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رابطه بین شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی خانواده با خود تنظیمی
دانش آموزان
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چكیده
هدف ازانجام پژوهش حاضربررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والگوهای ارتباطی خانواده با خود
تنظیمی دانش آموزان بود .اين پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستتيگی استتي اده
شده ا ست.جامعه آماری اين پژوهش تمامی دانشآموزان دخير پايه ش شم ابيدايی شهر داراب در سال
 1931بودند و با ا سي اده از روش نمونه گیری ت صادفی خو شه ای چند مرحله ای تعداد  111ن ر به عنوان
نمونه انيخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پر س شنامه های سبک های فرزندپروری بامريند(،)1399
الگوی ارتباطات خانواده ريچی و فیيزپاتريک ( )1331پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد (  )1331اسي اده شد
که روايی و پايايی آنها مورد تأيید قرار گرفيه استتت .تجزيه و تيلیا اطالعات حا تتا از پرستتشنامهها با
استي اده ازآزمون همبستيگی پیرستون و رگرستیون چندگانه انجام شتد .نياين نشتان داد که بین شتیوههای
فرزند پروری ستتها گیرانه و مستتيبدانه با باورهای انگیزشتتی رابطه معكوس معنادار وجود دارد،الگوی
ارتباطی گ ت و شنود با باورهای انگیزشی رابطه مسيقیم معنادار دارد،سبک فرزند پروری سها گیرانه به
طور معنیدارقادر به پیشبینی معكوس باورهای انگیزشتتی میباشتتد و الگوهای ارتباطی گ ت و شتتنودبه
طور معنی دار قادر به پیشبینی مثبت باورهای انگیزشی و الگوهای ارتباطی همنوايی به طور معنیدار قادر
به پیشبینی معكوس باورهای انگیزشی میباشند.
كلید واژهها :شیوه های فرزندپروری،الگوهای ارتباطی خانواده،خودتنظیمی.
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مقدمه
از وظايف ا لی آموزش و پرورش در هر کشور انيقال میراث فرهنگی جامعه ،پرورش
اسيعدادهای دانشآموخيگان و آمادهکردن آنان برای شرکت فعال در جامعه است .بنابراين آموزش افراد
به منظور تصدی امور مخيلف ضروری مینمايد و مسأله موفقیت يا عدم موفقیت در امر تيصیا از مهميرين
دغدغههای هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است .موفقیت و پیشرفت تيصیلی دانش آموزان هر جامعه
نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدفيابی و توجه به رفع نیازهای فردی است .بنابراين نظام
آموزشی را زمانی میتوان کارآمد و موفق دانست که عملكرد تيصیلی دانش آموزان آن در مقاطع مخيلف
بیشيرين و باالترين رقم را داشيه باشد.
امروزه خود تنظیمی يادگیری 1بعنوان يک سازه مهم در آموزش و پرورش مطرح بوده و مورد
توجه سیاسيگذاران ،معلمان ،مربیان و والدين قرار گرفيه است .اين سازه جديد مباحثی را در باب ا الح
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مدارس در سرتاسر جهان برانگیخيه است .چنانچه دانش آموزان از فرايندهای خودتنظیمی اسي اده نمايند،
میتوانند بطور مؤثرتری مطالعه نمايند و بر چگونگی مطالعه درسی خود نظارت داشيه باشند .هدف و قصد
عمده نظريه خودتنظیمی يادگیری توضیح اين مورد است که چرا و چگونه ،فراگیران برای خود ياد
میگیرند و به چه علت دانش آموزان نیازمند آن هسيند که برای رسیدن به اسيقالل و اعيماد به ن س باال
درباره تكالیف تيصیلی آگاهی داشيه باشند(عا میان.)1931 ،
خودتنظیمی پیامدهای ارزشتتمندی در فرايند يادگیری ،آموزش و حيی موفقیت در زندگی دارد.
ستتازگاری و موفقیت در مدرستته مستتيلزم آن استتت که دانش آموزان با توستتعه خودتنظیمی يا فرايندهای
م شابه ،شناخت و عواطف يا رفيارهای خود را گ سيرش دهند و تقويت کنند تا بدين و سیله به اهداف شان
برسند (بیلیكان و يسیلیبورسا.)2111 ،2
طبق نظر يه يادگیری خودتنظیمی ،فرآي ند های فراشتتت ناخيی ،تالش و تدبیر دانش آموزان،
خودتنظیمی را تشتتتكیا میدهند .منظوراز خودتنظیمی اين استتتت که دانش آموزان مهارتهايی برای
طراحی ،کنيرل و هدايت فرآيند يادگیری خود دارند و تمايا دارند يادبگیرند ،کا فرآيند يادگیری را
ارزيابی کنند و به آن بینديشند(بوردبنت 9و پون.)2111 ،
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هر خانوادهای شیوه های خا ی را در تربیت فردی و اجيماعی فرزندان خويش به کار میگیرد،
اين شیوهها که شیوههای فرزندپروری 1نامیده میشوند ميأثر از عواما مخيلف از جمله عواما فرهنگی،
اجيماعی ،سیاسی ،اقيصادی و  ...میباشد (هاردی .)1339 ،2شیوههای فرزندپروری يک عاما تعیینکننده
و اثرگذار است که نقش مهمی در آسیبشناسی روانی و رشد فرزندان بازی میکند .طبق دسيه بندی
بامريند شیوه های تربیيی والدين در يكی از سبک های فرزندپروری مسيبدانه ،مقيدرانه و سها گیرانه قرار
می گیرد .والدين مسيبد معموال دارای تعاما سرد همراه با کنيرل زياد با فرزندان هسيند ،در حالی که
والدين مقيدر ،کنيرل همراه با رابطه گرم و پاسخگويی به فرزندان را شیوه خود می دانند .در مقابا والدين
سها گیر از فرزندان خود انيظارات اندکی داشيه و هیچ گونه کنيرل و پاسخگويی هم نسبت به آنان ندارند
(رجايی و همكاران.)1939 ،
دارلینگ و استتتيینبر

