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و راهبردهـاي  باورهـاي انگیزشـی  ،هدف تحقیق حاضر بررسی رابطـه بـین ادراکـات محیطـی خـانوادگی            

پایـه  بـین دانـش آمـوزان    ، از یآزمودن685بدین منظور نمونه اي به حجم       . آموزان است خودتنظیمی دانش 

پرسـشنامه  . گیري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدندنمونهتهران با روش شهر بیرستانهاي نظري سوم د 

، )1998(اهداف پیـشرفت میـدگلی و همکـاران   ،  )1997(دساي و ریان   گرونلیک، ادراکات محیطی خانوادگی  

ـ )1990(پینتـریچ و دي گـروت       یادگیري خودتنظیمی و خودکارآمدي توسـط آزمودنیهـا    روش گروهـی    هب

نـشان داد کـه   اجراي همبستگی پیرسون   نتایج  . اعتبار و روایی پرسشنامه هاي مذکور احراز شد       . شدتکمیل

، باورهاي انگیزشـی )مادرو حمایت خودمختاري پدر وپذیرش( تمام مولفه هاي ادراکات  محیطی خانوادگی  

و یــــادگیري ) ردي اجتنـــابی و خودکارآمـــدي  عملکـــ ،اهـــداف تبحـــري، عملکـــردي رویکــــردي   (

هــم همبــستگی دارنــدبــه دو بــا، دو)راهبردهــاي شــناختی، فراشــناختی و مــدیریت منــابع(خــودتنظیمی

)01/0p<( .رابطه ادراکات محیطی خـانوادگی و راهبردهـاي      براي آزمون اجراي الگوي معادالت ساختاري     با

ی خـوب بـرازش   پیـشنهادي از  الگوي  که  مشخص شد   زشی  خودتنظیمی از طریق متغیر میانجی باورهاي انگی      

و یادگیري خودتنظیمی به خوبی از طریق باورهاي انگیزشی و ادراکات محیطی پیش بینـی  و برخوردار است 

تمام ضرایب مسیر الگوي پیـشنهادي نیـز معنـادار         .)=048/0RSMEAو   =97/0GFI(شده است نبیین  

.)>01/0p(بود 

.خودکارآمديو پیشرفتهداف اراهبردهاي خودتنظیمی،محیطی خانوادگی،دراکات ا:واژگان کلیدي
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مقدمه
. است1یادگیري خودتنظیمییکی از مفاهیم مطرح در روانشناسی تربیتی و شناختی معاصر

سازگاري و موفقیت در . داردو آموزش خودتنظیمی پیامدهاي ارزشمندي در فرایند یادگیري

را در خود توسعه مشابهیدانش آموزان خودتنظیمی یا فرایندهايمدرسه مستلزم این است که

آنها را به در نتیجه و شودشناختها، عواطف یا رفتارهاي آنها قویتگسترش و تباعث دهند که 

).1997، 3و زیمرمن2شانک(رساندبشانفاهدا

اساس یکی از رب. یادگیري خود تنظیمی اختالف نظرهاي زیادي وجود دارددر تعریف و تبیین

یا وتنظیم فرایندهاي شناختی شامل راهبردهاي یادگیري خود تنظیمیرایج ترین تعاریف، 

گیرند یادگیري شان به کار میفرایند مهاربراي یادگیرندگانراهبردهاي مدیریتی است که 

راهبردهاي : به اعتقاد او مهم ترین راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی عبارتند از). 1999، 4پینتریچ(

نیز معتقد است ) 1999(7لموس. و راهبردهاي مدیریت منابع6، راهبردهاي فراشناختی5شناختی

شرایط و تغییرات محیط بیرونی و متناسب با،خود تنظیمی یعنی ظرفیت فرد براي تعدیل رفتار

هایش اماندهی رفتار در سفرد تواناییشامل همچنین او توضیح می دهد که خود تنظیمی . درونی

اساس درمجموع بر. ستافرایندهاي گوناگون یادگیري 9خود مدیریتیو8اهدافرسیدن بهجهت 

ریف مختلف می توان گفت یادگیري خودتنظیمی شامل راهبردهایی از قبیل انظریه ها و تع

با استفاده از امکانات و راهبردهاي شناختی، فراشناختی و مدیریت منابع است که از آن طریق افراد 

مدیریت و نظارت بر جریان یادگیري شان می پردازندهدف گزینی، برنامه ریزي، به منابع موجود 

.)1386کارشکی، (

1- self-regulating learning
2- Schunk,  D.H.
3 - Zimmerman, B.J
4 - Pintrich.P.R
5- cognitive strategies
6-  metacognitive

 Lemos -7

8- purposes , goals
9- self-managing
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شانک و .یکی از مسائل مطرح در بررسی خودتنظیمی، کنکاش در ریشه ها و مبانی آن است

نظریه هاي . نده ا، بیش از هر چیز بر مبانی اجتماعی خودتنظیمی تاکید داشت)1997(زیمرمن 

، نظریه )1997شانک و زیمرمن، یا و 1997، 1986باندورا، نظریه مانند (شناختی اجتماعی

)1991ریان،ودساي،گرونلیک(و نظریه خودتعیین گري ) 1978(فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی 

و بر نقش فرهنگ، اجتماع، الگوها، بازخورد،مفاهیم مشابهو ضمن پرداختن به خودتنظیمی 

نظریه به طور خاص،. نمایی اجتماعی و ادراکات محیطی در خودتنظیمی تاکید می کنندراه

در ایجاد و تقویت نقش مهمی است محیطها، روابط و شرایط اجتماعی دعیمخودتعیین گري 

شرایط و مناسبات حاکم بر بعضی ). 1381و1998ریو، (نددارخودمختاري و خودتنظیمی 

در چنین .دمی شودرونی، ادراك انتخاب و اراده مهاراحساسباعث ایجاد هاي اجتماعیمحیط

شرایطی انتخاب هدف، برنامه ریزي، نظارت، خودارزیابی و مدیریت منابع که جلوه هاي 

پژوهشهاي مختلفی در . یابدافزایش میهاند یا احتمال بروز آننتنظیمی هستند، بروز می کدخو

