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  چکیده
 هاي مهارت پرورش و اخیر، ایجاد دهه چند در

 اهداف از خودتنظیمی در دانشجویان به یکی یادگیري
تبدیل شده است. بنابراین هدف پژوهش  آموزشی
هاي فرزندپروري  ادراك از سبک هرابط بررسی ،حاضر

دانشجویان  با راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی
دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش توصیفی 

 کلیه پژوهش این آماري جامعهاز نوع همبستگی بود. 
از جامعه  .بودند مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویان

 درصد 30( نفر 352 حجم به اي آماري مذکور نمونه
گیري تصادفی  ه روش نمونهب) زن درصد 70 و مرد
 استفاده مورد ابزارهاي. شد انتخاب اي نسبی طبقه

هاي فرزندپروري بامریند و راهبردهاي  سبک ،مقیاس
 تحلیل و تجزیه منظور به. بودند یادگیري خودتنظیمی

 و میانگین( توصیفی آمار هاي شاخص بر عالوه ها داده
یب ضر( استنباطی آمار هاي روش از ،)معیار انحراف

همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل 
 ضریبنتایج  .شد استفاده نیز) واریانس چندمتغیره

که سبک فرزندپروري  داد نشان پیرسون همبستگی

راهبردهاي شناختی و خودتنظیمی داراي  مستبدانه با
داري است اما بین سبک  رابطه منفی و معنی

و فرزندپروري مقتدرانه با راهبردهاي شناختی 
داري مشاهده شد.  فراشناختی رابطه مثبت و معنی

فقط نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 
اي در  سبک فرزندپروري مقتدرانه سهم قابل مالحظه

 بینی نمره راهبردهاي خودتنظیمی و شناختی دارد. پیش
 بینهمچنین نتایج آزمون مانووا نشان داد که 

سبک فرزندپروري  لحاظ از پسر و دختر دانشجویان
 راهبردهاي شناختی و مقتدرانه، راهبردهاي

 بیناما  دارد. وجود داري معنی خودتنظیمی تفاوت
 لحاظ از فقط مختلف آموزشی هاي گروه دانشجویان

 از دیبادار بود.  معنی راهبردهاي خودتنظیمی تفاوت
 حیصح سبک و نمود آگاه را نیوالد قیتحق نیا جینتا

 ،یآموزش کارگاه جزوه، ورتص به را يفرزندپرور
   .داد آموزش ها آن به رهیغ و خاص جلسات

راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی،  واژگان کلیدي:
  هاي فرزندپروري. سبک  راهبردهاي شناختی،
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  مقدمه
در دنیاي امروز، به دلیل پیشرفت سریع علم و 
تکنولوژي، پیچیدگی دستیابی به اطالعات، 

ت اطالعات رویکردهاي نوینی را در زمینه مدیری
طرح نیازهاي ن راستا ایجاب کرده است. در همی
هاي یادگیرندگان براي  جدید در ارتباط با مهارت

یادگیري مؤثرتر، حجم زیادي از تحقیقات را به خود 
اختصاص داده است. بنابراین مفهوم خودتنظیمی در 

سال گذشته به منظور برآوردن این نیازها مطرح  30
 2زیمرمن. )2008و همکاران،  1شده است (دانیس

که از » 3اجتماعی خودتنظیمی –مدل شناختی «واضع 
تأثیر پذیرفته است،  5بندورا 4اجتماعی - نظریه شناختی

خودتنظیمی را مشارکت فراشناختی، انگیزشی و 
کند.  میرفتاري افراد در فرایند یادگیري خود تعریف 

او معتقد است که افراد تفکر، هیجان و رفتارهایشان را 
ین ترتیب به کنند و به ا میبخشی کنترل  از راه خودنظم

آیند (افروز و همکاران،  میاکتساب دانش نایل 
فرایند فعالی  ،). مفهوم یادگیري خودتنظیمی1386

آموز با تعیین اهدافی که  است که طی آن دانش
دهد، در تالش است تا  مییادگیري او را جهت 

ها، انگیزش و رفتارهاي خود را براي دستیابی  شناخت
ظیم و کنترل کند (لنز و به اهداف مذکور، نظارت، تن

و همکاران،  7؛ به نقل از وال2008، 6وانستین کیست
کند که  می). این مفهوم یادگیرندگانی را توصیف 2009
محورند و تمایل بسیار به فهم بهتر فرایندهاي  مهارت

، 8؛ به نقل از شو1990یادگیري خود دارند (زیمرمن، 
2008.(  

س استوار چهارچوب اصلی این نظریه بر این اسا
آموزان چگونه از نظر باورهاي  است که دانش

فراشناختی انگیزشی و رفتاري، یادگیري خود را تنظیم 

                                                        
1. Dignath 
2  . Zimmerman 
3  . Social- Cognitive Model of Self-Regulation 
4  . Social-Cognitive Theory 
5  . Bandura 
6  . Lens &Vansteenkiste 
7  . Valle 
8  . Xu 

). نظریه شناختی 2002، 9کنند (لنینبرك، و پنتریچمی
) براي رشد مدل یادگیري 1986اجتماعی بندورا (

خودتنظیمی چهارچوب نظري مناسبی فراهم کرد که 
هاي بافتی و رفتاري  ملبر اساس آن در هر فرد عا

آموز فراهم  فرصت الزم را، براي کنترل یادگیري دانش
). به 2005، 10کنند (به نقل از نیکوس و جرجمی

- ترین راهبردهاي یادگیري خود اعتقاد پنتریچ مهم
 12، فراشناختی11هاي شناختیدتنظیمی عبارتند از راهبر

). راهبردهاي 2004(پنتریچ،  13و مدیریت منابع
به هرگونه رفتار، اندیشه یا عمل که هدف آن شناختی 

سازي دانش و  کمک به فراگیري، سازماندهی و ذخیره
در آینده است، اطالق  ها آنبرداري از سهولت بهره

). راهبردهاي فراشناختی نظارتی 1389شود (سیف، می
هستند و در نظارت بر راهبردهاي شناختی و هدایت 

-ند. راهبردهاي خودگیر مورد استفاده قرار می ها آن
توان در سه دسته مورد استفاده قرار داد:  تنظیمی را می

راهبردهاي نظارت و  -2ریزي  راهبردهاي برنامه - 1
دهی. راهبردهاي مدیریت  راهبردهاي نظم -3کنترل 

اند و یادگیرندگان از منابع راهبردهاي تسهیل کننده
ت محیط مثل مدیری همعموال براي کنترل و ادار ها آن

تالش، انتخاب محیط مطالعه و  هتنظیم وقت، نحو
کمک گرفتن از افراد دیگر مثل معلمان، همساالن، 

). 2004کنند (پنتریچ، منابع و غیره استفاده می
جویی به سه دسته  هاي یادگیري خودنظم کننده تعیین

هاي شخصی (نهان)،  کننده  شوند: تعیین تقسیم می
هاي محیطی. پنج  کننده ینهاي رفتاري و تعی کننده  تعیین

توان نام برد. عالوه بر  کننده شخصی را می نوع تعیین
پایه، فرایندهاي   باورهاي خودکارآمدي، دانش

هاي  کننده فراشناختی، اهداف و عاطفه جزء تعیین
هاي رفتاري در  کننده  اند. در زمینه تعیین شخصی

جویی، سه دسته عمده شناخته  یادگیري خودنظم
مشاهده خود، خودداوري و خودواکنشی. با  اند. شده

                                                        
9. Linen brink, & Pintrich 
10. Nikos & George 
11. cognitive strategies 
12. metacognitive strategies 
13. references management 
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آنکه این سه طبقه تحت تأثیر فرایندهاي شخصی 
(پنهان) مختلفی هستند، به این دلیل که قابل مشاهده و 
قابل آموزش هستند، به عنوان تأثیرات رفتاري در نظر 

هاي یادگیري  کننده اند. دسته سوم از تعیین گرفته شده
توان به دو  محیطی را میجویی یعنی تأثیرات  خودنظم

