
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

رابطه بین شیوه فرزندپروری با کم رویی و پیشرفت در یادگیری زبان انگلیسی در 

 فراگیرندگان زبان انگلیسی

 

 
 فهیمه اکبری

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
Fahimeh464@gmail.com  

 

 محمدرضا فرامرزی فر

 کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی
Faramarzifar@gmail.com 

 

 
 

 
 چکیده 

اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری با کم رویی و پیشرفت در یادگیری زبان هدف 

انگلیسی در فراگیرندگان زبان انگلیسی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان 

می باشد  4931شرکت کننده در مراکز آموزشی زبان کیش ساری در سطح پیشرفته در فصل تابستان 

گیری در دسترس انتخاب شدند. نفر با روش نمونه  66نفر است که از میان آنها تعداد  56که تعداد آنها 

پرسش نامه کمرویی و نحوه برخورد والدین را تکمیل کردند و نمرات پایان ترم آنها نیز  ابزار اندازه گیریی،

ا استفاده از روش همبستگی نتایج تحلیل داده ها ب به عنوان نمرات پیشرفت تحصیلی شان ثبت شد.

بین نشان داد که بین شیوه فرزندپروری با کم رویی در دانشجویان دختر رابطه وجود دارد و همچنین 

رابطه وجود شیوه فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر شرکت کننده در آموزشگاه زبان 

 .دارد

 

 زبان انگلیسی فرزند پروری، کم رویی، یادگیری،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
از روزی که بشر زندگی فردی را رها کرده و گرد هم جمع شدند تا در پرتو یک زندگی اجتماعی از امنیت و آسایشی بیشتر 

برخوردار شوند، همواره در راه ایجاد روابط بین فردی و سازگاری اجتماعی، با مشکالت مواجه بوده است. چه بسا کسانی که به 

وانی در ایجاد روابط اجتماعی با سرخوردگی و یاس از پیوندهای عاطفی به انزوا و تنهایی روی می آورند. بدون تردید، دلیل نات

در دنیای پیچیده ی امروز، فراوانی ناراحتی ها در بخش های ناشی از مشکالت ارتباطی و سازگاری اجتماعی، به مراتب بیش تر 

عاطفی و روابط ناسالم  -اری از موارد ناراحتی های قلبی، خود، نتیجه ی فشارهای روانیاز بیماری های قلبی است! در واقع بسی

و یا ناموفق بین فردی است. یکی از مسائل و معضالت موجود در ایجاد روابط عاطفی و بین فردی که در سال های اخیر مورد 

کم رویی است. در گذشته پدیده کم رویی یک صفت توجه کارشناسان تعلیم و تربیت، روان شناسان قرار گرفته است، پدیده ی 

پسندیده مرزی بود که معموال آن را با صفت پسندیده ای چون شرم و حیا اشتباه می گرفتند، اما امروزه کم رویی و داشتن 

ه می احساس ناخوشایند در موقعیت های بین فردی مشکلی است که می توان از آن به عنوان یک معلولیت اجتماعی نام برد ک

 (.6731تواند مشکالت جدی را در راه اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی فرد مبتال به آن، بوجود آورد)افروز،

کم رویی یعنی توجه بیش از حد به خود، اعمال، گفتار و یا حتی رفتار خود ترس از روبه رو شدن با دیگران، ترس از ایجاد 

مورد تائید قرار نگرفتن و یا نگرانی از مورد استهزاء قرار گرفتن، جرات اظهار نظر و  ارتباط و برخورد با دیگران، ترس و نگرانی از

بیان احساسات نداشتن، زیاد به قضاوت دیگران اهمیت دادن و مورد افکار غیرمنطقی و اتوماتیک منفی هنگام رویارویی با یک 

سخ گفتن به سواالت مطرح شده، البته گاهی هم افراد موقعیت تازه و یا افراد ناآشنا صرف نظر از پرسش، صحبت و یا حتی پا

