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آموزان مقطع پیشرفت تحصیلی دانش بارابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین وکمرویی 

 متوسطه

 5، علی رضایی شریف4، ایمان حسینی3، راضیه اصغرزاده2 ، علی اکبر شریفی1 فریبا اسماعیلی قاضی ولویی

 چکیده

آموزان روی پیشرفت تحصیلی دانشبر آموزان های فرزندپروری والدین و کمرویی دانشرابطه شیوه تعیینپژوهش حاضر با هدف 

های تبریز و تهران در سال های شهرستانآموزان مشغول دبیرستانی دانشی آماری این پژوهش کلیهمقطع متوسطه انجام شد. جامعه

ای چند خوشهگیری تصادفی آموز به روش نمونهپسر( دانش 244 -دختر 244) 444باشد. از این جامعه می 1333-1334تحصیلی 

(، مقیاس کمرویی 1392های فرزندپروری بامریند )ای انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس شیوهمرحله

ها از همبستگی آموزان به عنـوان شـاخص پیـشرفت تحـصیلی استفاده شد. جهت تحلیل داده( و معدل پایانی دانش 1399استنفورد )

در نظر گرفته شد نتایج حاصل از >p 441/4داری در این پژوهش ای استفاده شد. سطح معنیند مرحلهپیرسون و تحلیل رگرسیون چ

ی مثبت و بین کمرویی و سبک همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با پیشرفت تحصیلی رابطه

چنین، نتایج داری وجود دارد. هملی رابطه منفی معنیفرزندپروری استبدادی و سبک فرزندپروری سهل گرایانه با پیشرفت تحصی

های فرزند پروری والدین و کمرویی توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی ای نشان داد که شیوهحاصل از تحلیل رگرسیون چند مرحله

هت بهبود کمرویی توان نتیجه گرفت ایجاد و حفظ ارتباط مثبت بین والدین و فرزندان و تالش در جرا دارند. در پایان می

 گردد.آموزان میآموزان باعث افزایش و بهبود عملکرد تحصیلی دانشدانش

 .های فرزندپروری والدین ، کمرویی، پیشرفت تحصیلیشیوه ها:کلیدواژه

                                                           

 .Email:fariba.2079@yahoo.comشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. نویسنده مسئول : . دانشجوی ارشد مشاوره خانواده،دان1 
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 مقدمه 

ی زمینههای شناختی و انگیزشی(، مهارت در شمار فردی )هم چون تواناییآموزان، محصول عوامل بیپیشرفت تحصیلی دانش

های رفتاری والدین با کودک، سطح تحصیالت والدین و وضعیت اجتماعی )همچون شیوه –انجام تکالیف و منابع حمایتی 

های تربیت و چگونگی روش خانواده به عنوان اولین کانون اجتماعی(. 2442باشد )آنالیزا گونزالز اجتماعی خانواده( می -اقتصادی

روابط مطلوب میان والدین و فرزندان در سالمت  .ویژه رشد روانی آنها استه ذار بر رشد فرزندان بیکی از عوامل تأثیرگ والدین

توان سبک های متفاوت مؤثر است، میهای خانواده که در رشد کودکان در جنبه. از جمله ویژگیروان فرزندان تأثیر فراوان دارد

وهای استاندارد تربیت فرزند هستند که با آداب و پاسخ های معین والدین های فرزندپروری الگرا نام برد. سبک 1های فرزندپروری

روابـط عـاطفی و نحـوه ارتبـاط کلـی را سـبک فرزنـدپروری  .(4244و همکاران  2اینگلدبیشود.)به رفتارهای فرزندان مشخص می

کند. عدم توجه والدین به ، تعریف میآیـدـیکودکان به حساب م والـدین بـا فرزنـدان و عامـل مهمـی بـرای تحـول و یـادگیری

سازی محیط روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان و فقدان روابط مناسب، در بیشتر موارد آنان را با کمبودهای عاطفی، سالم