( 9)1339ستتتبک های فرزند پروری را يكی از ويژگی های والدين می

دانند که با تعديا اعمال خا تتتی که والدين ا نجام می دهند و تغییر و تجزيه پذيری فرزندان در فرايند
اجيماعی شتتدن ،بر کوشتتش های والدين برای اجيماعی کردن فرزندان تاثیر می گذارد .الگوی ارتباطی
خانواده يكی از کارکردهايی است که قادر به تأثیرگذاری بر فرزندان می باشد (فراهيی و شقاقی.)1931 ،
يكی از عواما ديگری که با خود تنظیمی متتتتتترتب استتت  ،الگوهای ارتباطی خانواده استتت.
الگتوی ارتبتاطی ختانواده يكتی از کارکردهايی است که قادر به تأثیرگتذاری بتر فرزنتدان متیباشتد ب تا
بررستتتی نظريتتتهی مكلوود و چ ی )1392( 1که دو بعد جهيگیری اجيماعی و جهتتتت گیتتتری م تتتاهیم را
بتتتترای تو یف ارتباطات درون خانواده به کار بردند  ،دو بعد زيربنايی جهيگیری گ تتتتت و شتتتتنود و
جهتيگیتری همنتوايی را در الگوهتای ارتبتاطی ختانواده شناستايی کردنتد .کتوئرنر و کرانكارا ،)2112(1
جهيگیری گ ت و شنود را به میزانتی کته ختانواده هتا فضتای آزاد و راحيی برای شرکت اعضای خانواده
در موضوعات مخيلف ايجاد م تیكن تد ،بی تان ک ترده ان تد .جهيگیری همنوايی نیز عبارت است از مق تداری
ک ته خ تانواده ه تا ب تر روی يكس تان ب تودن نگرشها ،ارزشها و عقايد تأکید میكنند .ترکیب اين دو بع تد،
چهتتتار طرحتتتواره ارتباطتتتات خانوادگی را ايجاد می کند (فیيزپاتريک و ريچی )1331 ،کتتته الگوهتتتای
ارتباطتات ختانواده خوانده میشوند (کوئرنر و فیيزپاتريک.)2112 ،
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عواما عاط ی يا روانی متتتتی توانتتتتد بتتتتا سازگاری دانش آموزان مرتب با شد .م سائلی چون
اضطراب ،افسردگی ،اخيالف بین والتدين و دانش آموز و ارتباط ضعیف بین دانش آموز و پدر و مادرش
می تواند بتتتر تعتتتداد زيتتتادی از عواما مقابلهای مثا ستتتازگاری تيصتتتیلی ،ستتتازگاری شخصتتتی و
اجيمتتتتاعی ،مهتتتتارتهتتتتای اجيماعی ،مهارتهای تصمیم گیری ،سالمت روانی و حمايت اجيماعی تأثیری
من ی داش تيه باشد .در مجموع پژوهشهای ذکر شده نشان دادن تد ک ته الگوه تای ارتب تاطی خ تانواده نق تش
بسزايی در سازگاری ،انطباق و سرزندگی دانش آموزان دارد .عالوه براين ،الگوهای ارتب تاطی خانواده به
ويژه ارتباط مؤثر والدين با دانشآموزان ،بته ايجتاد و افتزايش خودکارآمتدی و اطمینان آنان در برخورد
مؤثر با تكالیف و چالشهای تيصیلی ،کمک میکند (دهقانی زاده و حسین چاری.)1931 ،
برخی از مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع مورد پژوهش به اين ورت می باشد:
فیروزبخت ( )1931در پژوهشی به بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین الگوهای
ارتباطی خانواده (شاما ابعاد جهت گیری گ ت و شنود و جهت گیری همنوايی) و خودتنظیمی
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انگیزشی(شاما ابعاد افزايش عالقه ،خودپاداش دهی ،کنيرل ميی  ،گ ت و گوی درونی عملكردی و
گ ت و گوی درونی تسلطی) در نوجوانان انجام دادند .نياين نشان داد که هر دو بعد جهت گیری گ ت و
شنود و جهت گیری همنوايی می توانند خودتنظیمی انگیزشی و ابعاد آن را به ورت مثبت و معنادار پیش
بینی کنند که در اين میان نقش جهت گیری گ ت و شنود به مراتب بیشير است.جهت گیری همنوايی به
ورت مسيقیم خودتنظیمی انگیزشی و ابعاد آن را پیش بینی می کند حال آنكه تأثیر جهت گیری گ ت
و شنود بر خودتنظیمی انگیزشی و ابعاد آن به ورت غیر مسيقیم و با واسطه تاب آوری است.
فرنوديان ( )1931پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدين با کمال
گرايی و خود تنظیمی و مقايسه آن در دانش آموزان خانواده های تک فرزند و چند فرزند انجام دادنديافيه
های پژوهش نشان داد بین شیوه فرزندپروری والدين با خودتنظیمی و کمال گرايی دانش آموزان همبسيگی
معنادار وجود دارد به بیان ديگر بین شیوه فرزندپروری اقيدارگرا و خودتنظیمی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد و بین شیوه فرزندپروری اسيبدادی و سها گرا و خودتنظیمی رابطه من ی وجود دارد بین
کمالگرايی خودميور و جامعه ميور و شیوه فرزندپروری اقيدارگرا و اسيبدادی رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد
ويسكرمی و همكاران ( )1932پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ادراك از سبكهای
فرزندپروری با راهبردهای يادگیری خودتنظیمی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد نشان داد که سبک
فرزندپروری مسيبدانه با راهبردهای شناخيی و خودتنظیمی دارای رابطه من ی و معنیداری است اما بین
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سبک فرزندپروری مقيدرانه با راهبردهای شناخيی و فراشناخيی رابطه مثبت و معنیداری مشاهده شد .نياين
تيلیا رگرسیون چندگانه نشان داد که فق سبک فرزندپروری مقيدرانه سهم قابا مالحظهای در پیش
بینی نمره راهبردهای خودتنظیمی و شناخيی دارد .همچنین نياين آزمون مانووا نشان داد که بین دانشجويان
دخير و پسر از لياظ سبک فرزندپروری مقيدرانه ،راهبردهای شناخيی و راهبردهای خودتنظیمی ت اوت
معنیداری وجود دارد .اما بین دانشجويان گروه های آموزشی مخيلف فق

