهای حاصل از طرحواره ممکن است به یکی از شیوههای تسلیم ،2اجتناب 3یا جبران
افراطی 2روی آورد (یانگ .)2003 ،این شیوهها به آسانی کودک را درگیر ،و او را به ابزاری برای
ارضای غیر مستقیم نیازهای طرحواره مادر تبدیل میکند .در این فرایند ،بسته به اینکه کدام یک از
طرحوارههای ناسازگار در مادر غالب باشد ،تأثیرات متفاوتی بر خودکارامدی تحصیلی فرزند
خواهد گذاشت .مسئله تحقیق این است که به نظر میرسد طرحوارههای ناسازگار اولیه مادران
خودکارامدی تحصیلی و در نتیجه احتمال موفقیت دانشآموزان را کاهش میدهد و تأثیر مخربی
در سرنوشت آنان میگذارد که تا به حال در پژوهشهای گذشته به این موضوع توجهی نشده است.
اگر رابطه معناداری بین مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه مادر و خودکارامدی تحصیلی
فرزند باشد و بتوان خودکارامدی تحصیلی و طرحوارههای ناسازگار اولیه مادر را از طریق الگویی
با هم مرتبط دانست ،این امکان وجود دارد که با کنترل طرحواره مادر ،خودکارامدی فرزند را به
شیوه مثبت افزایش داد و زمینه را برای موفقیت و پویایی او در فعالیت مدرسهای فراهم کرد.
همچنین از آنجا که طرحوارههای ناسازگار اولیه مادر از طریق ساختارهای مقابلهای به رفتارهای
مخرب در مادر تبدیل میشود (یانگ )2003 ،و این رفتارهای مخرب بر کودک تأثیرات منفی
خواهد داشت ،میتوان با پیشگیری ،آموزش و تغییر از آن جلوگیری کرد.

روش
در این پژوهش جامعه آماری مورد مطالعه را دانشآموزان سال آخر دبستان تشکیل میدادند
که درسال تحصیلی  95ـ  92در شهر تهران مشغول به تحصیل بودهاند .برای اطمینان از معرف بودن
گروه نمونه از روش نمونهبرداری چند مرحلهای استفاده گردید .جامعه مورد مطالعه ابتدا از نظر
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منطقه آموزشی و از هر منطقه آموزشی دو دبستان پسرانه و دو دبستان دخترانه به روش تصادفی
انتخاب گردید .از هر دبستان ،یک کالس به طور تصادفی انتخاب شد و تمام دانشآموزان آن
کالس مورد آزمون قرار گرفتند .به این ترتیب در مجموع  317دانشآموز ،شامل  175دانشآموز
پسر و  122دانشآموز دختر مورد مطالعه قرار گرفتند .به هر دانشآموز در یک نشست ،سه
پرسشنامه در قالب یک دفترچه داده شد .حداکثر زمان مورد نیاز برای هر دفترچه  30دقیقه در نظر
گرفته شد .پس از جمعآوری دفترچههای آزمون و پاسخنامهها به هر دانشآموز یک پاکت حاوی
پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ داده شد که آن را به مادر خود انتقال دهند و پس از
تکمیل برگردانند .همچنین از مسئوالن مدرسه خواسته شد تا تکمیل پرسشنامه توسط مادران را
پیگیری کنند .با وجود پیگیریهای مکرر 55 ،پاسخنامه توسط مادران برگردانده نشد و این موضوع
باعث شد که پاسخنامه آن دانشآموزان نیز از فهرست دادهها حذف گردد .پاسخهای هر
دانشآموز به رایانه منتقل ،و برای تجزیه و تحلیل آماری آماده شد.
پرسشنامه خودکارامدی دانشآموزان :پرسشنامه خودکارامدی دانشآموزان مورگان جینکز
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( )1999دارای  30سؤال است .گویههای این پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت به صورت
پاسخهای چهار گزینهای از کامال مخالفم تا کامال موافقم طراحی شده و دامنه نمرههای کل بین

تدوین الگوی علّی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه...

جغرافیایی به پنج بخش شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم و از هر منطقه جغرافیایی یک

 30تا  120است .مورگان و جینکز ( )1999ضریب پایایی پرسشنامه را  0/82گزارش کردهاند.
همچنین ضریب پایایی کل این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ در پژوهشهای مختلف بین  0/77تا
 0/8گزارش شده است.
پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ :این پرسشنامه  75گویه دارد و  15طرحواره ناسازگار
اولیه را میسنجد .آهی و همکاران ( )1386اعتبار پرسشنامه را از طریق بازآزمایی با فاصله سه هفته
بین  0/6تا  0/78و با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسها بین  0/65تا  0/92گزارش
کردهاند.
پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز :این پرسشنامه شامل  60گویه است و در یک مقیاس پنج
طبقهای از بشدت موافقم تا بشدت مـخالفم به روش لیکرت نمرهگذاری میشود .نمره زیاد در این
پرسشنامه نشانه تفکرات غیر منطقی و نمره کم نشانه تفکرات منطقی است .جونز ( )1969همسانی
43
1 - Jinks, J. & Morgan

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال دوازدهم ،شماره  ،07بهار 9312

درونی عاملهای پرسشنامه را بین  0/25تا  ،0/72ضریب بازآزمایی را معادل  0/92و روایی همزمان
آن را با مشکالت روانپزشکی  0/61گزارش کرده است .نیلسن و هوران ( )1996و سلیمانیان
( )1373پایایی آزمون باورهای غیر منطقی را با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با  0/81و
 0/70و از طریق دونیمه کردن  0/85و  0/73گزارش کردهاند.
پرسشنامه خود پنداره بک :این پرسشنامه معیاری خودگزارشی از نگرش نسبت به خود است و
دارای  25گویه است؛ به طریق لیکرت نمرهگذاری میشود و پایایی آن با استفاده از روش همسانی
درونی  0/80و با استفاده از روش بازآزمایی  0/88به دست آمده است (بک و استیر.)1987 ،
سؤاالت این پرسشنامه ،صفت یا ویژگی را مطرح میکند که آزمودنی باید در این صفت خودش
را با دیگران مقایسه کند .مدت زمان تکمیل پرسشنامه تقریبا ده دقیقه است (ارسطویی.)1372 ،
گویهها در یک مقیاس پنج طبقهای از  1تا  5نمرهگذاری میشود و دامنه نمرهها بین  25تا 125
است.

یافتهها
در این پژوهش چهار متغیر وجود داشت .یک متغیر وابسته (خودکارامدی تحصیلی
دانشآموزان) ،یک متغیر مستقل (طرحواره ناسازگار اولیه مادران ،شامل  15مؤلفه) و دو متغیر
میانجی (خودپنداره و باورهای غیر منطقی دانشآموزان) که عالوه بر نقش میانجیگری ،نقش
متغیر وابسته را نیز ایفا میکند .جدول  ،2ویژگی آماری متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  :1ویژگی آماری متغیرهای پژوهش (حجم نمونه  31۳نفر)
متغیر

خودکارامدی تحصیلی

خودپنداره

باورهای غیرمنطقی

طرحوارههای ناسازگار

میانگین

27/1162

22/۱994

941/۱339

760/2466

میانه

22/444

21/4444

999/4444

767/4444

نما

24/44

24/44

94۱/44

731/44

واریانس

020/۱09

۱42/496

6۱7/9۱۱

7476/۱61

کجی

-4/697

4/7۱7

-4/441

4/462

کشیدگی

-4/973

4/204.