د از آن دارد ای بر تکامل فرد در طول دوره نوجوانی و بعسازد. تجارب خانوادگی تاثیر عمدهانگیزشی و مشکالت روانی روبرو می

(. سبک 1332دهد )شاملو، های زندگی نوجوان را مانند موفقیت تحصیلی را تحت تاثیر قرار میو ارتباطات خانوادگی سایر جنبه

، پایداری و تأثیرپذیری آن از نفس؛ عزتفرزندپروری والدین بر طیف وسیعی از پیامدهای تحصیلی از قبیل شایستگی و سازگاری

سازد که در مطالعات خود سه ویژگی را آشکار می 3اجتماعی خانواده، تأثیر دارد. بامریند –وضعیت اقتصادی سواد والدین و 

. پذیرش 1سازد، این سه ویژگی عبارتند از : های نه چندان مؤثر فرزندپروری جدا میهای مؤثر فرزندپروری مؤثر را از روشروش

 2و سهل گیر 5، استبدادی4های فرزندپروری را شامل سه سبک اقتداریاو سبک . استقالل دادن.3. کنترل و 2و روابط نزدیک، 

های کنترل سازگارانه و استقالل دادن مناسب مشخص ، روش(. سبک مقتدرانه با پذیرش و روابط نزدیک2445، 9داند )دیازمی

نزدیک پایین، از نظر کنترل اجبارای باال و از (. سبک مستبدانه از نظر پذیرش و روابط 1333شود.)مومنی، معینی و مرتضی نژاد، می

نظر استقالل دادن پایین است و والدین با سبک فرزندپروری آسان گیرانه روشی مهرورز و پذیرا نشان داده، متوقع نیستند و کنترل 

اشند خودشان تصمیم گیری دهند در هر سنی که بکنند. این والدین به فرزندان خود اجازه میکمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می

که بین سبکهای فرزندپروری با  های مختلف نشان داده(. پژوهش2443کنند حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند. )سوزا 

                                                           
1  . Parenting Styles 
2. Ingoldby 
3  . Baumrind 
4  . Authoritative 
5. Authoritarian 
6. Permissive 
7. Diaz 
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رشوانلو و  و تنهایی 2412، 2آبشا ؛2443و همکاران، 1؛ ترنر1334ن، ی و همکاراااژه ) عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد

 (.1333، جازیح

( 2449) 4است. به اعتقاد دارموس 3آموزان کمرویییکی دیگر از متغیرهای مورد بحث در ارتباط با پیشرفت تحصیلی دانش

داند ای می(، کمرویی را تجربه1339کمرویی یک ویژگی شخصیتی، نگرشی یا یک حالت بازداری است. زنجانی و همکاران )

آورد تا حدی که این حاالت های منفی به عمل میکند و همواره از خود، ارزیابیخود توجه میکه در آن فرد بیش از اندازه به 

های اجتماعی و هم چنین، مانع پیگیری اهداف برای خود فرد کمرو, علت ایجاد ناراحتی و جلوگیری از بروز احساسات در موقعیت

نفس های اجتماعی عزتهای منفی از خود دارند و در موقعیتیابی( افراد کمرو ارز2415، 5شود.)عبدالحامدمیان فردی و شغلی می

ای کم، اجتناب از تماس چشمی، نگاه و سر به سمت پایین، صحبت کردن ندارند. کمرویی، دارای عالیم مهمی چون حاالت چهره

شکی دهان، لرزش تعرق، آور، افزایش ضربان قلب، خهای ترسبا صدای پایین، خودداری و منفعل بودن و اجتناب از موقعیت

کننده، های نگرانضعف عمومی، سرگیجه، دل بهم خوردگی، ترس از دست دادن کنترل، ارزیابی منفی از خود، دیگران و موقعیت

نفس، غمگینی، گرایی، سرزنش خود، عقاید منفی درباره خود و دیگران، دستپاچگی، شرم، پایین بودن عزتاشتغال ذهنی، کمال