بررسی مهمترین عوامل . ودتنظیمی صورت گرفته استموثر بر یادگیري خیا مورد عوامل مرتبط و 

، پینتریچ و دي 1999پینتریچ، (1باورهاي خودکارآمدي: عبارتند ازدر پژوهشهاي قبلی شده

، پینتریچ، 2002اکلز و ویگفلد، (2، باورهاي ارزش تکلیف)1991، پینتریچ و گارسیا، 1990گروت، 

بازخورد و راهنمایی ،الگوهامانندي اجتماعی، فرایندها)2004در پینتریچ، (3، بافت)1999

، در ونگ، 1994کرنو و زیمرمن، (، اراده)1997، شانک و زیمرمن، 1986باندورا، (اجتماعی 

، نیکولز، 1986، دوك، 1992ایمز، (4و یا جهت گیري هاي هدفی، اهـــداف پیشرفت)2001

، 1992ایمز، (ت محیطی مدرسه اي، ادراکا)1999، پینتریچ، 1990پینتریچ و دي گروت، 1984

، 1976دچارمرز، (و ادراکات محیطی خانوادگی) 2001، چرچ و الیوت، 1997، همکارانومیدگلی

ات گذشته کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و آنچه در تحقیق). 1981دساي و نزلک و شینمان، 

1- self-efficacy
2 - task value
3 - context
4 - achievement goal or goal orientations
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ن بر باورهاي انگیزشی و آن است نقش ادراکات محیطی خانوادگی و پیامدهاي آتاکید ما بر

است که اثر تعیین کننده اي در اجتماعی و محیطی،خانواده متغیر فرهنگی.خودتنظیمی است

نیز مهم و اساسی هاادراکات کودکان از این فرایندها و تعامل. اکثر فرایندهاي روانی تربیتی دارد

.رددراین حوزه، بررسی و تحقیق بیشتري صورت گیاست شایسته لذا. است

ادراکـات کودکـان بـر    ، بـه باورهـا و  خـانواده محـیط   ناشی از   یک دسته مهم فرایندها و تعاملهاي       

،نظریـه خـودتعیین گـري     (اسـت نـسبت بـه آنه    رفتارهـاي والـدین     گردد که تحت تاثیر باورها و     می

باورهـا و ادراکـات خـانوادگی کودکـان     . )1996، شـانک و پـاجیرز،     1997گرونلیک، دساي و ریـان،      

مورد بررسی  ) 1989(سه مولفه ادراکات محیطی خانوادگی که توسط گرونلیک و همکاران           . متعددند

در پژوهشی دیگـر ادراکـات      . 3و درگیري  2، ساختار 1حمایت خود پیروي  : قرار گرفته است، عبارتند از    

پـدر و  ) پـذیرش (4محیطی خانوادگی شامل سه مولفه حمایت از خودمختـاري، درگیـري و پـذیرش        

اسـتقالل کودکـان در   حمایـت والـدین از خودمختـاري و   ). 1997گرونلیک و همکاران ،  (ر است   ماد

پیامـدهاي مثبـت و  منجر به ادراکات خودمختاري می شـود و        ،گفتگوها، تعاملها و اقدامات مشترك    

شدید اولیا، منجر به کاهش خودمختـاري و   مهارطرف دیگر   از. سازگارانه اي براي آنها خواهد داشت     

ادراکات محیطی خانوادگی از ایـن جهـت کـه نقـش مهمـی در         . شدبیرونی خواهد  مهارجاد تصور   ای

گرولنیگ، (منابع انگیزشی مهمی هستند   ،  دارند خود پیروي نسبی  ، کفایت ادراك شده و    مهارادراك  

دارنـد، از نظـر      تـسلط پیامـدهاي مدرسـه اي      بـر   دانش آموزانی که می دانند      . )1991ریان و دساي،  

، از راهبردهاي یادگیري بیشتري استفاده می کنند       ن در فعالیتهاي مدرسه اي درگیرتر هستند      معلما

، بـه  1990اسـکینر، (پایین دارنـد  مهارو پیشرفت تحصیلی و نمرات باالتري نسبت به افراد با ادراك    

). 2001نقل از هیل،

1- autonomy support
 structure-2

involvement-3

4- warmth
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باورهـاي  ن رابطـه دارد،   قـرار مـی دهـد یـا بـا آ          را تحت تاثیر   که خودتنظیمی  يدیگرمهم  عامل  

هـدفی،  هـاي  گیريجهت. است) و خودکارآمدي یا اهداف پیشرفت   جهت گیریهاي هدفی  (انگیزشی  

ریـان و پینتـریچ   (هدف و معنایی است که شخص بـراي رفتـار پیـشرفت خـود در نظـر مـی گیـرد                 

تبحـري، عملکـردي رویکـردي و عملکـردي اجتنـابی       :جهت گیري هاي هـدفی متنوعنـد      ). 1997(

در تکلیف، مهارت یـا محتـوا تـالش         افراد با اهداف تبحري براي تبحر       . )1997میدگلی و همکاران،    (

می کنند و افراد با جهت گیري عملکردي براي دستیابی به نمرات خوب یا خرسـند کـردن دیگـران             

بـه  ویژگی رویکردي یا اجتنابی جهت گیري ها نیز     ). 1999پینتریچ،(تالش می کنند  )معلم یا اولیا  (