از لياظ راهبردهای

خودتنظیمی ت اوت معنی دار بود.
کرمی و فیاضی ( )1931در پژوهشی تيت عنوان نقش شیوه فرزندپروی والدين ،شیوه حا مسوله
و خودتنظیمی در بروز رفيارهای پرخطر به اين نيیجه رسیدند که خود تنظیمی ،حا مسوله و شیوه
فرزندپروری والدين در پیش بینی رفيارهای پرخطر نقش دارند .نياين تيلیا داده ها بر اساس تيلیا ممیز
گام به گام نشان داد که بیشيرين ضريب ساخياری به ترتیب به خودتنظیمی ،کنيرل شخصی (از ابعاد شیوه
حا مسوله) ،شیوه فرزندپروری والدين و درگیری پدر (از ابعاد شیوه فرزندپروری والدين) مربوط است.
يعنی اين ويژگی ها به ترتیب بیشيرين نقش را در پیش بینی رفيارهای پرخطر دارند.
کارمن و همكاران ( )2112به منظور بررسی قدرت رابطه بین رفيارهای والدين (کنيرل مثبت،
کنيرل من ی و پاسخگويی) و خودتنظیمی در کودکان پیش دبسيانی ،روی  11مطالعه فراتيلیا انجام دادند.
بین خودتنظیمی و پاسخگويی ،رابطه معنیدار وجود نداشت .دوام رابطه بین رفيارهای والدين و
خودتنظیمی با توجه به م اهیم مخيلف خودتنظیمی ميغیر بود؛ بین کنيرل مثبت و من ی و پذيرش کودك
ارتباط معنیدار و با بازداری و کنيرل عاط ه ارتباط معنیدار وجود نداشت .والدين و تجارب فرزندپروری
آنها نقش مهمی در ادراکات ميیطیافراد دارد و اين ادراکات به نوبه خود نقش مهمی در باورهای انگیزشی
و خودتنظیمی افراد برجای می گذارد.
تیرمن )2111( 1در تيقیقی تيت عنوان سبک های فرزندپروری با انگیزه و خودتنظیمی به اين
نيیجه رسید که نشان داد که فرزندان دارای والدين مقيدر ،دارای انگیزه درونی میباشند ،از يادگیری و
درگیری با مسائا چالش انگیز لذت می برند و دارای خودتنظیمی می باشند .در مقابا فرزندان دارای
والدين سلطه جو ،دارای انگیزه بیرونی می باشند ،و از خودتنظیمی کميری برخوردارند .همچنین مطالعات
نشان داده است که فرزندان پرورش يافيه در خانوادههای منعطف دارای توانايی حا مساله ،مهارت
اجيماعی ،عزت ن س و رفيار تيصیلی باالتر و قوی تر هسيند.

Turiman
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کوئینگ ،جورج و پيرسون )2111(1در پژوهشی که رابطه شیوههای فرزندپروری با عزت ن س
و خودتنظیمی را میسنجند ،دريافيند فرزندان والدين مقيدر بسیار خوب پرورش می يابند آنها شاد و سر
حال هسيند در تسل يابی بر تكالیف جديد و اعيماد به ن س دارند و از خود تنظیمی باالی برخوردارند.
پالی ،کوکس ،کانوی ،هارتر ،بیورچنال و مارگاند )2112(2در پژوهشی که راجع به مقايسه شیوه-
های فرزندپروری و کارکرد خانواده در خانوادههای بد سرپرست ،دارای اخيالل رفياری و عادی انجام
دادهاند  ،يافيهها نشان داد کارکرد خانوادههای کودکان دارای اخيالالت رفياری و کودکان بد سرپرست
از کارکرد خانوادههای کودکان عادی به طور معناداری ضعیفتر است .کارکرد پايین خانواده در گروه
بد سرپرست و دارای اخيالالت رفياری با شیوه فرزندپروری مسيبدانه و سهاگیرانه رابطه مثبت معنیدار و
در گروه عادی با شیوههای فرزندپروری مسيبدانه رابطه مثبت معنیداری و با شیوه فرزندپروری اقيدار
منطقی رابطه من ی معنیدار دارد .خانوادههای کودکان بد سرپرست بیشير از شیوههای فرزندپروری سها-
گیرانه و مسيبدانه و کمير از شیوه فرزندپروری اقيدار منطقی اسي اده میکنند .بین شیوههای فرزندپروری
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خانوادههای کودکان دارای اخيالالت رفياری و خانواده کودکان عادی ت اوت معنیدار وجود ندارد.
توجه به شتتتیوه فرزندپروريو نيوه تعاما در خانواده ها از اهمیت بستتتزايی برخوردار می باشتتتد،
افرادی که از شتتتیوه فرزندپروری مقيدارنه ای استتتي اده می کنند ،فرزندان خود را برای زندگی در آينده
آماده کرده و راه و ر سم برخورد با م شكالت را به آنها می آموزند ،از طرفی در برخی موارد فرزندان در
بزرگ سالی دچار م شكالتی شده که به دلیا عدم برخورد يیح در دوران کودکی قادر به حا و ف صا
آنها نخواهند بود ،لذا توجه به شتتیوه فرزندپروری تتيیح و همچنین رواب

تتيیح اعضتتای خانواده با

يكديگر می تواند منجر به افزايش ستتطح ت كر افراد در بزرگستتالی و نيوه تتيیح برخورد با مشتتكالت
گردد.
پژوهش های مخيلف بر نقش عواما مخيلف مؤثر در خودتنظیمی اشتتتاره داشتتتيه اند و لزوم
شتتناستتايی عواما مخيلف مؤثر بر اين م هوم و همچنین ايجاد و پرورش مهارتهای خودتنظیمی به عنوان
يكی از اهداف آموزشتتی در پژوهش حاضتتر به اين مستتاله بدردازد که آيا بین شتتیوههای فرزندپروری و
الگوهای ارتباطی خانواده با خود تنظیمی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

1

- Koenig, Gorge, Peterrson
Paley, Cox, Kanoy, Harter, Burchinal, Margand

2

رابطه بین شیوه های فرزند پروری و ...

فرضیات پژوهش
 -1بین شیوههای فرزندپروری با خودتنظیمی دانشآموزان رابطه معنیداری وجود دارد.
 -2بین الگوهای ارتباطی خانواده با خودتنظیمی دانشآموزان رابطه معنیداری وجود دارد.
 -9شیوه های فرزند پروری قادر به پیشبینی خودتنظیمی دانشآموزان میباشد.
 -1الگوهای ارتباطی خانواده قادر به پیشبینی خودتنظیمی دانشآموزان میباشد.
روش شناسی
اين پژوهش از لياظ ماهیت و هدف يک پژوهش کاربردی است که برای انجام آن از روش
تو ی ی – همبسيگی اسي اده شد .جامعه آماری شاما تمامی دانش آموزان دخير پايه ششم ابيدايی شهر
داراب در سال تيصیلی  1931-31بود که تعداد  111ن ر به عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه گیری
تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انيخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامههای سبک های
فرزندپروری بامريند ( ،)1399پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ريچی و فیيزپاتريک ( )1331و پرسشنامه
خود تنظیمی بوفارد و همكاران ( )1331اسي اده شد که پايايی پرسشنامه سبک های فرزندپروری بین 1/91
تا  ،1/31الگوی ارتباطات خانواده  ،1/92و خود تنظیمی  1/31بدست آمده است .اطالعات با اسي اده از
روشهای آماری ضريب همبسيگی پیرسون و رگرسیون چند ميغیره تيلیا شد.
یافته ها
فرضیه اول :بین شیوه های فرزند پروری با يادگیری خود تنظیمی(باورهای انگیزشی و راهبردهای يادگیری)
دانش آموزان دخير پايه ششم ابيدايی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آزمون اين فرضیه از روش همبسيگی پیرسون اسي اده شده است.
جدول  -1ماتريس همبسيگی شیوه های فرزند پروری با باورهای انگیزشی و راهبردهای يادگیری
دانش آموزان
سها گیرانه