اب و افسردگی است. افراد مبتال به کمرویی در فرایندهای پردازش اطالعات، استدالل اجتماعی و حل مسأله دلمردگی، اضطر

(، 1335(. افروز)1332کند )به نقل از محمدی،اجتماعی ضعف دارند که این به سازش یافتگی فردی و اجتماعی آنها لطمه وارد می

ساالن، نحوه و میزان ارتباطات عاطفی و کالمی و اجتماعی خردساالن با والدین دارد محیط خانواده، الگوهای رفتاری بزرگبیان می

تواند داشته آیی اضطراب و کمرویی کودکان میو بزرگساالن خانواده و تجارب اولیه کودک ، بیشترین تأثیر را در رشد و یا پدید

از پیامدهای تحصیلی از قبیل شایستگی و سازگاری  باشد. تحقیقات نشان از تأثیرگذاری سبک فرزندپروری والدین بر طیف وسیعی

اجتماعی خانواده، دارد. حمایت از  –پایداری و تأثیرپذیری آن از سواد والدین و وضعیت اقتصادی ,در مدرسه؛ عزت نفس 

ن پشتی، آموزان است.)غالمی توراکننده معناداری برای پیشرفت تحصیلی دانشخودمختاری، درگیری و گرمی والدین پیش بینی

برند و آگاه ساختن چه که گفته شد، و با هدف آگاه ساختن والدین از سبکی که در فرزندپروری به کار می(. با توجه به آن1333

های فرزندپروری والدین و مربیان از تأثیرات کمرویی فرزندان، هدف از این پژوهش پاسخ گویی به این سؤال است که آیا شیوه

 آموزان ارتباط داشته باشد؟تواند با پیشرفت تحصیلی دانشوالدین و کمرویی می

 روش 

 .باشدمیهمبستگی طرح این پژوهش از نوع نوع و طرح پژوهش: 

                                                           
1  . Turner 
2.Abesha 
3.Shyness 
4. Durmus 
5.Abdulhameed 
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آموزان مشغول به تحصیل در پایۀ هشتم جامعۀ آماری این پژوهش، کلیۀ دانش گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

مشغول به تحصیل بودند. نمونۀ آماری  1334-1333شد که در سال تحصیلی ران را شامل میدبیرستان های شهرستان های تبریز و ته

 پسر( را در بر می گرفت که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. 244دختر و  244آموز )دانش 444

 ابزار پژوهش

هـای فرزندپروری تحقـق هـدف پـژوهش، از پرسـشنامه شـیوه : بـه منظور انجـام مطالعـه و1ی شیوه تربیتی والدینپرسشنامه-1

جمله آن به شیوه  14 جمله است که 34 توسـط بامرینـد طراحی شد، شامل1392 ایـن پرسـشنامه کـه در سـال. بامریند اسـتفاده شـد

الگوی پاسخگویی به  .شـودربـوط مـیبخـش مجمله دیگر بـه شـیوه قـاطع و اطمینـان 14 جمله به شیوه مستبدانه و 14گیرانه،سهل

کنـد کـه بـه صورت کامالًموافقم، موافقم، مطمئن نیستم، تقریباً مخالفم و مخالفم ای لیکـرت تبعیـت مـیدرجـه 5 سؤالها از مقیـاس

برای شیوه  % 31تیب ( پایایی پرسشنامه مزبور را با استفاده از روش بازآزمایی دربینگر و همادران به تر1339بوری در سال). است

 35گیری، بـرای شـیوه سـهل % 99درصد برای شیوه مقتدرانه و دربینپدران بـه ترتیـب % 93استبدادی، برای شیوه % 32گیری، سهل

نفر از صاحبنظران روانشناسی  14 روایـی محتوای آزمون نیز توسط. بـرای شـیوه قـاطع گـزارش نمـود% 33برای شیوه اسـتبدادی و %

