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پيشرفت تحصيلي بر  خودتنظيمي تحصيلي وهاي تربيتي   روشتأثير 
   

  

  

  

تأثير شيوة تربيتي والدين و راهبردهـاي خـودتنظيمي   بررسي به منظور پژوهش حاضر  :هدف

 261 :روش. آمــوزان دوره راهنمــايي انجــام شــد  در يــادگيري بــر پيشــرفت تحصــيلي دانــش 

اي از  اي چنـد مرحلـه   سوم راهنمـايي مـدارس دولتـي بـه روش خوشـه     س آموز دختر  كال دانش

اطالعــات از طريــق   .انتخــاب شــدند آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران     19و  7، 3نــواحي 

ري آو شيوة تربيتي و راهبردهاي خودتنظيمي و همچنين كارنامة تحصـيلي جمـع   هاي رسشنامهپ

 ،شـاخص پيشـرفت تحصـيلي   عنـوان  به آموزان در كالس سوم راهنمايي  معدل پاياني دانش .شد

فراواني، درصد، مجذور خي، تحليل واريـانس   هاي پژوهش با استفاده از داده. در نظر گرفته شد

 .رگرسيون چندمتغيري مورد تجزيه و تحليـل قرارگرفـت   و ضريب همبستگي پيرسونيك راهه، 

فت تحصــيلي هــاي تربيتــي والــدين و راهبردهــاي خــودتنظيمي و پيشــر بــين روش :هــا يافتــه

كننـدة پيشـرفت تحصـيلي     بيني ترين عامل پيش قوي. داري وجود داشت آموزان رابطه معني دانش

آموزان، شيوه تربيتي قاطعانه بود و راهبردهاي خودتنظيمي از اين نظر در مرحلـه بعـد از    دانش

شــيوة تربيتــي والــدين و راهبردهــاي  :گيــري نتيجــه. شــيوه تربيتــي قاطعانــه قــرار داشــت

  . آموزان در پيشرفت تحصيلي از اهميت بسزايي برخوردار است نظيمي دانشخودت

  

  شيوه تربيتي، راهبرد خودتنظيمي، پيشرفت تحصيلي: ها كليدواژه

  

دكتر معصومه صمدي
1  

  تعليم و تربيتپژوهشكده 
  
  
  
  
  
  
  
  

  1مقدمه

مطالعه عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي طي سه دهه اخير بيش 

. خصصان تعليم و تربيت قرارگرفته استاز پيش مورد توجه مت

هاي تحقيقاتي متعددي نشان داده است كه پيشرفت تحصيلي  يافته

هم از ساختارهاي دانش و فرآيندهاي پردازش اطالعات تأثير 

و  2عوامل محيطي از جمله عوامل خانوادگي ازپذيرد، هم  مي

خود شيفر در مطالعات اوليه  .)1995، 5و وين 4باتلر( 3خودتنظيمي

در مورد تحليل عوامل ) 1372خاني،  به نقل از يعقوب ،1965(

بعد گرمي روابط در برابر سردي و : رفتاري والدين به دو بعد رسيد

والدين را با تركيب دو ) جا همان(شيفر . بعد كنترل در برابر آزادي

_____________________________________________ 
تهران، بلوار كشاورز، جنب قنادي سهيل، پژوهشكده تعليم و تربيت، طبقـه پـنجم،   :  نشاني تماس - 1

  .گروه پژوهشي مشاوره و روانشناسي تربيتي

Email: msamadi81@yahoo.com 

والدين گرم و : بعد ذكر شده به چهار دسته كلي تقسيم كرد

والدين سرد و  گرم و آزادگذارنده، كننده، والدين كنترل

6مطالعات بامريند. هكننده و والدين سرد و آزادگذارند كنترل
 

 2.هاي آنان نشأت گرفته است از كودكان و خانواده) الف1991(

هاي فرزندپروري يك رويكرد  مبناي استنباط بامريند از روش

شناسي است كه بر تركيب اعمال فرزندپروري متفاوت متمركز  تيپ

كند كه اثر هر عمل در جزء به ترتيب ساير عوامل  است و فرض مي

از قبيل (تفاوت در تركيب عناصر اصلي فرزندپروري  .وابسته است

هاي بالغانه و نظارت و  درخواست درگير بودن، بودن، گرم

هاي كودك به تأثير والدين تغييراتي  در چگونگي پاسخ) سرپرستي

با تركيب دو بعد فرزندپروري  )ب1991( بامريند. كند ايجاد مي

_____________________________________________ 
2- parental factors  3- self-regulation  

4- Buttler    5-Winne  
6-Baumrind 
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براي  ،كنندگي كنترل/كنندگي مطالبه و   پاسخدهي /پذيرش