مسيبدانه

قاطعانه

باورهای انگیزشی

**-1/19

**-1/91

1/11

راهبردهای يادگیری

-1/19

-1/11

1/13

*معنیداری در سطح  :** 1/11معنیداری در سطح 1/11
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از خروجی جدول ( )1میتوان نيیجه گرفت بین شیوههای فرزندپروری سها گیرانه و مسيبدانه
با باورهای انگیزشی رابطه معكوس معنادار وجود دارد .شیوه فرزندپروری قاطعانه با باورهای انگیزشی
رابطه معنادار ) (p>1/11ندارد .هیچكدام از شیوه های فرزندپروری با راهبردهای يادگیری رابطه معنادار
) (p>1/11ندارند.
فرضیه دوم :بین الگوهای ارتباطی خانواده با يادگیری خود تنظیمی(باورهای انگیزشی و
راهبردهای يادگیری) دانش آموزان دخير پايه ششم ابيدايی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آزمون اين فرضیه از روش همبسيگی پیرسون اسي اده شده است.
جدول  -2ماتريس همبسيگی الگوهای ارتباطی خانواده با باورهای انگیزشی و راهبردهای يادگیری
دانش آموزان

89

گ ت و شنود

همنوايی

باورهای انگیزشی

**1/12

1/11

راهبردهای يادگیری

1/11

1/19

*معنیداری در سطح  :** 1/11معنیداری در سطح 1/11
از خروجی جدول ( )2میتوان نيیجه گرفت الگوی ارتباطی گ ت و شنود با باورهای انگیزشی
) (r=1/12, p<1/11رابطه مسيقیم معنادار دارد اما الگوی ارتباطی همنوايی با باورهای انگیزشی رابطه
معنادار ) (p>1/11ندارد .هیچكدام از الگوهای ارتباطی خانواده با راهبردهای يادگیری رابطه معنادار
) (p>1/11ندارند.
فرضیه سوم پژوهش :شیوه های فرزند پروری بطور معنی داری قادر به پیش بینی يادگیری خود
تنظیمی (باورهای انگیزشی و راهبردهای يادگیری) دانش آموزان دخير پايه ششم ابيدايی می باشند.

رابطه بین شیوه های فرزند پروری و ...

آزمون آماری مورد اسي اده :آزمون تيلیا رگرسیون همزمان
جدول  - 9نياين تيلیا رگرسیون باورهای انگیزشی بر حسب شیو ه های فرزند پروری به شیوه
همزمان
ميغیرهای

بيا

t

p

سها گیرانه

-1/12

-9/21

1/111

مسيبدانه

1/112

-1/99

1/12

قاطعانه

1/11

1/31

1/12

پیشبین

R

1/11

R2

1/21

F

12/29

df

9،112

P

1/111

از نياين آزمون تيلیاواريانس در جدول([ F(9،112)=12/29, p<1/11] )9میتوان اسينباط
کرد که بین ميغیر پیشبین (شیوه های فرزندپروری سها گیرانه) و ميغیر مالك (باورهای انگیزشی)
رابطه خطی معنی دار وجود دارد و سبک فرزندپروری سها گیرانه به طور معنیدار قادر به پیشبینی
معكوس باورهای انگیزشی میباشد .مجذور ضريبهمبسيگی چندگانه برابر با  1/21است ،اين بدان
معنی است که حدود بیست در د واريانس باورهای انگیزشی توس سبک فرزند پروری سها گیرانه
قابا پیشبینی است .ساير شیوه های فرزند پروری چون تغییر معنیداری در ضريب تعیین ايجاد نمی-
کنند ،قادر به پیش بینی باورهای انگیزشی دانش آموزان نیسيند.
جدول  - 1نياين تيلیا رگرسیون راهبردهای يادگیری بر حسب شیو ه های فرزند پروری به شیوه
همزمان
ميغیرهای پیشبین

بيا

t

p

سها گیرانه

-1/19

-1/12

1/23

مسيبدانه

1/11

1/13

1/39

قاطعانه

1/19

1/13

1/11

R

1/11

R2

1/12

F

1/19

df

9،112

P

1/92
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از نياين آزمون تيلیاواريانس در جدول ( [ F(9،112)=1/19, p>1/11] )1میتوان اسينباط
کرد که بین ميغیرهای پیشبین (شیو ه های فرزند پروری) و ميغیر مالك ( راهبردهای يادگیری) رابطه
خطی معنی دار وجود ندارد و با توجه به سطح معناداری ضرايب بيا ميوجه می شويم که شیو ه های
فرزند پروری به طور معنیداری قادر به پیشبینی راهبردهای يادگیری نمیباشند.
فرضیه چهارم پژوهش :الگوهای ارتباطی خانواده قادر به پیش بینی يادگیری خود تنظیمی
(باورهای انگیزشی و راهبردهای يادگیری) دانش آموزان دخير پايه ششم ابيدايی می باشند.
آزمون آماری مورد اسي اده :آزمون تيلیا رگرسیون همزمان
جدول  - 1نياين تيلیا رگرسیون باورهای انگیزشی بر حسب الگوهای ارتباطی خانواده به شیوه
همزمان
ميغیرهای

89

بيا

t

p

گ ت و شنود

1/22

3/99

1/111

همنوايی

-1/19

-2/11

1/11

پیشبین

R

1/13

R2

1/91

F

93/91

df

2،119

P

1/111

از نياين آزمون تيلیاواريانس در جدول ( [ F(2،119)=93/91, p<1/11] )1میتوان
اسينباط کرد که بین ميغیرهای پیشبین (الگوهای ارتباطی خانواده) و ميغیر مالك (باورهای انگیزشی)
رابطه خطی معنیدار وجود دارد و الگوهای ارتباطی گ ت و شنود به طور معنیدار قادر به پیشبینی
مثبت باورهای انگیزشی و الگوهای ارتباطی همنوايی به طور معنیدار قادر به پیشبینی معكوس
باورهای انگیزشی میباشند .مجذور ضريبهمبسيگی چندگانه برابر با  1/91است ،اين بدان معنی
است که حدود سی و چهار در د واريانس باورهای انگیزشی توس الگوهای ارتباطی گ ت و شنود
و همنوايی قابا پیشبینی است.