ی کوتاه این مقیاس را : نسخه2پرسشنامه کمرویی استنفورد -2 .باشدروانپزشکی مـورد تأیید قرارگرفت و ابزار مناسب می و

 44، به نقل از ارزیلو( ساخته اند.فرم اصلی این پرسشنامه 1393( و مارولدو و همکاران )2442، به نقل از ارزیلو ، 1399پیلکونیس )

سؤال باقی مانده است. گزینه های این پرسشنامه بسته به میزان  44سؤال آن حذف و  4یابی آن در ایران سؤال دارد که پس از هنجار

می گیرند. به این ترتیب که گزینه ای که نشان دهندۀ کم ترین حالت کمرویی  4تا  1کمرویی که به خود اختصاص می دهند، نمره 

تعلق می  4و به گزینه ای که بیشترین حالت کمرویی را نشان می دهد نمرۀ  3و  2و به ترتیب گزینه های بعدی نمرۀ  1است، نمرۀ 

( پایایی این پرسشنامه را بر اساس 1333به نقل از راستگو  ,عبادتی  1392است. ) 44-124گیرد. دامنۀ نمره های این پرسشنامه بین 

ژوهش حاضر، به منظور بررسی پایایی از روش به دست آورد . در پ 34/4و در کل  32/4و  32/4آلفای کرونباخ برای دختران 

به دست آمد که نشان دهندۀ پایایی رضایت بخش پرسشنامۀ کمرویی  % 39آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ 

پیشرفت تحصیلی: عملکرد تحصیلی  -3به دست آمد. % 94است. هم چنین، روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی سازه 

 ارزیابی شد.1333-1334آموزان نیز با مراجعه به کارنامه پایـان سـال آنهـا و اسـتخراج میـانگین کـل نمراتشان در سالنشدا

 هر پسرانه و دخترانه هایدبیرستان بین از ابتدا ی اجراء )آوردن جدول خالصه جلسات مداخله در صورت وجود مداخله(: درشیوه

 به آموزدانش 44 دبیرستان هر هشتم پایۀ آموزاندانش میان از و انتخاب تصادفی صورت به اندبیرست 5 مجزا، بصورت شهرستان

 .دهند پاسخ هاپرسشنامه به تا شد خواسته هاآن از و شد انتخاب ساده تصادفی صورت

 .استفاده شدای ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند مرحلهجهت تحلیل دادهها: روش تجزیه و تحلیل و داده

                                                           
1. Parenting style Inventory (PSI) 
2. Stanford Shyness Scale (SSS) 
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 نتایج 

 1 جدول در تحصیلی عملکرد با کمرویی و والدین فرزندپروری هایسبک به مربوط همبستگی ضرایب و معیار انحراف میانگین،

رویی و کمترین میانگین و انحراف برای متغیر کم 42/25و 45/34بیشترین میانگین و انحراف معیار به ترتیب .است شده داده نشان

 برای عملکرد تحصیلی بدست آمده است. 34/4و 11/15یب معیار به ترت

 

 . نتایج آمار توصیفی متغیرها و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش1جدول

نمیانگی متغیرها  ضرایب همبستگی انحراف استاندارد 

1 2 3 4 5 

. سبک مقتدرانه1  93/22  95/9  - 54/4-  43/4-  24/4-  32/4  

. سبک مستبدانه2  35/13  3/2  - - 43/4  59/4  39/4-  

هگیران. سبک سهل3  91/21  93/2    - 21/4  51/4-  

. کمرویی4  45/34  42/25     - 53/4-  

. عملکرد تحصیلی5  11/15  34/4      - 

 

، بین سبک مستبدانه و 32/4دهد، ضریب همبستگی بین سبک مقتدرانه و عملکرد تحصیلی نشان می 1همانطور که نتایج جدول  

باشد که می -53/4و بین کمرویی و عملکرد تحصیلی  -51/4گیرانه و عملکرد تحصیلی ، بین سبک سهل-39/4حصیلی عملکرد ت

