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Abstract 
    Self-regulation is one of the most 
basic concepts in learning. The aim of 
present study was to exam the pre-
diction of self-regulation (metacogne-
tive strategy, cognitive strategy, mo-
tivation) by family functions. The 
sample included 397 (207 girls and 
190 boys) students selected stratify 
random from different high schools 
of Shiraz city. Self-regulation scale  
and Family Assessment Device were 
used in this study. 
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 مقدمه

 است كه به وسيله     1وعات شناختي مرتبط با يادگيري، مفهوم خودتنظيمي      ترين موض يكي از مهم  

خودتنظيمي )  2002  (2از نظر پنتريچ و شانك     .  هاي متفاوتي تعريف شده است     متخصصان به شكل  

يابند كه به   شوند و به شناخت و رفتارهايي دست مي        آموزان فعال مي  روندي است كه در آن دانش      

 .دهندسوي هدفشان سوق ميها را به طور سيستماتيك آن

نشأت گرفته، مفروضه اصلي    )    1997( باندورا   3مفهوم خودتنظيمي از نظريه شناختي ـ اجتماعي      

بر .  اين نظريه اين است كه هر فردي حاصل تعامل سه دسته متغيرهاي شخصي، محيط و رفتار است                 

ردد، بلكه از عناصر     گاساس اين نظريه خودتنظيمي تنها به وسيله فرايندهاي شخصي تعيين نمي              

قدرت نسبي تأثيرات خود، محيط و رفتار در اين          .  پذيردمحيطي و رفتاري به شيوه تعاملي تأثير مي        

هاي شخصي براي خودتنظيمي، پيامدهاي رفتاري عملكرد و        تواند از طريق تالش    گانه، مي تعامل سه 

 .تغييرات در محيط، تغيير كند

سازي و حفظ   امل فرايندهايي است كه منجر به فعال        خودتنظيمي ش )  2001(به اعتقاد شانك     

به بيان ديگر خودتنظيمي تالش منظم براي           .  شودهاي شناختي، رفتاري و عاطفي مي        فعاليت

در )  1990  (4پنتريچ و ديگروت   .باشددستيابي به هدف شخصي در قالب افكار، احساسات و اعمال مي          

 7 و تدابير و تالش     6، راهبردهاي فراشناختي  5يتعريف اين مفهوم به سه مؤلفه راهبردهاي شناخت          

ها ها از روش تحليل عامل و پايايي آن        روايي مقياس 

به روش ضريب آلفاي كرونباخ بررسي شد، نتايج            

 .حاكي از روايي و پايايي قابل قبولي براي ابزارها بود

با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه به شيوه            

بيني ابعاد كاركرد خانواده براي     همزمان قابليت پيش  

. ان مورد بررسي قرار گرفت     ابعاد خودتنظيمي فرزند  

-ها نشان دادند كه پاسخدهي عاطفي پيش          يافته

ها قابليت  كننده فراشناخت فرزندان بود و نقش     بيني

چنين كاركرد  بيني شناخت فرزندان را دارد، هم     پيش

كننده انگيزش فرزندان    بينيهيجاني خانواده پيش   

 .است

 

 .تكاركرد خانواده، خودتنظيمي، جنسي: هاكليدواژه

 

Cornbach's alpha coefficient was cal-
culated in order to determine the relia-
bility of the measures. The results 
showed acceptable reliability and va-
lidity of the instruments. The results of 
multiple regression revealed that affe-
ctive responsiveness is a significant 
predictor for metacognetive strategies 
and family roles is significant pre-
dictor for cognitive strategies. Also 
the results showed that emotional 
functioning is a significant predictor 
for motivation.  

 
Keywords: Family Functioning, Self-
Regulation, Gender. 
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راهبردهاي فراشناختي، فرد را در جهت طراحي، نظارت و اصالح                .  كنندآموزان اشاره مي   دانش

راهبردهاي شناختي، به منظور بيان        ).  1986زيمرمن و مارتينز پونز،        (كنند  شناخت ياري مي   

افراد در حل مسئله و موقعيت يادگيري از        ها و راهبردهاي ذهني است كه       اي وسيع از طرح   مجموعه

پنتريچ و  (كنند  تر و به يادسپاري بهتر استفاده مي         ها براي درك بهتر مطلب، پردازش عميق         آن

كننده هستند و افراد معموالً براي       ، راهبردهاي تسهيل  8راهبردهاي مديرت منابع  ).  1990ديگروت،  

گيري از  ، مانند زمان، انتخاب محيط مطالعه و بهره       كنندها استفاده مي  كنترل و مديريت محيط از آن     

 ). 1986زيمرمن و مارتينزپونز، (كننده مانند معلمان و همساالن منابع اطالعاتي و افراد كمك