دسته تقسیم کرد. یکی تأثیرات بافت فیزیکی و 
دیگري تأثیرات بافت اجتماعی. در بافت فیزیکی 
تجربه عملی و بازخورد حاصل از عمل یکی از عوامل 

جویی است. بافت اجتماعی از طریق  مؤثر در خودنظم
انند بر یادگیري تو سازي و ترغیب کالمی می مدل

). البته 1989گذار باشد (زیمرمن، اثرجویی  خودنظم
هاي  کننده باید در نظر داشت که سه گروه تعیین

اند. به نظر  به هم مربوط جویی مذکور، متقابالً خودنظم
هاي متعامل، در  کننده ) این تعیین1996ن (زیمرم

تقویت یا طراحی تأثیرات دو سویه به صورت قرینه 
مؤثر محیطی ممکن است عوامل  کنند. مثالً عمل نمی

هاي معین یا حاالت ویژه تعامل با عوامل  در موقعیت
تر  رفتاري، از عوامل مؤثر شخصی یا رفتاري قوي

انظباطی هستند، از  باشند. مثال مدارسی که شدیداً
جویی، مثل طراحی و   بسیاري اشکال خودنظم

آموزان جلوگیري  کشی و خودتشویقی دانش نقشه
ت زیمرمن در زمینه عوامل کنند. با توجه به اظهارا می

هاي  جویی سبک مؤثر بر یادگیري خودنظم
 ها یا بین تواند یکی از پیش فرزندپروري می

که  طوري ههاي برجسته این یادگیري باشد، ب شاخص
والدینی که سبک فرزندپروري مستبدانه دارند از 
اشکال خودتنظیمی فرزندان جلوگیري به عمل 

هاي طوالنی رابطه بین  دتآورند. از این رو، براي م می
هاي فرزندپروري و نتایج بعدي رشد روي  سبک

کودکان و نوجوانان، موضوع مورد عالقه محققان به 
رفت. در سراسر تاریخ بشر، خانواده همیشه  شمار می

عامل اجتماعی کردن فرزندان بوده است. پس از تولد 
تنها  ،کودك، خانواده براي یک دوره زمانی طوالنی

اي دارد. به  است که با کودك تماس گستردهگروهی 
گیري  اي در شکل همین دلیل، خانواده نقش عمده

ها و باورهاي کودك به عهده دارد و  رویکردها، ارزش
بر نوع روابطی که او با عوامل و نهادهاي دیگر 

گذارد، بنابراین تأثیر  میکند، تأثیر  میاجتماعی برقرار 
امري بدیهی است  خانواده بر خودتنظیمی فرزندان

به نقل از فالحی و مکوندي، ؛ 1384(حیدري، 
اي خاص را در تربیت  اي شیوه ). هر خانواده1392

گیرد. این  میفردي و اجتماعی فرزندان خویش به کار 
شوند که  هاي فرزندپروري نامیده می ها که شیوه شیوه

متأثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، 
باشد (هاردي و  میاقتصادي و ...  اجتماعی، سیاسی،

هاي  ) سبک1997( 2مایز و پتیت ).2008، 1جادیک
اي  اند. مجموعه گونه تعریف کرده فرزندپروري را این

 – ارتباطات متقابل والد هکنند از رفتارها که تعیین
اي است و  هاي متفاوت و گسترده فرزند در موقعیت

ضاي شود که موجب ایجاد یک ف گونه فرض می این
هاي فرزندپروري  گردد. سبک تعامل گسترده می

هاي  ترکیبی از رفتارهاي والدین است که در موقعیت«
پروري بادوامی دهند و جو فرزند اي روي می گسترده

در  3). بامریند1387لورا،  (برك» آورند را به وجود می
سازد که روش  مطالعات خود سه ویژگی را آشکار می

ثر فرزندپروري ؤچندان غیرم هاي نه را از روش مؤثر
) پذیرش و 1سازد این سه ویژگی عبارتند از:  جدا می

) استقالل دادن. از تعامل 3) کنترل و 2روابط نزدیک 
) سه سبک فرزندپروري 1991این سه ویژگی بامریند (
گیر را مشخص کرد. بر اساس مستبد، مقتدر و سهل

 هواسطهاي فرزند پروري به عنوان  نظریه بامریند سبک
پذیري بین متغیرهاي هنجاري آنان و جامعه

هاي فرزندپروري هم  کند. سبککودکانشان عمل می
داراي نقش حمایتی و هم غیر حمایتی هستند که البته 

بر تحول کودك  ها آنپیامد به کارگیري هریک از 
کند که والدین ) بیان می1971متفاوت است. بامریند (

با کنترل زیاد را بر دیکتاتور، روابط سرد همراه 
کنند. والدین مقتدر کنترل خود فرزندان خود اعمال می

گویی بر فرزندان خود  را همراه با روابط گرم و پاسخ
گیر انتظارات اندکی از که والدین سهل دارند. در حالی

گویی  گونه کنترل و پاسخ فرزندان خود داشته و هیچ

                                                        
1. Hardy & Jaedicke 
2. Mize, & pettit 
3. Baumrind 
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اغلب  هم نسبت به آنان ندارند. والدین دیکتاتور
کنند و در مورد تنبیه به کار فرزندان خود را تحقیر می

دهند و اجراي گرفته شده هیچ گونه توضیحی نمی
هاي قوي، سبب اختالل در پردازش کودکان تادیب

- هاي والدین و دیگران می ها و صحبت نسبت به پیام
، 1برند (باربر شود و آنان در ترس دائم به سر می

). والدین مقتدر در 2002، 2ن، الیبل و تامپسو2000
هاي کنترلی را بر فرزندان خود اعمال  که روش حالی
دهند و همچنین در مورد انجام آن توضیح می ،کنند می

هاي تقویتی را براي تغییر رفتار کودکان خود به  روش
اي از حمایت  گیرند. در این سبک مجموعه کار می

ویی، گ اجتماعی، ارتباط دوسویه، پذیرندگی، پاسخ
شود  شکیبایی و خشنودي نسبت به فرزندان دیده می

، کوریدو، 1989، 3، گرول نیک و رایان1971(بامریند، 
الدین مقتدر سطوح ). کودکان و2002، 4وارنر و ایبرگ

هاي  مختاري دارند و از صالحیتباالتري از خود
اجتماعی بیشتري نسبت به دیگران برخوردار هستند و 

دهند (دمترویچ و ود نشان میپرخاشگري کمتري از خ
گونه کنترلی بر گیر هیچ). والدین سهل2001، 5بایرمن

روي کودکان خود ندارند و این کودکان کمترین میزان 
اعتماد به نفس، کنجکاوي و خود کنترلی را در هر 

دهند و در کنترل تکانه و گروهی از خودشان نشان می
ها مشکل دارند  ارزشها از ضد تشخیص ارزش

). 2002، 7؛ برن اشتاین1991، 6(المبورن و همکاران
 مؤلفهپروري مقتدرانه داراي سه بعد یا سبک فرزند

ارتباطی (حمایتگر یا پذیرا)، نظم ( کنترل) و خود 
مختاري (مشارکت آزادانه) است. سبک والدینی 

اجبار فیزیکی، خصومت  مؤلفهمستبد نیز داراي سه 
انجام سبک کالمی، تنبیهی و توضیحی است. سر

توجهی  بی مؤلفهگیر داراي یک  فرزندپروري سهل

                                                        
1. Barber 
2. Laible, & Thompson 
3. Grolenick, & Ryan 
4. Querido, Warner, & Eeberg 
5. Domitrovich, & Bierman 
6. Lamborn 
7. Bornstein 

رسد که شماري از  به نظر می). 2004، 8است (جورج
هاي فرزندپروري در نتایج بعدي  خصوصیات سبک

). 1994، 9رشد بر روي افراد تأثیر دارد (استرنبرگ
هاي  تحقیقاتی به بررسی رابطه شیوهبنابراین 