 .دار استمعنی p=444/4همگی در سطح 

 

 به گام روش به تحصیلی عملکرد با کمرویی و فرزندپروری هایسبک یچندگانه همبستگی ضرایب. 3 جدول

 (stepwise) گام

  شاخص آماری  

 بینپیش

MR RS F 

P 
(ß)ضرایب رگرسیون  و   B 

1 2 3 4 

. سبک مقتدرانه1  32/4  14/4  42/49  

444/4  

ᵝ 32/4=  

B 43/4=  

t 33/2=  

p 444/4=  
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ه. سبک مستبدان2  44/4  12/4  13/33  

444/4  

ᵝ 13/4=  

B 45/4=  

t 49/3=  

p 444/4=  

ᵝ 23/4-=  

B 43/4-=  

t 22/5-=  

p 444/4=  

  

انهگیر. سبک سهل3  53/4  23/4  31/53  

444/4  

ᵝ 44/4=  

B 41/4=  

t 31/4=  

p 413/4=  

ᵝ 44/4-=  

B 14/4-=  

t 93/2-=  

p 442/4=  

ᵝ 42/4-=  

B 14/4-=  

t 24/3-=  

p 444/4=  

 

. کمرویی4  22 33 42/22  ᵝ 14/4-=  

B 43/4-=  

t 33/1-=  

p 443/4=  

ᵝ 43/4-=  

B 41/4-=  

t 53/4-=  

p 559/4=  

ᵝ 29/4-=  

B 43/4-=  

t 23/5-=  

p 444/4=  

ᵝ 42/4-=  

B 44/4-=  

t 32/9-=  

p 444/4=  

های فرزندپروری والدین و کمرویی با عملکرد تحصیلی را به روش گام ، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به سبک2جدول 

های فرزندپروری و دهد ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی سبکنشان می 3طور که جدول دهد. هماننشان می ،به گام

دار است. توجه به معنیp=441/4باشد که در سطح می 33/4و ضریب تعیین آن برابر  22/4کمرویی با عملکرد تحصیلی برابر 

درصد واریانس عملکرد تحصیلی توسط سبک مقتدرانه، سبک  22دست آمده مشخص شده است که حدود ضریب تعیین به

 شود.گیرانه و کمرویی تبیین میمستبدانه، سبک سهل

 گیریبحث و نتیجه

 طریق از والدین. است تحصیلی پیشرفت با مقتدرانه فرزندپروری سبک بین دارمعنی و مثبت رابطه جودو بیانگر نتایج پژوهش

 نوجوانان. دارند آموزش مختلف سطوح در فرزندان تحصیلی پیشرفت در چشمگیری و مهم بسیار تاثیرات فرزندپروریشان سبکهای

. هستند والدینشان خصوصا خانواده، با نزدیک روابط حمایت، اعتماد، نیازمند زندگیشان و عالی آموزش در موفقیت برای جوانان، و

 عبارت به. است تحصیلی پیشرفت کننده بینـیپیش ترین قوی والدین مقتدرانه تربیتی یشیوه که داد نشان پژوهش این هاییافته

 تحصیلی پیشرفت از داشتند فرزندانشان با رتباطا در را پذیرش و کنترل از متعادلی میـزان بـه آنهـا والـدین کـه آموزانیدانش دیگر

 دارد مهمی اثرات خود فرزندان رفتارهای در والدین کافی نظارت و فرزندان بـه والـدین پاسـخگویی. بودند برخوردار نیز باالتری

 که نوجوانانی(. 1339 لوسویا، و آیزنبرگ) است فرزندان تحصیلی پیشرفت و موفقیت ارتقای آن اثرات مهمترین از یکـی کـه

 کار به بیشتری میزان به را مطالعه راهبردهای و داشته مؤثرتری یادگیری کنندمی استفاده مقتدرانه فرزندپروری روش از آنها والدین