  :اند از  فرزندپروري چهار الگو ارائه كرده است كه عبارت

كننده  پذير و مطالبه والدين انعطاف: فرزندپروري مقتدرانه

دهنده هستند،  پاسخ /، پذيرنده كنند هستند، فرزندان را كنترل مي

كنند، دليل و منطق اين قوانين و  روشني وضع ميقوانين 

هاي فرزندان  دهند، به ديدگاه ها را توضيح مي محدوديت

هاي خانواده دخالت  دهنده هستند و آنان را در تصميم پاسخ

  .دهند مي

اين روش يك شيوه فرزندپروري : طلبانه فرزندپروري سلطه

 / يكنندگ محدودكننده است كه والدين تركيبي از مطالبه

پاسخدهي پايين را در برخورد با  /كنندگي باال و پذيرش كنترل

اين دسته از والدين قوانين زيادي را  .بندند فرزندان به كار مي

ندرت توضيح  كنند، انتظار اطاعت دقيق دارند، به تحميل مي

دهند و اغلب براي انجام اعمال به قدرت تدبير خود از جمله  مي

  .ندتنبيه فيزيكي اعتماد دار

در اين روش وجوه پذيرش و : گيرانه فرزندپروري سهل

اين . دهي در سطح باالست، اما كنترل و مطالبه پايين است پاسخ

كننده هستند، قوانين نسبتاً كمي براي  دسته از والدين اغماض

كنند، فرزندان خود را  منظور رفتار بالغانه وضع مي كودكان به

هاي خود را بروز بدهند و  كنند كه احساسات و تكانش تشويق مي

  .نمايند ندرت رفتارشان را كنترل مي به

اين دسته از والدين ابعاد : فرزندپروري طردكننده

كنند و در  پاسخدهي پايين را تركيب مي/ كنترل و پذيرش/مطالبه

رسد  به نظر مي. كننده هستند پرورش فرزندانشان نسبتاً غيرمداخله

اند كه  غرق در مشكالتشان شده اي گونه اين دسته از والدين به

  .توانند نيروي كافي به برقراري و اجراي قوانين اختصاص دهند نمي

شويم كه ديدگاه بامريند  با اندكي تأمل و دقت متوجه مي

خاني،  ، به نقل از يعقوب1965(با ديدگاه شيفر ) ب ،الف1991(

  .تفاوت چنداني ندارد) 1372

طور مستقيم و  ربيتي قاطعانه بهدهند كه شيوه ت ها نشان مي يافته

غيرمستقيم با تداخل در فرآيند پردازش اطالعات، پيشرفت 

؛ 1998، 1ولترز(دهد  تحصيلي كودكان را تحت تأثير قرار مي

و فرزندان را در فرآيند ) 1989، 4و مونتس 3، المن2اشتاينبرگ

  . آورد بار مي گر يادگيري خودتنظيم

فرد در   نقش  به  كه  است  هايي هاز مقول  خودتنظيمي در يادگيري

  توسط 1967  ابتدا در سال  سازه  اين. پردازد مي  يند يادگيريآفر

 و در يادگيري  سازه  اين  اهميت .)1380 ،كديور(شد   بندورا مطرح

  نظران صاحب  كه  است  حدي  به غيره و  شغلي ،تحصيلي  موفقيت

الگوها،   اين  از جمله. اند ادهد  ارائهآن  از  متفاوتي  الگوهاي  مختلف

در   خودتنظيمي«الگو   در اين.  است) 1986( 5پينتريچ  الگوي

- فراشناختي - شناختي  بهينه از راهبردهاي  استفاده  به» يادگيري

. شده است  دن يادگيري اطالقكر جهت بيشينه  مديريتي منابع

انديشه يا  ،هرگونه رفتار  به )1986، پينتريچ(  6شناختي هايهبردرا

سازي  سازماندهي و ذخيره عمل كه هدف آن كمك به فراگيري،

باشد، برداري از آنها در آينده  و مهارت و سهولت بهره  دانش

 ،به نقل از سيف، 1998 ،8و هيوم 7تاينشواين( شود اطالق مي

 و) 1986پينتريچ ، (نظارتي هستند   9فراشناختي  راهبردهاي). 1379

مورد استفاده قرار  ها دهاي شناختي و هدايت آننظارت بر راهبر در

  :قرار داد در سه دستهتوان  اين راهبردها را مي. گيرند مي

 -3؛ راهبردهاي نظارت و كنترل -2 ؛ريزي راهبردهاي برنامه -1

  راهبردهايي 10منابع   مديريت  راهبردهاي. دهي اهبردهاي نظمر

  براي  اناز آنمعموالً   يادگيرندگان  و) جا همان(اند  كننده تسهيل

 ، تالش  ، نحوة وقت  در تنظيم  مديريت  مثل  محيط  و ادارة  كنترل

،  ، همساالن معلمان  و كمك از افراد ديگر مثل  مطالعه  محيط  انتخاب

  1).1986، 12و مارتينزپونز 11 زيمرمن(كنند  مي  استفاده غيره و  منابع

فرزندان است كه اين زمينه حاكي  هاي پژوهشي در يافته

كنند و  والديني كه انتظارات خود را براي فرزندانشان تبيين مي

 گذاري، جريان چگونگي و چرايي هدف ها را در همواره آن

گرفتن از ديگران قرار  ارزيابي و كمك نظارت، ريزي، برنامه

مرتبه  گري در خودتنظيم نسبت به همتاهاي خود در، دهند مي

 و )1986 پونز،-و مارتينز  زيمرمن؛ 1998 ترز،ول(باالتري قرار دارند 

_____________________________________________ 
1-Wolters     2-Steinberg  
3-Elman     4- Mounts  
5-Pintrich     6-cognitive strategies  
7-Winestine    8-Hume  
9- metacognitive    10-resourse management 

