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چکیده
مقدمه :یادگیری خودتنظیمی تصور یا عقیدهای است که نشاندهنده یادگیری فرد است و موضوو نن ایوا اسوت کوه
فرد چگونه ،چه زمانی و چطور یاد میگیرد .ازایارو هدف از مطالعه حاضر بررسی روابط بویا یوادگیری خوودتنظیمی و
سبک فرزندپروری و سبک یادگیری دانشنموزان و تعییا سهم سبک فرزنودپروری و سوبک یوادگیری در پویشبینوی
یادگیری خودتنظیمی بود.
روش :در ایووا پ و وهش  393دانووشنموووز دختوور بووه روه نمونووهگیووری خوشووهای چندمرحلووهای انتخوواش شوودند و
پرسشنامههای سبک یادگیری کلب ،پرسشنامه اقتودار والودیا و پرسشونامه خوودتنظیمی دانوشنمووز زیمورما و پوونا را
تکمیل کردند .دادهها به کمک شیوه نماری همبستگی و رگرسیون گامبهگام تحلیل شدند.
نتایج :نتایج تحلیل رگرسیون با روه گامبهگام نشان داد که از بیا مؤلفوههوای موورد بررسوی ،مؤلفوه سوبک
فرزنوودپروری مقتدرانووه در میووان سووبکهووای فرزنوودپروری  5%50واریووانی یووادگیری خووودتنظیمی و سووبک
یادگیری مفهومسازی انتااعی  %50واریوانی یوادگیری خوودتنظیمی را پویشبینوی مویکنود کوه از میوان ایوا
مؤلفهها ،سبک فرزندپروری مقتدرانه قدرت پیشبینی کنندگی بیشتری دارد.
بحث و نتیجهگیری :پ وهش حاضر لاوم پرداختا به سبک یادگیری و سوبک فرزنود پوروری را در فراینود
یادگیری خودتنظیمی تأکید میکند.
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مقدمه
یکی از دستاوردهای مهم تحقیقات انجام گرفته بر روی مبحث
یادگیری ،یادگیری خودتنظیمی 1مییباشی .در طیو ههیار دهیه
گذشته یادگیری خودتنظیمی بهعنوان یک حوزه تحقیقی مهیم در
موفقیت تحصیلی مطرح بوده و امروزه نیز توجیه شیایانی بیه ایی
موضوع میشود کارهای تحقیقاتی انجام ش.ه در ای حوزه حیاکی
از عالقه وافر محققان به مطالعه ییادگیری خیودتنظیمی بیهعنیوان
یک حوزه تحقیقی مهم در موفقیت تحصیلی میباش]1[ .
یادگیری خودتنظیمی تصور یا عقی.ه ای است که نشاندهنی.ه
یادگیری فرد میباش ]2[ .و موضوع آن ای است که فیرد هوونیه،
هطور و هه زمانی یاد میگیرد [ ]3تعاریف متفیاوتی از ییادگیری
خودتنظیمی وجود دارد بهعنوان مثیا زیمیرم خیودتنظیمی در
یادگیری را به مشارکت فعا یادگیرن.ه از نظر رفتیاری ،انویزشیی،
شناختی و فراشناختی در فرآین .یادگیری برای افیزای ییادگیری
میدان ،]4[ .به عقیی.ه رادوان ،مؤلفیههیای مهیم اسیترات یهیای
خودتنظیمی ،برای تنظیم ییادگیری و محییآ آمیوزس اسیت []5
همچنییی بییه عقییی.ه لینیی.ا ،یییادگیری خییودتنظیمی فراینیی.ی
خودجهییتدهنیی.ه اسییت کییه فراگیییران توسییآ آن توانییاییهییای
ذهنی شان را به مهارت های تحصییلی منتقیم مییسیازن ]6[ .بیر
اساس تئوری شناختی اجتماعی ،خودتنظیمی یک مؤلفیه اساسیی
برای تالسهای آکادمیک است [ ]7و نیز برخی از محققیان نشیان
دادن .که تالسهای خودتنظیمی ،پی بینیکننی.های قیوی بیرای
موفقیت در تحصیم است []8
یکی از عواملی که بر یادگیری خیودتنظیمی تثییرگیذار اسیت،
رفتار وال.ی میباشی .علییرغیم فطیری بیودن اسیاس ییادگیری
خودتنظیمی ،وال.ی ایر قابم توجهی بر شکمگییری خیودتنظیمی
دارن ]9[ .به طوریکیه خیودتنظیمی بیا رفتارهیای والی.ی شیکم
میگیرد [ ]11در بسیاری از تحقیقات رابطه بیی خیودتنظیمی و
رفتارهای وال.ی مشخص ش.ه است ،اما در بعضی تحقیقیات ایی
رابطه ضعیف است ،بهطور مثا در تحقیق آنمیک ،گفته ش.ه است
که در تحقیقات انجام ش.ه رابطه بی خیودتنظیمی و سیبکهیای
فرزن .پروری ضعیف است [ ]9تحقیقات فراوانی به بررسیی رابطیه
بی رفتارهای وال.ی با یادگیری خودتنظیمی پرداختهان .بیهطیور
مثا در تحقیقات برن.ا [ ،]11نادرگروسبی [ ،]12سودا [ ،]14کلر
[ ،]14پیتروسکی [ ،]15هانگ و پراهنز [ ،]16ملین.ا [ ،]17لسلی
[ ،]18سیینقگ [ ]11بییه بررسییی سییبکهییای فرزنیی.پروری 2و
خودتنظیمی پرداخته ان .برنی.ا [ ]11نشیان داد کیه وهیور اولییه
خودتنظیمی نیاز به روابآ سیستماتیک والی.ی بیا فرزنی.ان دارد
سودا نیز نشان داد که سطوح باالی خودتنظیمی با سیبک تربیتیی
مناسب وال.ی رابطه دارد [ [13کلر نشان داد که کنتر مثبت بیا
خودتنظیمی رابطه مثبت و کنتر منفیی بیا خیودتنظیمی رابطیه
منفی دارد [ ]14پتروسکی نییز رابطیهای قیوی بیی سیبکهیای
فرزن.پروری و یادگیری خودتنظیمی نشان داد [ ]15از نظر ملین.ا
نیز مهم تری فاکتور برای رش .خودتنظیمی خیانواده اسیت []17

