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 چکیده

همجوشی شناختی زمانی اتفاق می افتد که شخص در بافت فکری خود گرفتار شود. همجوشی شناختی از متغیرهای      

خودکارآمدی سازه اصلی تئوری اجتماعی و شناختی بنددورا اسدت و بده برداشدت افدراد از  جدید در روانشناسی است.

بررسی نقش و همجوشدی شدناختی والددین در هدف این تحقیق  وانایی های خود برای انجام کار و فعالیت اشاره داردت

نمونده گیدری بده رو   مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی و از نوع زمینه ای یا مبندایی اسدت است خودکارآمدی فرزندان

 بدود. نتدایت تحقیدق نشدان داد 78مقطع متوسطه در سدال  جامعه ی مطالعه والدین و دانش آموزان دوره دوم هدفمند بود.

ارتبدا  متقابدل مختدل  ،مشدکلات بدین فدردی همجوشی شناختی والدین موجب صورت سهل انگاری در امور درسی،

  موجب عدم خودباوری در فرزندان شده است.

 .فرزندان ،خودکارآمدی همجوشی شناختی، کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

همجوشی  خص در بافت فکری خود گرفتار شود.همجوشی شناختی زمانی اتفاق می افتد که ش     

شناختی از متغیرهای جدید در روانشناسی است. به همین دلیل تعداد پژوهش های انجام شده در 

رابطه با آن کم است. نتایت مطالعات انجام شده در رابطه با همجوشی شناختی نشان داده است که 

   نقش دارد. منظور از 2117، 1جوشی شناختی در درمان اضطراب و کیفیت زندگی )سمادیفاردهم

همجوشی شناختی این است که فرد طوری تحت تاثیر افکار  قرار گیرد که گویی کاملا واقعی 

هستند و موجب می شود رفتار و تجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتاری حاکم شوند و فرد نسبت به نتایت 

 . همجوشی 2112، 2قیم، حساسیت کمتری پیدا می کند )گیلاندرز، سینکلار، مکلین و جاردینمست

شناختی مفهومی  شناختی و اجتماعی است و چنان شخص را گیت می کند که پس از مدتی به 

عنوان تفسیر درست از تجارب شخصی تلقی شده و دیگر قابل تشخیص از تجارب واقعی فرد نیستند 

  نشان داد که همجوشی شناختی در آن ها 2112نتایت تحقیق گیلاندرز و همکاران )  1373)زارع، 

بالا باشد بیشتر مستعد اختلالات روانی خواهند بود. در بررسی تاثیر همجوشی شناختی مربو  به 

نفری از بیماران، به این نتیجه رسیدند  302تصویر بدن با آسیب شناسی روانی خوردن، در یک نمونه 

وشی شناختی در درمان آسیب شناسی روانی غذا خوردن و نارضایتی از بدن اهمیت دارد که همج

  معتقد است که همجوشی 1373، به نقل از زارع، 2112)  0 . برنت2110، 3)آینس و ترینداد

شناختی از طیف همجوشی زیاد به گسلش شناختی اتفاق می افتد برای مثال: من افسرده ام )بسیار 

ساس می کنم افسرده ام )تا حدودی همجو  ، من در حال افسرده شدن هستم همجو  ، من اح

)کمی همجو  ، من در حال حاضر حسی را تجربه می کنم که معمولا به آن افسردگی اطلاق می 
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شود )گسلش شناختی . گسلش شناختی فرآیند تضعیف تدریجی کارکردهای تنظیم رفتاری و 

همجوشی شناختی زمانی رخ می دهد که افکار فرد روی تاثیرات لفظی رویدادهای درونی است. 