11-Zimmerman    12-Martinez-Pons 
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؛ 2000 ،1شانك(برخوردار هستند نيز از پيشرفت تحصيلي بااليي 

 ،2ويلسون ؛1998 به نقل از ولترز، ،1991 ريزمبرگ و زيمرمن،

 ؛1384 درويزه، ؛1993 ،5و الريوه 4، پارنت3بوشار -بوفار ؛1997

   .)1379 فتحي آشتياني و حسني،

عات انجام شده در زمينه رابطه شيوه تربيتي رغم مطال علي

آموزان،  والدين با پيشرفت تحصيلي و خودتنظيمي تحصيلي دانش

اي كه همزمان رابطه بين اين سه متغير را با يكديگر مورد  مطالعه

از اين رو مطالعه حاضر . بررسي قرار داده باشد، انجام نشده است

اسخ به دو سؤال زير انجام بررسي  رابطه بين اين سه متغير و پبراي 

شد تا مشخص كند كه آيا بين شيوه تربيتي والدين و خودتنظيمي 

اي وجود دارد و  آموزان رابطه تحصيلي و پيشرفت تحصيلي  دانش

هاي شيوه تربيتي  يك از ميان مؤلفه همچنين در يادگيري كدام

كننده بهتري براي  بيني پيشوالدين و راهبردهاي خودتنظيمي 

   .تحصيلي است پيشرفت

  

   روش

. پژوهش يك مطالعه مقطعي و از نوع همبستگي بوداين 

سوم   دختر پايه  آموز دانش 261هاي پژوهش حاضر  آزمودني

سال  13با ميانگين سني  شهر تهران راهنمايي مدارس دولتي معمولي

مدارس دولتي معمولي . ماه بود 9ماه و انحراف استاندارد  11و 

) نه قوي و نه ضعيف(عنوان مدارس متوسط  همدارسي هستند كه ب

هاي اين مدارس اين است كه از لحاظ  ژگي  از وي. شهرت دارند

اقتصادي، فرهنگي و آموزشي در دامنه متوسط  –سطح اجتماعي 

عنوان يك نمونه معرف  علت انتخاب اين مدارس به. قرار دارند

يراني آموزان ا درصد جمعيت دانش 75براي مطالعه اين بود كه  

. اعم از شهري و روستايي، در اين نوع از مدارس حضور دارند

آموزان دختر، محدوديت امكانات جهت  علت انتخاب دانش

ها به  نمونه. آموزان پسر بود گسترش و اجراي پژوهش روي دانش

ابتدا . انتخاب شدند  اي چند مرحله  اي خوشه  گيري نمونهروش 

، فرهنگي  از لحاظ  متفاوت به ظاهر  منطقه سهطور هدفمند  به

سپس با . شد  خابانت  )19و  7، 3 طقامن( اجتماعي و اقتصادي

همكاري واحد آموزش راهنمايي مناطق منتخب آموزش و 

سپس از . پرورش، مدارس راهنمايي دخترانه دولتي مشخص شد

كارشناسان واحد آموزش دوره راهنمايي كه اطالعات دقيق و 

ود داشتند، خواسته شد كه از ميان عميقي از مدارس مناطق خ

مدارسي را كه به مدارس  ،)راهنمايي دخترانه دولتي(  مدارس فوق

معمولي شهرت دارند مشخص و در اختيار محقق يا همكاران 

طور جداگانه براي  سپس از ميان فهرستي كه به. تحقيق قرار دهند

صورت تصادفي انتخاب  هر منطقه تهيه شده بود، يك مدرسه به

طور  نوبت به  يك، نداز آن جا كه مدارس منتخب دو نوبته بود. دش

آموزان كالس سوم راهنمايي آن  كليه دانش تصادفي انتخاب شد و

آموزان كالس سوم  تعداد دانش. نوبت مورد مطالعه قرار گرفتند

 93و  80، 88ترتيب  به 19و  7، 3راهنمايي مدارس منتخب مناطق 

راهنمايي بدين منظور صورت گرفت انتخاب مقطع سوم . نفر بود

آموزان دوره  آموزان  نسبت به ساير دانش كه اين دسته از دانش

هاي تربيتي  راهنمايي به دليل فرآيند رشدي، در توصيف شيوه

  .والدين خود تواناترند

  