لسییلی نیییز نشییان داد کییه والیی.ی تییثییر زیییادی بییر یییادگیری
خودتنظیمی دارن ]18[ .سینقگ نشیان داد کیه بیاالتری مییزان
خودتنظیمی در روابطی است که وال.ی پاسخوو 3هستن]11[ .
روابیآ اولییه کودکیان بیا وال.ینشیان مییتوانی .باعیث وهیور
خودتنظیمی شود گرمی ،مثبت بودن و داشت وال.ی پاسیخوو و
حمایت کنن.ه ،ورفیت خودتنظیمی فرزن.ان را افزای میی دهی،.
درحالی که سردی ،منفی بودن و داشت وال.ی غیر پاسخوو ایرات
زییانآوری روی خیودتنظیمی دارد [ .]11تحقیقییات زییادی رشیی.
خودتنظیمی را در بافت خانواده بررسی کرده است که متغیرهیایی
هم هون روابآ وال-.فرزن ،.خصوصیات وال.ی  ،همهنیی سیاختار
خانواده و محیآ زن.گی را بررسی کیرده اسیت بیا توجیه بیه ایی
اطالعات میتوان متوجه شی .کیه مهیمتیری فیاکتور بیرای رشی.
خودتنظیمی ،وال.ی میباشن .ادبیات تحقیق نیز نشیان مییدهی.
که رش .توانایی خودتنظیمی ،ایری متقابم بی وی گیهیای فیرد و
تثییرات وال.ی میباش.]17[ .
همچنی پ وه ها نشان میده .که سیبک فرزنی.پروری بیا
متغیرهایی هم هون پیشرفت تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در
ارتباط است [ ]19عالوه بر آن بسیاری از محققان بیان کردن .کیه
رابطهای بی سبک های فرزن.پروری و سبکهای یادگیری 4وجیود
دارد [ ]21شیوه فرزن.پرروی وال.ی یکی از سازههای جهانی است
[ ]21و مجموعهای از نورسهای وال.ی نسبت به فرزن.انشان است
کیه در ایی فضییای عییاطفی ،والیی.ی بییهصییورتهییای مختلییف بییا
فرزن.انشان تعامم میکنن .کیه ایی رفتارهیای والی.ی بیر آینی.ه
فرزن.ان تثییر فراوان میگذارد [ ]22بامرین .بر اساس درجهای که
در دو بع .پرتوقع بودن یا کنتر قرار دارن .به سیه دسیته تقسییم
میکن :.مقت.رانه ،مستب.انه و سهم گیر [ ]24 ،23سبک مقت.رانه
مناسب تری روس فرزن.پرروی است وال.ی مقت.ر درخواستهای
معقییولی بییرای پختوییی دارنیی .و ای ی درخواسییتهییا بییا تعیییی
مح.ودیت ها و اصرار بر اینکه کودک بای .از آنها تبعیت کنی ،.بیه
اجییرا میییگذارنیی ]25[ .و فرزن.انشییان را تشییویق میییکننیی .کییه
خودتنظیم باشن ]26[ .وال.ی مسیتب.انه درتالشین .تیا مبیادالت
کالمی را به ح.اقم برسانن] 23[ .و برای وادارکردن فرزن.ان خود،
گاهی به تنبیههای ش.ی .نیز متوسیم مییشیون ]27[ .و در میورد
تنبیه به کار گرفته ش.ه هیچ توضیحی نمییدهنی]29 ،28 ،26[ .
وال.ی سهم گیر بهن.رت روسهای انضباطی را بیرای فرزن.انشیان
دارن] 26[ .و کنتر کمی بر فرزن.ان خود اعمیا مییکننی،21[ .
]32 ،31 ،31 ،29 ،28
در زمینییه ارتبییاط یییادگیری خییودتنظیمی بییا سییبکهییای
فرزنیی.پروری تحقیقییات متنییوعی انجییام شیی.ه اسییت کییه در ای ی
تحقیقات وال.ی یا بهصورت کنتر مثبیت و منفیی ییا بیهصیورت
وال.ی پاسخوو در نظر گرفتهان .سبکهیای فرزنی.پروری خاصیی
باعث افزای یادگیری خودتنظیمی و افزای ییادگیری مییشیود
هم هنی سبک فرزن.پروری مقت.رانه همبستوی معنادار و مثبتیی
با یادگیری خودتنظیم یافته دارد سبک فرزن.پروری مستب.انه نیز
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رابطه بیا سبک یادگیری و سبک فرزندپروری ...........