(با اقتباس از الگوي ارزش ـ انتظار پنتريچ و ديگروت           )  1995  (9بوفارد، بوريسورت، وزيو و الروچه    

ختي، راهبردهاي فراشناختي و انگيزش را براي فرايند                ، سه مؤلفه راهبردهاي شنا        )1990

اي مطابق نظر اين محققان راهبردهاي فراشناختي شامل طرح و برنامه          .  خودتنظيمي در نظر گرفتند   

نويسي و سازماندهي   مانند خالصه (گيرند  آموزان در هنگام درس خواندن به كار مي         است كه دانش  

آموزان براي به خاطر سپاري     رنده راهبردهايي است كه دانش    ، راهبردهاي شناختي نيز دربرگي    )مطلب

كنند و در نهايت انگيزش، نشانگر ميزان تمايل، عالقه و          ها استفاده مي  و درك مطلب و يادآوري از آن      

 .آموزان در ارتباط با مطالب درسي استپيگيري دانش

رفتاري، مؤثرترين شيوه ادراك     رفتار خود و پيامدهاي      10از نظر باندورا يادگيري از طريق مشاهده      

بنابراين .  باشدهاي محيطي يادگيري مي    كننده افراد از محيط جزء تعيين      11رفتار است و الگوگيري    

برند، آموخته كار مي توانند از طريق مشاهده الگوهايي كه اين راهبرد را به         راهبردهاي خودتنظيمي مي  

ي تأثيرگذار بر سطح خودتنظيمي فرد، خانواده       يكي از عوامل محيط   ).  2002پنتريچ و شانك،    ( شوند

هاي هاي نهادي و عمومي و جهاني است كه براي رفع نيازمندي               خانواده از نخستين نظام    .  است

اعتقاد دارند كه رشد    )  2002( پنتريچ و شانك  .  حياتي و عاطفي انسان و بقاي جامعه ضرورت دارد          

رد و كيفيت يادگيري اوليه كودكان در محيط          عقالني كودكان تحت تأثير محيط خانوادگي قرار دا         

دهند كه، شيوه   چنين نشان مي  اين محققان هم  .  خانواده، رابطه مستقيمي با رشد هوشي در آنان دارد        

عالوه بر آن هنگامي كه مادران، ديد مناسبي        .  فرزندپروري بر انگيزه تحصيلي فرزندان تأثيرگذار است      

ها مطمئن بوده و براي تكاليف       هاي آن ند، نسبت به توانايي   نسبت به عملكرد كودكانشان داشته باش      

مدرسه ارزش قايل شوند، كودكان نيز باورهاي انگيزشي مثبت خواهند داشت و خودتنظيمي را كه                  

 12كاريمن، توژل، آكن و ديكوويچ    .  شود، تحت تأثير قرار خواهند داد     شامل متغيرهاي انگيزشي نيز مي    

پيرامون رابطه سبك فرزندپروري و خودتنظيمي به اين نتيجه اشاره            در فراتحليل خود    )  زير چاپ (

دارند كه كنترل منفي والدين تأثير منفي بر خودتنظيمي فرزندان دارد و كنترل مثبت بر                           

 . خودتنظيمي فرزندان تأثير مثبت و سازنده دارد
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ر آن اعضا بر    سيستمي كه د    .گيرندپردازان سيستمي، خانواده را يك سيستم در نظر مي          نظريه

كه آورند، مبني بر اين   وجود مي پذيرند؛ تعامالت الگوهايي را به    هم تأثير گذاشته و از يكديگر تأثير مي       

اي  عملكرد خانواده از طريق الگوهاي مراوده        طور، چه وقت و با چه كسي ارتباط برقرار شود،             چه

 هايه الگوهاي خانواده در كسب هدف      كه تا چه انداز   كاركرد سالم، عبارت است از اين        .گيردصورت مي 

در مقابل ناكارآمدي، به الگوهاي غيرسودمند و تعامالت همراه با            .  اندآن مؤثر و سودمند واقع شده      

  .استرس اشاره دارد

، براي خانواده مطلوب ارائه     )1993(مستر  هاي مبتني بر تئوري سيستمي، مدل مك       از بين مدل  

 مطرح  1978ر توسط اپشتاين، ريان، بيشاپ، ميلر، كيتنر در سال           بااين مدل براي اولين   .  شده است 

تر هايي است كه بايد براي كاركرد سالم        بر اساس اين مدل كاركردهاي ضروري خانواده، نقش         .  شد

هاي دو جانبه   اي از فعاليت  ها در قالب رفتارهايي تكراري موجود در مجموعه       نقش.  خانواده انجام گيرد  

كاركردهاي ضروري شامل، تأمين امور مادي، تغذيه، حمايت         .  انداده تعريف شده  با ساير اعضاي خانو   