 (.6991کم رو هول و هراس خود را زیر پوشش نوعی استهزاء و تمسخر مخفی می کند)زیمباردو،

کم رویی از جمله پدیده هایی است که در هر جامعه در بین افراد به چشم می خورد و معموال میزان شایان توجهی از کودکان، 

گساالن با وجود میل خویش، ناخواسته خودشان را در حصاری از کم رویی محبوس می کنند و قادر به شکوفا نوجوانان و بزر

کردن استعدادها و خالقیت های خویش و سود بردن از ظرفیت ها و توانمندی های ارزشمند خویش نیستند و از سوی دیگر، با 

ارتباط بین فردی افراد تاثیر منفی بگذارد و خانواده نخستین توجه به این که کم رویی می تواند بر سازگاری اجتماعی و 

محیطی است که کودک در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا می کند و در آن رشد می کند)احدی و بنی 

 (، پس شیوه های گوناگون فرزند پروری و روش های تربیتی والدین می تواند با افزایش و یا کاهش کم رویی6736جمالی،

 فرزندان رابطه داشته باشد.

( و این مسئله در دختران اول 6933پژوهش ها نشان می دهند که میزان کم رویی دختران بیش تر از پسران است)زیمباردو،

(. یکی از 6996خانواده بیش تر صدق می کند. کم رویی پدر و مادر به میزان زیادی با کم رویی فرزند اول اتباط دارد)فورود،

علل کم رویی رو به رو شدن با موقعیت های جدید بویژه زمانی که خود فرد در معرض توجه قرار می گیرد، بیش ترین 

(. کودکان والدین مستبد پیشرفت خوبی در مدارس دارند و از فعالیت های انحراف آمیز 2002تشخیص داده می شود)زیمباردو،

ی اجتماعی اندکی هستند و میزان خجولی در این بچه ها باال خودداری می کنند، اما دارای اعتماد به نفس و شایستگی ها

( علت کم رویی را در اثر روابط نادرست بین فردی و سازش 6991(. کاگان )6996و لم برن و همکاران، 6999است)بامریند،

 نایافتگی های اجتماعی در مراحل رشد در خانه و مدرسه گزارش کرده است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ده با رفتار خود بیانگری کودکانشان ارتباط دارد. در حالی که رفتار والدین تنبیه گر و محدود رفتار والدین گرم و حمایت کنن

(. پژوهش ها نشان می 6991کننده با انفعال پایدار کودک، عصبانیت دایمی و اضطراب اجتماعی کودک رابطه دارد)برونشینی،

گرش قاطع و اطمینان بخش والدین با رشد ذهنی، امنیت دهند که نگرش پذیرنده و دموکراتیک، نگرش مقتدرانه ی منطقی و ن

عاطفی، مهارت اجتماعی، عزت نفس، کفایت باال، بهداشت روانی روابطه دارند، در حالی که والدین طرد کننده و سلطه جو 

 (.6996و بوری، 6997، مک کوبی،6937، بامریند،6911فرزندانی متزلزل، سرکش، پرخاشگر و ستیزه جو دارند)بالدوین،

اجتماعی فرزندان خواهد داشت که از آن جمله می توان به  -شیوه های فرزند پروری تاثیر بسزایی در مراحل مختلف رشدی

پیشرفت تحصیلی فرزندان اشاره کرد. در این میان کم رویی تاثیر منفی بسیاری در  فراگیری زبان خارجی دانش آموزان دارد. 