  متغيرها  گيري اندازه  ابزارهاي

  6ابعاد تربيتي والدين  پرسشنامه

در ) 1358(اي كه نقاشيان  سشنامهبراي سنجش ابعاد تربيتي از پر

در ) 1372خاني،  به نقل از يعقوب(اين زمينه بر مبناي كار شيفر 

اين پرسشنامه ابعاد مختلف . شيراز تدوين كرده است، استفاده شد

سردي روابط خانوادگي را مورد سنجش  -آزادي و گرمي -كنترل

دو بعد  هر يك از) همان منبع(بنا بر اعتقاد شيفر . دهد قرار مي

محبت و كنترل دربرگيرنده مفاهيم متعددي از قبيل آزادي 

ازحد، كتمان پرخاشگري،  ازحد، انضباط ماليم، دخالت بيش بيش

دهي، انضباط پيوسته يكسان،  كنترل از طريق احساس گناه، جهت

انتظار رفتار بالغانه، تنبيه، حمايت عاطفي، تأييد و ابراز نظر مثبت، 

ز محبت، ارتباط، ابراز نظر منفي، خشم و شركت در امور، ابرا

  1.گرفتن كودك  است طرد و ناديدهو عصبانيت، 

سؤال است و هر سؤال داراي پنج  77پرسشنامه مذكور  داراي 

تفاوت، مخالفم و خيلي مخالفم  گزينه خيلي موافقم، موافقم، بي

عبارات به صورت مثبت و منفي در پرسشنامه قرار داده . باشد مي

_____________________________________________ 
1-Schunk     2-Wilson  
3- Bouffard-Bouchard    4- Parent  
5- Larivee 
6-Parental Educational Method Questionnaire 
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براي . گيرد به هر عبارت نمرات يك تا پنج تعلق مي. تشده اس