 ).1986باركر، (شود هاي زندگي و حفظ و كنترل سيستم خانواده مياعضاي خانواده و ايجاد مهارت

مستر شش جنبه كاركرد خانواده را مدنظر قرار داده و از اين طريق كارايي خانواده را در                 مدل مك 

در هر بعد، مفاهيم به عنوان يك طيف از كاركرد، از غير تأثيرگذار به                .  كندايف ارزيابي مي  انجام وظ 

توانند شود كه كاركردهاي غير تأثيرگذار در هر بعد مي          فرض مي .  اندتأثيرگذاري زياد، تعريف شده    

المت آن  هاي درماني دارد و كاركردهاي تأثيرگذار از س        وضعيتي را بيان كنند كه احتياج به دخالت        

 .دهندكاركرد خبر مي

 :ابعاد اين الگو عبارتند از

شامل توانايي خانواده براي شناسايي مشكل، بررسي و اقدام به حل آن، ارزيابي                 :  13حل مسئله 

 .هاي الزم، استنتايج و برقراري سازگاري

رفتارهاي صورت  تبادل اطالعات، به صورت مستقيم، تأثيرگذار و روشن است و بيشتر به           :  14ارتباط

 .كالمي است

براي برقرار كردن يك سيستم      .  هاي تعاملي است  الگورهاي رفتاري موجود در فعاليت     :  15هانقش

 .سالم و تأثيرگذار ضروري است

شود كه خانواده نيازهاي هيجاني همه اعضايش را            به حالتي گفته مي     :  16پاسخدهي عاطفي 

هاي مناسب  هاي مختلف با هيجان   ني به موقعيت  اي از رشد برسند، يع     كند تا به مرحله   برآورده مي 

 .پاسخ دهند

اي از پاسخگويي عاطفي است و به ابراز رضايت از درجه و كيفيت عالقه               جلوه:  17درگيري عاطفي 

 .گرددو نگراني اعضاي خانواده نسبت به يكديگر برمي
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شود و شامل قواعد و      اين بعد از تأثيرات اعضاي خانواده بر يكديگر تشكيل مي            :  18كنترل رفتار 

 .19)1993اپشتاين، ريان، بيشاپ، ميلر، كيتنر، (حدود درجه آزادي براي رفتار است 

جا كه برنامه هاي آموزشي در زمينه باال بردن سطح خودتنظيمي در كودكان مؤثر واقع                   از آن 

، 20 و لنگفلت  ديگنيت، بوتنر (مي شود، والدين و معلمان نقش مؤثري در رشد اين ويژگي ايفا مي كنند             

ها وجود آوردن حس خودتنظيمي در آن      حمايت والدين از استقالل فرزندان مي تواند در به        ).  2008

آموزان در سازگاري   چنين ارزيابي صحيح معلمان از قابليت ها و توانايي هاي دانش         هم.  مؤثر واقع شود  

، 21گرولنيك و ريان  (رد  سزايي دا ها با محيط مدرسه و خودتنظيمي آنان در يادگيري نقش به              آن

مي توان گفت فرايندهاي اجتماعي خانواده، اسنادهاي كودكان و تجربيات پيش از مدرسه               ).  1989

ساز موفقيت در مدرسه است، را      جمع مي شوند تا شايستگي و موفقيت در خودتنظيمي را كه زمينه            

ين پژوهش به تبين نقش       با اين مقدمه ا    ).  1995،  22پيانتا، استينبرگ، رولينز   (بيني كنند    پيش

 :پردازدكاركردهاي خانواده در خودتنظيمي فرزندان از طريق پاسخ به سواالت زير مي

شناخت، (بيني معناداري براي ابعاد خودتنظيمي         آيا كاركردهاي خانواده داراي قدرت پيش        

عناداري براي  بيني م باشند؟ آيا كاركردهاي خانواده داراي قدرت پيش      مي)  فراشناخت و باور انگيزشي   

باشند؟ آيا كاركردهاي    در دختران مي   )  شناخت، فراشناخت و باور انگيزشي      (ابعاد خودتنظيمي    

شناخت، فراشناخت و باور      (بيني معناداري براي ابعاد خودتنظيمي          خانواده داراي قدرت پيش     

 باشند؟در پسران مي) انگيزشي

 

 روش

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان پايه سوم دبيرستان شهر شيراز بوده، كه در سال                 پژوهش، دانش   جامعه آماري اين   

اي چند  گيري خوشه با استفاده از روش نمونه      .   مشغول به تحصيل بودند      1386-1387تحصيلي  

، و از هر ناحيه     4 و   2تصادفي، از بين نواحي چهارگانه شهر شيراز، به طور تصادفي نواحي              ايمرحله

و از هر دبيرستان به طور تصادفي دو        )  تان دخترانه و يك دبيرستان پسرانه     يك دبيرس (دو دبيرستان   