و فهم اندیشه های افراد دیگر از ملیت های متفاوت و برقراری ارتباط با آنان و نیز استفاده  زبان انگلیسی توان انسان را در درک

(. عوامل 6791از فناوری روز جهان را میسر می سازد، لذا توجه به زبان انگلیسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است)رضاخانی،

ن ابتدایی شرکت کننده در یک آموزشگاه زبان انگلیسی در موثر در ضعف یادگیری درس زبان انگلیسی که در بین دانش آموزا

شهرستان ساری بررسی شد، نشان داد که عواملی که باعث می شود دانش آموزان در کالس های زبان صحبت نمی کنند و در 

د به بحث ها شرکت نمی کنند ناشی از دالیل متعدد مانند کم رویی، حساسیت، مشکالت مربوط به زبان که مربوط می شو

تلفظ کردن، دامنه لغات، گرامر، بیان عمومی و تشکیالت و همچنین راه هایی را برای حل مشکالت پیشنهاد کردند. در گزارش 

نفر از  17عامل موثر وجود دارد که بر روی  63( به این نتیجه رسیدند که برای یادگیری زبان 2001دیگری )کندو و بران،

ادگیری زبان ژاپنی بودند، بررسی شد که تعدادی از موارد آن شامل ادراک شخص از توانایی دانشجویانی که در دوره پیشرفته ی

خود برای خواندن زبان خارجه، داشتن آگاهی در زمینه مورد بحث، آمادگی و فعالیت بیشتر برای خواندن، عدم اشتغال به 

 6791ندن می باشد. حسینی و صالحی در سال مطالعات فلسفی در زبان، نداشتن راهنمایی های اصلی و انگیزشی برای خوا

رابطه بین انگیزه و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان توسط دانشجویان دانشگاه را مورد بررسی قرار دادند.  نتایج نشان داد 

درونی رابطه که انگیزه بیرونی رابطه معنی داری با انتخاب راهبردهای یادگیری زبان نداشت، این در حالی است که انگیزه 

 معنی داری با راهبردهای یادگیری زبان پیدا کرد.

با توجه به نتایج پژوهش های مذکور و تاثیر کم رویی در یادگیری و دیگر حوزه های زندگی، هدف از انجام این پژوهش، یافتن 

یری درس زبان انگلیسی پاسخ برای این پرسش است که آیا بین شیوه فرزند پروری با کم رویی و پیشرفت تحصیلی در یادگ

 رابطه وجود دارد؟

 روش

روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع  همبستگی است. جامعه مورد مطالعه شامل تمام دانشجویان شرکت کننده در مراکز 

 11نفر است که از میان آنها تعداد  11می باشد که تعداد آنها 6791آموزشی زبان کیش در سطح پیشرفته در فصل تابستان 

با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پرسش نامه کمرویی و نحوه برخورد والدین را تکمیل کردند و نمرات پایان نفر 

 سال قرار دارند. 69-21ترم آنها نیز به عنوان نمرات پیشرفت تحصیلی شان ثبت شد. همگی این افراد در دامنه سنی 
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سوال چهار گزینه ای است و در دانشگاه استنفورد ساخته شده است.  10 پرسشنامه کم رویی استنفورد: این پرسشنامه دارای

سوال باقی  10سوال آن حذف و  1( 6731سوال دارد که پس از هنجاریابی آن در ایران)عبادتی، 11فرم اصلی این پرسشنامه 

های آن بسته به میزان کم گزینه ای است که گزینه  1سوال  10مانده است. همان گونه که گفته شد، این پرسشنامه دارای 

رویی که به خود اختصاص می دهند، نمره ی یک تا چهار می گیرند. به این ترتیب که گزینه ای که نشان دهنده ی کم ترین 

و به گزینه ای که بیش ترین حالت کم رویی را  7و  2حالت کم رویی است، نمره ی یک و به ترتیب گزینه های بعدی نمره ی 

می باشد. اعتباریابی این پرسشنامه  10-610تعلق می گیرد. دامنه ی نمره های این پرسشنامه بین  1ه ی نشان می دهد نمر

 (.6731بدست آمد)عبادتی، 913/0و در کل  923/0و  912/0بر اساس آلفای کرونباخ برای دختران 

( 6737بیت معلم زیر نظر دکتر ثنایی )پرسشنامه نحوه برخورد والدین )ویژه ی دانش آموزان(:  این پرسشنامه در دانشگاه تر

فرزند را می سنجد، بنابراین دارای چهار مقیاس بوده که همه ی مقیاس  -ساخته شده است که چهار بعد از ابعاد رفتاری والد

مسئولیت و استقالل در کارهای  -6سوال دارای مقیاس های چهار گانه عبارتند از :  27ها از نوع پنج درجه ای هستند. 