مولفـه  .رسیدن بـه هـدف اشـاره دارد        برايتمایل شخص جهت دور شدن یا نزدیک شدن به تکلیف           

از شـخص و یا ارزیـابی هـاي       هاباورشامل  خودکارآمدي  . رهاي انگیزشی خودکارآمدي است   ودیگر با 

داراي دو مولفـه اساسـی      است و یا موقعیتهاي خاص    تکالیف   انجامدر  شاثربخش بودن یا مفید بودن    

معتقد است که می تواند تکالیف شناختی و تحـصیلی مـورد             خودکارآمد ردف. 2ارزشو 1انتظار: است

هـم اهـداف   . )1986، بانـدورا (از طرف دیگر انجام این کار براي او ارزشمند است   نظر را انجام دهد و    

نکه یا ای هم باورهاي خودکارآمدي در خودتنظیمی اثر گذارهستند و         عملکردي رویکردي و    تبحري و   

اما رابطه اهداف عملکردي اجتنـابی بـا یـادگیري خـودتنظیمی             .)1999پینتریچ،  (با آن رابطه دارند   

.)1999پینتریچ، (منفی و یا ضعیف گزارش شده است 

کودکان دارند و این ادراکات      ادراکات محیطی آنها نقش مهمی در   تجربیات فرزند پروري    والدین و   

، فرصـت   والدین پذیرش. دندارتنظیمی کودکان   خودهاي انگیزشی و  باوربه نوبه خود نقش مهمی در     

توسـط آنهـا   تنوع تکالیف، تجربه هاي تبحري، درگیري والـدین و حمایـت از خودمختـاري             ،  انتخاب

والدین می توانند  ).1996شانک و پاجیرز،    (نقش مهم و تعیین کننده در خودکارآمدي کودکان دارد          

مهـارت در  مـساله،  حـل  کودك بـه  مندي  هم کنند که باعث عالقه      را فرا غیر رسمی   محیط آموزشی   

اسـترایت و همکـاران      ).2001اسـترایت، ، در   1990روگـوف،   (شـود   دي  منـ هدف و ، نظارت ارزشیابی

1- expectancy
2- value
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در پـیش بینـی     نقـش مهمـی     آموزش هاي والدین،    نیز به این نتیجه رسیدند که تعاملها و         ) 2001(

هاي فراشناختی و راهبردي والدین و الگویابی آنهـا بـه           آموزش  . داردیادگیري خودتنظیمی کودکان    

. کودکان کمک می کند تا دانش فراشناختی را فرا گیرند و در نتیجه خود تنظیمـی را بهبـود دهنـد              

افزایش انگیـزش  باعث آمادگی و می تواند، تکالیف یادگیري حین انجام   جمالت حمایت آمیز والدین     

اکلـز و همکـاران،   ( رفتارهاي خود تنظیمی کودکان شـود       رش  و در نتیجه گست   ،  و پشتکار درتکالیف  

ی جهـت  مهمـ  عالوه بر این حمایت والدین، ابـزار      ). 1989، زیمرمن،   1997، ریان و پینتریج،     2002

، بـه نقـل از اسـترایت،    1993، 2و برنـشتاین 1گینزبرگ(شخصی است    مهارتحول احساس کفایت و     

پـونز و   -، مـارتینز  3فلدمن(رفتارهاي خود تنظیمی رابطه دارد       ، که این به نوبه خود، با کاربرد       )2001

در مجموع حمایت از خودمختاري      ).1988پونز،   -مارتینززیمرمن و    و1995در منبع قبلی،    ،  4شاه ام 

والــدین کــه ادراکــات محیطــی را مــی ســازند در توســعه و تقویــت پــذیرشکودکــان و پــذیرش و 

در هر دو زمینه یعنی رابطه و نقش ادراکات محیطـی         .ندخودتنظیمی و باورهاي انگیزشی موثر هست     

خانوادگی با خودتنظیمی و ادراکات محیطی خانوادگی بـا باورهـاي انگیزشـی مثـل خودکارآمـدي و       

، دساي و نزلک و شینمان،  1976دچارمرز ،   (جهت گیري هاي هدفی مبناي نظزي قوي وجود دارد        

، و نظریه ها و پژوهشهاي ذکرشـده        1989و ریان،   لیک  نگرو1997گرولنیک، دساي و ریان،     ،1981

مثـل خودکارآمـدي و جهـت گیـري     (از طرف دیگر در مورد نقش و رابطه باورهاي انگیزشـی    . )قبلی

پینتـریچ،  ماننـد  (مبانی نظري و پژوهشهاي زیادي وجود دارد    ،یادگیري خودتنظیمی با  )هاي هدفی 

ي دیگـر  اتدر تحقیق عالوه بر این،    ). 1991سیا،  ، پینتریچ و گار   1990، پینتریچ و دي گروت،      1999

نقـش باورهـاي   و )1378نکـویی، (رابطه بین باورهاي انگیزشی و راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی         

نکتـه مهمـی    . ه اسـت  مورد تایید قرار گرفت   )1382قدمپور و سرمد،    (انگیزشی در رفتار کمک طلبی      

و بعضی تحقیقات وجـود دارد ایـن   ) تعیین گرينظریه شناختی اجتماعی و خود(که در مبانی نظري     

1- Ginsburg,G.S.
2- Bronstein,P.
3- Feldman
4- Shah am
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باورهاي انگیزشـی   نوع  است که رابطه محیط و ادراکات محیطی و یادگیري خودتنظیمی تحت تاثیر             

نقـش میـانجی گرانـه باورهـاي انگیزشـی،      مختلفی  در تحقیقات   . به خصوص خودکارآمدي قرار دارد    

، 1996، شـانک و زیمـرمن،       1986اندورا،  ب(شده است تاکید و توصیه     ،تاییدمخصوصا خودکارآمدي،   