رفتار اثر گذاشته و باعث می شوند، فرد به جای توجه به فرآیند فکر )زمینه  به تولیدات فکر )محتوا  

توجه نماید. زمانی که این فرآیند بر تجربه فرد غلبه داشته باشند منجر به انعطاف پذیری روانشناختی 

پیشینه طولانی از عدم تایید در روابط بین فردی، شاید نتواند هرگز این فکر می گردند. فردی با یک 

را حذف نماید، اما اگر قادر باشد از آن فکر جدا شود، آن فکر منجر به  "کسی مرا دوست ندارد"

رفتارهای انزوایی و در نتیجه بدتر شدن افسردگی نمی شود. هدف گسلش در درمان مبتنی بر تعهد و 

است تا به مراجع کمک نماید که ویژگی های پنهان زبان را که به همجوشی منجر می پذیر  این 

گردند را شناسایی نموده تا بتواند بین فکر و فکر کننده فاصله ایجاد نماید و رویدادهای درونی را 

، 1آنطور که هستند، ببینند که فرآیند پذیر  را به نحو مطلوب تری فراهم می آورد )هیز و لیلیس

  پدیده همجوشی شناختی با زبان 2110، )2، توهیگ0، ساکت3، هایس2 . طبق بیانات ماسودا1221

آدمی ارتبا  دارد. در واقع از آنجا که فرآیندهای کلامی در برخی از ابعاد کم و بیش مفید می 

باشند، افرادی که قادرند به رویدادهای دارای ساختار کلامی چنانچه محسوس باشند، واکنش نشان 

دهند، تمایل دارند در همه جا از فرآیندهای کلامی استفاده کنند. در واقع زبان از لحظه ای که 

فراگرفته می شود و با ساختارهای واقعی ارتبا  می یابد، پیوند محرک کلامی را با واقعیت افزایش 

  .2112و همکاران،  7می دهد )باررا
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غییر رفتار، سطح انگیختگی، الگوهای فکری و به معنای ادراک افراد از توانایی ت 1خودکارآمدی     

واکنش های احساسی است. خودکارآمدی سازه اصلی تئوری اجتماعی و شناختی بندورا است و 

 . افراد با 1777، 2به برداشت افراد از توانایی های خود برای انجام کار و فعالیت اشاره دارد )بندورا

مشکلات را دارند و هر موفقیتی موجب افزایش اعتماد  سطوح بالای خودکارآمدی، توانایی مقابله با

به خود در آن ها می شود. در مقابل افراد با سطوح خودکارآمدی پایین در توانایی های خود تردید 

می کنند و خود را در مقابله با محیط ناتوان می بینند. خودکارآمدی یکی از عوامل مهم در بهبود 

ث می شود زندگی لذت بخش شود و افراد را قادر می سازد روابط اجتماعی سالم است که باع

فشارهای طولانی مدت را تحمل کنند. در حقیقت احساس ایمنی و سلامتی برآمده از 

 . در واقع 2112خودکارآمدی، فرد را به سوی رفتارهای مثبت اجتماعی هدایت می کند )بندورا، 

در مقابل فشارهای اجتماعی و وسوسه دانش آموزان خودکارآمدتر در یادگیری موفق ترند و 

و  3رفتارهایی مانند بزهکاری، که تضعیف کننده موفقیت تحصیلی است، مقاومت می کنند )کارول

 . پژوهش ها نشان می دهد که نوجوانان خودکارآمدتر، بیشتر مورد پذیر  همسالان 2117دیگران، 

اه حل های متنوع تر برای مشکلاتشان جست خود قرار می گیرند، رفتار شایسته تر با دیگران دارند، ر

-و جو می کنند و روابط بین فردی آن ها با دیگران مثبت تر است )اکلوند، لوب، هانسن، آندرسون

 . پژوهش ها همچنین نشان می دهد که خودکارآمدی موجب کاهش افت تحصیلی، 2112، 0والین

ات پیشرفت و موفقیت فرزندان را افسردگی، اضطراب، تنیدگی و مانند این ها می شود و موجب

، 1372، جمالی، نوروزی و طهماسبی، 1377فراهم می کند )زینعلی پور، زارعی و زندی نیا، 

 . خودکارآمدی یعنی باورهای شخص درباره قابلیت هایش 1372عسکری، کهریزی و کهریزی، 
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 . با توجه به تجارب 1778برای مدیریت موقعیت هایی که در آینده پیش بینی خواهند شد )بندورا، 

محققین سطوح پایین باورهای خودکارآمدی در ابعاد تحصیلی و هیجانی فرزندان ممکن است ناشی 

از مشکلات در خانواده باشد. بنابراین ارائه خدمات روانشناختی به هنگام برای ارتقاء سلامتی خانواده 

م ارزشی و باورهای خودکارآمدی ها به ویژه فرزندان آن ها می تواند نقش موثری در تحکیم نظا

فرزندان داشته باشد پس بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی و 

 همجوشی شناختی والدین در هیجانات تحصیلی و خودکارآمدی فرزندان می باشد.