رابطه بین شیوه های فرزند پروری و ...

جدول  - 2نيلن تيلیا رگرسیون راهبردهای يادگیری بر حسب الگوهای ارتباطی خانواده به شیوه
همزمان
ميغیرهای

بيا

t

p

گ ت و شنود

1/11

1/13

1/11

همنوايی

-1/13

-1/11

1/23

پیشبین

R2

F

df

P

1/113

1/13

2،119

1/11

R
1/13

از نياين آزمون تيلیاواريانس در جدول ( [ F(2،119)=1/13, p>1/11] )2میتوان اسينباط کرد
که بین ميغیرهای پیشبین (الگوهای ارتباطی خانواده) و ميغیر مالك ( راهبردهای يادگیری) رابطه خطی
معنیدار وجود ندارد و با توجه به سطح معناداری ضرايب بيا ميوجه می شويم که الگوهای ارتباطی خانواده
به طور معنیداری قادر به پیشبینی راهبردهای يادگیری نمیباشند.
بحث و نتیجه گیری
فرضتتتیه اول– بین شتتتیوه های فرزند پروری با يادگیری خود تنظیمی(باورهای انگیزشتتتی و
راهبردهای يادگیری) دانش آموزان دخير پايه ششم ابيدايی رابطه معنی داری وجود دارد.
از خروجی جدول ( )1میتوان نيیجه گرفت بین شیوه های فرزندپروری سها گیرانه و مسيبدانه
با باورهای انگیزشی رابطه معكوس معنادار وجود دارد .شیوه فرزند پروری قاطعانه با باورهای انگیزشی
رابطه معنادار ندارد .هیچكدام از شیوه های فرزند پروری با راهبردهای يادگیری رابطه معنادار ندارند.
نياين پژوهش حاضر با نياين پژوهش فرنوديان ( )1939که بیان می کند بین شیوه فرزندپروری
والدين با خودتنظیمی و کمال گرايی دانش آموزان همبسيگی معنادار وجود دارد ،ويسكرمی و همكاران
( )1932و کارمن و همكاران ( )2112که بیان می کند بین خودتنظیمی و پاسخگويی ،رابطه معنیدار وجود
نداشت .دوام رابطه بین رفيارهای والدين و خودتنظیمی با توجه به م اهیم مخيلف خودتنظیمی ميغیر بود؛
بین کنيرل مثبت و من ی و پذيرش کودك ارتباط معنی دار و با بازداری و کنيرل عاط ه ارتباط معنی دار
وجود نداشت .والدين و تجارب فرزندپروری آنها نقش مهمی در ادراکات ميیطیافراد دارد و اين ادراکات
به نوبه خود نقش مهمی در باورهای انگیزشی و خودتنظیمی افراد برجای می گذارد همسو می باشد.
فرزندپروری فعالیت پیچیده ای شاما روشها و رفيارهای ويژه است که به طور مجزا يا در تعاما
با يكديگر بر رشد کودك تأثیر می گذارد .در واقع پايه و اساس شیوه فرزند پروری مبیّن تالشهای والدين
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برای کنيرل بر اجيماعی کردن کودکانشان است .تعاما میان والدين و فرزندان با روش فرزند پروری
آنان ارتباط دارد و به دلیا انطباق های مداومی که در آن ورت می گیرد پديده ای پويا است.
در شیوه فرزندپروری سها گیرانه ،با تقاضاهای کم والدين و پاسخدهی زياد آنها مشخص می
شود .اين والدين توجه بیش از حد به فرزندانشان نشان می دهند و از آنان انيظار کمی دارند .اغلب اسيقالل
و آزادی زيادی به فرزندانشان می دهند ولی معموالً اهداف و انيظارات روشنی برای فرزندان ترسیم نمی
کنند .اغلب فرزندان در اين خانواده ها پیشرفت تيصیلی پايین دارند .اين والدين فرزندان را به حال خود
رها می کنند و الگوی مناسبی برای آنان نیسيند .گرايش به مواد مخدر و ساير رفيارهای ضد اجيماعی در
فرزندان در اثر اين شیوه بسیار ديده میشود .در تبیین اين فرضیه می توان گ ت چون در سبک آسان گیر
به کودکان بیشيرين آزادی داده می شود و از فرزندان هم انيظار رفياری عاقالنه ندارند در نيیجه توانايی
فرزندان برای مقابله با مشكالت کم می شود ،در سبک سها گیرانه فرزندپروری ،والدين کنيرل چندانی
بر فرزندان ندارند و در آماده کردن آنها برای زندگی آينده نقشی اي ا نمی کنند در نيیجه فرزندان سها
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انگار و بی ت اوت رشد می کنند و توانايی مقابله با واقعیيهای زندگی را ندارند و در نيیجه هر روز با شكست
روبرو می شوند ،اين افراد به دلیا اينكه انيظارات چندانی از آنها برای انجام کارها و فعالیت ها نمی رود،
انگیزه چندانی هم برای انجام فعالیت های خود ندارند ،با توجه به اينكه يادگیری خودتنظیمی به آموزش
اسيراتژی هايی اشاره دارد که افراد را قادر می کند جهت گیری هدف های خود را در فرايند يادگیری
رشد دهند ،افرادی که از شیوه فرزندپروری سها گیرانه پیروی می کنند ،فعالیت و انگیزه کافی برای
راهبردهای انگیزشی به منظور افزايش يادگیری نداشيه و حيی سها گیری آنها می تواند منجر به کاهش
يادگیری آنها نیز گردد.
فرزند پروری مسيبدانه از نظر پذيرش و رواب نزديک پايین  ،از نظر کنيرل اجباری باال واز نظر
اسيقالل دادن پايین است .والدين مسيبد  ،سرد وطرد کننده هسيند آنها برای اعمال کنيرل فرياد می کشند،
دسيور می دهند عیب جويی وتهديد می کنند نگرش آنها اين است  :اين کار را انجام بده چون من از تو
خواسيه ام آن را انجام دهی آنها برای فرزند خود تصمیم می گیرند وانيظار دارند کودك تصمیم آن ها را
بی چون وچرا قبول کند اگر کودك مقاومت نشان دهد والدين مسيبد به فشار وتنبیه ميوسا می شوند.
فرزندان والدين مسيبد  ،مضطرب وناخشنود هسيند عزت ن س واتكا به ن س پايین دارند و وقيی
ناکام می شوند با خصومت واکنش نشان می دهند در اين میان خصو ا پسرها خشم و سر پیچی ازخود
نشان میدهند.
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اگرچه دخيرها نیاز به رفيار برون ريزی می پردازند و بیشير وابسيه هسيند  ،به کاوش عالقه ای
ندارند و تكالیف دشوار آنها را از توان می اندازد .معموال چنین فرزندانی به دلیا امر و نهی کردن والدين
خود ،تالش چندانی برای يادگیری خود انجام نداده و انگیزه کافی را برای افزايش يادگیری نخواهند
داشت ،و حيی در برخی موارد به خاطر سرپیچی از رفيار والدين به واکنش های بالعكس می پردازند که
اين امر میتواند منجر به کاهش يادگیری خودتنظیمی آنها گردد.
همچنین می توان بیان کرد که عواما ميعددی می تواند در افزايش يا کاهش يادگیری دانش
آموزان تاثیرگذار باشد که از جمله اين عواما می توان به مدرسه و يا کالس درس و يا حيی به معلم و
همساالن دانش آموز اشاره کرد ،چه بسا خانواده هايی که هزينه های بااليی برای دانش آموز خود داشيه
ولی به دلیا بی اهمیيی معلم به درس دانش آموزان ،آنها دروس را به درسيی ميوجه نشده که منجر به بروز
مشكالت يادگیری در بین آنها خواهد شد ،لذا ممكن است عواما ميعدد ديگری در عدم رابطه بین شیوه
های فرزندپروری با راهبردهای يادگیری تاثیر داشيه باشد.
فرضتتتیه دوم– بین الگوهای ارتباطی خانواده با يادگیری خود تنظیمی(باورهای انگیزشتتتی و
راهبردهای يادگیری) دانش آموزان دخير پايه ششم ابيدايی رابطه معنی داری وجود دارد.
از خروجی جدول ( )2میتوان نيیجه گرفت الگوی ارتباطی گ ت و شنود با باورهای انگیزشی
رابطه مسيقیم معنادار دارد اما الگوی ارتباطی همنوايی با باورهای انگیزشی رابطه معنادار ندارد .هیچكدام
از الگوهای ارتباطی خانواده با راهبردهای يادگیری رابطه معنادار ندارند.
نياين پژوهش حاضر با نياين فیروزبخت ( )1931که بیان می کند هر دو بعد جهت گیری گ ت و
شنود و جهت گیری همنوايی می توانند خودتنظیمی انگیزشی و ابعاد آن را به ورت مثبت و معنادار پیش
بینی کنند که در اين میان نقش جهت گیری گ ت و شنود به مراتب بیشير است.جهت گیری همنوايی به
ورت مسيقیم خودتنظیمی انگیزشی و ابعاد آن را پیش بینی می کند حال آنكه تأثیر جهت گیری گ ت
و شنود بر خودتنظیمی انگیزشی و ابعاد آن به ورت غیر مسيقیم و با واسطه تاب آوری است ،همسو
میباشد.
برای تبیین اين فرضیه میتوان گ ت زمانی که در خانواده ،الگوهای ارتباطی گ ت و شنود وجود
داشيه باشد ،اعضای خانواده درباره مسائا و مشكالت زندگی آزادانه و راحت به تعامالت و تبادل نظرات
میپردازند تا بيوانند مشكالت زندگی را در کنار هم با مشورت حا کنند که میتواند منجر به افزايش
رواب