پـونز،  -و زیمرمن و مارتینز2001، در استرایت، 2پونز و شاه ام-، مارتینز1و یا فلدمن  1999پینتریچ،  

در افراد بـا خودکـار   خودتنظیمیمی توان گفت رابطه بین ادراکات محیطی خانوادگی و      لذا  . )1992

بر ایـن  . می تواند متفاوت باشد) گیري انگیزشی غالب فردو با توجه به نوع جهت    (آمدي باال و پایین     

و باورهـاي انگیزشـی بـا        بررسی نقش ادراکات محیطی خانوادگی در یـادگیري خـودتنظیمی         اساس  

مـا در ایـن   اصـلی هـدف  . موضـوعی ارزشـمند اسـت   تاکید بر نقش میانجیگرانه باورهـاي انگیزشـی    

و ی در رابطه بـین ادراکـات محیطـی خـانوادگی        گرانه باورهاي انگیزش  ، بررسی نقش میانجی   پژوهش

هاي ادراکات محیطـی خـانوادگی،   متغیرعالوه براین روابط دوجانبه بین . یادگیري خودتنظیمی است 

.یادگیري خودتنظیمی و باورهاي انگیزشی نیز مورد بررسی قرار می گیرد

دراکات محیطی خانوادگی و یادگیري خودتنظیمی و الگوهاي انگیزشیرابطه بین ا) 1نمودار

و حمایـت    پـذیرش (می شود که مولفه هاي ادراکـات محیطـی خـانوادگی             فرضبراین اساس، اوال،    

و ) جهت گیري هـدفی تبحـري و عملکـردي رویکـردي    (، الگوهاي انگیزشی  )خودمختاري پدر ومادر  

1- Feldman
2- Shah am

یادگیري خودتنظیمی  ادراکات محیطی خانوادگی 

مدیریت منابع

فراشناخت

شناخت

حمایت خودمختاري مادر

پذیرش مادر

درپپذیرش 

حمایت خودمختاري پدر

باورهاي انگیزشی

اهداف عملکرديخودکارآمدي اهداف تبحري
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دانش آموزان با هم رابطه     ) ، فراشناختی و مدیریت منابع    راهبردهاي شناختی (یادگیري خودتنظیمی   

الگـویی و ثانیا، با توجه به نقش مستقیم و میانجی گرانه باورهاي انگیزشی در خـودتنظیمی،                دارند  

پیشنهاد می شود که طی آن باورهاي انگیزشی میانجی رابطه بـین ادراکـات خـانوادگی و یـادگیري               

).1نمودار(خودتنظیمی است 

شناسیروش 

جامعه و نمونه )الف

در (کـه  اسـت هاي شـهر تهـران   دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان کلیه  ، شامل   آماريجامعه  

مـشغول بـه     1385-86درسـال تحـصیلی   )رشته هاي نظري ادبیات و علوم انسانی و ریاضی فیزیـک          

توجـه بـه هـدف تحقیـق،         از جامعه یاد شده بـا     . 1نفر است  36,723آنها  کل  تعداد  . نده ا بودتحصیل  

مـشاهده  تابعی اسـت از تعـداد متغیرهـاي       ،نمونهمقدار. آزمودنی انتخاب شد   685اي به حجم    نمونه

، روش انتخاب نمونه  .)براي تعمیم پذیري مناسب   (حجم جامعه و ي معادالت ساختاري  الگودر   2شده

ــین منــاطق ابتــدا. خوشــه اي چنــد مرحلــه اي اســتروش ــه، شــش منط19از ب منــاطق (قــه گان

پرورش هـر  سپس با استفاده از دفترچه راهنماي مدارس آموزش و    . ندانتخاب شد ) 2،5،6،11،16،18

30آمـوز از  دانـش 685در مجمـوع  . مدرسه انتخاب شـد   3منطقه، از بین مدارس منطقه به تصادف        

.ندپر کردبا روش گروهی پرسشنامه هاي مربوطه را ،تهرانمنطقه آموزش وپرورش 6درکالس

ابزارها) ب
ریـان،  3پرسـشنامه ادراکـات والـدین     . ابزارهاي جمع آوري داده ها شـامل سـه پرسـشنامه اسـت            

میـدگلی،  1گیري هـاي هـدف پیـشرفت دانـش آمـوزان      پرسشنامه جهت ،  )1997(گرولنیک و دسی    

1385وپرورش شهر تهران، بهمنگزارش سازمان آموش 1
2- observed variables
3- perceptions of parents scales (POPS)
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ـ راهبردهـاي پرسـشنامه  و)1998(آردان، آندرمن، آندرمن و روزر میدلتون، مایر،کاپالن، 2ادگیريی

براسـاس مقیـاس لیکـرت      هر سـه پرسـشنامه      پاسخ دهی به سواالت     . )1990(پینتریچ و دي گروت     

. ارزیـابی قـرار گرفـت   ترجمـه مـورد بررسـی و   شده، پس ازهاي یادپرسشنامه. هفت درجه اي است  

رشته هاي ریاضی، تجربی و انسانی یکی از دبیرستانهاي منطقه         پایه سوم   دانش آموز    68سپس روي   

و تحلیل عـاملی تاییـدي    )a(اساس آلفاي کرانباخ  اعتبار ابزارها بر   .اجرا شد تا اعتبار سنجی شود      5

.شدو تایید آزمون 

داراي اسـت    )1990(و دي گـروت      پینتـریچ پرسـشنامه که بخشی از    خودکار آمدي  خرده آزمون 

اعتبار بدسـت آمـده     . تگزارش شده اس  )89/0(در مرجع اصلی،   اعتبار پرسشنامه مزبور  . سوال است 9