صی: ) دادن مسئولیت، تشویق به استقالل و تصمیم گیری در مورد نحوه ی گذراندن اوقات فراغت، انتخاب لوازم شخصی، شخ

- 2این بعد رفتاری را می سنجد. 9تا  6مطالعه ی کتب مورد عالقه، برنامه ریزی برای کارهای روزانه و شخصی( عبارت های 

گران، توجه به کارهای اشتباه بیش از کارهای صحیح، فرصت برای فکر کردن در تنبیه و سرزنش والدین: ) سرزنش در مقابل دی

مورد اشتباهها، سرزنش کردن در تصحیح اشتباهها، تنبیه شدن در صورت عدم موفقیت در کارها، استفاده از تنبیه بیش از 

توقعات و -7رفتاری را می سنجد.این بعد  67تا  3تشویق، تنبیه شدن در صورت عدم اجرای دستورهای والدین( عبارت های 

انتظارات والدین با توجه به توانایی ها: ) فشار به فرزندان از لحاظ جسمی و ذهنی، توجه به توانایی و عدم عالقه در انجام 

رفتار محبت آمیز والدین: )دلگرمی و صمیمیت، ارزش -1این بعد رفتاری را می سنجد.  61تا  61کارهای محوله(. پرسش های 

ل بودن برای خواسته ها و نظرات، دلگرمی و امیدواری دادن در صورت عدم موفقیت در کالس ها، اعتماد و درک کردن، قائ

این بعد رفتاری را می سنجد.  ضریب پایایی محاسبه  27تا  63توجه به نظرات، حرف ها، بیان احساسات بدون نگرانی( عبارت 

 بدست آمد. 92/0تا  19/0( 6737به وسیله ی پناهنده ) شده برای این پرسشنامه با روش دو نیمه کردن

برای بدست آوردن پایایی ابزارها اندازه گیری در طول زمان از آلفای کرونباخ استفاده شد که پیش از اجرای پژوهش در یکی از 

هارم دبیرستان توزیع نفر دانش آموزان سال چ 70مدارس تعدادی از هر دو پرسشنامه کم رویی و نحوه برخورد والدین را بین 

 39/0نموده و سپس دو هفته بعد نیز این کار را تکرار کرده که میزان آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه کم رویی 

بدست آمد. همچنین نمرات پایان ترم دانشجویان به عنوان شاخصی برای اندازه  32/0و برای پرسشنامه نحوه برخورد والدین 

 استفاده شده است.« پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی»گیری میزان 

پس از جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. در سطح توصیفی از 

از آزمون شاخص های توزیع فراوانی، درصد، میانگین، واریانس و انحراف استاندارد استفاده شد و در سطح استنباطی نیز 

 spssهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. محاسبات آماری در این پژوهش با استفاده از نرم افزار کامپیوتری 

 صورت گرفته است.
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 یافته های پژوهش

 یافته های توصیفی

 

 متغیرهای پژوهش  توصیفی های شاخص محاسبه : 6شماره جدول

 آماری شاخص

  متغیر

 انحراف میانگین تعداد

 معیار

 نمره بیشترین نمره کمترین

 00 64 96/1 69/05 11 کمرویی

مسئولیت و استقالل در کارهای 

 شخصی

11 83/18 35/5 11 10 

 16 19 61/5 16/14 11 تنبیه و سرزنش والدین

توقعات و انتظارات والدین با توجه 

 به توانایی ها

11 83/18 34/5 11 10 

 10 11 64/5 16/18 11 رفتار محبت آمیز والدین

 65 44 45/1 98/38 11 معدل

 

 که. دهد می متغیرهای پژوهش را نشان  شده کسب نمره کمترین و بیشترین و استاندارد انحراف و میانگین (،6شماره ) جدول