 

 روش

نقش  سییا مبنایی است که به برر 1مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی و از نوع زمینه ای     

 نمونه گیری به رو  هدفمند بود.همجوشی شناختی والدین در خودکارآمدی فرزندان پرداخت. 

بدین منظور با بود.  78جامعه ی مطالعه والدین و دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه در سال 

عدم  والدینی که به شرکت در مطالعه تمایل داشته مصاحبه انجام شد و تا زمان اشباع داده ها و

دستیابی به داده های جدید ادامه یافت. قبل از مصاحبه، با والدین در مورد اهداف مطالعه صحبت 

معیارهای ورود به نمونه شامل  شد و از آنان رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه گرفته شد.

ای استفاده والدین از شبکه های مجازی)پیامرسان ه -2 دانشگاهیوالدین دارای تحصیلات  -1

گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه دانش آموز. فرزند والدین دارای -3داخلی و خارجی  

افراد بر روی فایل صوتی  مکالماتهای نیمه ساختاریافته مطرح شده توسط پژوهشگر انجام شد. 

ضبط سپس بر روی کاغذ پیاده شد. جهت تجزیه و تحلیل این مطالعه از رو  سیستماتیک 

  استفاده شد که شامل کدگذاری مفاهیم و شکل دادن به یک نظریه 1777)  2کربین اشتراوس و
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  پیشنهاد کرده اند و شامل 1777است. منظور از کدگذاری فنونی هستند که اشتراوس و کربین ) 

خرد کردن داده های برآمده از مصاحبه و یادداشت های ایجاد مقوله ها و مفاهیم و در کنار هم 

وله ها به شکلی است که به وضوح ارتبا  بین مقوله ها با همدیگر را توجیه کند. پیش قرار دادن مق

از آغاز کدگذاری، مصاحبه های ضبط شده به صورت جزء به جزء روی کاغذ پیاده شده و 

کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام می شد. کدبندی و تعیین طبقات توسط محقق انجام می 

دارس بود. مصاحبه ها در اتاقی خلوت، به طوری که حریم افراد رعایت محیط مصاحبه در م شد.

دقیقه  21دقیقه تا  32می شد، صورت گرفت. طول هر مصاحبه بسته به شرایط شرکت کنندگان از 

 -2رعایت اصل رازداری  -1متغیر بود. از جمله ملاحظات اخلاقی رعایت شده در این مطالعه، 

رعایت اصل عدم ضرر رسانی به مراجعین و نبود هرگونه آسیب  -3رعایت اصل رضایت آگاهانه 

اولویت  -2تاکید بر حفظ هویت و حریم خصوصی مصاحبه شوندگان  -0احتمالی در مطالعه 

 قرار دادن خواسته مصاحبه شوندگان در زمینه زمان و مکان مصاحبه.

 

 یافته ها

 مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندانهای اجتماعی های استخراج شده از نقش شبکهمقوله .1جدول 

   

 کدها های باز مقوله های محوریمقوله

 1 عدم انجام دادن تکالیف مدرسه 

 2 دیر رسیدن به کلاس درس سهل انگاری در امور تحصیلی

 3 عدم مطالعه برای امتحانات 

روابط خارج از محدوده با جنس  

 مخالف

0 

 مشکلات بین فردی در 

 ماعخانواده و اجت

 2 درگیری های کلامی با والدین

 7 بدرفتاری با یکدیگر 
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 دکارآمدی فرزندانهای استخراج شده از نقش همجوشی شناختی والدین در خومقوله .2جدول

 کدها های بازمقوله های محوریمقوله

 1 عدم خود ارزشمندی طرحواره شکست

 2 عدم اعتماد به نفس  

 3 تفکر تک بعدی  مشکلات ذهنی

 0 تفکر دگماتیسمی  

 2 عدم ارتبا  متقابل 

 7 ارتبا  خودمحورانه مشکلات ارتباطی

 8 ارتبا  تک سویه 

 