درص.د است به تعیی رابطه سبکهای فرزن .پروری و سبکهیای
یادگیری با یادگیری خودتنظیمی در دان آمیوزان دوره متوسیطه
شهر کرج بپردازد

روش
نوع پژوهش
طرح از پ وه های غیرآزمایشی و با توجه به ماهیت فرضییههیا و
اه.ام پ وه از نوع همبستوی میباش .زیرا به مطالعه روابآ بی
متغیرها می پردازد و محقق هیچگونه دخم و تصرم و دستکیاری
در متغیرهای مورد بررسی ن.اشته و فقآ از روی آیار و نتایج آنها
میزان ارتباط بی متغیرها را مورد بررسی قرارداد
آزمودنیها
نمونه پ وه دان آموزانی است که از مییان منیاطق  4گانیه
آمیوزس پیرورس اسیتان البییرز انتخیاب شی.ن .کیه روس انتخییاب
بهصورت نمونهگیری خوشهای است در ای روس نمونهگیری افراد
جامعه بیا توجیه بیه سلسیله مراتبیی ااز واحی.های بیزر تیر بیه
کوهییکتییرا از انییواع واحیی.های جامعییه انتخییاب میییشییود []39
ب.ی صورت که از میان نواحی  4گانیه البیرز ناحییه  2بیهتصیادم
انتخاب ش .که از بی دبیرستان دولتی 4،دبیرستان انتخاب شی .و
از هر م.رسیه  3کیالس ا 1کیالس ریاضیی 1،کیالس تجربیی و 1
کالس انسانیا انتخاب ش .درمجموع نمونه کیم  313دانی آمیوز
دختر و مادران آنها میباش.
ابزارهای پژوهش
1ا پرسشنامه سبک یادگیری :5ای پرسشنامه از کلب میباش.
که بهمنظور تعیی سبک های یادگیری افراد میباش .ای مقییاس
دارای  12سییؤا اسییت و هییر سییؤا دارای  4قسییمت اسییت کییه
آزمودنی در هر جمله به ههار قسمت جواب میدهی .و هیر ههیار
قسمت نمره  1تا  4دریافت میکن .گزینیه او همیه سیؤاالت بیه
روس یادگیری از طریق احساس کردن اشاره دارد که ای سیؤاالت
تجربه عینی را می سنج .گزینه دوم سؤاالت به روس ییادگیری از
طریق تماشا کردن اشاره دارد که مفهومسازی انتزاعی را میسنج.
گزینه سوم نیز به روس یادگیری از طریق فکر کردن اشاره دارد که
مفهومسازی انتزاعی را میسنج .و گزینه ههارم نیز اشاره به روس
یادگیری از طریق انجام دادن اشاره دارد کیه آزمایشیوری فعیا را
میسنج .نمرهای که از بقیه نمرهها بیشتر است ،بیانکنن.ه سبک
یادگیری غالب آزمودنی خواه .بود []41
روایییی پرسشیینامه در مطالعییه ایییزدی [ ]41از طریییق روس
هم زمان بررسی ش.ه که ضریب روایی برای تجربه عینی ،6مشاه.ه
تثملی ،7مفهیومسیازی انتزاعیی 8و آزمایشیوری فعیا  9بیه ترتییب
 %72 ،%66،%75و  %62به دست آم .که همه ای ضرایب در سطح
5
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همبستوی منفی و معناداری بیا ییادگیری خیودتنظیم یافتیه دارد
[]16
یکی دیور از عواملی کیه بیر ییادگیری خیودتنظیمی ایرگیذار
است ،سبک های یادگیری اسیت تحقیقیات نشیان مییدهی .بیی
خودتنظیمی نوجوانان بر اساس سبکهای یادگیری تفیاوت وجیود
دارد [ ]33همهنی رابطه بی سبکهای فرزن.پروری و سبکهای
یادگیری وجود دارد [ ]21سبکهای یادگیری که تفاوت فیرد را از
دیوران نشان میدهن .رجحانهای فیرد بیرای فراگییری فراینی.ها
می باش .زمانی که سبک های یادگیری بررسی میشود از بسییاری
از سبک های یادگیری استفاده میشود [ ]34ازجمله ای سبکهیا
کییه تحقیقییات فراوانییی را بییه خییود اختصییا داده اسییت ،سییبک
یییادگیری ههییاروجهی کلییب اسییت کییه بییا توجییه بییه کاربردهییای
روزافزونشان در فراین .آموزس و یادگیری کاربردهای زیادی دارنی.
[]35
ولفوک سبک ییادگیری را بیهعنیوان راه ترجیحیی فیرد بیرای
یادگیری و مطالعه مثم استفاده از عکس بهجای کتابها ،کارکردن
با دیوران بهجای کارکردن بهتنهایی و ییادگیری در موقعییتهیای
سازمانیافته بهجای موقعیت بیسازمان تعریف میکن]36[ .
کلب و فرای برای سیبک ییادگیری دو بعی .و ههیار شییوه را
معرفی کرده ان .که بع .نخست شیامم دو شییوه ییادگیری تجربیه
عینی در مقابم مفهوم سازی و بع .دوم شیامم دو شییوه ییادگیری
آزمایشوری فعا در مقابم مشاه.ه تثملی است [ ]37که بر اساس
اییی ههییار مهییارت ،ههییار سییبک یییادگیری هموییرا ،1واگییرا،2
جذبکنن.ه 3و انطباق یابن.ه 4بیه وجیود مییآیی ]38[ .تحقیقیات
بسیار کمی بیه بررسیی رابطیه سیبک هیای ییادگیری و ییادگیری
خودتنظیمی پرداختیه انی .بیه طیور مثیا آجیسیوکمو و ورمونیت
تحقیقی با ای عنوان انجیام دادنی .امیا از سیبک ییادگیری کلیب
استفاده نکردن .درمجموع خودتنظیمی مفهومی ارزشمن .در تعلیم
و تربیییت اسییت و یکییی از رویکردهییای پ وهشییی و تجربییی در
روانشناسی تربیتی میباش.
امروزه با توجه به رش .روزافیزون تکنولیو ی و پیشیرفتهیای
اجتماعی ،روسهای آموزشی سنتی دیور جوابوو نیستن .بنیابرای
نیازی فوری بیرای توسیعه مفهیوم هیای ج.یی.ی مثیم ییادگیری
خودتنظیمی و سبک یادگیری وجود دارد و یکیی از اهی.ام مهیم
سیستم آموزشی ،تب.یم دان آموزان به یادگیرنی.ه ای خیودتنظیم
میباش .بهبود وضعیت تحصیلی دان آموزان نییز یکیی از اهی.ام
مهم نظام آموزس پرورس معاصر است خانواده نیز به دلییم نقی
تربیتی و فرهنوی خود در پرورس انسانهای متفکیر و آگیاه نقی
بسیار مهمی ایفا می کن .خانواده یک متغیر فرهنویی اجتمیاعی و
محیطی است که ایر تعییی کننی.ه ای در اکثیر فرآینی.های روانیی
تربیتی دارد
با توجه به مطالب مطروحه مبنیی بیر تثییرگیذاری رفتارهیای
وال.ی و سبک های یادگیری بیر ییادگیری خیودتنظیمی ،محقیق
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جدول  .1کلید نمرهگذاری گویههای پرسشنامه