افراد بیشتر از سایر  اکثریت افراد نمونه کم رویی پایینی دارند و میانگین تنبیه و سرزنش والدین در اکثریت  که است این بیانگر

 می باشد که بیانگر باال بودن معدل نهایی آنان است. 17/97شیوه های فرزندپروری می باشد و معدل پایان ترم دانشجویان 

 یافته های استنباطی
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 بین شیوه فرزندپروری با کم رویی  پیرسون همبستگی ضریب نتایج(: 2شماره)جدول 

 آماری شاخص

 متغیر
 همبستگی ضریب مقدار تعداد

 سطح

 (Sig)معناداری

 

کمرویی و مسئولیت و استقالل در کارهای 

 شخصی

11 19/0 00/0 

 00/0 -13/0 11 کمرویی و تنبیه و سرزنش والدین

کمرویی و توقعات و انتظارات والدین با توجه به 

 توانایی ها

11 16/0- 00/0 

 00/0 11/0 11 کمرویی و رفتار محبت آمیز والدین

 فرض پیش مقدار از که( Sig=00/0) پیرسون همبستگی ضریب آزمون معناداری سطح و %91 اطمینان ضریب هب توجه با

(56/5=α )شیوه فرزندپروری با کم رویی در دانشجویان دختر شرکت کننده  بینچنین نتیجه گرفت که  توانمی است، کمتر

بین کمرویی با تنبیه و سرزش والدین و  کمرویی با  بستگیکه مقدار ضریب هم ییآنجا از.رابطه وجود دارددر آموزشگاه زبان 

می غییرهم تعکس  جهتعنوان کرد که این دو متغیر در   توانمی است توقعات و انتظارات والدین با توجه به توانایی ها منفی

والدین و انتظارات بیجا در  به بیانی دیگر ، با با افزایش تنبیه و برعکس. شودمی یگریدکاهش یعنی افزایش یکی باعث  کنند؛

والدین، کم رویی در دانشجویان بیشتر می گردد. همچنین با توحه به مثبت بودن ضریب همبستگی بین کمرویی با رفتار 

های شخصی می توان بیان کرد با محبت والدین و وجود استقالل شخصی در محبت آمیز والدین و مسئولیت و استقالل در کار

 کارها باعث کاهش کم رویی در دانش جویان می گردد.
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 ( : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره 8جدول شماره )

          

 منابع

 تغییر

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F سطح 

 (Sig)معناداری

2R 

 درون

 یگروه

11/99 7 26/77 

 بین 92/0 00/0 10/71

 گروهی

29/11 16 90/0 

  11 92/611 کل

 

سهم هر یک  که گردد می حاصل نتیجه این کوچکتر است.( α=56/5)( از مقدار پیش فرضSig =55/5معناداری )سطح چون 

ین با توجه به مقدار ضریب تعیین، این همچناز شیوه ههای فرزندپروری در پیش بینی کمرویی دانشجویان دختر متفاوت است .

را به خود اختصاص می کمرویی دانشجویان  درصد از تغییرات 22/5فقط  شیوه های فرزندپرورینتیجه حاصل می گردد که 

را پیش بینی کمرویی دانشجویان  می توانند  %22دهند و مابقی مربوط به دیگر مولفه ها می باشد. در واقع مولفه ها فقط 

 مابقی مربوط به دیگر متغیرها می باشد که در این تحقیق بررسی نشده است. کنند و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  رگرسیون ضرایب محاسبه (:4جدول شماره)

 آماری های شاخص

 مدل

 ضرایب شده استاندارد غیر ضرایب

 استاندارد

T معناداری سطح 

B استاندارد خطای Beta 

 33/3 30/1 - 41/0 03/41 ثابت مقدار

قالل در کارهای مسئولیت و است

 شخصی

28/3 41/3 13/3 12/1 33/3 

 33/3 -44/4 -10/3 44/3 -24/3 تنبیه و سرزنش والدین

توقعات و انتظارات والدین با توجه به 

 توانایی ها

24/3- 41/3 11/3- 54/4- 33/3 

 33/3 41/4 14/3 42/3 15/3 رفتار محبت آمیز والدین

 