آموزان  دانش فرزندپرري والدین و خودتنظیمی
هاي مورد بررسی اند. در این میان پژوهشپرداخته

قرار گرفت که از نظر مفهومی به مفاهیم پژوهش 
-توان به پژوهش ند. به همین منظور مینزدیکحاضر 

)، گرونلیک و اسلوویاسک 1992هاي استلیر و رایان (
)، کارشکی 2006)، کارمن و همکاران (1994(
)، آبار، کارتر و 2006( )، نیمیک و همکاران1387(

) اشاره کرد 2009)، آلویرا و همکاران (2009وینسلر (
تاثیر سبک فرزندپروري والدین بر  ها آنکه در 

خودتنظیمی فرزندان سنجیده شده است که در ادامه به 
شود. استیلر و رایان بیان این تحقیقات پرداخته می

) در 2005(به نقل از گونزالز و همکاران،  1992
 357آموز پایه هفتم و دانش 389حقیقی که بر روي ت

آموز پایه هشتم انجام دادند، به بررسی رابطه  دانش
ادراك درگیري و حمایت والدین از خودمختاري با 
- ادراك کنترل، ادراك شایستگی و خودتنظیمی دانش

آموزان پرداختند. در این پژوهش همبستگی ادراك 
گیري والدین با حمایت والدین از خودمختاري و در

آموزان مثبت و معنا دار بود. کارمن خود تنظیمی دانش
) به منظور بررسی قدرت رابطه بین 2006و همکاران (

رفتارهاي والدین (کنترل مثبت، کنترل منفی و 
دبستانی،  گویی) و خودتنظیمی در کودکان پیش پاسخ

مطالعه فراتحلیل انجام دادند. بین  41روي 
دار وجود  گویی، رابطه معنی خودتنظیمی و پاسخ

نداشت. دوام رابطه بین رفتارهاي والدین و 
خودتنظیمی با توجه به مفاهیم مختلف خودتنظیمی 
متغیر بود؛ بین کنترل مثبت و منفی و پذیرش کودك 

دار و با بازداري و کنترل عاطفه ارتباط  یارتباط معن
والدین و تجارب دار وجود نداشت.  یمعن

نقش مهمی در ادراکات محیطی  ها آنفرزندپروري 

                                                        
8. Georege 
9. Steinberg  
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خود نقش مهمی در   افراد دارد و این ادراکات به نوبه
باورهاي انگیزشی و خودتنظیمی افراد برجاي 

نیمک و همکاران ). 1387گذارد (کارشکی،  می
) در دو تحقیق به بررسی روابط میان حمایت 2006(

دریافت شده از سوي والدین براي رفع نیازها، 
براي تحصیالت و  ها آننوجوانان  خودتنظیمی

بهزیستی نوجوانان پرداختند. مطالعه اول نشان داد که 
حمایت والدین براي رفع نیازهاي بهزیستی نوجوانان 

تر بود.  کند و این در مادرها قوي بینی می را پیش
مطالعه دوم خودتنظیمی خودکار را یک عامل میانجی 

و بهزیستی بسیار مهم در رابطه با حمایت والدین 
) 2009نوجوانان تلقی کرد. آبار، کارتر و وینسلر (

دهند که سبک فرزندپروري قاطعانه رابطه نشان می
هاي  خوبی با سطح باالي عملکرد تحصیلی و مهارت

(به نقل  1994مطالعه دارد. گرونلیک و اسلو و یاسک 
که بر روي  ی) در تحقیق2005از گونزالز و همکاران، 

پایه ششم، هفتم و هشتم انجام دادند آموز  دانش 302
داري بین  یبه این نتیجه رسیدند که همبستگی معن

) و =r%17آموزان ( درگیري مادر و خودتنظیمی دانش
) وجود دارد. میزان این =r%28ادراك شایستگی (

) و =r%30همبستگی براي درگیري پدر به ترتیب (
پذیرش والدین، دادن فرصت  %) به دست آمد.23(
خاب، تنوع تکالیف، داشتن تجارب تبحري، انت

ها از خودمختاري  درگیري والدین و حمایت آن
اي در خودکارآمدي  کننده کودکان نقش مهم و تعیین

، به نقل از 1388(خرازي و کارشکی،  افراد دارد
  ).1996شانک و پاجیرز، 

رسید  که ) در تحقیقی به این نتیجه2003ایلی (
مادر، نه والدین، با خود فقط حمایت از خودمختاري 

و همکاران  1. کازمیدار دارد یتنظیمی رابطه معن
) بر نقش والدین به ویژه پدر در پرورش و 2011(

پیشرفت تحصیلی فرزندان تأکید کردند. پونگ، 
اي بین سبک  )، نیز در مطالعه2010( 2جانستون و چن

فرزندپروري آمرانه والدین و پیشرفت تحصیلی 
منفی و بین سبک فرزندپروري  رابطه ،فرزندان

                                                        
1  . Kazmi 
2  . Pong, Johnston & Chen 

اقتدارگرایانه والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان 
هاي مشابه نیز  رابطه مثبت به دست آوردند. پژوهش

کننده را با  هاي فرزندپروري کنترل رابطه روش
اند  هاي پیشرفت و رفتارهاي تحصیلی نشان داده هدف

؛ 2012، 4؛ فلچر، شیم و ونگ2010، 3(داچسن و راتله
پیشینه با توجه به ). 2008، 5ورمن و پومرانتزم

که بر نقش عوامل مختلف مؤثر در  پژوهشی
اند و  راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی اشاره داشته

لزوم شناسایی عوامل مختلف مؤثر بر این مفهوم و 
 یادگیري هاي مهارت پرورش و ایجاد همچنین

پژوهش  آموزشی اهداف از عنوان یکی به خودتنظیمی
هاي  رابطه بین سبکبررسی هدف  بااضر ح

فرزندپروري با راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی 
انجام شد. در  دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

نظر  توجیه ضرورت پژوهش، ذکر این نکته کافی به
له راهبردهاي یادگیري رسد که توجه بیشتر به مسأ می

در تواند گامی  سانه میخودتنظیمی و برخورد کارشنا
هاي آموزشی یادگیرندگان در سطوح  لهجهت حل مسأ

له پژوهش مختلف تحصیلی باشد. بدین سان، مسأ
 و يفرزندپرور يها سبک نیب ایآ حاضر این است که

 دارد؟ وجود رابطه یمیخودتنظ يریادگی يراهبردها
 توان یم يفرزندپرور يها سبک قیطر از ایآ

 ار انیدانشجو یمیخودتنظ يریادگی يراهبردها
 يفرزندپرور يها سبک قیطر از ایآ کرد؟ ینیب شیپ
 ینیب شیپ را انیدانشجو یشناخت يراهبردها توان یم

 يراهبردها و يفرزندپرور يها سبک نیب ایآ کرد؟
 تفاوت تیجنس حسب بر یمیخودتنظ يریادگی

 يفرزندپرور يها سبک نیب ایآ دارد؟ وجود يدار معنی
 گروه حسب بر یمیخودتنظ يریادگی يراهبردها و

 دارد؟ وجود يدار یمعن تفاوت یآموزش

  روش
بررسی حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع 

یابی است که در قالب آن میزان رابطه  مطالعات زمینه

                                                        
3  . Duchesne & Ratelle, 
4  . Fletcher, Shim & Wang 
5  . Moorman & Pomerantz, 
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هاي  بین اندازه متغیرهاي مورد نظر به کمک روش
آماري مورد بررسی قرار گرفته است. اطالعات الزم 

ملیات میدانی براي این پژوهش نیز از طریق انجام ع
 نامه و رجوع به نشریات و منابع علمی (اجراي پرسش

 این آماري معتبر) گردآوري شده است. جامعه
کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه  شامل تحقیق

 که بود 1390- 91 تحصیلی سال فردوسی مشهد در
 پژوهش این در .است نفر 12668 کل در ها آن تعداد

 محققان جامعه واریانس نبودن دسترس در به توجه با
 دانشجوي 30 روي بر نامه پرسش مقدماتی اجراي به

 واریانس و پرداخته شد تصادفی صورت به کارشناسی
 ضریب حجم نمونه با سپس. گردید محاسبه نمونه

 نفر 352کوکران  فرمول از استفاده با 95/0 اطمینان
گردید. بنابراین نمونه آماري این مطالعه شامل  برآورد

هاي  نفر از دانشجویان دختر و پسر رشته 352
کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد است که در هنگام 

-91هاي این تحقیق (سال تحصیلی  نامه اجراي پرسش
هاي مربوطه  ) در سال اول الی سال چهارم رشته90

هاي  مشغول به تحصیلی بودند. براي انتخاب آزمودنی
اي (با  شهگیري تصادفی خو این تحقیق از روش نمونه
دانشکده و جنسیت)  حسب رعایت حجم طبقات بر

استفاده شد که در قالب جدول پایین نشان داده شده 
  است.