عنوان

خیلی کم

کم

زیاد

بیشتر اوقات

امتیاز

1

2

3

4

روایییی و پایییایی :زیمییرم و مییارتیز  -پییونز روایییی مالکییی و
همورای ای ابزار را بررسیی و در حی .مطلیوب گیزارس کیردهانی.
SRLIS

1

PAQ
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 p< %1111معنادار بودن .هم هنی ایزدی پایایی پرسشنامه را به
ترتیب  %74،%67 ،%64 ،%65به دست آورد در ضم پاییایی ایی
پرسشنامه در ای پ وه نییز بررسیی شی .و پاییایی پرسشینامه
سبک های یادگیری که با روس آلفای کرونباخ محاسبه ش.ه اسیت
 %33به دست آم .کلب درس سیا  1985بیا پ وهشیی کیه روی
 1446نفر از دانشجویان زن و مرد سیا دوم دانشیواه انجیام داد،
روایی محتوایی ای پرسشنامه را بررسی کرد و معتق .است که ای
پرسشنامه روایی خوبی دارد و برای تشخیص شیوهها و سبکهیای
یادگیری یادگیرن.گان ابزار مناسبی است در ج.ی.تری پ وهشیی
که ویلکالسون انجام داد ،روایی محتوایی ای آزمون میورد بررسیی
قرار گرفت و نشاندهن.ه روایی خوب ای پرسشنامه است []41
2اپرسشیینامه یییادگیری خییودتنظیمی :در اییی پیی وه از
پرسشنامه خودتنظیمی در یادگیری استفاده میشود کیه زیمیرم
ومارتیز-پونز از طریق مصاحبه بیا  81دانی آمیوز دبیرسیتانی14،
راهبرد خودتنظیمی در یادگیری را تشخیص دادن .و بر ای اساس
پرسشنامهای دارای  15گویه تهیه کردن .ای مقیاس ح.اکثر 161
امتیاز دارد و بیه فیرم «اس آر ا آی اس  »1معیروم اسیت 14
راهبرد یادگیری خیودتنظیم شیامم خودسینجی ،سیازماندهیی و
انتقا اطالعات ،خیرد کیردن اهی.ام و برنامیه رییزی ،جسیتجوی
اطالعات ،ضبآ و یادداشت کردن و نظارت بر خیود ،سیازماندهیی
محیآ ،خودپیام.ی ،سلسلهمراتبی کردن و به حفظ سپردن ،کمک
گییرفت از همسییاالن ،کمییک گییرفت از معلییم ،کمییک گییرفت از
بزرگساالن ،مرور امتحانات قبلی ،مرور کردن یادداشتها و جیزوات
و مرور کردن کتابهای درسی در ای پرسشنامه لحیا شی.ه انی.
[]42
محمودی [ ]43پایایی بازآزمون ای ابیزار را درییک گیروه 31
نفری از آزمودنیها  %68و همسانی درونی ایی آزمیون را بیا روس
آلفای کرونباخ  %56به دست آورد صم.ی [ ]44پایایی آزمون را از
طریق روس بازآزمون روی ییک گیروه  35نفیری  %69و از طرییق
همسانی درونی اآلفای کرونباخا  %61به دست آورد
در ای پ وه از پرسشنامه خودتنظیمی در یادگیری استفاده
می شود که زیمرم و مارتیز-پونز ا1986ا از طریق مصاحبه با 81
دانی آمییوز دبیرسییتانی 14،راهبییرد خییودتنظیمی در یییادگیری را
تشخیص دادن .بر ای اساس پرسشینامه ای دارای  15گوییه تهییه
کردن .ای مقیاس ح.اکثر  161امتیاز دارد و به فیرم «اس آر ا
آی اس » معروم است که کلی .نمرهگذاری آن بهصیورت جی.و
شماره  1میباش.