خـرده آزمـون و  3دارايهـدفی هـاي پرسشنامه جهت گیری. بدست آمد)82/0(در اجراي نهایی نیز 

گـزارش شـده    )84/0(تـا )70/0(اعتبار خرده آزمونهاي پرسشنامه مزبور بین       . استسوال   18جمعاً

ردي رویکـردي و  و خـرده آزمونهـاي تبحـري، عملکـ     اعتبار کلی   .)1998و همکاران،    میدگلی(است

)76/0(و)84/0(،)87/0(،)87/0(بـه ترتیـب   در اجراي نهایی مزبور پرسشنامهعملکردي اجتنابی 

سوال در سه خرده آزمون شناختی، مـدیریت  30پرسشنامه یادگیري خودتنظیمی جمعا    .آمدبدست

گزارش شده  )83/0(ات)74/0(بین  مزبورخرده آزمونهاي پرسشنامه    اعتبار  . منابع و فراشناختی دارد   

بدسـت  )95/0(اعتبار کلی بدست آمده پرسشنامه یادگیري خودتنظیمی در اجراي نهایی نیـز             . است

سه خرده آزمون شناختی، مـدیریت منـابع و فراشـناختی در اجـراي نهـایی، بـه ترتیـب                 اعتبار. آمد

دتنظیمی از تحلیـل    براي آزمودن اعتبـار ابـزار یـادگیري خـو         . بدست آمد ) 90/0(و)89/0(،)86/0(

یـادگیري  حاصل از اجراي تحلیل عـاملی تاییـدي       برازش  شاخصهاي  . عاملی تاییدي نیز استفاده شد    

ــبخــودتنظیمی ــزار، اعتبارمناس ــشانرااب ــین ــدهم ،=RSMA=،97/0GFI 055/0(دن

71/767,c²=751 DF=(.شـامل مؤلفـه هـایی چـون     محیطی خـانوادگی کـه   ادراکات رسشنامه پ

مزبـور خـرده آزمونهـاي   اعتبار . سوال است21داراي است، حمایت خودمختاري و پذیرش    درگیري،

1- students achievement goal orientions
2- motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ)
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اعتبـار کلـی و خـرده       . )1997،  و ریـان   دسـی  ،گرونلیـک (گزارش شده است  )86/0(تا)72/0(بین  

) 83/0(و )84/0(،)83/0(، )64/0(،)93/0(مزبور در اجراي نهـایی بـه ترتیـب   پرسشنامهآزمونهاي 

.آمدبدست

یافته ها 

و یـادگیري    ، باورهـاي انگیزشـی    حقیق بررسی روابـط بـین ادراکـات خـانوادگی         این ت هدف ما در    

بدین منظور ابتدا روابط ساده بین مولفه هاي تشکیل دهنده آنهـا بـا اسـتفاده از                 . استخودتنظیمی  

ختاري سـا معـادالت الگـوي  نتایج حاصـل از اجـراي   شد و سپس دخواههمبستگی پیرسون گزارش   

.می شودگزارشمربوط 

. کلیه متغیرهاي مشاهده شده با هم همبستگی دارندمشاهده می شود ) 1(در جدولهمانطور که 

هاي مشاهده شده الگومتغیرمیانگین،انحراف معیار و همبستگی بین ) 1جدول

همبستگی هاشاخصها

ینهامتغیر
انگ

می

یار
مع

ف 
حرا

ان

1234567891011

24,679,271تبحري-1

1*31,379,360,44ویکردير-2

1*0,41*27,228,980,23جتنابیا-3

1*0,29*0,51*42,2211,290,49خودکارآمدي-4

1*0,66*0,22*0,42*51,3414,700,52شناخت-5

1*0,68*0,59*0,30*0,41*34,298,110,52شناخت-فرا-6

1*0,81*0,76*0,67*0,30*0,47*26,946,640,58مدیریت منابع-7

1*0,29*0,27*0,21*0,22*0,19*0,22*40,207,880,19خودمختاري مادر-8

1*0,50*0,21*0,22*0,20*0,23*0,14*0,12*39,538,490,13خودمختاري مادر-9

1*0,43*0,71*0,26*0,22*0,26*0,26*0,13*0,19*30,347,340,20مادرپذیرش-11

1*0,54*0,76*0,49*0,24*0,22*0,23*0,26*0,14*0,14*28,957,820,18پدرپذیرش-11

)01/0(معنادار در سطح *= 
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راهبردهـاي  و  ت منـابع    باالترین همبستگی مشاهده شده مربوط به رابطـه بـین راهبردهـاي مـدیری             

، راهبردهـاي مـدیریت   )76/0(راهبردهاي شـناختی وراهبردهاي مدیریت منابع  ،)81/0(فراشناختی  

، راهبردهـاي شـناختی و     )68/0(، راهبردهاي فراشـناختی و شـناختی      )67/0(منابع با خودکارآمدي  

پـدر و حمایـت   پـذیرش و ) 71/0(مادر و حمایت خودمختـاري مـادر  پذیرش،)66/0(خودکارآمدي

مشاهده شده مربوط به رابطه بین حمایت هايترین همبستگیپایین.است)76/0(خومختاري مادر

ــري   ــداف تبح ــادر و اه ــاري م ــردي   )13/0(خومخت ــداف عملک ــادر و اه ــاري م ــت خومخت ، حمای

گزارش شـد،  همانطور که .است) 13/0(مادر و اهداف عملکردي اجتنابیپذیرشو  ) 12/0(رویکردي

این بدان معناست که این متغیرها همگـی دو     ).>01/0p(معنادار است   یه همبستگی هاي موجود     کل

.به دو با هم رابطه دارند

همبـستگی وجـود دارد، قبـل از تحلیلهـاي پـیش بینـی          ،چون بین تمام متغیرهاي مشاهده شده     