  ابزارهاي پژوهش

هاي فرزندپروري بامریند  نامه سبک پرسش. 1 
هاي فرزندپروري توسط  نامه سبک پرسش ).1967(

نامه  ساخته شد. این پرسش 1967بامریند در سال 
هاي  ماده براي هریک از شیوه 10ماده یعنی  30شامل 

گیرانه، مستبدانه و قاطعانه است. زندپروري سهلفر
کامال مخالفم  1 از( اي استدرجه 5 مقیاس این ابزار

حداقل و حداکثر نمره قابل کسب ). کامال موافقم 5 تا
میزان اعتبار این  .است 150 و 30 نامه از این پرسش

هاي براي شیوه  )،1370مقیاس در تحقیق اسفندیاري (
رانه، مستبدانه و قاطعانه به گی فرزندپروري سهل

به دست آمد (به نقل از  73/0و  77/0، 69/0ترتیب، 
). بامریند 1390زاده و لکزیان،  جانی، توکلی توزنده

را با روش بازآزمایی براي  نامه پرسشمیزان اعتبار این 
گیرانه، مستبدانه و قاطعانه هاي فرزندپروري سهلشیوه

زارش نمود. وي گ 92/0و  85/0 ،81/0به ترتیب، 
نامه گزارش  همچنین در مورد میزان اعتبار پرسش

) و 50/0گیري ( نمود که مستبد بودن مادر با سهل
) رابطه معکوس دارد. در 52/0اقتدار منطقی او (

، به نقل از 1383پژوهشی که توسط رئیسی (
) انجام شد، 1390زاده و لگزیان،  جانی، توکلی توزنده

اي از مادران به شیوه باز نهاعتبار آزمون براي نمو
هاي فرزندپروري آزمایی به ترتیب براي شیوه

 73/0و  77/0، 69/0گیرانه، مستبدانه و قاطعانه  سهل
گزارش شد. همچنین در پژوهش حاضر ضریب آلفاي 

 منبع: اطالعات و آمار دانشگاه فردوسی مشهد)(هاي پژوهشجامعه آماري و تعداد نمونه .1 جدول

  تعداد نمونه (نفر)  جمعیت (نفر)  )دانشکدهطبقات جامعه (  هاي تحصیلی گروه
 جمع مرد زن جمع مرد زن

علوم انسانی و 
 تربیت بدنی

 57 11 46 2002 373 1629 ادبیات و علوم انسانی
 28 4 24 1011 121 890 اسالمی معارف و الهیات

 8 4 4 260 124 136 تربیت بدنی و علوم ورزشی
 37 7 30 1352 200 1152 شناسی علوم تربیتی و روان

 37 10 27 1367 363 1004 علوم اداري و اقتصادي
 19 6 13 664 174 490 علوم ریاضی علوم پایه و ریاضی

 24 7 17 906 259 647 پایه علوم

 مهندسی -فنی
 37 14 23 1350 499 851 کشاورزي

 10 4 6 324 91 233 معماري و شهرسازي
 12 5 7 429 126 303 منابع طبیعی و محیط زیست

 83 55 28 3003 2014 989 مهندسی
 352 127 225 12668 4344 8324 جمع
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کرانباخ براي سبک فرزندپروري مستبدانه، سهل گیرانه 
ست به د 83/0، 79/0، 72/0و مقتدرانه به ترتیب برابر 

 آمد.
 یادگیري انگیزشی راهبردهاي نامه پرسش. 2

)MSLQ(: استفاده خودتنظیمی یادگیري نامه پرسش 
 راهبردهاي نامه پرسش از بخشی پژوهش این در شده

 وسیله به که است) MSLQ( یادگیري انگیزشی
 این کل .است شده ساخته) 1990( دیگروت و پنتریچ
 ها آن تاي22 که است سوال 44 داراي نامه پرسش
- مقیاس خرده. است خودتنظیمی یادگیري به مربوط
 خودکارآمدي،( MSLQ انگیزشی باورهاي هاي

 نامه پرسش این در) امتحان اضطراب و درونی ارزش
 این در خودتنظیمی. نشد برده کار به و نبود ما مدنظر
 راهبرد کاربرد مقیاس خرده دو داراي نامه پرسش
 با فراشناخت و ابعمن مدیریت( خودتنظیمی و شناختی

 داراي راهبردشناختی کاربرد مقیاس خرده. است) هم
 اصلی مرجع در درونی همسانی ضریب است سوال13

 خرده. است شده گزارش 83/0 مقیاس خرده این براي
 با فراشناخت و منابع مدیریت(خودتنظیمی مقیاس

 درونی همسانی ضریب که است سوال 9 داراي) هم
 گزارش 74/0 مقیاس خرده نای براي اصلی مرجع در

 -19 -15 - 13 سواالت گذارينمره در. است شده
 هر از آن پس. شود می گذاري نمره برعکس 20و

 داشت خواهد نمره یک مقیاس خرده هر در آزمودنی
 دست به مختلف سواالت در او نمره جمع با که
 نمره دو این جمع از هم خودتنظیمی کل نمره. آید می
و   نسب حسینی را آزمون این عتبارا. آید می دست به

 عاملی تحلیل روش از استفاده با) 1379(رامشه 

 راهبردهاي براي کرانباخ آلفاي نتایج که کرد بررسی
 به 68/0 و 64/0 ترتیب به را فراشناختی و شناختی
 براي) 1378( و سامانی البرزي همچنین. آورد دست

 روش از نامه پرسش این اعتبار آوردن دست به
 به 76/0 اعتبار ضریب که کردند استفاده ازآزماییب

همچنین در پژوهش حاضر براي احراز  .آوردند دست
نامه از ضریب آلفاي کرانباخ استفاده شد  پایایی پرسش

مؤلفه کاربرد راهبرد شناختی  که نتایج آن براي خرده
به دست  81/0مؤلفه خودتنظیمی  و براي خرده 84/0

  آمد.
ها از  داده لیو تحل هیتجز يپژوهش برا نیا در

) و اریانحراف مع ن،یانگی(م یفیآمار توص يها شاخص
 رسون،یپ ی(همبستگ یآمار استنباط يها روش
 استفاده) رهیچندمتغ انسیوار لیتحلآزمون  ون،یرگرس
 spssفوق از نرم افزار  يها داده لیتحل يبرا و. شد

  .میاستفاده کرد 18نسخه 
ژوهش ادراك شایان ذکر است که در این پ

دانشجویان از سبک فرزندپروري والدینشان مد نظر 
   بوده است.
  ها یافته

 راهبردهاي و فرزندپروري هاي سبک بین آیا
  دارد؟ وجود رابطه خودتنظیمی یادگیري

 و فرزندپروري هاي براي بررسی رابطه سبک
دانشجویان از  خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي

که نتایج آن در  شد ضریب همبستگی پیرسون استفاده
  نشان داده شده است. 1قالب جدول 

  هاي فرزندپروري با راهبردهاي یادگیري میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین سبک .1جدول 
  5  4  3  2  1  انحراف معیار  میانگبن  متغیرها