[ ]45محمییودی [ ]43بییهمنظییور بررسییی روایییی صییوری ،اییی
پرسشنامه را در اختیار هن .متخصص قرار دارد که مورد تائی .قرار
گرفت به منظور بررسی روایی آزمون خیودتنظیمی دانی آمیوزان،
ضریب همبستوی بی نمرات آزمیودنیهیا در مطالعیه مقی.ماتی و
مع .آنان در امتحانات سا دوم راهنمیایی و نییز نمیرات دروس
انولیسی و ریاضی آنان در سا دوم محاسبه ش .ای ضرایب برای
مع %38 ، .برای درس ریاضیات %34،برای درس انولیسی  %3بیه
دست آم .که در هر سه مورد در سطح  p≤0/0001معنیدار بود
محمودی [ ]43پایایی بازآزمون ای ابزار را در یک گروه  31نفیری
از آزمودنیها  %68و همسانی درونی ای آزمون را بیا روس آلفیای
کرونباخ  %56به دست آورد صم.ی پایایی آزمون را از طریق روس
بازآزمون روی یک گروه  35نفری  %69و از طریق همسانی درونیی
اآلفای کرونباخا  %61به دسیت آورد در پی وه حاضیر ،پاییایی
پرسشنامه با استفاده از فرمو آلفای کرونباخ محاسبه ش .و مق.ار
 /58به دست آم.
3ا پرسشنامه اقت.ار وال.ی اپی اِی کییو 2ا :ایی پرسشینامه
توسآ بورای به منظور ان.ازه گیری اقت.ار وال.ی بر اسیاس دیی.گاه
اولیه بامرین .در سه سطح آزادگذاری ،اسیتب.ادی و اقتی.ارمنطقی
تهیه ش.ه اسیت ابتی.ا  48پرسی بیر مبنیای الویوی بامرینی .از
شیوه های فرزن.پروری اقت.ارمنطقی ،آزادگذاری و استب.ادی تهییه
شیی .بیسییتویییک متخصییص ا 11زن و  11مییردا در حییوزه
روانشناسی تربیتی و جامعهشناسی در مورد ایی پرسی هیا کیار
کردن .هر یک از متخصصیان فیوق دربیاره الویوی اولییه بامرینی.
توضیحات دقیقی ارائه داده بودن .همچنیی  ،از آن هیا درخواسیت
ش.ه بود که در مورد صحت و دقت هریک از پرس ها بیر مبنیای
وی گیهای سطوح الووی بامرین .قضاوت کنن .و هنانچه سؤالی در
یک سطح وی ه از شیوه های فرزنی.پروری قیرار نمیی گرفیت ،آن را
تغییر دهن .از  48سؤا اولیه 36 ،سیؤا مناسیب تشیخیص داده
ش .و درنهایت از  36سؤا  31 ،سؤا در شکم نهیایی پرسشینامه
جای گرفت که هر  11سؤا آن به یکی از سه سیبک سیهم گییر،
استب.ادی و اقت.ارمنطقی مربوط است
در مقابییم هییر سییؤا از پرسشیینامه اقتیی.ار والیی.ی  ،مقیییاس
پنجدرجهای لیکرت قرار دارد که به ترتییب بیه گزینیههیای کیامال
مخالفم ،مخالفم ،تقریبا مخالفم ،موافقم و کامال موافقم نمرات صفر
تا ههار اختصا داده میشود
بورای در سا  1991از طریق محاسبه روایی افتراقی ،مقیادیر
زیر را به دست آورد :شیوه اسیتب.ادی میادر بیا آزادگیذاری رابطیه
منفی اr=-./38ا و اقت.ارمنطقی میادر اr=-./48ا داشیت شییوه
آزادگذاری مادر با شیوه اقتی.ارمنطقی رابطیه معنیی داری ن.اشیت
اr=./17ا همچنی  ،وی با بررسی روایی مربوط به مالک به ایی
نتیجه رسیی .کیه پرسشینامه میذکور از رواییی قابیم مالحظیه ای
برخییییوردار اسییییت و بییییا محاسییییبه اعتبییییار بییییه روس

لیال ولیااد بهادر و همکاران

رابطه بیا سبک یادگیری و سبک فرزندپروری ...........

بازآزمییایی ،نتییایج زیییر را بییه دسییت آورد /81 :بییرای شیییوه
آزادگذاری مادر /86 ،برای شیوه استب.ادی مادر /78 ،برای شییوه
اقتی.ارمنطقی مییادر [ ]37در تحقیییق قنبییری هاشییمآبییادی []46
ضیرایب پاییایی خیرده مقییاسهیا بیرای  311آزمیودنی در اییران
به ای ترتیب گزارس ش.ه است میادران سیهم گییر  ،%75میادران
مستب %76 .و مادران مقت.ر %82

شیوه تحلیل دادهها
تجزیه وتحلیم داده ها با استفاده از نرم افزار «اس پی اس اس
نوزده» و با روسهای همبستوی پیرسون و رگرسییون گیامبیهگیام
صورت گرفت

متغیر
خودتنظیمی
تجربه عینی
مشاه.ه تثملی
مفهومسازی انتزاعی
آزمایشوری فعا
مقت.رانه
استب.ادی
سهم گیر

انحرام استان.ارد
5،51
7،14
5،56
5،82
6،67
4،91
6،28
5،48

میانوی
95،39
28،72
32،79
34،33
32،71
91،31
96،17
61،16

نتایج
اطالعات توصیفی آزمودنیها
مؤلفییههییای ذکییر شیی.ه در جیی.و  2نشییان میییدهیی .سییبک
استب.ادی بیشتری میانوی ا96/17ا و کمتری میانوی را تجربه
عینی ا28/72ا دارد هیم هنیی تجربیه عینیی بیشیتری انحیرام
استان.ارد ا7/14ا و سیبک مقت.رانیه کمتیری انحیرام اسیتان.ارد
ا4/91ا را دارا میباش.