 نفر  190 نفر دختر و     207 نفر بود كه از اين تعداد،        397حجم نمونه   .  كالس از پايه سوم  انتخاب شد      

 با  (Raosoft)  23افزار تعين حجم نمونه    الزم به توضيح است كه حجم نمونه بر اساس نرم         .  پسر بودند 

 محاسبه گرديد كه حجم پيشنهادي اين        =50P درصد و مقدار   5 درصد، خطاي    95ينان  سطح اطم 

 نفر افزايش   397گيري حجم نمونه به     اي بودن روش نمونه    نفر بود كه به دليل خوشه       357افزار  نرم

آموزان، در مطالعه   الزم به توضيح است با توجه به تأثير رشته تحصيلي بر خودتنظيمي دانش              .  يافت

آموزان پايه سوم متوسطه رشته تجربي انتخاب شدند تا تأثير رشته بر                     ونه از دانش   گروه نم 

 .  خودتنظيمي كنترل شود
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 ابزار پژوهش

 اين مقياس براي سنجش عملكرد خانواده بر اساس الگوي            :مقياس سنجش كاركرد خانواده   

دويين و بيشاب    توسط اپشتاين، بال    1983اين ابزار در سال      .  تدوين شده است  )  1978(مستر  مك

هاي سازماني و ساختاري خانواده تهيه شده        ماده، با هدف توصيف ويژگي     53طراحي شده كه داراي     

حل :  اين عوامل عبارتند از   .  كند عامل ارزيابي مي    7اين مقياس، كاركرد خانواده را در قالب          .  است

اپشتاين، (و كاركرد كلي    ها، پاسخدهي عاطفي، درگيري عاطفي، كنترل رفتار        مسئله، ارتباطات، نقش  

 ). 1983بالدوين و بيشاب، 

ضرايب آلفاي كرونباخ مربوط به ابعاد مقياس سنجش كاركرد         )  1983(اپشتاين، بالدوين و بيشاب     

 اي گويه 53 در اين مطالعه مقياس       .اند گزارش كرده  92/0 و كاركرد كلي     72/0ها  خانواده را بين نقش   

بود و بيانگر     90/0 برابر با    KMOمقدار ضريب   .  عامل قرار گرفت  گيري خانواده مورد تحليل      اندازه

چنين، مقدار آزمون كرويت بارتلت برابر      هم.  كفايت محتواي مقياس به منظور انجام تحليل عامل بود         

ترين ساختار براي اين مقياس      عاملي مناسب  5ساختار  .  معنادار بود   0001/0و در سطح      08/5324با  

عامل دوم،  .   عبارت عنوان پاسخدهي عاطفي را به خود گرفت         7اول، شامل   عامل  .  تشخيص داده شد  

 عبارت با عنوان درگيري عاطفي،      4 عبارت بود با عنوان كاركرد هيجاني، عامل سوم، شامل            7داراي  

 گذاري عبارت با عنوان ميزان تعهد نام      3ها و عامل پنجم، شامل       عبارت و عنوان نقش    4عامل چهارم، با    

حاضر به منظور بررسي پايايي مقياس سنجش كاركرد خانواده از روش آلفاي                  طالعهدر م .  شدند

 و براي ابعاد مقياس     83/0ضريب آلفاي كرونباخ مربوط به كل مقياس برابر با           .  كرونباخ استفاده شد  

 . محاسبه شده است70/0كاركرد هيجاني  و 43/0  ميزان تعهدبين

 در سال   24 بوفارد، بوريسورت، وزيو و الروچه        اين پرسشنامه توسط    :پرسشنامه خودتنظيمي 

 19در  )  1990؛ پنتريچ و ديگروت،     1988آيمز و آرچر،    (هاي مختلف   گيري از مقياس  ، با بهره  1995

 را  25 گويه بعد راهبردهاي فراشناخت     7عامل اول متشكل از      .  پرسش و سه عامل تنظيم شده است       

داد و عامل  ردهاي شناخت را مورد ارزيابي قرار مي       گويه، بعد راهب   9دهد، عامل دوم شامل     تشكيل مي 

مورد )  1384(اين پرسشنامه توسط جوكار     .  داد گويه بود و بعد انگيزش را تشكيل مي         3سوم شامل   

 سوال در بعد     6.   مورد مناسب تشخيص داده شد        13 پرسش،    19تحليل عامل قرار گرفت، از         

 . گيزش قرار گرفت گويه در بعد ان3 تا در بعد شناخت و 4فراشناخت، 

پايابي به روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد، كه براي عوامل               )  1384(در پژوهش جوكار      

آلفاي كرونباخ  .   گزارش شده است    50/0،  55/0،  71/0فراشناخت، شناخت و انگيزش به ترتيب          