4/920

4/۱06

دامنه نمرهها

940/44

9۱9/44

902/44

343/44

شاخص
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همه متغیرها استنباط کرد .عالوه بر آن برای درک اولیهای از رابطه متغیرهای پژوهش ،همبستگی
مرتبه صفر آنها محاسبه شد .از بین پانزده مؤلفه طرحوارههای ناسازگار اولیه ،فقط پنج مؤلفه شامل
معیارهای سرسختانه ،رهاشدگی ،بیاعتمادی ،ایثارگری و انزوای اجتماعی با دیگر متغیرها
همبستگی معنادار داشت .در جدول  2فقط همبستگیهای معنادار گزارش شده است.
جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش (حجم نمونه  31۳نفر)
متغیرها
 )1باورهای غیر منطقی
 )2خودپنداره

1

2

3

۴

۵

۶

۳

۸

9
**-4/2۱3

 )3خودکارامدی تحصیلی **-4/214

9
**4/297

9

 )۴معیارهای سرسختانه

**4/۱10

**-4/672** -4/2۱9

 )۵رهاشدگی

**4/639

**-4/273

**-4/24

 )۶بیاعتمادی

**4/24۱

**4/۱37** 4/۱04** -4/679** -4/600

 )۳ایثارگری

**4/670

**4/024** 4/010** 4/۱۱2** -4/664** -4/661

 )۸انزوای اجتماعی

**4/016

**4/716** 4/31۱** 4/3۱2** 4/307** -4/072** -4/094

9
**4/۱67

9
9
9
9

**()p<4/4449

تدوین الگوی علّی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه...

از اطالعات مربوط به کشیدگی و کجی در جدول ،میتوان عادی بودن توزیع نمرهها را در

جدول  2نشان میدهد که متغیرهای پژوهش با هم همبستگی قابل توجه دارد و بیشترین
همبستگی برابر با  0/812بین خودپنداره و خودکارامدی تحصیلی دانشآموزان است .جدول 2
همچنین نشان میدهد که تغییرات برخی متغیرها نسبت به هم معکوس و همبستگی آنها منفی
است .هر پنج طرحواره ناسازگار اولیه مادران با دو متغیر خودپنداره و خودکارامدی تحصیلی
فرزندان رابطه عکس دارد .دو متغیر باورهای غیر منطقی و خودپنداره دانشآموزان نیز نسبت به
هم همبستگی منفی برابر با  -0/753دارد.
در نخستین گام به منظور آزمون و ارزیابی میزان برازش الگوی مفهومی از تحلیل رگرسیون
استفاده ،و هر متغیر وابسته (درونزا) به متغیرهایی بازگشت داده شد که مستقیماً تحت تأثیر آن
است .با توجه به اینکه در الگوی مفهومی ،خودکارامدی تحصیلی به عنوان متغیر وابسته در نظر
گرفته شده است و از دیگر متغیرها تأثیر میگیرد ،رگرسیون خودکارامدی تحصیلی بر همه
متغیرها محاسبه شد.
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جدول  :3خالصه الگو
شاخص دوربین واتسون خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین همبستگی
90/72042

9/162

4/262

4/2۱0

الگو

a4/226

9

پیشبینی کنندهها :باورهای غیرمنطقی ،خودپنداره ،آسیبپذیری ،گرفتار ،پذیرشجویی،
ایثارگری ،بازداری ،معیارهای سختگیرانه ،استحقاق ،خویشتنداری ،محرومیت هیجانی،
رهاشدگی ،بیاعتمادی ،انزوا ،نقص و شرم ،شکست ،وابستگی
یکی از فرضهای اساسی تحلیل رگرسیون چندگانه استقالل متغیرهای مستقل است که با
آزمون دوربین واتسون بررسی میشود و باید بین  1/5و  2/5قرار داشته باشد (تاباچنیک.)2000 ،
مقدار این آماره در این پژوهش با  1/967برابر است که نشاندهنده تأیید استقالل مشاهدات و
امکان تحلیل رگرسیون چندگانه است.
جدول  :۴شاخصهای تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضرایب مسیر
متغیرها

t

ضرایب استاندارد شده
شاخص بتا

ضرایب غیر استاندارد

سطح معناداری

خطای استاندارد

B
10/133

4/4449

4/4۱

4/34۱

4/4449

-4/732

4/4449
4/414

(مقدار ثابت)

2/269

خودپنداره

۱/210

4/3۱9

باورهای غیر منطقی

-6/۱94

-4/337

4/432

محرومیت هیجانی

-9/247

-4/401

4/996

-4/912

رها شدگی

-3/223

-4/963

4/9۱1

-4/696

4/4449

بیاعتمادی

-4/977

-4/44۱

4/92۱

-4/479

4/143

انزوای اجتماعی

-4/۱93

-4/492

4/932

-4/424

4/642

نقص و شرم

9/26۱

4/4۱9

4/942

4/919

4/421

شکست

-4/4۱6

-4/447

4/992

-4/442

4/1۱۱

وابستگی

9/732

4/43۱

4/996

4/900

4/792

آسیبپذیری

4/247

4/474

4/94۱

4/420

4/023

گرفتار

9/606

4/402

4/94۱

4/923

4/949

پذیرشجویی

-4/910

-4/44۱

4/942

-4/479

4/206

ایثارگری

-3/672

-4/900

4/964

-4/۱24

4/4449

بازداری

4/227

4/476

4/993

4/944

4/322

معیارهای سرسختانه

4/726

4/497

4/92۱

4/4۱4

4/22۱

استحقاق

9/979

4/437

4/99۱

4/971

4/763

خویشتنداری

-9/394

-4/432

4/94۱.

-4/932

4/919

متغیر مالک :خودکارامدی تحصیلی

94/290

دیگر تبیین میشود؛ اما طبق جدول  2از این  17متغیر فقط چهار متغیر شامل خودپنداره
( ،)p<0/0001باورهای غیر منطقی ( ،)p<0/0001رهاشدگی ( )p<0/0001و ایثارگری
( )p<0/0001دارای ضرایب مسیر معنادار است .منظور از معنادار بودن ضرایب این است که
تغییرات متغیرها نسبت به هم بیش از تغییراتی است که از تصادف ناشی میشود .نمودار  ،1مسیر
این چهار متغیر را به خودکارامدی تحصیلی نشان میدهد.
خودپنداره

4/3۱9

رهاشدگی

-4/963
خودکارامدی تحصیلی

-4/900
ایثارگری
-4/337
باورهای غیر منطقی

نمودار  :1عوامل مؤثر بر خودکارامدی تحصیلی

تدوین الگوی علّی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه...