 کهبرو ،(2444) همکاران و اینگلدبی ،(1334) همکاران و اژهای ،(2442) گونزالز ،(2412) آبشا هاییافته با یافته این.اندبردهمی
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 اولیگ های یافته با اما. است همسو( 1334) همکاران و توزندهجانی و( 2411) ولی لئونگ ،(2443) همکاران و ترنر ،(2445)

 .است ناهمسو( 2443)

والدینی که . دارد تحصیلی پیشرفت بر معنادار و منفی رابطه «مستبدانه» فرزندپروری سبک که است این پژوهش این نتایج دیگر از

دارند، حق انتخاب را از آنها سلب  کنند، نظارت و کنترل زیادی بر فرزندانشانندپروری مستبد را در خانواده اجرا میسبک فرز

مجبورند که از والدین به صورت مطلق  گیرند و انتظارات نامعقولی از آنها دارند، فرزنداننادیده می کنند، تواناییهای آنها رامی

نسبت به تواناییهای خود شک کرده و  های منفی بسیاری دارد،ازجمله این که فرزندانشانخود پیامد پیروی کنند که این

اند انگیزه الزم برای  را خودشان انتخاب نکرده دلیل اینکه اهداف و مقاصد زندگیشان کند، و بهکاهش پیدا می خودکارآمدی آنها

( 2443) همکاران و ترنر هایپژوهش نتایج با فرضیه ینا از حاصل نتایج. شوند می تحصیلی افت دچار و ادامه مسیر ندارند

 .است ناهمخوان( 2443) ؛اولیگ( 2411)لی نتایج لئونگو با اما دارد؛ همخوانی

ی فرزندپروری شیوه.دارد تحصیلی پیشرفت بر معنادار و منفی رابطه «گیرسهل»  فرزندپروری سبک که است این پژوهش دیگر یافته

شود کودک، تکانشی، نافرمان، سرکش و متوقع و وابسته بار بیاید، نسبت به تکالیف پافشاری کمتر ث میگیر در کودکی باعسهل

 نشان نتایج . دهدیازخود نشان دهد و در نوجوانی باعث خودمداری نوجوان میشود و عملکرد ضعیفی از خود در مدرسه نشان می

 به زیادی آزادی و استقالل اغلب. دارند کمی انتظار آنان از و دهندمی نشان فرزندانشان به حد از بیش توجه والدین این دهد می

 پیشرفت هاخانواده این در فرزندان اغلب. کنندنمی ترسیم فرزندان برای روشنی انتظارات و اهداف معموالً ولی دهندمی فرزندانشان

 و مخدر مواد به گرایش. نیستند آنان برای مناسبی لگویا و کنند می رها خود حال به را فرزندان والدین این. دارند پایین تحصیلی

 و اینگولدبی هایپژوهش نتایج با حاصل نتایج. شودمی دیده بسیار شیوه این اثر در فرزندان در اجتماعی ضد رفتارهای سایر

 ریگان و اوتو وشی،فریس،ج هایپژوهش نتایج با و همخوان( 2443) همکاران و ترنر و( 2442) گونزالز آنالیزا ،(2444) همکاران

 .است ناهمخوان( 2443) اولیگ و( 2445) ،بروکه

 که باورند این بر( 2445) همکاران و ریتل.است تحصیلی پیشرفت بر کمرویی معنادار و منفی رابطۀ وجود از حاکی نتایج همچنین

 محوریت با فرزندپروی زمینه در اربردیک اصول ارایه به توانند می والدین برای آموزشی های دوره تدارک با آموزش متصدیان

 دادن لزوم و پرداخته آموزاندانش خودمختاری از حمایت و آموزاندانش تحصیلی های فعالیت در والدین درگیری میزان افزایش

 گذراندن نکوهش، و قضاوت از پرهیز و آنان تشویق خودشان، به مربوط های گیری تصمیم در آنان دادن مشارکت انتخاب، حق