ده كه   بو 68/0،  78/0،  72/0براي اين عوامل به ترتيب       )  1995(پرسشنامه اصلي بوفارد و همكاران       

در پژوهش حاضر، از    .  ها گزارش شده است   جايي و كاهش پرسش   كاهش مشاهده شده به خاطر جابه     

پايايي پرسشنامه خودتنظيمي از روش     .  استفاده شد )  1384(پرسشنامه خودتنظيمي ترجمه جوكار     
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 75/0ضريب آلفاي كرونباخ مربوط به كل مقياس برابر با             .  آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت      

كار  براي تعيين روايي مقياس سنجش كاركرد خانواده، روش آماري تحليل عوامل به                .محاسبه شد 

بود و بيانگر كفايت نمونه محتواي مقياس به منظور            81/0 برابر با    KMOمقدار ضريب   .  گرفته شد 

 . دمعنادار بو 0001/0چنين، مقدار آزمون كرويت بارتلت در سطح هم. باشدانجام تحليل عامل مي

 

 هايافته

به منظور فراهم كردن مقدمات اوليه براي مطالعه دقيق به          هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش     يافته

. باشدها مي جدول شماره يك نشانگر اين شاخص      .   است محاسبه ميانگين و انحراف معيار پرداخته      

و ضرايبي  )  *(ا  باشند، ب معنادار مي   >05/0pطور كه در جدول پيداست ضرايبي كه در سطح            همان

 .نمايش داده شده است) **( معنادار هستند با >01/0pكه با 

 
 

 

 هاماتريس همبستگي خودتنظيمي و كاركرد خانواده و ابعاد آن: 1جدول 
10 . 

كلي  نمره

 خودتنظيمي

9 .

 انگيزش

8 .

 شناخت

7 .

 فراشناخت

6.  

نمره كلي 

 ده�خانو كاركرد

5. 

تعه ميزان

 د

 

4 . 

 هانقش

3 .

درگيري 

 عاطفي

2 .

كاركرد 

 هيجاني

1 .

پاسخدهي 

 عاطفي

 
 متغير

 ميانگين 12/58 76/5 57/7 28/11 89/16 17 41/42 67/9 07/14 54/18

94/4 29/3 87/2 53/8 78/3 94/3 13/2 40/2 60/1 75/9 
انحراف 

 معيار

        1 47/0** 2 

       1 28/0** 36/0** 3 

      1 33/0** 44/0** 44/0** 4 

     1 16/0** 26/0** 29/0** 19/0** 5 

    1 44/0** 68/0** 58/0** 80/0** 80/0** 6 

   1 31/0-** 19/0-** 26./-** 23/0-** 20./-** 28/0-** 7 

  1 44/0** 14/0-** 12/0-** 22/0** 06/0- 08/0- 14/0-** 8 

 1 16/0** 38/0** 32/0-** 16/0-** 25/0-** 09/0- 38/0-** 22/0-** 9 

1 63/0** 70/0** 88/0** 33/0-** 22/0-** 33/0-** 19/0-** 27/0-** 28/0-** 10 

 

 نتايج تحليل رگرسيون چندگانه

بيني ابعاد خودتنظيمي، از     به منظور بررسي قدرت هر يك از ابعاد كاركرد خانواده براي پيش               

نتايج حاصل به تفكيك ابعاد خودتنظيمي و       .  تحليل رگرسيون چندگانه به شيوه همزمان استفاده شد       

 .  شده استچنين جنسيت نمونه مورد بررسي، در جداول مربوطه نشان دادههم

بيني بعد فراشناخت، شناخت و انگيزش در خودتنظيمي، بر          نتايج تحليل رگرسيون، جهت پيش    

 .اساس ابعاد كاركرد خانواده در جدول شماره دو ارائه شده است

 

 /��� /ارتباط ابعاد كاركرد خانواده و خودتنظيمي فرزندان                               

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.sid.ir


312 

 
 

 

 

������ ������������ / ���� !� / �"�#$%&/ '���� &%(&/

 بيني بعد فراشناخت خودتنظيمي نتايج تحليل رگرسيون، جهت پيش:2جدول 

  بر اساس ابعاد كاركرد خانواده

P< df F R2 R P T Βeta B متغيرمالك بينمتغيرهاي پيش 

 پاسخدهي عاطفي -24/0 -19/0 -77/2 006/0

 كاركرد هيجاني -01/0 -01/0 -16/0 874/0

 درگيري عاطفي -19/0 -08/0 -36/1 175/0

 هانقش -17/0 -08/0 -23/1 220/0

001/0 298،5 84/6 

11/0 32/0 

 ميزان تعهد -33/0 -33/0 -78/1 077/0

 
 