 14/3وه های فرزندپروری، به ترتیب، شیوه رفتار محبت آمیز والدین با  ضریب تأثیر شی بین در شود می مشاهده که همانطور

با  مسئولیت و استقالل در کارهای شخصیبیشترین سهم را در پیش بینی کمرویی دانشجویان دارد،  و بعد از آن به ترتیب   

با ضریب  و انتظارات والدین با توجه به توانایی ها و  توقعات -10/3با ضریب تأثیر تنبیه و سرزنش والدین  ،  13/3ضریب تأثیر 

 .نمایند تبیین کمرویی دانشجویان را  از سهمی تا باشند می قادر واقع در و مانند می باقی رگرسیون  مدل در  -13/0تأثیر 
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 بین شیوه فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی  پیرسون همبستگی ضریب نتایج(: 5شماره)جدول 

 آماری شاخص

 رمتغی
 همبستگی ضریب مقدار تعداد

 سطح

 (Sig)معناداری

 

پیشرفت تحصیلی و مسئولیت و استقالل در 

 کارهای شخصی

11 11/0 00/0 

 006/0 -12/0 11 پیشرفت تحصیلی و تنبیه و سرزنش والدین

پیشرفت تحصیلی و توقعات و انتظارات والدین 

 با توجه به توانایی ها

11 16/0- 00/0 

 006/0 17/0 11 رفتار محبت آمیز والدین پیشرفت تحصیلی و

 فرض پیش مقدار از که( Sig=00/0) پیرسون همبستگی ضریب آزمون معناداری سطح و %91 اطمینان ضریب به توجه با

(56/5=α )بین شیوه فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر شرکت چنین نتیجه گرفت که  توانمیاست  کمتر

بین پیشرفت تحصیلی با تنبیه و سرزش  که مقدار ضریب همبستگی ییآنجا ازرابطه وجود دارد.زشگاه زبان کننده در آمو

عنوان کرد که این دو متغیر  توانمی است والدین و  پیشرفت تحصیلی با توقعات و انتظارات والدین با توجه به توانایی ها منفی

به بیانی دیگر ، با با افزایش  و برعکس. شودمی یگریدکاهش باعث  یعنی افزایش یکی کنند؛می غییرهم تعکس  جهتدر  

تنبیه والدین و انتظارات بیجا در والدین، پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بیشتر می گردد. همچنین با توجه به مثبت بودن 

ای شخصی می توان بیان ضریب همبستگی بین پیشرفت تحصیلی با رفتار محبت آمیز والدین و مسئولیت و استقالل در کاره

 کرد محبت والدین و وجود استقالل شخصی در کارها باعث پیشرفت تحصیلی در دانش جویان می گردد.
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 ( : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره 9جدول شماره )

          

 منابع

 تغییر

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F سطح 

 (Sig)معناداری

2R 

 درون

 گروهی

1/760 7 10/607 

 بین 99/0 00/0 13/12

 گروهی

22/91 16 11/6 

  11 32/791 کل

سهم هر یک  که گردد می حاصل نتیجه این کوچکتر است.( α=56/5)( از مقدار پیش فرضSig =55/5سطح معناداری )چون 

همچنین با توجه به مقدار ضریب از شیوه های فرزندپروری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر متفاوت است .