          1  25/6  65/12  سبک فرزندپروري مستبدانه .1
        1  10/0*  26/5  32/17  گیرانه سبک فرزندپروري سهل .2
      1  19/0**  - 39/0**  04/6  11/30  سبک فرزندپروري مقتدرانه .3
    1  35/0**  03/0  - 15/0** 77/11 36/67 راهبردهاي شناختی  .4
  1  47/0**  22/0**  08/0  - 09/0* 02/7 88/37 راهبردهاي خودتنظیمی .5

 /05*همبستگی در سطح    01/0**همبستگی در سطح                  
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 بین همبستگی میانگین، انحراف معیار و 1 جدول
با راهبردهاي  هاي فرزندپروري والدین ادراك از سبک

 به توجه با. دهد می نشان یادگیري دانشجویان را
شود میانگین و انحراف معیار می مشاهده 1 جدول

-  ، سهل)65/25±12/6(سبک فرزندپروري مستبدانه 
 )11/30±04/6(و مقتدرانه  )32/17±26/5(گیرانه 

باشد همچنین میانگین و انحراف معیار راهبردهاي می
و راهبردهاي خودتنظیمی  )36/67±77/11(شناختی 

باشد. نتایج ضریب همبستگی می )02/7±88/37(
 مستبدانه فرزندپروري سبک بین پیرسون نشان داد که

 سبک همچنین و دار یمعن و معکوس رابطه مقتدرانه و
با سبک فرزندپروري  رانهگی سهل فرزندپروري

. داشت داري یمعن و مثبت رابطه مستبدانه و مقتدرانه
 هاي فرزندپروري مستبدانه با همچنین سبک

راهبردهاي شناختی و خودتنظیمی داراي رابطه منفی 
داري بود اما بین سبک فرزندپروري مقتدرانه با  یو معن

راهبردهاي شناختی و فراشناختی رابطه مثبت و 
  ري مشاهده شد. دا یمعن

 توان می هاي فرزندپروري سبک طریق از آیا
 را دانشجویان خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي

  کرد؟ بینی پیش
هاي  سبک طریق از براي بررسی اینکه آیا

 خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي توان می فرزندپروري

بینی کرد از ضریب رگرسیون  دانشجویان را پیش
  چندگانه استفاده شد.

دهد که  نیز نشان می 2تایج جدول شماره ن
راهبردهاي یادگیري توانند  هاي فرزندپروري می سبک

بینی نمایند  را پیش خودتنظیمی دانشجویان
)001/0p=، 96/5=)348،3(F(  همچنین نتایج نشان

 2R=04/0دهد که مجذور ضریب همبستگی برابر  می
، بین له بیانگر آن است که متغیرهاي پیشاست این مسأ

  راهبردهاي درصد از تغییرات متغیر مالك ( 4توانند  می
ضرایب رگرسیون  را تبیین کند. یري خودتنظیمی)یادگ

هاي  استاندارد شده نیز نشان دادند که از بین سبک
) 20/0فرزندپروري، سبک مقتدرانه با ضریب بتاي (

راهبردهاي بین خوبی براي  تواند به طور مثبتی پیش می
  ).=01/0p< ،42/3tباشد ( یادگیري خوداتنظیمی

 توان می يهاي فرزندپرور سبک طریق از آیا
  کرد؟ بینی پیش را شناختی دانشجویان راهبردهاي

هاي  سبک طریق از براي بررسی اینکه آیا
 دانشجویان شناختی راهبردهاي توان می فرزندپروري

بینی کرد از ضریب رگرسیون چندگانه استفاده  را پیش
  شد.

دهد که  نیز نشان می 2نتایج جدول شماره 
راهبردهاي یادگیري توانند  هاي فرزندپروري می سبک

  بینی نمایند  را پیش شناختی دانشجویان

 نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه راهبردهاي خودتنظیمی .2جدول 

 داري معنی F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل
  رگرسیون

  خطا
 کل

45/847  
54/16479  
99/17326 

3  
348  
351 

48/282  
35/47 

96/5 001/0 

 هاي فرزندپروري بینی خودتظیمی بر اساس سبک نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش . 3ل جدو
  

 متغیر
 ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

t داري یمعن 
B بتا خطاي استاندارد 

  000/0  87/11    52/2  96/29 عدد ثابت
  78/0  -28/0  -01/0  06/0  -01/0  سبک فرزندپروري مستبدانه - 1
  37/0  89/0  05/0  07/0  06/0  سبک فرزندپروري سهل گیرانه - 2
  001/0  42/3  20/0  07/0  23/0  سبک فرزندپروري مقتدرانه - 3
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)001/0p=، 83/16=)347،3(F(  همچنین نتایج نشان
 2R=12/0دهد که مجذور ضریب همبستگی برابر  می

بین،  له بیانگر آن است که متغیرهاي پیشاست این مسأ

راهبردهاي درصد از تغییرات متغیر مالك ( 4توانند  می
   را تبیین کند. یادگیري شناختی)

 نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه راهبردهاي شناختی .4جدول 
 داري معنی F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

  رگرسیون
  خطا
 کل

34/6161  
71/42355  
05/48517 

3  
347  
350 

78/2053  
06/122 

83/16 000/0 

 ضرایب رگرسیون استاندارد شده نیز نشان دادند
هاي فرزندپروري، سبک مقتدرانه با  که از بین سبک
بین  تواند به طور مثبتی پیش ) می36/0ضریب بتاي (

باشد  راهبردهاي یادگیري شناختیخوبی براي 
)001/0p =  ،40/6t =.(  

 و فرزندپروري هاي سبک میانگین بین آیا
 جنسیت حسب بر خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي

  دارد؟ وجود داري یمعن تفاوت
ي فرزندپروري و ها سبکبراي مقایسه میانگین 

، راهبردهاي یادگیري در بین دانشجویان دختر و پسر

متغیره استفاده هاي تحلیل واریانس چند از آزمون
نشان  6شماره  جداول قالب در آن جینتا کهگردید 

  .است شده داده

  شجویاندان ي فرزندپروري و راهبردهاي یادگیريها سبک) MANOVA(رهیمتغ چند انسیوار لیتحل آزمون جینتا .6 جدول
 داري سطح معنی Fآماره  مقدار آزمون نوع آزمون انحراف معیار میانگین جنسیت  متغیرها

 000/0 70/4 064/0  اثر پیالیی  43/6  48/12 دختر  مستبدانه
 000/0 70/4 93/0 المبداي ویلکز  80/5  08/13 پسر

 000/0 70/4 068/0 ر هتلینگاث  43/5  19/17 دختر  گیرانه سهل
 000/0 70/4 068/0  بزرگترین ریشه روي  81/4  66/17 پسر

 - - - -  85/5  77/30 دختر  مقتدرانه
 - - - -  21/6  46/28 پسر

راهبرهاي 
  شناختی

 - - - -  52/11  79/68 دختر
 - - - -  69/11  77/63 پسر

راهبردهاي 
  خودتنظیمی

  -  -  -  -  30/7  62/38  دختر
  -  -  -  -  90/5  36  پسر

نشان  6 شماره طوري که نتایج جدول همان
داري  دهد، مقادیر به دست آمده براي سطح معنی می

کمتر از  متغیرها هبراي همعمل آمده،  ههاي ب آزمون
شود  )؛ لذا چنین استنباط میsig>01/0هستند ( 01/0

هاي  نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی راهبردهاي شناختی بر اساس سبک .5ل جدو
 فرزندپروري

  
 متغیر

 ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد
t داري یمعن 

B بتا ردخطاي استاندا 
  000/0  74/11    06/4  66/47 عدد ثابت

  98/0  -03/0  - 002/0  10/0  - 003/0  سبک فرزندپروري مستبدانه - 1
  48/0  -71/0  -04/0  12/0  -08/0  گیرانه سبک فرزندپروري سهل - 2
  000/0  40/6  36/0  11/0  70/0  سبک فرزندپروري مقتدرانه - 3
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، بین متغیرهاي وابستهکه حداقل در یک مورد از 
، تفاوت دانشجویان دختر و پسرت هاي نمرا میانگین