جدول  3نشان میدهد که حدود  75درصد واریانس خودکارامدی تحصیلی از طریق  17متغیر

در مرحله بعد به استناد الگوی مفهومی ،رگرسیون باورهای غیر منطقی بر خودپنداره و
مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه محاسبه شد .در چنین حالتی ،باورهای غیر منطقی ،متغیر
وابسته و خودپنداره و مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه به عنوان متغیرهای مستقل در نظر
گرفته شد.
جدول  :۵خالصه الگو
خطای استاندارد براورد

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

همبستگی

الگو

77/۱62۱6

4/62۱

4/249

a4/232

9

پیشبینی کنندهها :خودپنداره ،آسیبپذیری ،گرفتار ،پذیرشجویی ،ایثارگری ،بازداری،
معیارهای سرسختانه ،استحقاق ،خویشتنداری ،محرومیت هیجانی ،رهاشدگی ،بیاعتمادی ،انزوا،
نقص و شرم ،شکست ،وابستگی
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جدول  :۶شاخصهای تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضرایب مسیر
متغیرها

t

ضرایب استاندارد شده
شاخص بتا

ضرایب غیراستاندارد

سطح معناداری

خطای استاندارد

B

96/6۱6

۱7/377

4/447

4/429

-4/396

4/4449

-4/762

4/907
4/440

(مقدار ثابت)

3/909

خودپنداره

-3/147

-4/769

محرومیت هیجانی

9/029

4/402

4/927

رها شدگی

7/2۱1

4/934

4/702

4/62۱

بیاعتمادی

6/226

4/342

4/7۱2

9/206

4/4449

انزوای اجتماعی

0/۱36

4/967

4/741

4/102

4/4449

نقص و شرم

-4/767

-4/442

4/929

-4/40۱

4/213

شکست

4/663

4/477

4/920

4/977

4/۱42

وابستگی

4/200

4/472

4/923

4/9۱۱

4/311

آسیبپذیری

-4/229

-4/472

4/966

-4/900

4/320

گرفتار

4/760

4/441

4/966

4/400

4/217

پذیرشجویی

-9/642

-4/4۱9

4/962

-4/724

4/941

ایثارگری

0/024

4/910

4/70۱

9/416

4/4449

بازداری

-9/90۱

-4/432

4/921

4/74۱

4/7۱3

معیارهای سرسختانه

4/4۱4

4/447

4/722

4/490

4/164

استحقاق

9/493

4/433

4/927

4/920

4/397

خویشتن

4/791

4/442

4/966

4/436

4/272

متغیر مالک :باورهای غیرمنطقی

جدول  6نشان میدهد که پنج متغیر خودپنداره ( ،)p<0/0001رهاشدگی (،)p<0/002
بیاعتمادی ( ،)p<0/0001انزوا ( )p<0/0001و ایثارگری ( )p<0/0001دارای ضرایب مسیر
معنادار است .معنادار بودن ضرایب این مسیرها به این مفهوم است که این پنج متغیر ،توانایی
پیشبینی باورهای غیر منطقی را دارد؛ به عبارت دیگر ،ضرایب نشان میدهد که چون بخش قابل
توجهی از واریانس باورهای غیر منطقی از تغییرات این پنج متغیر ناشی میشود ،آنها امکان
پیشبینی تغییرات باورهای غیر منطقی را دارد .بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد شده ،نمودار
34

عوامل مؤثر بر باورهای غیر منطقی به شکل نمودار  ،2ترسیم شد.

خودپنداره
4/934
-4/769

بیاعتمادی

4/342

باورهای غیر منطقی

4/910

ایثارگری

4/967
انزوای اجتماعی
نمودار  :2عوامل مؤثر بر باورهای غیر منطقی

در ادامه به استناد الگوی مفهومی ،رگرسیون خودپنداره بر مؤلفههای طرحواره محاسبه شد؛
یعنی خودپنداره ،متغیر وابسته و مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه به عنوان متغیرهای مستقل
در نظر گرفته شد.
جدول  :۳خالصه الگو
خطای استاندارد براورد

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

همبستگی

الگو

96/40977

4/266

4/222

a4/227

9

تدوین الگوی علّی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه...

رهاشدگی

پیشبینی کنندهها :آسیبپذیری ،گرفتار ،پذیرشجویی ،ایثارگری ،بازداری ،معیارهای
سختگیرانه ،استحقاق ،خویشتنداری ،محرومیت هیجانی ،رهاشدگی ،بیاعتمادی ،انزوا ،نقص و
شرم ،شکست ،وابستگی

34

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال دوازدهم ،شماره  ،07بهار 9312

جدول  :۸شاخصهای تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضرایب مسیر
متغیرها

t

ضرایب استاندارد شده
شاخص بتا

ضرایب غیراستاندارد

سطح معناداری

خطای استاندارد

B

2/947

960/337

4/4449

4/934

4/473

4/2۱2

-9/394

4/4449
4/4449

(مقدار ثابت)

73/904

محرومیت هیجانی

4/922

4/44۱

رها شدگی

-2/794

-4/344

4/964

بیاعتمادی

-۱/172

-4/791

4/923

-9/472

انزوای اجتماعی

-9/771

-4/432

4/902

-4/927

4/774

نقص و شرم

-4/۱99

-4/490

4/979

-4/467

4/694

شکست

4/691

4/492

4/939

4/429

4/۱36

وابستگی

4/732

4/442

4/934

4/439

4/297

آسیبپذیری

-9/70۱

-4/43۱

4/992

-4/906

4/790

گرفتار

4/۱07

4/49۱

4/992

4/460

4/۱22

پذیرشجویی

-4/416

-4/443

4/974.

-4/497

4/173

ایثارگری

-6/340

-4/777

4/963

-9/434

4/4449

بازداری

4/4۱2

4/447

4/972

4/442

4/1۱0

معیارهای سرسختانه

-2/696

-4/376

4/926

-9/۱74

4/4449

استحقاق

4/767

4/442

4/971

4/430

4/210

خویشتن

-4/2۱0

-4/470

4/992

-4/949

4/310

متغیر مالک :خودپنداره

جدول  8نشان میدهد که چهار متغیر رهاشدگی ( ،)p<0/0001بیاعتمادی (،)p<0/0001
ایثارگری ( )p<0/0001و معیارهای سرسختانه ( )p<0/0001دارای ضرایب مسیر معنادار است که
میتواند بخشی از واریانس خودپنداره را تبیین کند .بنابراین ،این چهار متغیر ،طبق نمودار 3
توانایی پیشبینی خودپنداره را دارد.