را به خود پیشرفت تحصیلی دانشجویان  درصد از تغییرات 22/5فقط  شیوه های فرزندپروریکه  نشان می دهدتعیین، نتیجه 

پیشرفت تحصیلی می توانند  %22اختصاص می دهند و مابقی مربوط به دیگر مولفه ها می باشد. در واقع مولفه ها فقط 

 بینی کنند و مابقی مربوط به دیگر متغیرها می باشد که در این تحقیق بررسی نشده است. را پیشدانشجویان 

  رگرسیون ضرایب محاسبه (:7جدول شماره)

 آماری های شاخص

 مدل

 ضرایب شده استاندارد غیر ضرایب

 استاندارد

T معناداری سطح 

B استاندارد خطای Beta 

 33/3 84/1 - 12/1 01/83 ثابت مقدار

ئولیت و استقالل در کارهای مس

 شخصی

14/4 00/3 10/3 01/4 33/3 

 33/3 -41/1 -48/3 84/3 -44/4 تنبیه و سرزنش والدین

توقعات و انتظارات والدین با توجه به 

 توانایی ها

81/4- 45/3 10/3- 42/4- 33/3 

 33/3 81/4 18/3 42/3 08/4 رفتار محبت آمیز والدین
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با  ضریب  مسئولیت و استقالل در کارهای شخصیشیوه های فرزندپروری، به ترتیب،  بین در دشو می مشاهده که همانطور

بیشترین سهم را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد، و بعد از ان به ترتیب  شیوه رفتار محبت آمیز  10/3تأثیر 

 تنبیه و سرزنش والدین   -17/0با ضریب تأثیر  به توانایی هاتوقعات و انتظارات والدین با توجه  ،  18/3والدین  با ضریب تأثیر 

 پیشرفت تحصیلی دانشجویان را  از سهمی تا باشند می قادر واقع در و مانند می باقی رگرسیون  مدل در  -48/3با ضریب تأثیر

 . نمایند تبیین

 بحث و نتیجه گیری

وه ی فرزندپروری با کم رویی و پیشرفت در یادگیری زبان این پژوهش به منظور آزمون این فرضیه انجام شد که میان شی

 انگلیسی در فراگیرندگان زبان انگلیسی رابطه ی مثبت وجود دارد.

هر چند در مطالعات پیشین تا کنون هیچ پژوهشی در زمینه ی ارتباط هم زمان سه متغیر انجام نگرفته است، اما ویژگی هایی 

 ک از این سه متغیر آمده است. وجود دارد که ارتباط آن ها با هر ی

(رابطه 91( و فرزندپروری منطقی رابطه مثبت و با کمرویی )افروز،97به عنوان مثال، میان خودپنداره مثبت با خالقیت )حسین،

( رابطه 97( رابطه ی منفی، میان دلبستگی ایمن با خالقیت)حسینی،6990ی منفی، میان عزت نفس با خالقیت)استرنبرگ، 

 ( رابطه ی منفی، وجود دارد. 2006با کمرویی)رابین،ی مثبت و 

پس با نقشی که شیوه های تربیتی والدین در باال بردن اعتماد به نفس، ایجاد خودپنداره مثبت و رشد اجتماعی در فرزندان 

فرادی که تحت دارد، انتظار می رود فرزندانی که تحت تاثیر شیوه های تربیتی مناسب هستند، کمرویی پایین تری نسبت به ا

 تاثیر روش های نامناسب تربیتی قرار دارند، برخوردارند و به تبع آن جسارت و جرات ورود به چالش های بیشتری را دارند.

این پژوهش همچون سایر پژوهش ها با محدودیت هایی مواجه بوده است. از آن جا که داده های به دست آمده از سوی 

است، احتمال گزارش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه واقعی پاسخ ها وجود دارد؛ هم چنین آزمودنی ها به صورت خود گزارشی 

ارایه ی پاسخ غیرواقعی افراد، ناشی از درک نادرست پرسش ها، نیز می تواند یافته ها را مخدوش سازد. در واقع یکی از 

هم نوایی با اجتماع بیشتر به نکات مثبت  محدودیت های روش خود گزارش دهی این است که والدین ممکن است به خاطر

تعاملی خود با فرزندش اشاره کند و به نوعی آن ها را بزرگ نمایی کند، در حالی که واقعیت امر می تواند غیر از این باشد. از 

 این رو به نظر می رسد که بایستی از روش های دیگری جز پرسش نامه در این امر استفاده کرد.