میمانه بین افراد شود .همچنین زمانی که اعضای خانواده با اسي اده از الگوی ارتباطی گ ت و
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شنود به طور مكرر و خود انگیخيه با يكديگر تعاما و در تصمیمگیریهای خانواده نقش اي اء می کنند،
همین امر میتواند منجر به افزايش رواب

میمانه بین اعضا شود (عنايت و دسيرنن.)1933 ،

در خانواده هايی که تمام اعضای خانواده آزادانه و راحت به تعاما بدردازند و در مورد مسائا
مخيلف نظر بدهند ،معموال اعضای خانواده به يكديگر نزديک شده و کمير يكديگر را به خاطر نظرات
مخيلف ،و يا غیر قابا قبول سرزنش می کنند ،اعضای چنین خانواده هايی سعی می کنند که ارزشها و
هدف های مشيرکی را برگزيیند که برای رسیدن به آنها تالش و کوشش کنند که اين امر منجر به ايجاد
رواب

میمانه بیشيری بین اعضا خواهد شد .در چنین خانواده ای معموال افراد و مخصو ا فرزدندان برای

رسیدن به موفقیت ها تالش و کوشش خواهند کرد که اين امر می تواند آنها را نیز در اين امر ياری رساند،
از طرف ديگر همكگاری و همیاری ساير اعضای خانواده نیز می تواند در اين امر دخیا باشد ،ايجاد انگیزه
از سوی اعضای خانواده می تواند آنها را برای يادگیری بیشير سوق دهد ،فرزندان می دانند که اگر می
خواهند به موفقیت بیشيری دست يابند می بايست انگیزه کافی را برای يادگیری بیشير داشيه باشند ،که اين