33

-4/344
-4/791
خودپنداره

بیاعتمادی

-4/777
ایثارگری
-4/37۱
معیار سرسختانه
نمودار  :3عوامل مؤثر بر خودپنداره

از ترکیب نمودارهای قبلی ،الگوی تجربی زیر به دست میآید .این الگو چگونگی روابط بین
متغیرها را از طریق مسیرهایی با ضرایب مشخص نشان میدهد .تفاوت الگوی تجربی با الگوی
مفهومی این است که در اینجا مسیرهای زیادی به دلیل معنادار نبودن و خدشهدار کردن برازندگی
الگو ،حذف شده است .این الگو ،نقش میانجیگری دو متغیر خودپنداره و باورهای غیر منطقی را
بخوبی نشان میدهد.
-4/37۱

خودپنداره

-4/344
-4/791

4/3۱9
-4/963
خودکارامدی تحصیلی

-4/769
-4/900

-4/337

-4/777

معیار سرسختانه

رهاشدگی

بیاعتمادی

4/934
4/342
4/910

باورهای غیر منطقی

تدوین الگوی علّی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه...

رهاشدگی

4/967

ایثارگری

انزوای اجتماعی

33
نمودار  :۴الگوی تجربی پژوهش
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برای اطمینان از محاسبات چند تحلیل رگرسیون زیاد و اطمینان از صحت الگوی تجربی،
خروجی نرمافزار لیزرل که همه محاسبات تحلیل رگرسیون را به صورت همزمان انجام میدهد در
نمودار  5آورده شده است .نمودار  2و  5بسیار به هم نزدیک و تفاوت آنها ناچیز و قابل اغماض
است.

نمودار  :۵الگوی تجربی تحلیل مسیر (خروجی لیزرل)
جدول  :۹شاخصهای برازندگی الگو
X2

Df

X2/df

P

HOELTER

CFI

NFI

RMSEA

7/36

۱

4/027

4/212

3710

9/444

9/444

4/444

جدول  ،9شاخصهای برازندگی الگو را نشان میدهد .براساس این جدول ،شاخص مجذور
خی الگو با پنج درجه آزادی برابر  2/36و معنیدار نیست .از آنجا که خیدو ،شاخص بد بودن
الگو است ،معنیدار نبودن آن به معنای مطلوبیت الگو است .هر چه مقدار عددیِ خیدو کوچک
و مقدار عددی  pاز  0/05بزرگتر باشد ،برازندگی الگو را نشان میدهد .شاخصهای دیگر از جمله
شاخص برازندگی بهنجارشده ( ،)NFI=1شاخص برازندگی مقایسهای ( )CFI=1از مقدار 0/90
باالتر است که حاکی از برازندگی الگو است .همچنین شاخص جذر میانگین مربعات خطای
33

تقریب ( )RMSEAصفر و شاخص  HOELTERاز  200بسیار بزرگتر است که برازندگی
الگو را نشان میدهد.

متغیرهای دیگر محاسبه شد .اثر مستقیم هر متغیر بر متغیر دیگر ،برابر با ضریب مسیری است که به
طور مستقیم از آن متغیر به متغیر دیگر میرود (هومن .)1393 ،اثر غیر مستقیم ،برابر با حاصلضرب
مسیرهایی است که از متغیرهای دیگر بر یک متغیر وارد میشود و جمع اثر مستقیم و اثر غیر
مستقیم ،اثر کل را نشان میدهد (هومن.)1393 ،
جدول  :1۱ضرایب آثار استاندارد شده مستقیم ،غیر مستقیم و کل برای متغیرهای پژوهش
از متغیر

به متغیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

-4/37۱

---

-4/37۱

---

-4/990

-4/990

---

-4/344
4/742

معیارهای سرسختانه

خودپنداره

معیارهای سرسختانه

خودکارامدی تحصیلی

رهاشدگی

خودپنداره

-4/344

رهاشدگی

باورهای غیرمنطقی

4/934

4/422

رهاشدگی

خودکارامدی تحصیلی ()9

-4/963

-4/94۱

-4/762

رهاشدگی

خودکارامدی تحصیلی ()7

-4/963

-4/403

-4/746

رهاشدگی

خودکارامدی تحصیلی ()3

-4/963

-4/476

-4/921

بیاعتمادی

خودپنداره

-4/791

---

-4/791

بیاعتمادی

خودکارامدی تحصیلی ()9

---

-4/422

-4/422

بیاعتمادی

خودکارامدی تحصیلی ()7

---

-4/947

-4/947

بیاعتمادی

خودکارامدی تحصیلی ()3

---

-4/491

-4/491

بیاعتمادی

باورهای غیرمنطقی

4/342

---

4/342

ایثارگری

خودپنداره

-4/777

---

-4/777

ایثارگری

باورهای غیرمنطقی

4/910

4/4۱2

4/7۱7

ایثارگری

خودکارامدی تحصیلی ()9

-4/900

-4/422

-4/777

ایثارگری

خودکارامدی تحصیلی ()7

-4/900

-4/460

-4/742

ایثارگری

خودکارامدی تحصیلی ()3

-4/900

-4/491

-4/963

انزوای اجتماعی

باورهای غیرمنطقی

4/967

---

4/967

انزوای اجتماعی

خودکارامدی تحصیلی

---

-4/4۱0

-4/4۱0

جدول 10این امکان را فراهم میآورد تا میزان اثر متغیرها و نقش آنها در الگوی تجربی مورد
بررسی قرار گیرد .میزان اثر مسیر معیارهای سرسختانه به خودپنداره از همه بیشتر است که نشان

تدوین الگوی علّی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه...