بررسی مقطعی بوده و یافته های به دست آمده در زمینه ی ارتباط شیوه ی فرزندپروری، کم رویی و  روشن است که این

پیشرفت در یادگیری زبان انگلیسی، تنها نمایانگر معنادار بودن آن در میان گروه های مورد بررسی است، اثبات ارتباط علت و 

 است.معلولی نیازمند انجام دادن بررسی های طولی و کنترل شده 

یکی از محدودیت های اساسی در پژوهش های صورت گرفته در خصوص نقش والدین در کودکان، تاکید آن ها بر نقش مادران 

 است، از این رو احساس می شود که بایستی در مطالعات آتی بیشتر بر نقش پدر و حتی تعامل والدین تاکید شود. 
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 رای پژوهش های آتی پیشنهاد می شود: با توجه به فرایند و نتایج این پژوهش، مواردی ب

( ، و در برخی 2007از آن جا که کمرویی در پسران می تواند اثرات مخرب تری نسبت به دختران داشته باشد)گزل و الد،

مطالعات میان پیشرفت در یادگیری و جنسیت ارتباط معنادار گزارش شده است، به نظر ضروری می رسد تا در مطالعات آتی، 

 وع با تکیه بر نقش جنسیت مورد بررسی قرار گیرد.این موض

(، کمرویی 6791در رابطه با ترتیب تولد و متغیرهای ذکر شده در این پژوهش فرضیات بسیاری مطرح است. به اعتقاد افروز)

یر را در مطالعات در فرزندان اول خانواده و تک فرزندها بیش از سایر فرزندان خانواده دیده می شود. بنابراین می توان این متغ

 بعدی مدنظر قرار داد.

اجتماعی، تعارضات زناشویی، اشتغال -با توجه به متغیرهای مداخله گر نظیر هوش والدین، خالقیت والدین، وضعیت اقتصادی

 مادر، سالمت روان شناختی والدین و ... منجر به کسب نتایج دقیق تر می شود.

العات بیشتری از آزمودنی ها به جای استفاده از پرسش نامه ارائه دهد. همچنین استفاده از مصاحبه های عمیق می تواند اط

بهتر است در مطالعات کمرویی، به بافت و محیط نیز توجه بسزایی گردد. همچنین پیشنهاد می شود در آموزشگاه های زبان از 

و تالش شود تا اعتماد به نفس زبان آموزان با  معلمانی استفاده شود که خود از سواد و اعتماد به نفس باالیی برخوردار باشند

 استفاده از تشویق های کالمی و دیگر تکنیک های تربیتی افزایش یابد.

در انتها برای کاربردی شدن نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود از آن جا که در این مطالعه به بررسی شیوه های فرزندپروری 

قراری ارتباط مناسب با فرزندان مشخص شد، این پژوهش می تواند به ارتقا کیفی والدین پرداخته شد و اهمیت و ضرورت بر

 شیوه های فرزندپروری والدین و کاهش کمرویی در فرزندان کمک کند.
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 منابع

دانش آموزان پسر سال سوم (. بررسی رابطه بین کارائی شخصی )خودکارآمدی(، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی 6791ابراهیمی بخت، حبیب اله. )

 متوسطه رشته علوم انسانی شهر کامیاران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد علوم و  تحقیقات تهران.

. (. بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با خالقیت و شادکامی در فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی6792آرامش، محمد. )

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

و  یدانشگاه علوم کشاورز یاندانشجو یتیشخص یها یژگیو و ینادراک شده والد یفرزندپرور یسبک ها ینرابطه ب ی(. بررس6792. )یممر ی،آقاجان

 .ارشد ینامه کارشناس یان. پا96-92گرگان در سال  یعیمنابع طب

 رشد مفاهیم بنیادی در روان شناسی کودک. تهران: انتشارات بنیاد. چاپ اول. . روان شناسی6736احدی، ح. بنی جمالی، ش. 
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