دار وجود دارد که براي بررسی بیشتر، آزمون  معنی

تعقیبی تحلیل واریانس یک طرفه اجرا گردیده که 
نشان داده شده  7 شماره نتایج آن در قالب جدول

 است.
 جویاندانش يي فرزندپروري و راهبردهاي یادگیرها سبک) MANOVA(طرفه کی انسیوار لیتحل آزمون جینتا .7جدول

 متغیرها منبع تغییرات
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مربعات

 F آماره
سطح 

 داري معنی

(بین دو گروه  بین موردي
   ها) آزمودنی

  41/0  67/0  59/26  1  59/26  سبک فرزندپروري مستبدانه
  72/0  6/0  35/17  1  35/17  گیرانه سبک فرزندپروري سهل

  001/0  59/10  98/375  1  98/375  سبک فرزندپروري مقتدرانه
  000/0  47/13  11/1804  1  11/1804  راهبردهاي شناختی

  001/0  28/10  93/495  1  93/495  راهبردهاي خودتنظیمی

 (خطا) درون موردي

 - - 31/39  349  88/13719  سبک فرزندپروري مستبدانه
  -  -  68/27  349  41/9663  گیرانه سبک فرزندپروري سهل

 - -  48/35  349  52/12385  وري مقتدرانهسبک فرزندپر
 - - 84/133 349  93/46712  راهبردهاي شناختی

 - - 22/48 349 27/16830  راهبردهاي خودتنظیمی

  کل

 - - -  350  48/13746  سبک فرزندپروري مستبدانه
  -  -  -  350  76/9680  گیرانه سبک فرزندپروري سهل

 - - - 350  51/12761  سبک فرزندپروري مقتدرانه
 - - - 350  05/48517  راهبردهاي شناختی

 - - - 350  21/17326  راهبردهاي خودتنظیمی

دانشجویان  دهد که بین مینتایج جدول باال نشان  
ک فرزندپروري مقتدرانه سب لحاظ از دختر و پسر

)001/0p=، 59/10=)349،1(F( راهبردهاي شناختی ،
)000/0p=، 47/13=)349،1(F ( و راهبردهاي

 تفاوت) 001/0p=، 28/10=)349،1(F(خودتنظیمی 
 که گرفت نتیجه توانمی یعنی دارد وجود داري یمعن

سبک فرزندپروري مقتدرانه، راهبردهاي شناختی  میزان
شجویان دختر بیشتر از دانشجویان و خودتنظیمی دان

 شجویاندان ي فرزندپروري و راهبردهاي یادگیريها سبک) ANOVA( رهیمتغ چند انسیوار لیتحل آزمون جینتا . 8 جدول

 میانگین گروه آموزشی  متغیرها
انحراف 
 معیار

 نوع آزمون
مقدار 
 آزمون

 Fاره آم
سطح 

 داري معنی

  مستبدانه
 097/0 62/1 046/0  اثر پیالیی  07/6  89/12 علوم انسانی

  096/0  62/1  95/0  المبداي ویلکز  36/7  04/12  علوم پایه و ریاضی
 095/0 62/1 047/0 اثر هتلینگ  08/6  45/12 مهندسی –فنی 

  گیرانه سهل
 02/0 72/2 04/0 بزرگترین ریشه روي  13/5  42/17 علوم انسانی

  -  -  -  -  57/5  62/16  علوم پایه و ریاضی
 - - -  -  39/5  46/17 مهندسی –فنی 

  مقتدرانه
 - - - -  64/5  58/30 علوم انسانی

  -  -  -  -  69/6  20/30  علوم پایه و ریاضی
 - - - -  44/6  06/29 مهندسی –فنی 

راهبرهاي 
  شناختی

 - - - -  36/12  93/67 علوم انسانی
  -  -  -  -  53/11  84/68  و ریاضیعلوم پایه 

 - - - -  36/10  34/65 مهندسی –فنی 

راهبردهاي 
  خودتنظیمی

  -  -  -  -  59/7  54/38  علوم انسانی
  -  -  -  -  51/6  58/38  علوم پایه و ریاضی

  -  -  -  -  61/5  07/36  مهندسی –فنی 
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   باشد. پسر می
 و فرزندپروري هاي سبک میانگین بین آیا

گروه  حسب بر خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي
  دارد؟ وجود داري یمعن تفاوت آموزشی

هاي فرزندپروري و  سبکبراي مقایسه میانگین 
هاي  راهبردهاي یادگیري در بین دانشجویان گروه

هاي تحلیل واریانس چند  ز آزمون، اآموزشی مختلف
 جداول قالب در آن جینتا کهمتغیره استفاده گردید 

  .است شده نشان داده 8شماره 
نشان  8 شماره طوري که نتایج جدول همان

 داري دهد، مقادیر به دست آمده براي سطح معنی می
 05/0کمتر از  متغیرها هبراي هم، ریشه روي بزرگترین
شود که  ا چنین استنباط می)؛ لذsig>05/0هستند (

، بین متغیرهاي وابستهحداقل در یک مورد از 
هاي آموزشی  دانشجویان گروههاي نمرات  میانگین
دار وجود دارد که براي بررسی  ، تفاوت معنیمختلف

بیشتر، آزمون تعقیبی تحلیل واریانس یک طرفه اجرا 
نشان  9 شماره گردیده که نتایج آن در قالب جدول

 است. داده شده

 دانشجویان بین که داد نشاننتایج جدول باال 
 راهبردهاي لحاظ هاي آموزشی مختلف فقط ازگروه

 تفاوت) 01/0p=، 39/4=)348،2(F( خودتنظیمی
که در ادامه نتایج آزمون تعقیبی  دارد وجود داري یمعن

 خودتنظیمی راهبردهاي میزان توکی نشان داد که
 از انی بیشترگروه آموزشی علوم انس دانشجویان
  ).=001/0pباشد (گروه مهندسی می دانشجویان
  و بحث گیري نتیجه

 بین رسون نشان داد کهنتایج ضریب همبستگی پی
 معکوس رابطه مقتدرانه و مستبدانه فرزندپروري سبک

 گیرانه سهل فرزندپروري سبک همچنین و دار معنی و
 مثبت رابطه با سبک فرزندپروري مستبدانه و مقتدرانه

هاي  همچنین بین سبک. دارد داري معنی و
راهبردهاي شناختی و  فرزندپروري مستبدانه با

هاي  دار و بین سبک یه منفی و معنخودتنظیمی رابط
و  فرزندپروري مقتدرانه با راهبردهاي شناختی

داري مشاهده شد. از  فراشناختی رابطه مثبت و معنی
آنجا که براي سبک فرزندپروري ابزارهاي متفاوتی 

ها در ابزارهاي مختلف  وجود دارد و همچنین مؤلفه
  اند، هاي متفاوتی را به خود اختصاص داده گذاري نام

  هاي این ابزارها، توان بیان داشت که مؤلفه بنابراین می
هاي متفاوت اشتراکات بسیاري با  گذاري با وجود نام

هاي این  توان گفت که یافته هم دارند. با این تفسیر می

 جویاندانش هاي فرزندپروري و راهبردهاي یادگیري سبک) ANOVA( طرفه کی انسیوار لیتحل آزمون جینتا .9جدول

 متغیرها منبع تغییرات
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مربعات

 F آماره
سطح 

 داري معنی

وه (بین دو گر بین موردي
   )ها آزمودنی

  62/0  47/0  76/18  2  52/37  سبک فرزندپروري مستبدانه
  52/0  65/0  15/18  2  31/36  سبک فرزندپروري سهل گیرانه
  12/0  06/2  89/74  2  78/149  سبک فرزندپروري مقتدرانه