بر اساس ضرایب استاندارد مسیرها ،تأثیرات مستقیم ،غیر مستقیم و اثر کل هر متغیر بر
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میدهد طرحواره ناسازگار معیارهای سرسختانه مادران ،بیشترین تأثیر را بر خودپنداره
دانشآموزان دارد .مسیر بیاعتمادی به باورهای غیر منطقی و همچنین مسیر رهاشدگی به
خودپنداره به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش دستیابی به الگویی بود تا از طریق آن بتوان با استناد به طرحوارههای
ناسازگار اولیه مادران ،خودکارامدی تحصیلی فرزندان را با میانجیگری خودپنداره و باورهای غیر
منطقی آنان پیشبینی کرد .نتایج نشان داد که طرحوارههای ناسازگار اولیه مادران ،امکان پیشبینی
خودپنداره و باورهای غیر منطقی دانشآموزان را دارد .این نتایج حاکی است که طرحوارههای
ناسازگار اولیه مادران ،با خودپنداره دانشآموزان رابطه معکوس دارد و این نتیجه با آنچه از لحاظ
منطقی مورد انتظار بود و همچنین با نتایج پژوهشهای گالنز و بیشاپ ،)2010( 1هاوگت و
دوماس )2009( 2و لپر )2012( 3هماهنگی و همخوانی دارد .طرحوارههای ناسازگار مادران،
خودپنداره فرزندان را تخریب میکند و آن را کاهش میدهد .همان گونه که از لحاظ نظری،
شکلگیری طرحوارههای ناسازگار در افراد ،میتواند ناشی از تجربه دوران کودکی و رفتار
والدینی باشد به همان ترتیب میتواند بر ویژگیهای شخصیتی و روانشناحتی فرزندان تأثیر گذارد و
به ایجاد صفات جدید در آنان منجر شود .نتایج این پژوهش نشان داد که مادرانی که دارای
طرحوارههای ناسازگار اولیه هستند در برخورد با فرزندان خود به گونهای رفتار میکنند که در
نهایت به افت خودپنداره آنان میانجامد .چنین رابطهای با نتایج پژوهشهای کاظمی و ظهیری
( ،)1392آقازاده و مولوی ( ،)1393دارمون و درنوسکی ،)2008( 2هیل و گرین و آرنو،)2011( 5
بورکلی و پارکر و استرمن ،)2012( 6مبنی بر وجود رابطه بین ویژگیهای روانی و رفتاری مادر با
ویژگیهای فرزندان همخوانی دارد .طرحوارههای ناسازگار اولیه مادران همچنین از دو طریق
موجب شکلگیری باورهای غیر منطقی در فرزندان میشود :یکی به طور مستقیم و بدون واسطه و
دیگری از طریق دستکاری خودپنداره فرزندان به این معنی که کاهش خودپنداره فرزندان ،موجب
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1 - Glanz & Bishop
2 - Huguet & Dumas
3 - Lepper
4 - Darmon & Drewnowski
5 - Hill, Green & Arnou
6 - Burkley, Parker & Sterman

نتایج پژوهش حاکی است که اوالً خودپنداره بر باورهای غیر منطقی دانشآموزان تأثیر دارد و
ثانیاً بین خودپنداره و باورهای غیر منطقی رابطه معکوس وجود دارد .این نتایج با پژوهشهای
عمادی و معتمدین ( ،)1386بریجز و ریوگ ،)1997( 1ووس ،)2012( 2امل )2010( 3و ثیم

2

( )2010کامال همسو ،و با نتایج پژوهش اسکالویک )2011( 5غیر همخوان است که هرگونه رابطه
بین این دو متغیر را رد کردند .همچنین این نتایج با پژوهش نظری ( ،)1386که افکار غیر منطقی را
عامل خودپنداره ،نه ناشی از آن گزارش کرده بود متضاد است .بر اساس نتایج میتوان نتیجه
گرفت که احتماالً باورهای غیر منطقی یک نقش جبرانی برای کاهش خودپنداره دارد؛ به عبارت
دیگر افراد با گرایش به باورهای غیر منطقی سعی میکنند تا کمبود سازه خودپنداره را رفع کنند.
این فرایند میتواند الگوی مقابلهای و شکلی از ساختار جبرانی باشد .از طرفی طبق نظریه الیس،
تفکرات و ساختار باورهای فرد ،حلقه واسط یا ارتباطی بین رویدادهای محیطی و رفتار فرد است و
میتوان انتظار داشت که افزایش باورهای غیر منطقی ،که به دلیل کاهش خودپنداره در شخص
رخ داده است در نهایت به رفتارهایی منجر میشود که آن رفتارها با خودکارامدی تحصیلی او
رقابت میکند و آن را کاهش میدهد ،به عنوان مثال ممکن است یکی از مؤلفههای باورهای غیر
منطقی که انتظار تأیید از دیگران است از طریق به جریان انداختن واکنشهای ناکامی به ایجاد

تدوین الگوی علّی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه...

افزایش باورهای غیر منطقی در آنان میشود.

پرخاشگری منجر شود و پرخاشگری خودکارامدی تحصیلی را کاهش دهد.
نتایج نشان میدهد که خودپنداره به طور مستقیم با خودکارامدی تحصیلی رابطه دارد .از آنجا
که مؤلفههای خودپنداره و خودکارامدی تا حد زیادی به هم نزدیک است و هر دو آنها به
قابلیتهای "خود" اشاره دارد ،این نتیجه قابل انتظار و منطقی است .عالوه بر آن ،تقریباً اغلب
مطالعات گذشته از قبیل تجلی و اردالن ( ،)1389صالحی و یونسی ( ،)1392لسکو و کارپوس

6

( ،)2006ساوا ،)2009( 7لزلی ،سیمپین و میر )2015( 8و مارش ،)2015( 9وجود رابطه بین

1 - Bridges & Riog
2 - Vohs
3 - Emel
4 - Thimm
5 - Skaalvik
6 - Lesko & Corpus
7 - Sava
8 - Leslie, Cimpian & Meyer
9 - Marsh
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خودپنداره و خودکارامدی را گزارش و تأیید کردهاند .بنابراین هر چه خودپنداره افزایش یابد بر
میزان خودکارامدی تحصیلی نیز افزوده میشود و از این نظر ،میزان خودپنداره پیشبینی کننده
خوبی برای سطح خودکارامدی تحصیلی دانشآموزان است.
نتایج نشان میدهد که خودکارامدی تحصیلی دانشآموزان از باورهای غیر منطقی آنان در
جهت منفی تأثیر میپذیرد به این معنی که افزایش در میزان باورهای غیر منطقی موجب کاهش
خودکارامدی تحصیلی میشود .این نتیجه با پژوهشهای خلیلی و بشارت ( ،)1385بریجز و رویگ
( ،)2008ماک و ترن )2001( 1و دیکاوسر )2005( 2همسو است؛ اما با نتیجه مطالعات آکگون و
اُزر ( )2015که باورهای غیر منطقی را موجب افزایش انگیزش تحصیلی دانسته بود ،متضاد است.
عالوه بر آن تأثیر مثبت خودپنداره بر خودکارامدی تحصیلی ،که در این پژوهش به دست آمده با
نتایج پژوهش والکه و کی ( )2009و مطالعات جاکوبس و النزا )2002( 3همسو و همجهت است.
از بین پانزده مؤلفه طرحوارههای ناسازگار اولیه مادران ،پنج مؤلفه در خودپنداره و باورهای
غیر منطقی دانشآموزان نقش دارد .این پنج مؤلفه به سه حوزه طرحواره متعلق است .سه مؤلفه به
حوزه بریدگی و طرد ،یک مؤلفه به حوزه دیگرجهتمندی و یک مؤلفه نیز به حوزه گوش به
زنگی بیش از حد متعلق است .برخی از روابطِ مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه مانند رابطه
بین رهاشدگی و خودپنداره ،با نتایج پژوهشهای گنجوی ( ،)1389فلمینگ و گاتفرید،)2001( 2
بانگ و اسکالویک )2003( 5همسو است و برخی روابط ،مانند رابطه انزوای اجتماعی با باورهای
غیر منطقی با نتایج پژوهشهای دیکلمنت )2013( 6و ساالزار )2013( 7متفاوت است .از طرفی
برخی روابطِ این پژوهش مانند رابطه بین رهاشدگی و ایثارگری با خودکارامدی تحصیلی ،تازگی
دارد و در پژوهشهای گذشته به آن هیچ اشارهای نشده است.
نتایج نشان میدهد که "رهاشدگی" ،طرحواره ناسازگار اولیه مادر است که خودپنداره
دانشآموز را کاهش میدهد .در پژوهشهای گذشته موارد اندکی یافت شد که به طور مستقیم به
رابطه طرحواره رهاشدگی مادر و خودپنداره فرزندان پرداخته شده باشد؛ اما پژوهشهای متعددی
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1 - Mak & Tran
2 - Dickhauser
3 - Jacobs & Lanza
4 - Fleming & Gottfried
5 - Bong & Skaalvik
6 - Diclemente
7 - Salazar