اي پـیش بینـی     با اجراي تحلیـل رگرسـیون بـر        .بایستی مساله همخطی بودن چندگانه بررسی شود      

و قابــل قبـول اســت 10کمتـر از  ) VIF(خـودتنظیمی مـشخص شــد کـه شـاخص تــورم واریـانس     

و تفـسیر ضـرایب      لذا انجام تحلیل هاي پیش بینی، تحلیل هاي مـرتبط بـا پـیش بینـی                .)2جدول(

هرچند براي تفسیر شاخصهاي برازش کلی الگو نیازي بـه برقـراري ایـن       . امکان پذیر است  رگرسیون  

.)143و 141صفحات 1381ون آي و اسکاتر، (پیش فرض هم نیست

شاخص هاي همخطی چندگانه در متغیرهاي پیش بینی کننده یادگیري خودتنظیمی). 2(جدول

ــاخص هـــاي   شـ
چندگانههمخطی

خودکارآمــداجتنابیعملکرديتبحري
ي

ــت  حمایــــــــــ
خودمختاري مادر

حمایـــــــــــت 
خودمختاري پدر

ــذیرش  پـ
مادر

ــذیرش  پـ
پدر

42/1٦١/١٢۴/١٦٢/١٣١/٢۶٠/٢٣٥/٢٨١/٢تورم واریانس

٧٠/٠٦٢/٠٨١/٠٦٢/٠٤٣/٠٣٩/٠٤٣/٠٣٦/٠تحمل
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ي یـادگیر بررسـی رابطـه ادراکـات محیطـی و      یعنی ،)فرضیه اصلی (پیشنهاديآزمون الگوي   براي  

طریـق ازجمـع آوري شـده    ، داده هـاي     از متغیر میانجی باورهاي انگیزشـی     با استفاده   ظیمی  نخودت

.مشاهده می شود) 2(نتایج بدست آمده در نمودار .شدتحلیل الگوي معادالت ساختاري

 )**57/13(89/0)**s(87/0

)34/22(73/0

 )**74/14(49/0 )**31/2(10/0

 )**s(79/0)7 (39/0) **12/9 (81/0** )20/21(83/0

 )**31/2(10/0

 )**89/10(66/0 )**s(69/0 )**13/10(55/0

٩٧/٠ GFI=،048/0 RSMEA=،96/61c²=،27 DF=

، میانجی خودکارآمديمتغیریادگیري خودتظیمی از طریق آزمون الگوي رابطه بین ادراکات محیطی و) 2نمودار

)مقیاس=Sو ) 01/0( معنادار در سطح **-مقادیر داخل پرانتز-آنهاtایب مسیر و شاخص معناداريضر(

معادالت الگويدر همانطورکه مشاهده می شود، شاخصهاي کلی آزمون نیکویی برازش 

،=RSMEA=،029/0 RMR 048/0(استالگوي پیشنهاديساختاري حاکی از برازش کلی 

96/61 , DF=27,c²=97/0 GFI=،96/0 AGFI=29/2وc²/DF=.( بنابراین داده هاي ما

ي ساختار کلی روابط مورد آزمون از طریق داده هاورا تایید کرده اندپیشنهاديکلی الگوبه خوبی 

.بدست آمده تایید شد

یادگیري خودتنظیمی  ادراکات محیطی خانوادگی 

مدیریت منابع

فراشناخت

شناخت

مادرحمایت خودمختاري 

پذیرش مادر

درپپذیرش 

حمایت خودمختاري پدر

باورهاي انگیزشی

اهداف عملکرديخودکارآمدي اهداف تبحري
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نیـست،  الگـو معادالت ساختاري فقط محدود به شاخصهاي برازش کلی    الگويشاخصهاي تولیدي   

از مـسیرهاي  متناظر با آن بـراي هریـک     tمقادیرو)ضرایب مسیر (gوβپارامترهاي استاندارد    بلکه

تنظیمی و باورهاي انگیزشـی    -خودعلی از متغیر برون زاد ادراکات خانوادگی به متغیرهاي درون زاد          

یـادگیري  نهفتـه درون زاد   متغیر نهفته میانجی باورهاي انگیزشی به متغیر      مسیر  از  و) ضرایب گاما (

قـدرت نـسبی    این ضرایب و شاخـصها،    .که باید تفسیر شود    نیز وجود دارد  ) ضریب بتا (خودتنظیمی

مربوط بـه    ،مشاهده می شود، باالترین ضریب    ) 2(نمودارهمانطورکه در    .دنمسیر را نشان می ده    هر

یر بـین   بعـد از آن ضـرایب مـس       . است) 81/0(یادگیري خودتنظیمی به  باورهاي انگیزشی مسیر بین   

و سـپس از سـمت ادراکـات خـانوادگی بـه سـمت              ) 39/0(باورهاي انگیزشـی     ادراکات خانوادگی به  

نشان می دهد که کلیه t نتایج ناشی از اجراي آزمون معناداري .است) 10/0(یادگیري خودتنظیمی

. )>01/0p(معنادار استβوgضرایب مسیر

و (lxبتا ، بررسـی ضـرایب المبـدا   گاما ومسیربدر کنار بررسی  شاخصهاي کلی برازش و ضرای

(lyنمودار. نیز حائز اهمیت است)1 (مقادیرly)   بارهاي عاملی متغیرهاي نهفته باورهـاي انگیزشـی

مقیـاس گیـري تبحـري بـه عنـوان         در اینجا نیـز جهـت     .نشان می دهد  را) و یادگیري خودتنظیمی  

باورهـاي  lyبـاال تـرین   . باورهـاي انگیزشـی دارد  انتخاب شده است و بیشترین شباهت نظري را بـه  