  13/0  03/2  31/280  2  63/560  راهبردهاي شناختی
  013/0  39/4  34/213  2  69/426  راهبردهاي خودتنظیمی

  درون موردي
 (خطا)

 - - 39/0  348  96/13708  سبک فرزندپروري مستبدانه
  -  -  71/27  348  45/9644  سبک فرزندپروري سهل گیرانه
 - -  24/36  348  72/12611  سبک فرزندپروري مقتدرانه

 - - 80/137 348  41/47956  راهبردهاي شناختی
 - - 56/48 348 51/16899  راهبردهاي خودتنظیمی

  کل

 - - -  350  48/13746  سبک فرزندپروري مستبدانه
  -  -  -  350  76/9680  سبک فرزندپروري سهل گیرانه
 - - - 350  51/12761  سبک فرزندپروري مقتدرانه

 - - - 350  04/48517  راهبردهاي شناختی
 - - - 350  21/17326  راهبردهاي خودتنظیمی
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هاي فرزندپروري  پژوهش از لحاظ رابطه ادراك سبک
 هاي (استیلر با راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی با یافته

، 2005، به نقل از گونزالز و همکاران، 1992و رایان 
، گرونلیک 2006، نیمک و همکاران، 1387کارشکی، 

، به نقل از گونزالز و همکاران، 1994و اسلو و یاسک 
) 2003، ایلی، 2009، آبار، کارتر و وینسلر، 2005

هاي (کارمن و همکاران،  هماهنگ و همسو اما با یافته
باشد. نتایج تحلیل  اهمسو می) ناهماهنگ و ن2006

رگرسیون چندگانه نشان داد که راهبردهاي 
هاي فرزندپروري قابل  خودتنظیمی از طریق سبک

هاي بتا فقط سبک  بینی است. با توجه به وزن پیش
بینی راهبردهاي  فرزندپرروي مقتدرانه در پیش

خودتنظیمی سهم قابل مالحظه دارد. همچنین نتایج 
گانه نشان داد که راهبردهاي تحلیل رگرسیون چند

هاي فرزندپروري قابل  شناختی از طریق سبک
 سبک فقط بتا هاي وزن به توجه بینی است که با پیش

 شناختی راهبردهاي بینی پیش در مقتدرانه فرزندپرروي
)، اعتقاد 1998ولترز ( .دارد ايمالحظه قابل سهم

داشت که شیوه رفتاري والدین بر رفتارهاي 
فرزندان تأثیر دارد. بدین معنی که شیوه  خودتنظیمی

رفتاري متعادل و متناسب با فرزندان، باعث 
و برعکس شیوه رفتاري نامتعادل  ها آنگري  خودتنظیم

ها را وابسته یا لجام گسیخته بار  و نامتناسب، آن
آورد. از جمله دالیلی که براي تبیین این یافته  می

الدین با که تعامل عاطفی و مطرح است، این است
هاي  فرزندان تأثیر قابل توجهی بر رشد مهارت

خودتنظیمی فرزندان دارد و از آنجا که والدین اولین 
معلمان فرزندان هستند و تأثیرپذیري فرزندان در اوایل 

باشند  می ها آنکودکی از والدین که اولین الگوهاي 
هاي  توانند با اتخاذ رویه میبسیار زیاد است، والدین 

ربیتی در برخورد با فرزندان از تأثیرپذیري صحیح ت
خود حداکثر استفاده تربیتی را بکنند. به اعتقاد 

) روش صحیح تربیتی 1997آیزنبرگ و لوسویا (

روشی است که والدین ترکیب متعادلی از پذیرش و 
کنترل را در برخورد با فرزندان به کار بندند لذا 

ام آموزش شود نظام تعلیم و تربیت و نظ میپیشنهاد 
هاي آموزشی کوتاه مدت،  خانواده با استفاده از دوره

ها را در جریان رسالت تربیتی خود قرار دهند  خانواده
در برخورد تربیتی سازنده با فرزندانشان  ها آنو به 

  یاري رسانند.
ها باید اشاره کرد که،  همچنین در تبیین این یافته

وري هاي فرزندپر شیوه فرزندپروري و یا مهارت
گیري  ثر در شکلؤکننده و م والدین یک عامل تبیین

شناسی روانی فرزندان  خصوصیات شخصی و آسیب
کند. با توجه به نظریه بندورا در مقوله  میایفا 

وي بر عوامل بیرونی و درونی بر  تأکیدخودتنظیمی و 
رشد خودتنظیمی و در نظر گرفتن والدین به عنوان 

کودکان و نوجوانان یک عامل مهم در اجتماعی شدن 
نتایج این تحقیق تأییدي است بر دیدگاه خودتنظیمی 
بندورا در خصوص عوامل تأثیرگزار بر خودتنظیمی و 

هاي فرزندپروري به عنوان یک عامل  در انجام مهارت
گونه که در تحقیقات مختلف  مهم و اساسی. همان

؛ به نقل 1388نشان داده شده است (از جمله نظامی، 
)، نوع رفتار با کودکان و 1392و مکوندي،  از فالحی

هاي فرزند تربیتی مختلف والدین  نوجوانان با شیوه
بخصوص سبک مقتدرانه یا آزادمنش بر احساس 
اعتماد به نفس، امنیت و خودباوري فرزندان تأثیر 

  دارد.
آموزند که  میوقتی که والدین به فرزندان خود 

ل داشته چگونه بر احساسات و هیجانات خود کنتر
باشند و این کنترل در نهایت باعث احساس کفایت و 

گردد و در نتیجه باعث  میشایستگی در فرزندان 
گردد که فرزندان کنترل بهتر و مناسبی بر رفتارهاي  می

خود و خودتنظیمی داشته باشند. از طرف دیگر وقتی 
والدین با نوع شیوه فرزندپروري خود در دوران 

که کودکان کم کم نسبت به  گردند میکودکی باعث 
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هاي روزمره خود احساس  ولیتو مسؤ ها فعالیت
کنترل داشته باشند. این مسأله زمینه را براي 
خودتنظیمی در مراحل بعد بخصوص نوجوانی فراهم 

  آورد. می
-از آنجا که سبک فرزندپروري مقتدرانه مناسب

و والدین در این سبک   ترین روش فرزندپروري است،
هاي معقولی براي پختگی فرزندان خود  درخواست

دهند، دارند، محبت و صمیمیت از خود نشان می
کنند،  نظرهاي فرزندشان گوش می صبورانه به نقطه

گیري خانوادگی را ترغیب  مشارکت در تصمیم
-و حقوق فرزندان خود را محترم می  نمایند، می

هایی شاد و سرحال فرزندان در چنین خانواده  شمارند،
یابی بر تکالیف جدید، اعتماد به نفس  ند، در تسلطهست

). و 1967دارند و خودگردان هستند (بامریند و بالك، 
نظیم فراگیرانی فعال، از آنجا که یادگیرندگان خودت

خودگردان و   انضباط، پذیر، خود ولیتخودجوش، مسؤ
داراي انگیزه باال هستند، بنابراین با توجه به 

نماید فرزندان در چنین  ی میهاي مذکور، طبیع ویژگی
هایی از راهبردهاي شناختی و خودتنظیمی خانواده

  باالیی برخوردار باشند. 
 بین که داد نشان) MANOVA( آزمون نتایج

سبک فرزندپروري  لحاظ از دانشجویان دختر و پسر
مقتدرانه، راهبردهاي شناختی و راهبردهاي 

 که وريط هب دارد وجود داري یمعن خودتنظیمی تفاوت
سبک فرزندپروري مقتدرانه، راهبردهاي شناختی  میزان

و خودتنظیمی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان 
باشد. این یافته که میزان راهبردهاي شناختی و  میپسر 

خودتنظیمی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر 
حیدري   )،1390هاي پرویز و شریفی (باشد با یافته می

پنتریچ و دي گروت   )،1387و آذري ( کایدان
) و لین و هاید 1994)، آندرمن و یانگ (1990(
باشد. این محققان در مطالعات  می) ناهماهنگ 1989(