معکوس بین طرحواره رهاشدگی و خودپنداره خودِ فرد اشاره کرده که از این نظر با نتایج این
پژوهش همخوان است .عالوه بر آن یافتههای پژوهش نشان میدهد که این رابطه به رابطه بین مادر
و فرزند نیز گسترش مییابد .مادری که دارای طرحواره رهاشدگی است ،دائم نگران از دست
دادن افراد نزدیک است و از اینکه توسط اطرافیان و نزدیکان طرد شود در هراس است .برای او هر
لحظه امکان دارد که افراد مهمِ زندگیش بمیرند یا او را رها کنند و به فرد دیگری عالقهمند شوند.
این طرحواره موجب وابستگی افراطی و تمایل شدید به احساس کنترل دیگران میشود که در
واقع ساختاری جبرانی برای احساس طردشدگی است .فرزند ،که نزدیکترین فرد به مادر است،
میتواند براحتی درگیر طرحواره رهاشدگیِ مادر شود .نگرانی بیش از حد در مورد از دست دادنِ
فرزند ،موجب میشود که مادر به شکل افراطی به کنترل و مراقبت دست بزند و از این نظر
مشکالتی را در حوزه خودگردانی برای فرزند به وجود آورد .از طرفی مادری که دارای طرحواره
ناسازگار اولیه رهاشدگی است ،ممکن است با به کارگیری یکی از سبکهای مقابلهای اطاعت،
پرهیز یا جبران ،سعی کند طرحواره ناسازگار خود را کنترل کند؛ در این صورت رفتارهای او
حسادتآمیز ،انحصارطلبانه و سرزنشکننده خواهد شد .چنین وضعیتی با رشد خودپنداره فرزندان
مغایرت دارد.

تدوین الگوی علّی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه...

مانند شمیت و جوینر ،)1995( 1هاوگن و لنت )2005( 2و لنت ،براون ،گُر و پاول )2010( 3به رابطه

بر اساس نتایج ،طرحواره ناسازگار اولیه رهاشدگی مادران ،باورهای غیر منطقی فرزندان را
افزایش میدهد .یک دلیل برای چنین رابطهای این است که رفتارهای مادری که دارای طرحواره
ناسازگار رهاشدگی است ،آمادگی برای سرزنش ،توقع تأیید دیگران و وابستگی را در فرزندان
تقویت میکند که از مؤلفههای باورهای غیر منطقی است .از طرفی آنها چون برای جلوگیری از
تجربه طرد شدن ،اغلب از برقراری روابط صمیمانه پرهیز میکنند ،ممکن است در خانه و در
ارتباط با فرزندان به شیوهای رفتار کنند که الگوی پرهیز از مشکل را در فرزندان تقویت کنند که
یکی از مؤلفههای باورهای غیر منطقی است.
طرحواره ناسازگار دیگری که از حوزه بریدگی و طرد بر خودپنداره و باورهای غیر منطقی
دانشآموزان تأثیر دارد ،طرحواره "بیاعتمادی ـ بدرفتاری" است .هرچند در پژوهشهای قبلی به

1 - Schmidt & Joiner
2 - Haugen & Lent
3 - Lent, Brown, Gore & Paul
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تأثیر این طرحواره بر خودپنداره اشارهای نشده است به نظر میرسد چنین رابطهای قابل توجیه
است .مادرانی که دارای این طرحواره هستند چون دنیا را ناامن و مردم را غیر قابل اعتماد میدانند،
ممکن است عالوه بر داشتنِ حالتِ مراقبت در برابر فرزندان به آنها در زمینه مشکوک بودن
دیگران هشدار دهند و از این طریق ،تعامل آنها را با دیگر افراد مخدوش سازند .از آنجا که بخش
قابل توجهی از مفهومِ خود در تعامل معنادار و پویا با اطرافیان ساخته میشود ،میتوان پیشبینی
کرد که تغییر نگاه کودکان به دیگران ،در شکلگیری مفهوم خود و سطح خودپنداره آنان تأثیر
مستقیمی خواهد داشت؛ به عنوان مثال مادری که به دلیل برخورداری از طرحواره بیاعتمادی ـ
بدرفتاری به فرزند خود تذکر میدهد که مراقب باشد تا دیگر همکالسیها ،خوراکی او را نخورند
از همان ابتدا عالوه بر اینکه جهان بیرون را برای فرزند ناامن جلوه میدهد ،تعامل او را با دیگر
دانشآموزان مختل میکند و فرصتِ رشد خودپنداره را از او میگیرد .این کودک یاد میگیرد
که با ایجاد فاصله از همکالسیها و گریز از صمیمی شدن از خوراکیِ خود مراقبت کند تا تأیید
مادر را کسب کند؛ زیرا او میداند که چنانچه به مادر بگوید که بخشی از خوراکیم را به دوستم
دادم با پیامهای سرزنشآمیز و تحقیرآمیز او روبهرو خواهد شد.
بر اساس نتایج ،وجود طرحواره ناسازگار اولیه بیاعتمادی ـ بدرفتاری در مادران ،سهم قابل
توجهی نیز در ایجاد باورهای غیر منطقی در فرزندان آنها خواهد داشت .از میان پژوهشهای
گذشته ،تنها یک مورد یافت شد ـ دِبو ( )2008ـ که به طور مستقیم به رابطه این طرحواره و
باورهای غیر منطقی اشاره شده بود و دیگر پژوهشهایی که مؤلفههای پانزدهگانه را مورد مطالعه
قرار داده است ،تأثیر این مؤلفه را بر باورهای غیر منطقی گزارش نکرده ،اما به هر حال این رابطه
قابل تبیین است .یک توجیه برای چنین رابطهای این است که مادرانی که دارای این طرحواره
هستند به دلیل عدم اعتمادی که به دیگران دارند در موضعی عصبی و پرخاشگرانه قرار میگیرند و
الگوی سرزنشگری و نگاه تحقیرآمیز به دیگران را به فرزندان خود القا میکنند .آنها همچنین به
دلیل اعتقادی که به بدرفتاری انسانهای دیگر دارند ،ممکن است به طور غیر مستقیم ،بیحرمتی
کردن یا سوء استفاده از دیگران را به فرزندان خود آموزش دهند .چنین وضعیتی به معنای درگیر
شدن با باورهای غیر منطقی است؛ زیرا یکی از گونههای باورهای غیر منطقی این باور است که
وقتی مردم به شیوهای نفرتانگیز و ناعادالنه رفتار میکنند ،باید آنها را مورد سرزنش و لعن قرار
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داد و از آنان به عنوان افرادی فاسد و نابکار نام برد.
طرحواره دیگری که از حوزه بریدگی و طرد به طور مستقیم بر باورهای غیر منطقی