باورهـاي انگیزشـی بـه سـمت جهـت      lyبعـد از آن  ). 88/0(انگیزشی به سمت خودکارآمدي اسـت    

) 55/0(باورهاي انگیزشی به سمت جهـت گیـري رویکـردي    lyو کوچکترین   ) 69/0(گیري تبحري 

اشـناختی نـشانه رفتـه  اسـت        یادگیري خـودتنظیمی بـه سـمت راهبردهـاي فر          lyباال ترین   . است

نیز انتخاب شـده اسـت و بیـشترین شـباهت نظـري بـه       1این جهت گیري به عنوان مقیاس ). 87/0(

) 73/0(و راهبردهاي مدیریت منـابع      ) 83/0(راهبردهاي شناختی . دارد را نیز یادگیري خودتنظیمی 

همانطور کـه مـشاهده   .ندنیز از ضرایب خوب، اما پایین تري نسبت به مقیاس انتخاب شده برخوردار            

1 - scale (S)
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نشان می دهد که کلیه ضرایب tداريآزمون معنا. مقدار باالیی هستندyمی شود تمام ضرایب المبدا

.)>01/0p(بدست آمده معنادار است

، )2در نمـودار     بارهاي عاملی متغیرهاي نهفته ادراکـات محیطـی خـانوادگی         (xدر ماتریس المبدا  

ان مقیاس انتخاب شـده اسـت و بیـشترین شـباهت نظـري را نیـز بـه         پذیرش مادر به عنو   و پذیرش

حمایـت  ادراکات خـانوادگی  بـه سـمت          lxولی باال ترین    )79/0(خانوادگی دارد محیطی  ادراکات  

خودمختاري پدر و پـذیرش پـدر نیـز از ضـرایب        حمایت  ). 89/0(خودمختاري مادر نشانه رفته است    

همانطور که مـشاهده  .)49/0و66/0(نتخاب شده برخوردارندتري نسبت به مقیاس ا    خوب، اما پایین  

نـشان مـی دهـد کـه کلیـه       tداري  آزمون معنـا  . مقدار باالیی هستند   xمی شود تمام ضرایب المبدا      

مقـادیر  در یـک تحلیـل تکمیلـی مـشخص شـد کـه       . )>01/0p(ضرایب بدست آمده معنـادار اسـت      

درصد 74در صد واریانس باورهاي انگیزشی و       15،این الگو  درهمبستگی هاي چندگانه مجذور شده      

). 1برونداد(کندواریانس یادگیري خودتنظیمی را تبیین می

با میانجیگري باورهاي انگیزشیمعادله رگرسیون و ضرایب الگوي ادراکات خانوادگی)1برونداد
)Errorvar=، خطاfam=،ادراکات خانوادگی ،mot=،  باورهاي انگیزشی srl=یادگیري خودتنظیمی (

بحث ونتیجه گیري

پژوهش، بررسی رابطه بین ادراکات محیطی خانوادگی با یادگیري این از اجراي هدف 

هم از شده هم از طریق همبستگی هاي ساده وروابط یاد. بودخودتنظیمی و باورهاي انگیزشی 

الگو مشاهده شده هاي متغیریج نشان داد که تمام نتا. ساختاري آزمون شدالگوي معادالتطریق 

srl      = 1.02*mot + 0.14*fam, Errorvar.= 0.20  , R² = 0.74
           (0.11)     (0.059)              (0.042)
            9.12       2.31                 4.70

 mot      = 0.41*fam, Errorvar.= 0.40  , R² = 0.15
           (0.059)              (0.062)
            7.00                 6.48
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بیشترین مقدار همبستگی مربوط به روابط .هم همبستگی دارندنهفته، دو به دو بامتغیرسه در هر

و روابط بین ) شناخت، فراشناخت و مدیریت منابع (هم باخودتنظیمیمشاهده شده هاي متغیر

عالوه بر روابط تایید شده فوق، روابط .استمادر با حمایت خودمختاري مادرپدر وپذیرش

ساختاري بین ادراکات محیطی خانوادگی و یادگیري خودتنظیمی با میانجی گري باورهاي 

نشان دهنده برازش الگوي پیشنهادي و فرضیه ي برازش کلی شاخصها. انگیزشی نیز آزمون شد

تحت گی و یادگیري خودتنظیمی یعنی اینکه رابطه بین ادراکات محیطی خانواد. هاي مربوطه است

رابطه مقدارو تفاوت باورهاي انگیزشی دانش آموزان بر استمیانجی باورهاي انگیزشی متغیرتاثیر

عالوه بر این کلیه ضرایب . ادراکات محیطی خانوادگی و یادگیري خودتنظیمی اثر گذار استبین 

گیري خودتنظیمی، ضریب مسیرمسیر، یعنی ضریب مسیر بین ادراکات محیطی خانوادگی به یاد

ادراکات محیطی خانوادگی به باورهاي انگیزشی و ضریب مسیر باورهاي انگیزشی به یادگیري 

باورهاي هاي ادراکات محیطی خانوادگی ومتغیراین نتایج، اهمیت نقش . خودتنظیمی معنادار بود

.دنیادگیري خودتنظیمی را نشان می دهپیش بینی و تبیین انگیزشی در 

پـولکینن  تحقیقـات  ، همخـوان بـا   هـا یافته هاي بدست آمده ، مخـصوصا در قـسمت همبـستگی         

و مهـار در مورد نقـش در گیـري والـدین در احـساس کفایـت و احـساس       )2001هیل،  در،  1982(

در )1985(کنـل و دسـاي   ،ریانتحقیق  و  ) 1986(تحقیق ریان و گرونلیک    کودکان و نیز   سازگاري