 گوشزد والدین به را هاعالقه این برای شدن قایل ارزش و آنان های رجحان و ها عالقه شناسایی و آموزاندانش با بیشتری اوقات

 فرمحمدی و پوررحیم خسروی، ؛(2443) ؛ سوزا(2441) شیومی و مستسوشیما ؛(2415) عبدالحامد نتایج با حاصل نتایج .نمایند

 .دارد همخوانی( 1333) نژاد مرتضی و معینی مومنی، و( 1333) پشتی توران غالمی ؛(2414)

های تربیتی مناسب تواند اهمیت و ضرورت آموزش والدین و آگاهی آنها از شیوهبنابراین نتایج این پژوهش و پژوهشهای مشابه می

تان کشور انجام گردید پیشنهاد از آنجا که این مطالعه در دو اس .گیری شخصیت فرزندانشان نشان دهدو تاثیر آنها را در شکل
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از نقطه نظر کاربردی نیز پژوهش حاضر میتواند تأثیرات دو  .شود برای تعمیم نتایج در استانهای دیگر نیز مورد تحقیق قرار گیردمی

 که است دهی خودگزارش ها،روشمحدودیت جمله از. ای در حیطۀ روانشناسی خانواده و روانشناسی تربیتی داشته باشدجانبه

 به بیشتر اجتماع با نوایی هم خاطر به والدین همچنین دارد؛ وجود ها پاسخ واقعی اندازه از کمتر یا اندازه از بیش گزارش احتمال

 هایمحدودیت از دیگر یکی. باشد این از غیر تواندمی امر واقعیت که حالی در کند اشاره فرزندش با خود تعاملی مثبت نکات

 .است شده کنترل و طولی های بررسی نیازمند که معلولی و علت ارتباط اثبات دمع پژوهش این در اساسی

 منابع 

 شده،الگوی علی روابط بین سبکهای فرزندپروری ادراک(. 1334هپمن. )آذر،  خضری و ،حسانا احمدی، مال .سعودم لواسانی، لیعغالم ،وادای، جاژه

 .234-341ی سوم،دوره ه روانشناسی،مجل .موفقیت تحصیلی خودکارآمدی و اهداف پیشرفت،

 آموزان دبیرستانی.انگیزش تحصیلی وپیشرفتتحصیلی دردانش سبک فرزندپروری والدین با ارتباط ادراک از (.1333) .لهها و حجازی،رهاد ف رشوانلو، تنهایی

 .14-14( ،33)12 اجتماع، تربیت و ماهنامه دانشور رفتار،

سالمت روان دانشجویان علوم انسانی  های فرزندپروری بر خودکارآمدی واثربخشی شیوه (.1334. )هرا، لگزیان، زهانشیرزاده، ج، توکلیسنجانی، ح توزنده

 .52-24،(19)2 خدمات درمانی گناباد، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی ور. دانشگاه پیام نور و آزاد نیشابو

پایان نامۀ کارشناسی ارشد روان شناسی  آموزان ناشنوا و عادی.ی به والدین و همساالن در دانشرابطۀ کمرویی و مؤلفه های دلبستگ (.1333راستگو، حمید. )

 و آموزش کودکان استثنایی، دانشکدۀ روان شناسی وعلوم تربیتی.

اندیشه های تازه  ی زبان کانون.ها( . تأثیر کمرویی بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانشجویان آموزشگاه1333زاده، صمد. )غالمی، توران پشتی، م کریم

 .33-124(، 3)4 در علوم تربیتی،

ی کارشناسی نامهپایان .آموزان دختر و پسر سال دوم راهنمایی شهر تهراننفس با پیشرفت تحصیلی دانشی کمرویی و عزترابطه. (1334مفتاح، سیمین )

 .تربیت معلم تهران ارشد، روانشناسی تربیتی،

آموزان پایه پنجم و (. رابطه کمرویی و پذیرش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش1333نژاد، بتول. )، معینی، سید ابوالحسن و مرتضیمومنی مهموئی، حسین
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