86

امر می تواند منجر به افزايش يادگیری خودتنظیمی و همچنین افزايش باورهای انگیزشی آنها نیز گردد.
همانطور که پیشير بیان شد ،عواما ميعددی می تواند در نيوه يادگیری افراد تاثیزگذار باشد که
اين عوام ا می تواند بیرونی از جمله نيوه تعاما هماساالن و يا معلم با دانش آموز باشد ،و يا درونی از
جمله بی انگیزگی فرد برای درس خواندن باشد ،به طور خال ه می توان گ ت می بايست عواما ديگری
را که ممكن است در اين امر تاثیرگذار باشد نیز مورد مطالعه قرار داد.
فرضیه سوم -شیوه های فرزند پروری بطور معنی داری قادر به پیش بینی يادگیری خود تنظیمی
(باورهای انگیزشی و راهبردهای يادگیری) دانش آموزان دخير پايه ششم ابيدايی می باشند.
از نياين آزمون تيلیاواريانس در جدول ( )9میتوان اسينباط کرد که بین ميغیر پیشبین (شیوه
های فرزندپروری سها گیرانه) و ميغیر مالك (باورهای انگیزشی) رابطه خطی معنیدار وجود دارد و
سبک فرزند پروری سها گیرانه به طور معنیدار قادر به پیشبینی معكوس باورهای انگیزشی میباشد.
مجذور ضريبهمبسيگی چندگانه برابر با  1/21است ،اين بدان معنی است که حدود بیست در د واريانس
باورهای انگیزشی توس سبک فرزند پروری سها گیرانه قابا پیشبینی است .ساير شیوه های فرزندپروری
چون تغییر معنی داری در ضريب تعیین ايجاد نمی کنند ،قادر به پیش بینی باورهای انگیزشی دانش آموزان
نیسيند.
نياين پژوهش حاضر با نياين پژوهش حاضر فرنوديان ( ،)1939ويسكرمی و همكاران ( )1932و
کارمن و همكاران ( )2112همسو می باشد.
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در سبک سها گیرانه فرزندپروری والدين نقش خود را به درسيی اي ا نمیکنند ،از اسيعدادها و
توانايیهای کودکان خود به درسيی حمايت نمی کنند و مسوولیت خود را به عنوان والدين به درسيی انجام
نمی دهند .اين رف يار به نوبه خود بر روی فرزندان تأثیر می گذارد و فرزندان را دچار اسيرس می کند.
والدين ،هدايا و مزايا و اميیازات زيادی را بر سر کودك می ريزند ولی توجهی به نیازهای ا لی او ندارند.
کودك در چنین ميیطی کسا و بی ت اوت است و ابيكار و خود انگیخيگی خود را از دست می دهد.
والدينی که از روش فرزند پروری آسان گیرانه اسي اده می کنند مهرورز وپذيرا هسيند ولی ميوقع نیسيند
کنيرل کمی بر رفيار خود اعمال می کنند و به آنها اجازه می دهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم
گیری کنند  ،حيی اگر هنوز قادر به انجام کار نباشد فرزند آنها می توانند هر وقت که بخواهند غذا بخورند
وبخوابند وهر مقدار که دوست داشيه باشند تلويزيون تماشا کنند آنها مجبور نیسيند طرز رفيار خوب را ياد
بگیرند يا کارهای خانه را انجام دهند.
اگر چه برخی از والدين آسان گیر واقعا به اين روش اعيقاد دارند بسیاری ديگر به توانايی خود
در تاثیر گذاشين به رفيار فرزند خود اطمینان ندارد .فرزندان والدين آسان گیر سرکش و نافرمان هسيند .
در مقايسه با کودکانی که والدين آنها کنيرل بیشيری اعمال می کنند ،آنها نیز بیش از حد پر توقع وبه
بزر

ترها وابسيه هسيند و در تكالیف اسيقامت کميری نشان می دهند .چنین فرزندانی تالش چندانی

برای به دست آوردن مهارت ها نخواهند داشت ،آنها عالقه کميری از خود نشان می دهند ،و قادر به تنظیم
اهداف ويژه و راهبردهای يادگیری نیسيند ،خودکارآمدی پايینی دارند و به ندرت به سطح بااليی از
موفقیت می رسند ،اين افراد معموال انگیزه پايینی داشيه و سعی می کنند مشكالت خود را با وابسيگی به
ديگران حا و فصا نمايند ،لذا انگیزه کافی برای يادگیری نداشيه و معموال قادر به انجام فعالیت های خود
به نيو احسن نمی باشند.
فرضتتتیه چهارم -الگوهای ارتباطی خانواده قادر به پیش بینی يادگیری خود تنظیمی (باورهای
انگیزشی و راهبردهای يادگیری) دانش آموزان دخير پايه ششم ابيدايی می باشند.
از نياين آزمون تيلیاواريانس در جدول ( )1میتوان اسينباط کرد که بین ميغیرهای پیشبین
(الگوهای ارتباطی خانواده) و ميغیر مالك (باورهای انگیزشی) رابطه خطی معنیدار وجود دارد و الگوهای
ارتباطی گ ت و شنود به طور معنیدار قادر به پیشبینی مثبت باورهای انگیزشی و الگوهای ارتباطی
همنوايی به طور معنیدار قادر به پیشبینی معكوس باورهای انگیزشی میباشند .مجذور ضريبهمبسيگی
چندگانه برابر با  1/91است ،اين بدان معنی است که حدود سی و چهار در د واريانس باورهای انگیزشی
توس

الگوهای ارتباطی گ ت و شنود و همنوايی قابا پیشبینی است.
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برای تبیین اين فرضیه میتوان گ ت زمانی که در خانواده ،ساخيار قدرت و الگوهای ارتباطی
مناسب وجود داشيه باشد ،همچنین اعضای خانواده آزادانه به تعاما و بيث با يكديگر بدردازند و در حا
مشكالت خانواده تمام اعضا ،آزادانه نظر بدهند ،سعی و تالش بیشيری جهت حا مشكالت خواهند داشت،
از تعامالت بیشيری برخوردارند و بهير میتواند نیازهای روانی و اجيماعی يكديگر را برطرف کنند و در
نهايت از رواب

میمانه بیشيری برخوردارند .عالوه بر اين زمانی که اعضای خانواده دارای الگوهای

ارتباطی مناسبی باشند ،نسبت به يكديگر احساس مسوولیت بیشيری دارند و به انيظارات يكديگر احيرام
بیشيری میگذارند و در نهايت از رواب

میمانه بیشيری برخوردارند .به عبارتی زمانی که اعضا دارای

الگوهای ارتباطی مناسبی باشند ،بهير میتواند افكار و احساسات خود را به يكديگر انيقال دهند و از پیوند
عاط ی و وفاداری قوييری و در نهايت از رواب