 فراشناخت

    پاسخدهي عاطفي -07/0 -09/0 -26/1 209/0

 كاركرد هيجاني 07/0 08/0 19/1 234/0

 درگيري عاطفي 09/0 06/0 96/0 339/0 36/3 307،5 006/0

    هانقش -27/0 -19/0 -92/2 004/0

05/0 23/0 

 ميزان تعهد -22/0 -11/0 -79/1 075/0

 
 

 شناخت

    پاسخدهي عاطفي -05/0 -07/0 -06/1 29/0

 كاركرد هيجاني -22/0 -29/0 -49/4 0001/0

 درگيري عاطفي 01/0 01/0 16/0 887/0 18/8 308،5 001/0

    هانقش -03/0 -02/0 -34/0 737/0

13/0 36/0 

 ميزان تعهد -08/0 -04/0 -76/0 446/0

 
 

 انگيزش

 
بيني ابعاد فراشناخت، شناخت و انگيزش خودتنظيمي در           تايج تحليل رگرسيون، جهت پيش     ن

 . دختران، بر اساس ابعاد كاركرد خانواده در جدول شماره سه ارائه شده است

 
 

 بيني بعد فراشناخت خودتنظيمي در دختراننتايج تحليل رگرسيون جهت پيش: 3 جدول

P< df F R2 R P T Βeta B متغيرهاي 

 بين پيش

 متغير

 مالك

 پاسخدهي عاطفي -26/0 -21/0 -11/2 036/0

 كاركرد هيجاني -05/0 -04/0 -40/0 688/0

 درگيري عاطفي -13/0 -06/0 -64/0 517/0

 هانقش -16/0 -07/0 -81/0 414/0

 

002/0 

 

 

160 ،5 

 

 

81/3 

 11/0 33/0 

 ميزان تعهد -20/0 -06/0 -76/0 444/0

 
 

 فراشناخت

 پاسخدهي عاطفي -11/0 -13/0 -22/1 223/0   

 كاركرد هيجاني 10/0 12/0 24/1 215/0   

 درگيري عاطفي 08/0 05/0 53/0 599/0 86/0 5، 162 50/0

 هانقش -72/0 -08/0 -85/0 395/0   

   

03/0 16/0 

 ميزان تعهد -17/0 -08/0 -95/0 342/0

 
 

 شناخت

 پاسخدهي عاطفي -04/0 -06/0 -61/0 539/0   

 كاركرد هيجاني -29/0 -40/0 -60/4 0001/0   

 درگيري عاطفي 09/0 06/0 76/0 450/0 14/9 5، 163 001/0

 هانقش -16/0 -12/0 -41/1 161/0   

   

22/0 47/0 

 ميزان تعهد 07/0 04/0 45/0 652/0

 
 
 

 انگيزش
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بيني ابعاد فراشناخت، شناخت و انگيزش خودتنظيمي در پسران، بر اساس ابعاد              به منظور پيش  

 .كاركرد خانواده، نتايج تحليل رگرسيون در جدول شماره چهار آورده شده است

 
 

 بيني بعد فراشناخت خودتنظيمي در پسراننتايج تحليل رگرسيون، جهت پيش: 4 جدول

P< df F R2 R P T Βeta B متغير نبيمتغيرهاي پيش 

 مالك

 پاسخدهي عاطفي -22/0 -16/0 -71/1 090/0

 كاركرد هيجاني 04/0 03/0 29/0 769/0

 درگيري عاطفي -26/0 -12/0 -29/1 200/0

 هانقش -19/0 -09/0 -94/0 351/0

 

02/0 

 

 

137 ،5 

 

 

85/2 

 10/0 31/0 

 تعهدميزان  -46/0 -15/0 -71/1 090/0

 
 

 فراشناخت

 پاسخدهي عاطفي -06/0 -06/0 -70/0 484/0

 كاركرد هيجاني 04/0 05/0 46/0 650/0

 درگيري عاطفي 09/0 06/0 68/0 495/0

 هانقش -31/0 -22/0 -31/2 022/0

 
 

 

09/0 

 
 

 

144 ،5 

 
 

 

96/1 07/0 26/0 

 ميزان تعهد -25/0 -13/0 -47/1 142/0

 
 
 

 شناخت

 پاسخدهي عاطفي -03/0 -04/0 -46/0 650/0

 كاركرد هيجاني -14/0 -18/0 -83/1 070/0

 درگيري عاطفي -08/0 -06/0 -65/0 516/0

 هانقش 06/0 05/0 48/0 628/0

 

 

 

08/0 

 

 

 

144 ،5 

 

 

 

05/2 07/0 26/0 

 ميزان تعهد -21/0 -12/0 -37/1 172/0

 
 
 

 انگيزش

 

 بحث 

هاي مختلف حاكي از تأثير معنادار سبك فرزندپروري بر ابعاد مختلف              تايج حاصل از پژوهش    ن