 ائم می گه که دوسانم از من بیشتر بلد هستند.د-1

 توتنم.ائم می گه که من که نمید-2

 دهد.قط به بازی و فوتبال اهمیت میف-3

 داند.مه چیز فقط اگه از دید خودش درست باشه درست میه-0

 وست صمیمی ندارد.د-5

 رف حرف خودش است.ح-8

 قط مسائل خودش که برایش مهم است.ف-0

 

 

 

 

 

 ر هیچ کاری در منزل مشارکت ندارد.د-1

 فهمم.مواره میگوید که من نمیه-2

 ز تنهایی در خانه شاکی است.-3

 ا دیگران بلد نیست صحبت کند.ب-0
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 حث و نتیجه گیریب

یک ویژگی کم و بیش پایا و موثر در کیفیت زندگی است که خود دربرگیرنده  1تمایزیافتگی     

گروهی از شناسه ها است که هر یک به تنهایی می توانند برای داشتن روانی سالم و ایجاد روابط 

ین ویژگی را میان فردی درست و رشد و والایی آدمی از تاثیر بسزایی برخوردار باشند. بوئن ا

همتای نیرومند بودن ساختار شخصیتی ))من   در عرف روان تحلیلگری سنتی به شمار آورده 

 . تمایزیافتگی معلمان می تواند هم به عنوان یک فرآیند و هم به عنوان 1777، 2است )کر و بوئن

 یک ویژگی شخصیتی تلقی شود. فرآیند تمایز فرد از خانواده اصلی ا  ایجاب می کند.

به معنای ادراک افراد از توانایی تغییر رفتار، سطح انگیختگی، الگوهای فکری و  3خودکارآمدی

واکنش های احساسی است. خودکارآمدی سازه اصلی تئوری اجتماعی و شناختی بندورا است و 

  .1777، 0به برداشت افراد از توانایی های خود برای انجام کار و فعالیت اشاره دارد )بندورا

های مجازی در معنای اعم آن موجب افت که شبکه حاضر مشخص گردید حقیقدر ت     

تحصیلی فرزندان شده و هر بار این موضوع به شکلی نمایان شده است یکبار به صورت سهل 

ی برنامه ای و انگاری در امور درسی بوده است و بار دیگر به صورت مشکلاتی که هم جنبه

ا دارا بوده است.از طرفی اگر ااستفاده از این شبکه ها با امتزاج ی روانی رآموزشی داشته و هم جنبه

و همجوشی شناختی والدین همراه شود شاهد این موضوع خواهیم بود که مشکلات جنبه بین 

فردی پیدا کرده و ارتبا  متقابل از بین رفته است و از طرفی دیگر در ساحت فردی تفکر فرزند به 

عدم خودباوری در ده است. و در طولانی مدت موجب سمت و سوی خود محوری حرکت کر

 فرزندان شده است.

                                                           
1 differentiation 
2  Kerr & Bowen 
3  Self-efficacy 
4  Bandura 
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عنوان بعدی از سرمایۀ فرهنگی، ها با افزایش میزان کالای فرهنگی بهوالدین و مدرسه     

ها و مدارس با تشویق توانند افزایش دهند. خانوادهآموزان را میخودکارآمدی تحصیلی دانش

توانند کمک کنند و با افزایش آموزان میاجتماعی دانش رفتارهای فرهنگی، به خودکارآمدی

آموزان به کالاهای فرهنگی و تشویق آنان به انجام رفتارهای فرهنگی، دسترسی دانش

 .توانند ارتقاء بخشندخودکارآمدی عاطفی آنان را می

 بعدیامروزه جذابیت شبکه های اجتماعی و از طرفی جذب جوانان توسط این شبکه ها و از      

بر نوجوانان و جوانان شده است از یک سو شاهد فناوری مشاغل والدین موجبات تسلط این طیف 

با این مسئله مواجه هستیم که بین سه  همین طورسهل انگاری آنان در امور تحصلیشان هستیم و 

-مهبرنا روانینتیجه ای جز مشکلات میدانیم که ساحت فرد،خانواده و اجتماع روابط امتزاج یافته و 

ای تحصیلی  و همچنین مشکلات روانی درونی بین فردی پدید آمده است. و چون ارتبا  سالم و 

سیال بین خانواده وجود ندارد افراد با طرحواره شکست مواجه هستند که در نهایت به مشکلات 

                                                                     ذهنی خواهند رسید.  
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