مینیمم
23
13
17
21
17
8
1
1

ماکسیمم
53
47
47
47
47
41
36
31

تع.اد
313
313
313
313
313
313
313
313

بهمنظور بررسی رابطه بی سیبکهیای فرزنی.پروری و سیبک
یییادگیری بییا یییادگیری خییودتنظیمی از روس تحلیییم همبسییتوی
پیرسون استفاده ش .نتایج همبستوی میان متغیرها در جی.و 3
گزارس ش.ه است:

جدول  .3ضرایب همبستگی رابطه بین سبکهای فرزندپروری و سبک یادگیری با یادگیری خودتنظیمی

1
2
3
4

2
مقت.رانه

3
مستب.انه

1
خودتنظیمی
1
**229
111
- 174
418
155
339
- 114
949
- 125
659

**222
111
*114
147
185
141
115
797

154
347
**161
115
148
415

4
سهمگیر

5
تجربهعینی

6
مشاه.هتاملی

7
مفهومسازی انتزاعی

1
1
1
137
521
197
189

*116
143

1

7

**178
112

122
712

- 111
153

**215
111

- 114
939

178
174

1

8

*121
134

127
543

**184
111

137
519

**247
111

153
325

**161
115

5
6

8
آزمایشوری فعا

1

1

مفهومسیازی انتزاعیی اr:1/17ا و آزمایشیوری فعیا اr:1/12ا بیا
یادگیری خودتنظیمی رابطه مثبت و معنادار دارد پی وه حاضیر
نشان داده است که از بی سبکهای فرزن.پروری ،سبک مستب.انه
با تجربه عینی و آزمایشیوری فعیا رابطیه مثبیت و معنیادار دارد

ج.و  3نشان میی دهی .کیه بیی ییادگیری خیودتنظیمی و
سبکهای فرزن.پروری رابطه وجیود دارد بیهعبیارتدیویر سیبک
فرزن.پروری مقت.رانه اr:1/22ا ،ارتباط مثبت معنادار بیا ییادگیری
خودتنظیمی دارد از بی سبکهای یادگیری نیز سیبک ییادگیری
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جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
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سبک فرزن.پروری مقت.رانه نیز با هیچک.ام از سبکهای ییادگیری
رابطه معنادار ن.اشته است سبک فرزن.پروری سیهم گییر نییز بیا
مفهومسازی انتزاعی رابطه منفی معنادار دارد
قبم از انجام رگرسیون ،برخی از مهمتری مفروضههای تحلیم
رگرسیون بررسی و تثیی .ش .ب.ی منظور ،آزمون دوربی /واتسی
برای بررسی استقال خطاها ،آزمون همخطی با دو شاخص ضریب
تحمم اتیولرنسا و عامیم تیورم وارییانس و آزمیون کیالموگروم-

جدول  .4نتایج رگرسیون پیشبینی یادگیری خودتنظیمی با توجه به سبکهای فرزندپروری و سبکهای یادگیری

م.

متغیر

1

مقت.رانه

2

مقت.رانه
مفهومسازی
انتزاعی

Beta

B
31/811
1/256
26/316
1/251
1/164

1/227
1/223
1/173

R
تع.یم ش.ه

خطای
استان.ارد
برآورد

1/227

1/152

1/148

5/38

1/294

1/181

1/175

5/31

R

T
15/611
4/157
9/873
4/142
3/137

R

مفروضه هم خطی

معناداری
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111

تولرنس

VIF

1/24

2/78

1/18

1/46

جدول  .5نتایج رگرسیون پیشبینی یادگیری خودتنظیمی با توجه به سبکهای فرزندپروری و سبکهای یادگیری

م.