ازاي خيلي مخالفم  ازاي خيلي موافقم نمره پنج و به عبارات مثبت، به

گذاري  شود و براي عبارات معكوس، نمره نمره يك منظور مي

و حداكثر  42تواند در بعد كنترل حداقل  هر فرد مي. برعكس است

 35تواند حداقل  يز هر فرد ميدر بعد محبت ن. نمره كسب كند 210

  .نمره بگيرد 175و حداكثر 

ها  اي است كه برداشت كلي آزمودني گونه ساختار پرسشنامه به

سنجد و جايي براي  را از فضاي عمومي حاكم بر خانواده مي

  .شدن رفتارهاي خاص هر يك از والدين وجود ندارد مطرح

يف پرسشنامه ، ضريب پايايي تنص)1358(بنا به گزارش نقاشيان 

پايايي پرسشنامه را از طريق ) 1372(خاني  يعقوب. باشد مي 87/0

ترتيب براي  به كهنباخ و بازآزمائي محاسبه نمود وضريب آلفاي كر

سردي روابط  -و براي بعد گرمي 74/0و  73/0زادي آ-بعد كنترل

ضريب پايايي براي كل پرسشنامه . دست آمد به 83/0و  82/0

پايايي حاضر در مطالعه . گزارش شد 83/0و  92/0ترتيب  به

نباخ و بازآزمايي محاسبه وپرسشنامه از طريق ضريب آلفاي كر

 - و براي بعد گرمي 72/0و  7/0آزادي -گرديد كه براي بعد كنترل

  .دست آمد به 78/0و  80/0سردي به ترتيب 

  
  1در يادگيري  خودتنظيمي  پرسشنامه

 80با   مصاحبه  ريقاز ط) 1986(پونز -زنو مارتي  زيمرمن

را   در يادگيري  راهبرد خودتنظيمي 14 ، آموز دبيرستاني دانش

تهيه   گويه 15  داراي  اي پرسشنامه  اساس  اين بر و  دادند  تشخيص

  شود تا ميزان مي  خواسته  آموزان از دانش  پرسشنامه  ايندر   .كردند

از يك تا چهار نظر  مورد  را در زمينهگانه 14  از راهبردهاي  استفاده

، دو معادل كم بيانگر خيليدر اين مقياس يك . نمايند  بندي درجه

  يك  عالوه به. باشد مي  بيشتر اوقات و چهار  اوقات  هيگا كم، سه

  اشاره  راهبردي  مستقيماً به  اگرچه  كه  است  شده  نيز اضافه  سؤال

  مبتكرانه  اي د شيوهدر موررا آموز  دانش  خالقانه  پاسخ  امكان ،ندارد

  امتياز دارد و  60حداكثر   مقياساين . آورد مي  از موارد باال فراهم

SRLIS  فرم  به
، 1986(پونز -و مارتينز  زيمرمن .استمعروف  2

اين ابزار را بررسي و در  يهمگرا  روايي و  مالكي  روايي) 1988

  ررسيب  منظور به) 1377(  محمودي .اند حد مطلوب گزارش كرده

قرار داد   متخصصرا در اختيار چند   پرسشنامه  اين  ،صوري  ييروا

به منظور بررسي روايي آزمون  . مورد تأئيد قرار گرفت   كه

آموزان، ضريب همبستگي بين نمرات  خودتنظيمي دانش

ها در مطالعه مقدماتي و معدل آنان در امتحانات سال دوم  آزمودني

انگليسي و رياضي آنان در سال دوم راهنمايي و نيز نمرات دروس 

براي درس رياضيات،  ، 38/0اين ضرايب براي معدل، . محاسبه شد

دست آمد كه در هر سه مورد  به 3/0و براي درس انگليسي،  34/0

پايايي ) 1377(  محمودي .دار بود معني >p 0001/0در سطح 

 68/0 ،ها آزمودني از  نفري 30  گروه  يكبازآزمون اين ابزار را در 

 56/0  نباخوكر  آلفاي  با روش اين آزمون را  دروني  همسانيو 

پايايي آزمون را از طريق روش  )1383( صمدي. آورد  دست هب

و از طريق همساني  69/0نفري  35آزمون روي يك گروه باز

حاضر در مطالعه . دست آورد به 61/0) نباخوآلفاي كر(دروني 

و  65/0نفري  30وي يك گروه ر آزمونبازپايايي آزمون به روش 

  .محاسبه شده است 62/0از طريق همساني دروني 

آموزان با مراجعه به كارنامه پايان سال  پيشرفت تحصيلي دانش

كل نمراتشان در سال سوم راهنمايي  آنها و استخراج ميانگين

  1.ارزيابي شد

بخشي از اطالعات دموگرافيك نمونه از قبيل سن، وضعيت 

ادي و فرهنگي خانواده با مطالعه فرم مشخصات اقتص -اجتماعي

نام از طريق مصاحبه با والدين  آموزان كه در هنگام ثبت دانش

آوري گرديد و اطالعات مربوط به وضعيت  شده بود، جمع تكميل

آموزشي مدرسه از جمله سابقه كار دبيران كالس سوم راهنمايي، 

  .دست آمد از طريق مطالعه احكام كارگزيني آنان به

ها ارائه گرديد و  به نمونه  والدين ابعاد تربيتي   ابتدا پرسشنامه

  توضيح آنان   براي  شفاهي  صورت به منظور از ابعاد تربيتي والدين

االت ؤبا پاسخ دقيق به سشد   خواستهها  سپس از آن. شد  داده

  يك. بيان نمايندخود   والدينرا از رفتارهاي  شانپرسشنامه برداشت

شد و   دادهها  به آزمودني  خودتنظيمي  راهبردهاي  عد پرسشنامهب  ماه

در اختيار   توضيحاتي  ،پرسشنامه  تكميل  نحوة  ابيشتر ب  آشنايي  براي

  دقت  به  پرسشنامه  االتؤس  شد به  و از آنها خواسته گرفتآنها قرار 

_____________________________________________ 
1-Self-Regulation in Learning Questionnaire 
2-Self-Regulated Learning Interview Scale 
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در پايان سال تحصيلي نيز اطالعات مربوط به پيشرفت . دهند  پاسخ

هاي اقتصادي و  يژگيوو  دبيرانحصيلي و سابقه آموزشي ت

   .آوري شد جمعآموزان  اجتماعي دانش

  