بـین یـادگیري   تحقیقات دیگري رابطه مثبت  در.است ات خانوادگی و خودتنظیمی   مورد رابطه ادراک  

، پینتـریچ و    1990، پینتـریچ و دي گـروت،        1999پینتـریچ،   (باورهاي خودکارآمدي   و خودتنظیمی

، دوك،  1992ایمـز،   (اهــــداف پیـشرفت     بـا   یـادگیري خـودتنظیمی   رابطه مثبت   ،)1991گارسیا،  

گــزارش شــده اســت کــه )1999، پینتــریچ، 1990ریچ و دي گــروت، پینتــ1989،  نیکــولز، 1986

نیز در تحقیق مشابه به این نتیجه رسیدند کـه  هولیواي ،  وهس  .همخوان با نتایج این پژوهش است     

والدین با پیامدها و عملکردهـاي مدرسـه رابطـه دارد و در توسـعه خـود تنظیمـی مـوثر اسـت            مهار

و)1976(دچـارمرز  مبناي نظـري و پژوهـشی مـشابه ،    با).2001استرایت و همکاران ، در،  1985(
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خـود تنظیمـی و   باکه حمایت خود پیروي    بودندنشان داده   نیز  ،  )1981(نزلک و شینمان   ،دساي  

بـین جهـت گیـري     مثبـت  تنها مورد ناهمخوان وجود همبستگی    .رابطه دارد خودکارآمدي تحصیلی 

در تحقیقات گذشته رابطه منفی و یا ضعیف گزارش شـده  اجتنابی و مولفه هاي خودتنظیمی بود که     

هرچند همبستگی بدست آمده نسبت به سایر روابط ضعیف تر اسـت ولـی در               ). 1999،پینتریچ(بود  

آنچـه در ایـن پـژوهش، نـسبت بـه      .چارچوب نظریه اهداف پیـشرفت چندگانـه قابـل توجیـه اسـت      

اسـت  ي متغیـر تحلیل چنـد  انجام ، ی رسدبرجسته به نظر مدر مورد خودتنظیمی    مشابه   پژوهشهاي

آزمـون نقـش میـانجی گرانـه     عالوه بـر ایـن  . ي انسان قابل توجیه تر است    هارفتارپیش بینی   که در   

.نیز مهم و اساسی استیانگیزشباورهاي 

نتایج بدست آمده در این تحقیق و تحقیقات مشابه در چارچوب نظریـه هـاي خـودتعیین گـري و         

این کـار، حـوزه هـاي    در واقع با. نظریه محسوب می شودپیوند دهنده این دواجتماعی و-شناختی

الگـوي یکپارچـه تـري از خـودتنظیمی کـه         ی یادگیري به هم مرتبط می شوند و       انگیزششناختی و   

الگـوي  . دوشـ مـی  دارد، ارائـه   ) مدرسه(بافت مورد تاکید پژوهشهاي قبلی       متفاوت از  یبافتریشه در   

. کمـک مـی کنـد     ) 2004(و بسط الگوي مفهومی یادگیري خودتنظیمی پینتریچ        تاییدشده به تایید    

نتایج یادشده، اهمیـت نقـش خـود و ادراکـات مربوطـه را در خـودتنظیمی و پیامـدهاي مـرتبط بـا           

. پیشرفت نشان می دهد

آموزش و آگاهی اولیا در این زمینه ضـروري   ،  گیخانواد یادراکات محیط و اهمیت   باتوجه به نقش    

از ي آنهـا را تـشویق کننـد،   مهـار خود،  فرزندانمهارآموزش داده شود که به جاي       باید  ه اولیا   ب. تاس

گـسترش  مهمتـرین ابزارهـاي الزم بـراي      یکـی از    بـه عنـوان     پذیرش   .دکننخودپیروي آنها حمایت    

در طراحـی تکـالیف و انجـام فعالیتهـا بـه            . خودتنظیمی و توسعه باورهاي انگیزشی به کار برده شود        

با توجه به نقش میانجی گرانه باورهاي انگیزشی       . فرزندان فرصت مشارکت و تصمیم گیري داده شود       

روشهاي توجه شود و    ادر آموزش و پرورش فرزندان و دانش آموزان به نوع و میزان این باورها در آنه               

شـد، امـا   شده، گرچه بـراي اولیـا مطـرح   پیشنهادات یاد. ، بر آن مبنا طراحی شودیو تربیت  یآموزش
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براي مربیان در تمام سطوح آموزشی سودمند است و ارتباطات را سهل تـر و آمـوزش را اثرگـذار تـر           

، پذیرش آنهـا،  در تصمیم گیري و برنامه ریزي   فرصت انتخاب دادن، مشارکت دانش آموزان     .می کند 

ودتنظیمی ارزشیابیهاي تبحر محور نقش مهمی در ایجـاد خـ         و کاهش مهار، تاکید بر اهداف تبحري     

. د که باید معلمین به آنها توجه کنندنکودکان دار

هاي دیگر موثر بر خودتنظیمی را وارد الگو کنند تـا   متغیرپیشنهاد می شود تحقیقات آینده، نقش       

ین ترکیـب روشـهاي کمـی و کیفـی پـژوهش و اسـتفاده از       اعالوه بر. تري فراهم شودتبیین جامع

آتـی  همچنین تحقیقـات    . ز مبانی خودتنظیمی فراهم خواهد کرد     درك عمیق تري ا    ،روشهاي کیفی 

خـودتنظیمی  . را مورد توجه قرار دهنـد      یادگیريبایستی خودتنظیمی در حیطه هاي دیگري غیر از         

در پژوهـشهاي  در زندگی، بهداشت، درمان و امور شغلی از حوزه هاي مهم و کاربردي است که بایـد               

.مورد توجه قرار گیردآتی 
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