آموزان دختر و پسر در  خود به عدم تفاوت بین دانش

گذاري درونی، راهبردهاي شناختی و  زمینه ارزش
که  خودتنظیمی اشاره کرده بودند. همچین این یافته

ادراك از سبک فرزندپروري مقتدرانه دانشجویان 
باشد با نتایج  دختر بیشتر از دانشجویان پسر می

باشد.  می) ناهماهنگ 2004( 1پژوهش الیبل و کارلو
) در پژوهش خود به این نتیجه 2004الیبل و کارلو (

پدران در پرورش فرزندان پسر از سبک رسیدند که 
از سبک مستبد استفاده  مقتدر و درباره فرزندان دختر

   .کنند می
در تبیین این یافته که میزان راهبردهاي شناختی و 
خودتنظیمی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر 

توان گفت چنانچه افراد تکلیف ارائه شده باشد می می
را در حیطه جنسیتی خود بدانند، از نحوه عملکرد 

انتظار موفقیت خود در مقایسه با دیگران در آن حیطه 
بیشتري خواهند داشت، از آنجا که راهبردهاي 

موفقیت بیشتر  خودتنظیمی الزمه یادگیري شناختی و
کنند در باشد در نتیجه چنین افرادي سعی میمی

مطالعه خود از راهبردهاي شناختی و خودتنظیمی 
بیشتري استفاده کنند و از آنجا که دانشجویان دختر 

هاي ارائه شده را ر تکلیفنسبت به دانشجویان پس
دانند، لذا از انتظار بیشتر در حیطه جنسیتی خود می

موفقیت و راهبردهاي یادگیري شناختی و خودتنظیمی 
بیشتري نسبت به دانشجویان پسر برخوردار خواهند 
بود. با توجه به اینکه عوامل اجتماعی چون بیکاري 

لی تحصی هها یا اشتغال نامناسب با رشتتحصیل کرده
تري نسبت به در دانشجویان پسر معضل جدي

باشد و همچنین این عوامل باعث دانشجویان دختر می
کاهش نگرش مثبت به تحصیل و در نتیجه عدم انگیزه 
براي استفاده از راهبردهاي یادگیري شناختی و 

-بنابراین طبیعی می  شود،خودتنظیمی در مطالعه می

هاي یادگیري نماید که دانشجویان پسر از راهبرد
شناختی و خودتنظیمی کمتري نسبت به دانشجویان 

                                                        
1  . Laibel, D & ,.Carlo 
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 کنند. در تبیین این یافته که میزان ادراكدختر استفاده 
سبک فرزندپروري مقتدرانه در دانشجویان دختر بیشتر 

توان گفت، با توجه به این از دانشجویان پسر است می
که دخترها موجوداتی حساس و عاطفی هستند و 

ریزي و  ت به پسرها داراي برنامههمچنین نسب
 ها آنله که، ودکنترلی بیشتري هستند، و این مسأخ

نسبت به پسرها کمتر از دستورات والدین سرپیچی 
پروري ند باعث شده که والدین سبک فرزندکن می

  .ها اعمال کنند مقتدرانه را نسبت به آن
تحلیل واریانس چندمتغیره  آزمون همچنین نتایج
 بین که داد وال پژوهش نشانبراي آخرین س

 لحاظ هاي آموزشی مختلف فقط ازگروه دانشجویان
دارد  وجود داري یمعن تفاوت خودتنظیمی راهبردهاي

 که در ادامه نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که
گروه  دانشجویان خودتنظیمی راهبردهاي میزان

گروه  دانشجویان از انسانی بیشتر آموزشی علوم
باشد. این یافته با نتایج پژوهش بهرامی و یمهندسی م

در  ها آنباشد زیرا ) متفاوت می1390کارشکی (
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دانشجویان 

انسانی نسبت به دانشجویان مهندسی از رشته علوم
لحاظ راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی با هم تفاوت 

توان گفت از یداري ندارند. در تبیین این یافته م یمعن
انسانی نسبت به دانشجویان آنجا که دانشجویان علوم

هاي مربوط به دروس نظري تعامل  مهندسی، در کالس
بیشتري با اساتید خود دارند، و از مباحثه و مشاوره 

در نتیجه فرصت  ند، ربیشتري در امور درسی برخوردا
بیشتري براي اصالح راهبردهاي یادگیري خود دارند 

ریج از راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی و به تد
  گردند. باالتري برخوردار می

گیري توان به نمونهاز نقاط قوت این پژوهش می
ها را به  یافته مناسب با حجم جامعه، که امکان تعمیم

هاي این دهد اشاره کرد. از محدودیت پژوهشگران می
توان به کمی بودن روش تحقیق و مطالعه می
ربوط به این روش، نبود پیشینه هاي ممحدودیت

تجربی در حیطه موضوع پژوهش اشاره کرد. عدم 
دسترسی مستقیم پژوهشگر به والدین دانشجویان و 
-کسب این اطالعات از خود دانشجویان از محدودیت

  هاي دیگر این مطالعه بود.
اندرکاران  شود که اساتید و دستپیشنهاد می

هاي  بکآموزشی به ادراکات دانشجویان از س
در حیطه سبک  شان (خصوصاً فرزندپروري

فرزندپروري مقتدارنه) توجه بسیار داشته باشند، زیر 
-ادراکات ممکن است راهبردهاي یادگیري و انتخاب

بینی کنند. با  هاي تحصیلی بعدي دانشجویان را پیش
توجه به اینکه راهبردهاي خودتنظیمی و شناختی 

اعث افت تحصیلی تواند بپایین در زمینه تحصیل می
هاي فرزندپروري در  شود، آگاهی اساتید از نقش سبک

تواند بسیار  هاي تحصیلی دانشجویان می موفقیت
سازنده باشد زیرا بخش اعظمی از بهبود راهبردهاي 
یادگیري دانشجویان با توجه به نتایج این پژوهش در 

  باشد. مینه والدین راگروه سبک فرزندپروري مقتد
ج بدست آمده از این پژوهش بر اساس نتای

 حیصح سبک و نمود آگاه را نیوالد شایسته است
 ،یآموزش کارگاه جزوه، صورت به را يفرزندپرور
  .داد آموزش ها آن به رهیغ و خاص جلسات

هاي آینده از شود در پژوهشهمچنین پیشنهاد می
هاي پژوهش کیفی و آمیخته براي فهم عمیق روش

روري، با راهبردهاي هاي فرزندپ ادراك از سبک
  هاي جنسیتی استفاده شود.  یادگیري، و تفاوت
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  منابع
). اثربخشی 1386( .افروز، غالمعلی و همکاران

بخشی بر عملکرد  هاي خودنظم آموزش مهارت
آموزان نابینا. پژوهش در حیطه  تحصیلی دانش

- 186). 24(پیاپی  7کودکان استثنایی. شماره 
169. 

). بررسی و 1378( .انی، سیامکسام ؛البرزي، شهال
مقایسه باورهاي انگیزشی و راهبردهاي یادگیري 

آموزان  خودتنظیمی براي یادگیري در میان دانش
هوشان و پسر مقاطع راهنمائی مراکز تیز دختر

شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی 
  .69- 57)، 1( 15دانشگاه شیراز، 

(از لقاح تا  شناسی رشد ). روان1387( .لورا ؛برك
کودکی). ترجمه یحیی سیدمحمدي. تهران: 

  ارسباران.
بررسی و ). 1390( .کارشکی، حسین ؛بهرامی، مرضیه

مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان 
اولین  کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی.

هاي علوم شناختی در تعلیم و  همایش ملی یافته
 تربیت.

). رابطه 1390( .مسعودشریفی،  ؛پرویز، کورش
راهبردهاي شناختی و فراشناختی با میزان 

آموزان شهري و روستایی موفقیت تحصیلی دانش
مقطع متوسطه، فصلنامه راهبردهاي آموزش، دوره 
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