نشانگر )  زير چاپ (طور كه پيشتر اشاره شد فراتحليل كاريمن، توژل، آكن و ديكوويچ            همان.  خود دارد 

ترل به عقيده اين محققان هرچه كن     .  گيري خودتنظيمي در فرزندان دارد    تأثير كيفيت كنترل بر شكل    

نامناسب باشد و مبتني بر كنترل رفتاري محض و بدون انعطاف باشد، خودتنظيمي فرزندان دچار                   

تر و با انعطاف باشد، خودتنظيمي در فرزندان شكل             گردد و هرچه اين كنترل مناسب       آسيب مي 

ه  نيز در مطالعه خود پيرامون رابط     )  2009(نژاد  وحيدي، مصطفوي و مرتضي   .  گيردبهتري به خود مي   

فرزندپروري ساختمند  .  خودتنظيمي و سبك فرزندپروري در گروه دانشجويان به اين نتيجه رسيدند            

در )  2008  (26در همين راستا اردن و يوريداي       .  تأثير مثبت معنادار بر خودتنظيمي فرزندان دارد        

رهاي گيري باو مطالعه خود نشان دادند كه سبك فرزندپروري مقتدر تأثير مثبت معناداري بر شكل               

درآمد نتايج حاصل از اين مطالعه را تصريح        اين پيش .  تر دارد انگيزشي مناسب و خودتنظيمي مناسب    

 .نمايدمي

بيني ابعاد خودتنظيمي نوجوانان بر اساس       گونه كه اشاره شد هدف از اين پژوهش پيش           همان

دختران و پسران   بيني به تفكيك جنسيت در        چنين اين پيش  هم.  ها بود ابعاد كاركرد خانواده آن    
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توان به اين نتيجه رسيد كه بين سالمت كاركرد            هاي اين تحقيق مي    مبناي يافته   بر .بررسي شد 

بيني بعد فراشناخت    براي پيش  .خانواده و خودتنظيمي فرزندان ارتباط مثبت معناداري وجود دارد          

ناداري برخوردار  كنندگي مع بينيخودتنظيمي، پاسخدهي عاطفي در كاركرد خانواده از قدرت پيش          

عاطفي كارآمد در خانواده فرصت       توان گفت، پاسخدهي  در توجيه احتمالي اين يافته مي      .  باشدمي

دهد و نقد مكرر نظرات و شيوه بيان        ابراز وجود و بيان احساسات و نظرات شخصي را به فرزندان مي            

-مي.  شودشناخت فرزندان مي  گيرد، باعث رشد فرا   كه راهبردهاي فرد مورد سؤال قرار مي      ها و اين  آن

در بسياري از موارد     .  كننده آزمودن روش فكر كردن است        توان گفت، پاسخدهي عاطفي فراهم      

هاي مطالعه صحيح و نحوه استفاده از راهبردهاي شناختي از اعضاي خانواده              فرزندان در مورد شيوه   

ت بازخوردهاي مناسب   پرسند كه در صورت وجود جو عاطفي پاسخگو، احتمال درياف            سؤاالتي مي 

هاي اعضا توسط نوجوان بيشتر     چنين در چنين فضايي، احتمال پذيرش راهنمايي      هم.  باشدبيشتر مي 

خانواده و جو عاطفي حاكم بر آن، با دادن مجال و فرصت براي تنظيم و استفاده از                       .  خواهد بود 

ن دارد كه همه چيز براي فرد        چراكه خودتنظيمي و تنظيم راهبردها نياز به اي        .  راهبردها رابطه دارد  

فراشناخت .  توسط اطرافيان تعيين نشود و به فرد فرصتي براي به كار بردن عقايد شخصي داده شود                

دهنده رابطه بين ابعاد فراشناخت و       ؛ تحقيقات نشان  )1386اميني،  (روان در ارتباط است       با سالمت 

توان به اضطراب   ي است كه از آن جمله مي       انواع متفاوتي از اختالالت رواني به ويژه اختالالت عاطف         

ميزان كارآيي پاسخدهي عاطفي خانواده با      ).  1386؛ به نقل از اميني،      2004ولز،(امتحان اشاره كرد    

 .ها در ارتباط استها، اضطراب امتحان و چگونگي حل آنبروز نگراني

 احتمالي اين يافته    در توجيه .  بيني است ها قابل پيش  بعد شناخت خودتنظيمي، توسط بعد نقش     

ارتباطات بين اعضا و     .  گيردهاي رشد شناختي كودك در خانواده شكل مي         توان گفت كه، پايه    مي

هاي كار بردن راهنمايي  به.  ميزان تعامل با فرزندان رشد شناختي آنان را تحت تأثير قرار خواهد داد              

تواند موجبات استفاده بهتر از     يانگيز، م هاي چالش متناسب با سطح رشد شناختي فرزند، در موقعيت       