  ها يافته

آمده  1نمونه در جدول  شناختي جمعيتهاي  برخي از ويژگي

 .است

نفر در اين  261مشخص شده است،  1طور كه در جدول  همان

 30،  3درصد از منطقه  34مطالعه شركت داشتند كه از اين تعداد 

. شهر تهران بودند 19درصد از منطقه  36و  7درصد از منطقه 

اقتصادي والدين از جمله تحصيالت پدر،  -وضعيت اجتماعي

در و همينطور سابقه كار معلمان تحصيالت مادر و شغل پدر 

  .داري نداشت مدارس سه منطقه فوق تفاوت معني

ردهاي هاي تربيتي والدين و راهب بررسي رابطه روش  به منظور

آموزان از ضريب همبستگي  خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش

شيوه تربيتي  كمك بهشرفت تحصيلي يبيني پ براي پيش و پيرسون

آموز از روش رگرسيون  والدين و راهبردهاي خودتنظيمي دانش

  .مده استآ 3 و 2چندگانه  استفاده شد كه نتايج آن در جداول 

ضرايب همبستگي كليه متغيرها را با يكديگر نشان  2جدول 

از ميان متغيرهاي شيوه تربيتي والدين، شيوه تربيتي قاطعانه . دهد مي

هاي تربيتي  ساير شيوه. با پيشرفت تحصيلي همبستگي بااليي داشت

ها در  بعضي از آن ؛با پيشرفت تحصيلي داراي همبستگي منفي بود

دار  معني >p 001/0ها در سطح  ز آنو بعضي ا >p 0001/0 سطح

از متغيرهاي   لفهؤمسه ارتباط . دار نبود شد و بعضي نيز معني

فراشناختي و ، متغيرهاي شناختي شاملراهبردهاي خودتنظيمي، 

 0001/0و عمدتاً در سطح بود مديريتي با پيشرفت تحصيلي مثبت 

p<ناختي و عالوه بر اين، رابطه متغيرهاي ش. دست آمد دار به معني

فراشناختي و مديريتي با سبك تربيتي قاطعانه والدين نيز مثبت و در 

رابطه راهبردهاي چنين،  هم .دبودار  معني >p 0001/0سطح 

خودتنظيمي، يعني راهبرد شناختي و فراشناختي و مديريتي نيز با 

  .دار بود معني >p 0001/0يكديگر مثبت و در سطح 

تربيتي والدين و  ةي شيوها براي آگاهي از تأثير مولفه

راهبردهاي خودتنظيمي بر پيشرفت تحصيلي، از روش تحليل 

در اين روش، . رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد

دار  با پيشرفت تحصيلي رابطه معني 2متغيرهايي كه بر طبق جدول 

ها تعيين شد كه  داشتند، وارد معادله و ميزان تأثير هر كدام از آن

  .  آمده است  3ايج آن در جدول نت

 ةآمده است، متغيرهاي شيو 3و  2ول اطور كه در جد همان 

تربيتي قاطعانه، راهبرد شناختي، راهبرد فراشناختي و راهبرد 

. كرد بيني مي مديريتي  متغيرهايي بود كه پيشرفت تحصيلي را پيش

ترين  تربيتي قاطعانه قوي ةهاي فوق، شيو از ميان متغير

درصد  46اين متغير به تنهايي  ؛كننده پيشرفت تحصيلي بود ينيب پيش

  .كرد از واريانس نمرات پيشرفت تحصيلي را تبيين مي

ورود اين . راهبرد شناختي بود ،دومين متغير وارد شده به تحليل

داد و متغيرهاي  افزايش  % 6متغير به تحليل ضريب تعيين را به ميزان 

درصد  52و راهبرد شناختي در مجموع شيوه تربيتي قاطعانه والدين 

 .كردنداز واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين 

  
  )n= 261( ها شناختي نمونه برخي خصوصيات جمعيت -1جدول

  

  

  متغيرها

  3منطقه 

فراواني 

  )درصد(

  7منطقه 

فراواني 

  )درصد(

  19منطقه 

فراواني 

  )درصد(

  تحصيالت پدر  

  زير دبپلم  -

  دبپلم  دبپلم و فوق -

  ليسانس  -

  فوق ليسانس و باالتر -

  

)4( 1  

)24 (63  

)4( 1  

)2 (5  

  

)4 (1  

)21 (57  

)2  (5  

)3 (8  

  

)5 (12  

)27 (7  

)2 (6  

)2 (5  

  تحصيالت مادر 

  زير ديپلم -

  ديپلم ديپلم و فوق -

  ليسانس -

  فوق ليسانس و باالتر -

  

)5 (13  

)26 (68  

)1 (2  

)2 (5  

  

)4 (11  

)23 (62  

)5/1 (3  

)5/1 (4  

  

)4 (11  

)28 (72  

)3 (8  

)1 (2  

  شغل پدر

  كاسب  -

  كارمند -

  تاجر  -

  

)10 (25  

)23 (6  

)1 (3  

  

)5/7 (2  

)21 (56  

)5/1 (4  

  

)10 (25  

)26 (67  

)04 (1  

ميانگين [ سابقه كار دبيران

  ])انحراف معيار(

85/11 

)97/2(  

)2/2 (13  )45/3 (12  
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  )n= 261(هاي مورد مطالعه  ماتريس ضريب همبستگي متغير -  2جدول 

  نام متغير
پيشرفت 

  تحصيلي
  شيوه مستبدانه  شيوه قاطعانه

شيوه 

  گيرانه هلس
  راهبرد فراشناختي  راهبرد شناختي  شيوه طردكننده

  681/0  شيوه قاطعانه

0001/0p< 

1            

  -32/0  شيوه مستبدانه

0001/0p<  

08/- 

ns  
1          

  42/0  گيرانه شيوه سهل

0001/0 p<  

25/0-  

0001/0 p<  

39/0  

0001/0 p<  

1        

 -39/0  طردكننده  شيوه

0001/0 p<  

08/0  
ns 

1/0 

ns  
09/0 

ns  
1      

  62/0  راهبرد شناختي 

0001/0 p<  

49/0  

0001/0 p<  

3/0-  

0001/0 p<  

31/0-  

0001/0 p<  

19/0-  

001/0 p<  

1    

  52/0  راهبرد فراشناختي 

0001/0 p<  

49/0  

0001/0 p<  

29/0-  

0001/0 p<  

3/0-  

0001/0 p<  

2/0  

0001/0 p<  

54/0  

0001/0 p<  

1  

  4/0  راهبرد مديريتي 

0001/0 p<  

45/0  

0001/0 p<  

28/0-  

0001/0 p<  

26/0-  

0001/0 p<  

2/0-  

0001/0 p<  

54/0  

0001/0 p<  

53/0  

0001/0 p<  

 
   هاي خودتنظيميبيني پيشرفت تحصيلي از طريق متغيرهاي شيوه تربيتي والدين و راهبرد هاي توصيفي مدل رگرسيون براي پيش آماره -3جدول 