مورد اینکه طرحواره انزوای اجتماعی با باورهای غیر منطقیِ خودِ فرد رابطه دارد ،گزارشهای
متعددی از قبیل رفیعی ،حاتمی و فروغی ( ،)1390شاره ،)2005( 1مارش ،تراتوین و کُلر،)2005( 2
هرسن )2012( 3و ینگ )2010( 2وجود دارد؛ لیکن در زمینه تأثیر طرحواره انزوای اجتماعی مادر
روی باورهای غیر منطقی فرزند گزارشی وجود ندارد؛ پس فعال این رابطه ،رابطهای جدید در نظر
گرفته میشود تا با مطالعات بعدی تأیید یا رد شود .در توضیح این پرسش ،که چگونه طرحواره
انزوای اجتماعی ـ بیگانگی در مادر ،موجب افزایش باورهای غیر منطقی فرزندان میشود ،میتوان
گفت مادرانی که دارای این طرحواره هستند ،چون روابط مناسبی با همساالن و گروههای
اجتماعی ندارند ،میتوانند فرزندان خود را به سوی ارتباطات اجتماعی و صمیمت سوق دهند و
مهارتهای اجتماعی آنها را غنی سازند .عالوه بر آن چون در این مادران ،احساس بیگانگیِ عمومی
وجود دارد ،نمیتوانند با فرزندان خود رابطهای صمیمی برقرار کنند و احتماال رفتارهای مادرانه
آنها ،تصنعی و فاقد جنبههای عمیق عاطفی است .مادرانی با این طرحواره ناسازگار ،آمادگی
بیشتری برای استفاده از روشهای تنبیهی دارند و بیشتر از دیگر مادران پاسخهای عصبی میدهند.
عالوه بر آن چون اغلب این مادران برای کننرل طرحواره ناسازگار خود ،سبک مقابلهایِ اجتناب
را به کار میگیرند از طریق رفتارها و استداللها و گرایشهای خود ،این باور را در فرزندان تقویت

تدوین الگوی علّی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه...

دانشآموزان تأثیر میگذارد ،طرحواره "انزوای اجتماعی ـ بیگانگی" است .در ادبیات پژوهش در

میکنند که گریز از مشکالت و شانه خالی کردن از مسئولیتها خیلی آسانتر از رویارویی با
آنهاست .چنین وضعیتی همچنین گرایش فرزندان را برای اثرگذاری بر محیط و حل مشکالت
کاهش میدهد و میآموزند که به محیط و مسئلههای آن منفعالنه پاسخ دهند .در نتیجه این امکان
وجود دارد که این مادران" ،بیمسئولیتی عاطفی"" ،گریز از مشکل"" ،درماندگی برای تغییر" و
"واکنش عاجزانه به ناکامی" را در فرزندان خود تقویت کنند که چهار مؤلفۀ باورهای غیر منطقی
است.
طرحواره ناسازگار اولیه "ایثار" طرحواره دیگری است که از حوزه دیگرجهتمندی بر
خودپنداره دانشآموزان تأثیر میگذارد .در ادبیات پژوهش در زمینه تأثیرات این طرحواره

1 - Shareh
2 - Marsh, Trautwein & Koller
3 - Hersen
4 - Yeung
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گزارشهای متناقضی وجود دارد .در تعدادی از مطالعاتِ پیشین از جمله ثیم ،)2010( 1لزلی و
همکاران ( )2015به وجود رابطه منفی بین طرحواره ایثار و خودپنداره اشاره شده است .در مقابل
برخی از مطالعات که در زمینه طرحوارههای ناسازگار انجام شده است ،از قبیل کرانزلر و پاجارز

2

( ،)1995آرنسن ،آلونسو و بورنام )2002( 3و گیمبرت و بول )2007( 2رابطه طرحواره ایثار و
خودپنداره را گزارش نکردهاند .بر اساس نتایج پژوهش ،طرحواره ناسازگار ایثار در مادران،
موجب افتِ خودپنداره فرزندان میشود .مادرانی که طرحواره ایثار دارند به فرزندان خود فرصت
نمیدهند که نیازهای خود را بخوبی تجربه کنند و راههایی برای رفع آن بیابند .آنان دائم در حال
کمک و حمایتهای افراطی فرزندان هستند و اجازه نمیدهند که آنان خودشان اقدامگر و
عملکننده باشند .حمایتهای آشکار و سرزنشهای ضمنی ،خودپنداره فرزند را تخریب میکند .از
طرفی از آنجا که از لحاظ تحولی ،طرحواره ناسازگار ایثار در والدین ضعیف ،نیازمند،
کودکصفت ،درمانده و افسرده ریشه دارد و این مادران ،خودشان والدین ضعیفی داشتهاند.
بنابراین به شکل افراطی نمیخواهند در برابر فرزندان خود آن گونه باشند؛ در نتیجه تالش میکنند
که تا آنجا که میتوانند بهترین باشند .حمایت افراطیِ آنان ،ناشی از همین تمایلِ نهفته برای بهترین
بودن است که بر خالف تصورِ آنها به کاهش خودپنداره فرزندان منتهی میشود .روی دیگر سکه
این است که افرادی که طرحواره ایثار دارند ،معموال از اطرافیان خود راضی نیستند؛ زیرا احساس
میکنند به میزانی که آنان از خودشان و نیازهایشان میگذرند ،قدرشان دانسته نمیشود و در نتیجه
اغلب ناراضی و عصبی هستند .آنان همچنین در مقابل انتقاد مقاومند؛ زیرا دورههای طوالنیِ
فداکاری و ایثارگری ،آنان را متوقع کرده است .چنین وضعیتی اگر در قبال فرزندان رخ دهد،
ممکن است بعد از مدتی ،مادر با گفتن اینکه "من مستخدم شما نیستم" ،تغییر موضع دهد و به
خشونت و انتقامگیری و اعمال تحقیرآمیز دست بزند .در این صورت نیز آسیب در خودپنداره
فرزندان بسیار محتمل به نظر میرسد .عالوه بر آن ،مادرانی که دارای طرحواره ایثار هستند ،چون
بشدت نگران فرزندان خود هستند؛ در ضعف و درماندگی آنان اغراق میکنند و مشکالت و
ایرادهای آنان را بزرگتر از آنچه هست ،نشان میدهند که این نیز میتواند اثر تخریبی بر
خودپنداره آنان داشته باشد.
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1 - Thimm
2 - Kranzler & Pajares
3 - Aaronson, Alonso & Burnam
4 - Gimbert & Bol