عالوه بر اين فرد حل مسئله را از بين مراودات و               .  راهبردهاي شناختي را براي آنان فراهم كند         

. تواند اين توانايي را به مسائل آموزشي خود نيز تعميم دهد               آموزد و مي   ارتباطات خانوادگي مي   

 هايري در مسائل را به نسبت سن اعضا به آن          گتعامالت با رويكرد دموكراتيك اجازه دخالت در تصميم        

انگيز و سعي در حل مسائل، عالوه بر كمك به رشد           هاي چالش دهد و قرار گرفتن در اين موقعيت      مي

عدم وجود  .  آموزد كه در هر موقعيت راهبرد مناسب را انتخاب و اجرا كند              شناختي فرد، به او مي     

تواند با اختالل در بسياري از عملكردهاي ذهني مانند         ميارتباطات مناسب و الگوهاي تعاملي كارآمد،       

فعالي با  جا كه وجود اختالل كمبود توجه و بيش        يادگيري و پردازش اطالعات در ارتباط باشد؛ تا آن         

ها مشكالت بيشتري در روابطشان دارند؛       كارآيي كمتر در كاركرد خانواده ارتباط دارد و اين خانواده           
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پذيري نيز  تر است، توانايي حل مسئله و مسئوليت      ط بين والدين و فرزندان ضعيف     كه رواب عالوه بر اين  

 .در اين گروه كمتر است

. كندبيني مي كاركرد هيجاني خانواده، بعد انگيزش خودتنظيمي را با ضريب معناداري پيش               

گرانه از  هاي فرزندپروري والدين و ميزان برقراري ارتباط حمايت         دريافت كه شيوه  )  2007(هوانگ  

 تواندر توجيه احتمالي اين يافته مي     .  فرزندان، با ايجاد انگيزه به يادگيري در آنان رابطه معناداري دارد           

وجود آمدن احساس   تواند موجب به   عملكرد ناكارآمد خانواده در بعد هيجاني مي         چنين گفت كه،  

ندان و وجود احساسات     عدم توجه به نيازهاي عاطفي و اجتماعي فرز          .  اضطراب در فرزندان شود    

وجود آورد و اين به      ها به تواند موجبات بروز آشفتگي و اضطراب را در آن          ناخوشايند در خانواده مي   

ارزيابي فرد از عملكرد تحصيلي در       .  ها خواهد داشت  نوبه خود تأثيرات منفي در ميزان انگيزش آن         

 شكست فرزندان در ميزان انگيزش      هاي والدين نسبت به موفقيت يا     گيرد و واكنش  خانواده شكل مي  

نفس با انگيزه پيشرفت رابطه مثبت دارد، جو هيجاني         جايي كه عزت  از آن .  ها تأثيرگذار خواهد بود   آن

رفتار .  تواند ميزان انگيزه فرزندان را تحت تأثير قرار دهد         نفس مي كارآمد در خانواده با تأثير بر عزت       

 باال برده و اين به نوبه خود موجب احساس خودكارآمدي             نفس را در فرزندان   والدين دموكرات عزت  

 . شودتر و انگيزه باالتر براي رسيدن به اهداف ميقوي

اساس ابعاد كاركرد خانواده به تفكيك جنسيت نمونه مورد           بيني ابعاد خودتنظيمي بر   نتايج پيش 

عد فراشناخت  بررسي، حاكي از آن است كه بعد پاسخدهي عاطفي در كاركرد خانواده براي ب                      

خودتنظيمي در دختران و بعد كاركرد هيجاني خانواده براي بعد انگيزش خودتنظيمي در مورد آنان،                

ها در كاركرد خانواده    در مورد پسران بعد نقش    .  كنندگي معناداري برخوردار است   بينياز قدرت پيش  

در .  ي برخوردار است  كنندگي معنادار بينيتنظيمي در آنان، از قدرت پيش       براي بعد شناخت خود    

جايي كه دختران به ارزشيابي بيروني بيشتر       توان چنين گفت كه از آن     توجيه احتمالي اين يافته مي    

، گيرندچنين از لحاظ عاطفي بيشتر تحت تأثير جو حاكم بر خانواده قرار مي             دهند، هم از پسران بها مي   

بيني انگيزش خودتنظيمي آنان را پيش    ابعاد پاسخدهي عاطفي و كاركرد هيجاني ابعاد فراشناخت و           

وجود آمدن ارتباطات   هها در خانواده كه باعث ب     اي و تعريف روشني از نقش     الگوهاي مراوده .  كننديم

پسران بيشتر از   .  كندبيني مي شود، بعد شناخت خودتنظيمي پسران را پيش        منطقي بين اعضا مي    

 .گيرنديدختران تحت تأثير مراودات منطقي خانوادگي قرار م
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