R  ها كننده بيني پيش  مرحله
2

 F  بتا  داري آماري معني  t داري آماري معني  

  0001/0  74/31  352/0  0001/0  13/404  463/0  شيوه تربيتي قاطعانه  1

  0001/0  09/32  342/0  0001/0  68/396  525/0  راهبرد شناختي  2

  0001/0  75/26  255/0  0001/0  78/370  602/0  راهبرد فراشناختي  3

  0001/0  64/22  238/0  0001/0  98/311  676/0  راهبرد مديريتي   4

  

كنندگي پيشرفت  بيني سومين متغير از لحاظ قدرت پيش

ورود اين متغير به تحليل ضريب . تحصيلي، راهبرد فراشناختي بود

تربيتي قاطعانه  ةداد و متغيرهاي شيو افزايش  %8تعيين را به ميزان 

درصد  60و راهبرد فراشناختي در مجموع  والدين، راهبرد شناختي

  .كردنداز واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين 

كه بود راهبرد مديريتي  ،وارد شده به تحليل چهارمين متغير

كنندگي پيشرفت تحصيلي  بيني ورود آن سبب افزايش قدرت پيش

راهبرد ، شيوه تربيتي قاطعانه، راهبرد شناختي .شد  %4/7به ميزان 

واريانس درصد از  67تي و راهبرد مديريتي در مجموع فراشناخ

 .نمودندپيشرفت تحصيلي را تبيين 

 

    بحث

هاي پژوهش حاكي از آن است كه از ميان  تحليل داده

تربيتي قاطعانه و راهبردهاي  ةهاي تربيتي والدين، شيو شيوه

فراشناختي ، از جمله راهبردهاي شناختي(خودتنظيمي در يادگيري 

دار  با متغير پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت و معني) و مديريتي

 ،از قبيل شيوه مستبدانه(تربيتي  ةبر عكس، ساير متغيرهاي شيو. دارد

با متغير پيشرفت تحصيلي و راهبرد ) گيرانه و طردكننده سهل

  با ادعاي  يافته  اين. خودتنظيمي در يادگيري همبستگي منفي دارد

  هماهنگ) 1384(درويزه  و )1996( پونز-مارتينز ،)1998( ولترز

بر   والدين رفتاريداشت كه شيوه د اعتقا) 1998(ولترز .  است

بدين معني كه شيوه . فرزندان تأثير داردرفتارهاي خودتنظيمي 
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ها و  گري آن رفتاري متعادل و متناسب با فرزندان، باعث خودتنظيم