متغیر

ضریب رگرسیون
استان.ارد نش.ه

ضریب رگرسیون
استان.اردش.ه

B

Beta

T

R

R

R
تع.یم ش.ه

خطای استان.ارد
برآورد
معناداری

1

مقت.رانه

31/811
1/256

1/227

15/611
4/157

1/227

1/152

1/148

5/38

1/1111
1/1111

2

مقت.رانه
مفهومسازی انتزاعی

26/316
1/251
1/164

1/223
1/173

9/873
4/142
3/137

1/294

1/181

1/175

5/31

1/1111
1/1111
1/1111

رابطه دارد نتایج ای پ وه بیا یافتیههیای کیی گیارت [، ]47
هانگ و پراهنز [ ]16و استپ [ ]48همسو میباش.
نتایج تحقیقات اسپرا [ ،]49آنمیک [ ،]9سینقگ [ ]11رابطیه
مثبتی را بی پاسخوویی و پذیرس باالی وال.ی مقت.ر و یادگیری
خودتنظیمی نشان دادن .و با توجیه بیه اینکیه پاسیخوو بیودن بیه
رفتارهایی اشاره دارد که فردیت ،خودتنظیمی و ابیراز وجیود را در
فرزن.انشان تشویق میکنی .اسیپرا [ ]49و در سیبک فرزنی.پروری
مقت.رانه نیز پاسخوویی زیاد اسیت ،بنیابرای سیبک فرزنی.پروری
مقت.رانه بیا پاسیخوویی بیاالی والی.ی مییتوانی .باعیث افیزای
خودتنظیمی شود در سه تحقیق آنمیک و همکاران [ ،]9حسیینی
و همکاران [ ]51کلر و همکاران [ ]14نییز رابطیه مثبتیی را بیی
کنتر مثبت وال.ی مقت.ر با یادگیری خودتنظیمی نشان دادن.
یکی از مهم تری عوامیم بیرای رشی .خیودتنظیمی کودکیان،
رفتارهای وال.ی میباش .در سبک فرزن.پرروی مقت.رانه که فرزن.
صرفا به دلیم توجیه منطقی از قوانی پیروی میکن ،.ای وی گیی
را نیز به انجام دادن تکیالیف م.رسیهاس انتقیا مییدهی .یعنیی
دان آموز به خاطر انتخاب و لیذت و عالقیه شخصیی بیه م.رسیه
می رود و به دلیم لیذت فیراوان متیثیر از ییادگیری و آمیوخت بیه
فعالیتها و تکالیف م.رسه می پیردازد نیه صیرفا بیه دلییم کسیب
پاداس های بیرونی یا اجتناب از تنبییه در ییادگیری خیودتنظیمی
نیز فرد بهطور ذاتی برانویخته میشود و به دنبیا پیاداس نیسیت

بییرای بررسییی سییهم هرکیی.ام از سییبکهییای فرزنیی.پروری و
سبک های یادگیری در پی بینی یادگیری خودتنظیمی ،از تحلیم
رگرسیون گامبهگام استفاده ش .و نتایج در ج.و  5آم.ه است
نتایج ج.و رگرسیون با روس گامبهگام نشان داد کیه از بیی
مؤلفههای میورد بررسیی ،سیبک فرزنی.پروری مقت.رانیه و سیبک
یادگیری مفهومسازی انتزاعی وارد رگرسیون ش .بهعبارتدیویر از
بی سبک های فرزن.پروری ،سبک فرزن.پروری مقت.رانه و از بیی
سبکهای یادگیری سبک یادگیری مفهومسازی انتزاعی پی بینی
کنن.ه یادگیری خودتنظیمی میباشن.
در ای ج.و سیهم هرکی.ام ییک از می .هیا در پیی بینیی
یادگیری خودتنظیمی مشیخص شی.ه اسیت سیبک فرزنی.پروری
مقت.رانییه امیی1 .ا 1/15واریییانس یییادگیری خییودتنظیمی را
پییی بینییی میییکنیی .اdf:1/99،P:1/1111،F:16/46ا ،سییبک
فرزن.پروری مقت.رانه و سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی ام.
2ا  1/18واریانس یادگیری خیودتنظیمی را پیی بینیی مییکنی.
اdf:1/99،P:1/1111،F:13/39ا
بحث و نتیجهگیری
پ وه حاضر با هی.م ارتبیاط سیبک فرزنی.پروری و سیبک
یادگیری با ییادگیری خیودتنظیمی انجیام شی .طبیق یافتیههیای
بهدستآم.ه ،سبک فرزن.پروری قاطعانه با ییادگیری خیودتنظیمی
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اسمیرونف برای بررسی نرما بودن توزیع انجام ش .مقادیر ع.دی
آزمون دوربی  -واتسون برابر با  1/14بود که بیانور استقال خطا و
آزمون کالموگروم -اسمیرونف برابر بیا  1/31اP<1/15ا بیود کیه
حاکی از نرما بودن توزیع میباش .بررسی مفروضههای همخطی
هن.گانیه اشییاخص تحمییم و عامیم تییورم واریییانس VIFا نشییان
می ده .بی متغیرهای پی بی  ،همخطی هن.گانه وجیود نی.ارد
بنابرای نتایج حاصم از رگرسیون قابم اتکا میباش.

لیال ولیااد بهادر و همکاران

رابطه بیا سبک یادگیری و سبک فرزندپروری ...........