منطقی فرزندان میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای اسکالویک و اسکالویک ،)2005( 1امل

2

( )2010و ثیم ( )2011همخوان و همسو است .مادران ایثارگر به دلیل اینکه فرزندان را به شکل
افراطی حمایت میکنند ،ممکن است اقدام به عمل را در فرزندان سرکوب کنند و آنان را به
وابستگی سوق دهند و این باور را در آنان به وجود آورند که میشود با پناه بردن به حضور
دیگران و بدون احساس تعهد و مسئولیت زندگی کرد .عالوه بر آن ،عادت به دریافتِ حمایت
ممکن است فرزندان را به این باور سوق دهد که باید از همه افراد مهم در زندگی ،عشق و تأیید
دریافت کرد و یا چشم انتظار کمکها و حمایتهای دیگران مانده این دو مؤلفه ،یعنی "وابستگی"
و "توقع تأیید دیگران" از مؤلفههای باورهای غیر منطقی است که از طریق طرحواره ناسازگار
اولیه مادر در فرزندان تقویت میشود.
"معیارهای سرسختانه" ،طرحواره ناسازگار دیگری در مادران است که به استناد نتایج این
پژوهش ،موجب کاهش خودپنداره فرزندان میشود .در ادبیات پژوهش موردی یافت نشد که به
وجود چنین رابطهای اشاره کرده باشد و احتماال این رابطه را باید یافتهای جدید تلقی کرد .تأثیر
طرحواره معیارهای سرسختانه مادر بر خودپنداره فرزند را میتوان این گونه تبیین کرد که مادرانی
که دارای این طرحواره هستند به دلیل کمالخواهی و آرمانگرایی اغلب از عملکرد فرزندان خود

تدوین الگوی علّی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه...

بر اساس نتایج این پژوهش ،وجود طرحواره ایثار در مادران ،موجب افزایش باورهای غیر

ناراضی هستند و معتقدند آنها به قدر کافی زحمت نمیکشند و آنگونه که باید تالش نمیکنند.
استراحت و بازی بچهها ،آنها را مضطرب و عصبی میکند و به ناچار دائم تذکر میدهند و
فرزندان را برای وقتهایی که به بطالت میگذرانند ،سرزنش میکنند .رویکرد سرزنشگری و عدم
رضایت مادر از عملکرد فرزندان ،که از همان دوران کودکی آغاز میشود ،تأثیر منفی در
خودپنداره آنان خواهد داشت .این مادران هرگز تشویق نمیکنند و پیامهای امیدوارکننده
نمیدهند و هیچ گاه تأییدی برای تواناییهای واقعی فرزندانشان نیستند؛ در چنین وضعیتی فرزند به
احتمال زیاد سرخورده میشود و تصویری منفی و ضعیف از خود در ذهن او شکل میگیرد.
عالوه بر آن چون این مادران رویکرد قضاوتگری نیز دارند ،فرزندان آنها دائماً خودشان را در
معرض ارزیابی و داوری احساس میکنند و عملکرد طبیعی و خالقانه خود را از دست میدهند.
بر اساس نتایج ،خودکارامدی تحصیلیِ دانشآموزان از طریق نقش میانجیگری خودپنداره و
1 - Skaalvik & Skaalvik
2 - Emel
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باورهای غیر منطقی آنها از طرحوارههای ناسازگار مادرانشان تأثیر میپذیرد؛ به عبارت دیگر
برخی الگوهای طرحوارهای مادر ،خودکارامدی تحصیلی فرزندان را به طور غیر مستقیم کاهش
میدهد .هرچه شدت پنج طرحواره در مادری افزایش یابد ،خودکارامدی تحصیلی فرزندان او
کاهش مییابد .کاهش در خودکارامدی تحصیلی از طریق کاهش خودپنداره و افزایش باورهای
غیر منطقی صورت میگیرد .بنابراین خودپنداره دانشآموزان در برابر پنج الگوی طرحوارهای
مادران آسیبپذیر است و آسیب در ساختار خودپنداره موجب ایجاد نگرش منفی به موقعیتهای
تحصیلی میشود و اعتقاد دانشآموز را برای اجرای موفقیتآمیز تکالیف درسی کاهش میدهد.
طرحوارههای ناسازگار مادران همچنین موجب افزایش باورهای غیر منطقی دانشآموز میشود و
باورهای غیر منطقی شیوه ادراک دانشآموز از تکالیف و فعالیتهای درسی و همچنین برداشت او
را از تواناییهای خود در برابر این تکالیف دگرگون میکند .بنابراین باورهای غیر منطقی ،اعتقاد
دانشآموز را برای اجرای موفقیتآمیز تکالیف درسی تضعیف میکند .به طور کلی میتوان
گفت که برای حفظ و ارتقای خودکارامدی تحصیلی دانشآموزان باید نسبت به وجود پنج
طرحواره ناسازگار در مادران آنها حساس بود .این پنج طرحواره ناسازگار عبارت است از:
 )1رهاشدگی ـ بیثباتی  )2بیاعتمادی ـ بدرفتاری  )3ایثارگری  )2معیارهای سرسختانه ـ
بیشانتقادی  )5انزوای اجتماعی ـ بیگانگی.
نتایج نشان میدهد که دو طرحواره ناسازگار ایثارگری و رهاشدگی در مادران به طور مستقیم
و بیواسطه بر خودکارامدی تحصیلی دانشآموزان تأثیر میگذارد به این معنی که این دو
طرحواره ،عالوه بر اینکه از طریق میانجیگریِ خودپنداره و باورهای غیر منطقی بر خودکارامدیِ
دانشآموزان تأثیر میگذارد به طور مستقیم نیز بر آنها تأثیر دارد .از آنجا که در گذشته هیچ
پژوهشی با هدف مطالعه رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه مادران بر خودکارامدی تحصیلی
دانشآموزان انجام نشده ،بدیهی است که در ادبیات پژوهش برای چنین رابطهای هیچ گزارشی
وجود ندارد.
نتایج حاکی است که همه فرضیههای پژوهش تأیید شده است؛ اما توجه به این نکته مهم است
که از بین مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه مادران ،تنها تأثیرِ پنج مؤلفه بر متغیرهای وابسته
این پژوهش مشاهده شده و دیگر مؤلفهها فاقد تأثیر بوده است .این حالت در دیگر پژوهشهایی که
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در مورد طرحوارههای ناسازگار انجام شده نیز مشاهده شده است به این معنی که هیچ پژوهشی
یافت نشده است که در آن هر یازده مؤلفه طرحوارههای ناسازگار با دیگر متغیرهای مورد مطالعه

پوشش میدهد که از لحاظ سببشناسی و تحولی با هم متفاوت است .دیگر روابط متعیرهای
میانجی با نتایج اغلب پژوهشهای گذشته کامال همخوانی دارد و یافتههای این پژوهش بجز در
موارد خاص ،که به آن اشاره شد ،پژوهشهای دیگر را به چالش نمیکشد.
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