ابسته يا ها را و برعكس شيوه رفتاري نامتعادل و نامتناسب، آن

  رزندانف) 1996(نز پو-مارتينزعقيده  به .آورد گسيخته بار مي لجام

عملكرد خود   و كنترل  نظارت  ،ريزي برنامه ،هدف  تعيين  چگونگي

) 1384(درويزه  .آموزند مي  عملكرد والدينشان  مشاهدة  را از طريق

راي ويژه مادر دا در مطالعه خود دريافت كه رفتار همدالنه والدين به

  .  گري است بيني مهارت خودتنظيم توان پيش

داليلي كه براي تبيين اين يافته مطرح است، اين   از جمله

است كه تعامل عاطفي والدين با فرزندان تأثير قابل توجهي بر رشد 

جا كه  والدين اولين  هاي خودتنظيمي فرزندان دارد و از آن مهارت

زندان در اوايل كودكي از معلمان فرزندان هستند و تأثيرپذيري فر

باشند بسيار زياد است، والدين  ها مي والدين كه اولين الگوهاي آن

هاي صحيح تربيتي در برخورد با فرزندان از  توانند با اتخاذ رويه مي

به اعتقاد . بكنندتأثيرپذيري خود حداكثر استفاده تربيتي را 

ت كه روش صحيح تربيتي روشي اس) 1997( 2و لوسويا 1آيزنبرگ

والدين تركيب متعادلي از پذيرش و كنترل را در برخورد با 

شود نظام تعليم و تربيت و نظام  فرزندان به كار بندند لذا پيشنهاد مي

هاي آموزشي كوتاه مدت،  آموزش خانواده با استفاده از دوره

ها در  ها را در جريان رسالت تربيتي خود قرار دهند و به آن خانواده

  . ي سازنده با فرزندانشان ياري رسانندبرخورد تربيت

تربيتي قاطعانه  ةهاي اين پژوهش نشان داد كه شيو يافته

به بيان . كننده پيشرفت تحصيلي است بيني ترين پيش والدين قوي

ها تركيب متعادلي از پذيرش و  آموزاني كه والدين آن ديگر، دانش

، از پيشرفت بندند كنترل را در برخورد با فرزندان خود به كار مي

هاي  اين يافته با نتايج پژوهش. تحصيلي بااليي برخوردار هستند

آيزنبرگ . همسوست) 1384(و درويزه ) 1997(آيزنبرگ و لوسويا 

در مطالعه خود دريافتند كه پاسخگويي والدين ) 1997(و لوسويا 

به فرزندان و نظارت كافي والدين بر رفتارهاي فرزندان داراي 

توان ارتقاي وضعيت  از مهمترين اثرات آن مياثراتي است كه 

در مطالعه خود ) 1384(درويزه . تحصيلي فرزندان را نام برد

بيني   دريافت كه رفتار همدالنه والدين به ويژه مادر توان پيش

توان گفت كه  در تبيين اين يافته مي. پيشرفت تحصيلي را داراست

ش و كنترل، فرزندان كاربستن تركيب متعادلي از پذير والدين با به

چگونه و كجا بايد از  ،كنند كه چرا خود را با اين حقيقت آشنا مي

  .هاي خود استفاده نمايند ها و مهارت دانش

تربيتي  ةديگر يافته اين پژوهش اين بود كه پس از شيو

هاي پيشرفت تحصيلي  شاخص قاطعانه، يكي از معتبرترين

نشان دادكه اين متغير تحليل نتايج . راهبردهاي خودتنظيمي است

اين يافته با . كند بيني مي داري عملكرد تحصيلي را پيش طور معني به

، )1993(بوشار  و همكاران  -، بوفار) 1997(مطالعه ويلسون 

فتحي . همسوست) 1379(، فتحي آشتياني و حسني )1384(درويزه 

آموزان  در مطالعه خود دريافتند كه دانش) 1379(آشتياني و حسني 

اي  وفق بدون توجه به اين كه در دوره دبيرستان در چه رشتهم

. كنند كنند، بيشتر از راهبرد خودتنظيمي استفاده مي تحصيل مي

براي تبيين اين يافته محققان يادآور شدند كه راهبردهاي 

طور فراشناختي،  كند تا به آموزان را وادار مي گري دانش خودتنظيم

كر و يادگيري خود فعال باشند انگيزشي و رفتاري در ادارة تف

بنابراين به دليل وجود رابطه . وكنترل يادگيري را در دست گيرند

قوي و مستحكم بين راهبردهاي خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي، 

گرنمودن  شود نظام آموزش و پرورش خودتنظيم پيشنهاد مي

هاي كالن خود در فرآيند يادگيري  فراگيران را جزء سياستگذاري

سياستگذاران نظام آموزشي در حوزه رو الزم است  از اين. دهدقرار 

 ازمعلمان را  ،هاي آموزشي طي دورهتربيت نيروي انساني معلم در 

 .نمايندچرايي و چگونگي استفاده از راهبردها آگاه  ،اهميت ،نقش

توان به  دن معلمان در فرآيند آموزش مينموگر ر سايه خودتنظيمد

ارتقا و بهبود عملكرد  در نهايتآموزان و  گرنمودن دانش خودتنظيم

  1.تحصيلي آنان اميدوار بود

آموزان دختر پايه سوم  جا كه اين نتايج از مطالعه دانش از آن

شهر تهران  19و  7، 3راهنمايي مدارس معمولي دولتي مناطق 

دست آمده و امكان اجراي پرسشنامه شيوه فرزندپروري براي  به

هاي  ها در بافت ، ممكن است اين يافتهوالدين وجود نداشته است

اي، شهري، كالسي، سني، جنسي، طبقاتي و غيره  متفاوت  منطقه

آمده به روش همبستگي در  دست عالوه نتايج به به. يكسان نباشد

آزمايشي از قاطعيت كمتري  هاي آزمايشي و شبه مقايسه با روش

تعميم  تعبير، تفسير ودر از اين رو الزم است . برخوردار است

_____________________________________________ 
1- Eisenberg   2- Losoya 
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 .  ها احتياط صورت گيرد يافته

آموزان  عالوه بر اين، از آن جا كه در پيشرفت تحصيلي دانش

عالوه بر متغيرهاي دخيل در اين مطالعه، متغيرهاي ديگري نيز از 

هاي تدريس و ساختار كالس  جمله متغيرهاي انگيزشي، روش

بيشتر  پذيري شود به منظور تعميم كنند، پيشنهاد مي ايفاي نقش مي

هاي  ها در مطالعات آتي، تأثير هركدام از متغيرها با روش يافته

  . تر مورد مطالعه قرار گيرد هاي پيشرفته تر و پردازش قاطع
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