میمانه بیشيری برخوردارند ،که اين امر تنگیزه آنها را

برای يادگیری بیشير جهت افزايش موفقیت های خود خود ،فزونی می دهد .در بعد گ ت و شنود اعضای
خانواده به طور پیوسيه و خود انگیخيه با يكديگر تعاما دارند ،که اين امر می تواند سبب ايجاد انگیزه برای
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اعضای خانواده شده تا بيوانند به کسب يادگیری بیشير پرداخيه و از اين طريق دانش و موفقیت خود را
افزايش دهند ،لذا در چنین خانواده هايی معموال اعضای خانواده و مخصو ا والدين ،فرزندان را به کسب
دانش و همچنین يادگیری بیشير سوق دتده که اين امر نیز به افزايش يادگیری خود انگیزشی آنها کمک
خود کرد.
در بعد همنوايی ،ارتباطهای خانوادگی به گونهای است که اعضا را وادار به يكسان نمودن نگرش-
ها ،ارزشها و باورها می کند و بر حرف شنوی از پدر و مادر و ديگر بزرگساالن اسيواراست ،که اين امر
در برخی موارد می تواند منجر به تعارض بین اعضای خانواده و همچنین عدم ت اهم بین هدف مشيرك
بین اعضای خانواده می گردد ،در چنین خانواده هايی معموال فرزندان در هر زمان ممكن با اعضای خانواده
مخال ت کرده که اين امر می تواند منجر به کاهش انگیزه آنها برای يادگیری بیشير از سوی آنها گردد،
زمانی که فرزندان ميوجه شوند مابقی اعضای خانواده به حرف آنها اهمیيی نداده ،لجبازی کرده و سعی
می کنند کارهايی انجام دهند که با نظرات ساير اعضای خانواده مخال ت داشيه باشد ،لذا چنین افرادی
انگیزه کافی برای يادگیری و همچنین کسب موفقیت نداشيه و به يادگرفين در هر زمینه ای ،اهمیت خا ی
نمی دهند.
پیشنهادات كاربردی
 -1برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آشنا نمودن والدين با شیوه های فرزندپروری و تأثیر
آنها بر عملكرد تيصیلی و يادگیری دانشآموزان.
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 -2در حوزه ميغیرهای خانوادگی ،روانشناسان از طريق فعالیت در زمینه ا الح تعامالت
خانوادگی میتوانند ويژگیهای مرتب با الگوهای ارتباطی خانواده را مورد تأيید قرار دهند و نیز شیوه
های فرزندپروری مناسب و يیح را آموزش داده تا زمینه پرورش فرزندان گسيرش يابد.
 -9برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آشنا نمودن والدين با شیوه های برقراری ارتباط موثر
در خانواده.
 -1تربیت مدرسان و مشاوران آگاه و بهره گیری از حضور ايشان در دوره های مخيلف تيصیلی
جهت ارائه آموزش های الزم درخصوص خانواده و نيوه تعاما والدين با دانش آموزان و فرزندان.

منابع
دهقانی زاده ،حسین و حسین چاری ،ميبوبه .)1931( .بررسی نقش ادراك جهت گیری هدف والدين
والگوی ارتباطی خانواده در جهت گیری هدف دانش آموزان .فصلنامه خانواده پژوهی .سال
)1( 9؛.129-199
رجايی ،مهديه؛ پوراعيماد ،حمیدرضا و خوشابی ،کيايون .)1939( .تاثیر آموزش برنامه گروهی
فرزندپروری مثبت بر اساس والدگری مادران کودکان  1-11ساله مبيال به اخيالل بیش فعالی/
کمبود توجه ،فصلنامه خانواده پژوهی ،سال ،9شماره  ،11ص .111-192
فراهيی ،ربابه و شقاقی ،فرهاد .)1931( .رابطه جهت گیری هدف،يادگیری خودتنظیم باپیشرفت تيصیلی
در دانش آموزان دخيرسال سوم رشيه های رياضی فیزيک و علوم انسانی .فصلنامه تعلیم
وتربیت سال.29شماره ،2ص .23-19
فرنوديان ،حسین .)1931( .رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با كمال گرایی و خود
تنظیمی و مقایسه آن در دانش آموزان خانواده های تک فرزند و چند فرزند،
پاياننامه .وزارت علوم ،تيقیقات و فناوری ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،دانشكده روانشناسی و علوم
تربیيی.
فیروزبخت ،سمیرا .)1931( .بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین الگوهای
ارتباطی خانواده و خودتنظیمی انگیزشی در دانش آموزان دختر و پسر ،پاياننامه.
وزارت علوم ،تيقیقات و فناوری ،دانشگاه شیراز ،دانشكده روانشناسی و علوم تربیيی.

999

4931  زمستان/ شماره چهارم/آموزش پژوهی
 شیوه حا مسوله و خودتنظیمی، نقش شیوه فرزندپروی والدين.)1931( . ياسمین، جهانگیر و فیاضی،کرمی
–  مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،در بروز رفيارهای پرخطر
.13 – 13  ص،93  شماره،درمانی تبریز
 بررسی رابطه بین.)1932( . هوشنگ، فاطمه و گراوند، پیرجاويد، سبزيان، حسنعلی؛ سعیده،ويسكرمی
ادراك از سبكهای فرزندپروری با راهبردهای يادگیری خودتنظیمی دانشجويان دانشگاه فردوسی
.991 – 922  ص، شماره پنجم/ سال دوم، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی،مشهد
Bilican R, Yesilbursa AA. (2111). Self-regulated Capacity for Vocabulary
Learning in Turkish High School Students: An Experimental
Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2111;139:39-9.
Broadbent J, Poon WL. (2111). Self-regulated learning strategies &amp;
academic achievement in online higher education learning
environments: A systematic review. The Internet and Higher
Education. 2111;29:1-19.
Hardy, T.A,. (1339).The relation between Perfectionism and achievement
Goals .Personality and Individual Difference, 13،331-331.
Jalaluddin Rum , Eka Afnan Troena, Djumilah Hadiwidjoyo, Surachman
(2119) Religious beliefs and family emotional atmosphere and selfregulation, International Journal of Business and Management
Invention, Volume 2 , Issue 11, PP.93-11
Karreman, A., van Tuijl, C., van Aken, M. A. G., & Deković, M. (2112).
Parenting and self‐regulation in preschoolers: a meta‐analysis. Infant
and Child Development, 11(2), 121-193.
Koenig H G, Gorge L K, & Peterrson B L(2111)., The relationship between
parenting style and self-esteem and self-regulation, Journal of
Uremia Nursing & Midwifery factually, 3, 13- 12.
Koerner, A. F., & Crancara, K. E. (2112). The influence conformity
orientation on communication patterns in family conversation.
Journal of Family, 99-12.

999

... رابطه بین شیوه های فرزند پروری و

Koerner, F.A. & Fitzpatrick, M.A.(2112). Toward a theory of family
communication. Communication Theory, 12،91-31.
McLeod, J. M., & Chaffee, S. H. (1392). The construction of social reality.
In J. Tedeschi (Ed.), The Social Influence Process (pp. 11-13).
Chicago, IL: Aldine-Atherton.
Paley B, Cox MJ, Kanoy KW, Harter KS, Burchinal M, Margand NA.
Comparison between parenting styles and family functioning in
irresponsible families, behavioral disorders and normal. J Fam
Psychol; 2112, 3(9):121-3.
Turiman Suandi (2111) Parenting styles and self-regulation and motivated,
International Journal of Education and Literacy Studies, 3, 11,
211-291.

999