همراه با شور و شوق وال.ی به یادگیری و پذیرس باالی آنها کیه
نشاندهن.ه ای است که یادگیری پ.ی.های ارزشمن .است در ایی
شییرایآ دانی آمییوزان ایی واقعیییت را درک کییرده و ارزشییمن.ی
تحصیم را درونی کرده و عملکرد بهتری از خود نشان میدهن.
همچنی نتایج نشان مییدهی .سیبک ییادگیری بیا ییادگیری
خودتنظیمی رابطه معنادار دارد با توجه به نتیجه پی وه سیبک
مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشوری فعا رابطه مثبتی بیا ییادگیری
خودتنظیمی دارد در مفهوم سازی انتزاعی دان آموزان مطالب یاد
گرفته ش.ه از تحقیقات قبلی را میگیرن .و شیروع بیه شیکم دادن
افکاری میکنن .که یک آزمیای را تکمییم کننی .تیا بتواننی .بیه
نتیجه برسن ]51[ .یعنی فرد تئوری و راهحم های ج.ی.ی را برای
موضوع می سازد [ ]52که ایی سیبک کیامال شیبیه ییادگیری
خودتنظیمی است ،زییرا دانی آمیوزان خیودتنظیم در کیالس بیا
پرسی.ن سؤا باعث تولی .افکار و عقایی .و بیین در بحیثهیای
کالسی هستن ]53[ .درواقع وی گی مشترک مفهومسازی انتزاعیی
و یادگیری خودتنظیمی مشارکت فعا فرد در یادگیری است
در آزمایشوری فعا فرد به دنبیا اسیتفاده عملیی مییباشی.
[ ]54پس نشانور مشارکت فعا فرد در فرآین .یادگیری میباشی.
در یادگیری خودتنظیمی نیز فرد به طور فعا بیه بررسیی افکیار و
احساسات و رفتارهای میپردازد تا به ه.ف برس]55[ .بنابرای
وی گییی مشییترک آزمایشییوری فعییا و یییادگیری خییودتنظیمی
مشارکت فعا در فرآینی .ییادگیری بیهمنظیور افیزای ییادگیری
میباش.
و نیز یافتهها نشان داد کیه سیبک فرزنی.پروری مسیتب.انه بیا
سبک یادگیری رابطه معنادار دارد یافته مذکور ناهمسیو بیا نتیایج
اسع.ی [ ]56بو ده اسیت در تجربیه عینیی فیرد نسیبت بیه امیور
انعطام پذیری ن.ارد در تبیی ای یافته میتوان هنیی اسیت.ال
کرد کیه والی.ی مسیتب.انه سیختگییر و انعطیامناپیذیر هسیتن.
همچنییی میییتییوان گفییت کییه داشییت والیی.ی مسییتب.انه کییه
انعطام پذیری ن.ارن ،.باعث میشود دان آموزان نیز در ییادگیری،
از خود انعطامپذیری کمی نشان دهن]56،57[ .
یافتهها نشان داد بیی سیبک مسیتب.انه و آزمایشیوری فعیا
رابطه مثبتی وجود دارد در تبیی ای امر میتوان گفت در سیبک
مستب.انه وال.ی تقاضای باالیی از فرزن.ان خود دارن .و رفتارهیای
طرد کنن.ه از خود نشان میدهن ]32[ .و در آزمایشوری فعا نیز
فرد به دنبا ای است که دیوران را قیانع کنی ]51[ .شیای .ایی
قانع کردن به ای دلیم است که فرد مورد پذیرس بیشیتری واقیع
شود و رفتارهای طردکنن.ه را از خود دورکن.
در تحقیق اسع.ی [ ]56نشان داده ش .که سبک مقت.رانیه بیا
سبک ییادگیری مفهیومسیازی انتزاعیی کلیب رابطیه دارد امیا در
پ وه حاضر نشان داده ش.ه است که سبک مقت.رانه با هیچییک
از سبکهای یادگیری رابطه ن.ارد همهنی دی.ه شی .کیه سیبک
فرزن.پروری سهم گیر با مفهوم سازی انتزاعیی رابطیه منفیی دارد
ازآنجاییکه در مفهوم سازی انتزاعی فرد به دنبیا تولیی .تئیوری و
راهحمهای ج.ی .است ]52[ ،نیازمن .برنامهریزی منظم میباشی.
اما به عقی.ه موسکات و همکاران [ ]51در سبک سهم گیر وال.ی
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مطالبه کمی از فرزن.ان خود دارن ،.یعنی تقاضای کمی از فرزنی.ان
خود دارن ]32[ .بنابرای فرزنی.ان والی.ی سیهم گییر بیه دنبیا
فعالیت نمیباشن .زیرا مادرانی داشتن .که از آنها توقع هییچگونیه
فعالیییت و کوششییی را ن.اشییتن .بنییابرای در والیی.ی سییهم گیییر
نمی توان انتظار داشت که فرزن.انی با سبک مفهوم سیازی انتزاعیی
داشته باشن .هراکه سبک مفهوم سازی انتزاعیی نیازمنی .تیالس و
فعالیت منظم میباش]58[ .
نتایج تحلیم رگرسیون با روس گامبهگام نشان داد کیه از بیی
مؤلفههای مورد بررسی ،مؤلفه سبک فرزن.پروری مقت.رانه در میان
سبک های فرزن.پروری و سبک یادگیری مفهومسیازی انتزاعیی در
میان سبکهای یادگیری کلب بیا ییادگیری خیودتنظیمی ارتبیاط
معنادار دارن .که از میان ای مؤلفهها ،سبک فرزن.پروری مقت.رانیه
ق.رت پی بینی کنن.گی بیشتری دارد بنابرای نتیجه میگییریم
که سبک فرزن.پروری نسبت به سبک یادگیری پی بینیی کننی.ه
بهتری برای ییادگیری خیودتنظیمی اسیت یعنیی شییوه تربیتیی
مقت.رانه وال.ی قویتری پی بینی کنن.ه یادگیری خیودتنظیمی
میباش .بهعبارتدیور دان آموزانی که والی.ی آنهیا بیه مییزان
متعادلی از کنتر و پذیرس را در ارتباط با فرزن.انشان داشیتن .از
یادگیری خودتنظیمی باالتری برخوردار بودن .هیم هنیی والی.ی
بای .به هنوام تالس برای اجتماعی کردن فرزن.ان خیود در جهیت
سالم بودن ،پذیرفته ش.ن و شاد بودن بهعنیوان عضیوی از جامعیه
تشویق شون .تا بتواننی .بیه فرزنی.ان خیود آزادی بیشیتری داده و
روابآ بهتری را با آنها برقرارکنن .از سویی میتوان با آگاه کیردن
وال.ی از سبکهای تربیتی صحیح و روسهای درست برخیورد بیا
فرزن.ان به آن ها یاد داد تا به یادگیری فرزن.ان کمک کرده و آنها
را خودتنظیم بار بیاورن.
همهنی مح.ود بودن ای تحقیق فقآ به دان آموزان دختیر
امکان تعمیم پذیری یافته ها را به پسران با مشکم مواجه میسیازد
پیشنهادمی شود موضوع پ وه حاضر در نمونه های پسران اجیرا
شود تا امکان مقایسه بی دو جنس فراهم گردد
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