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Abstract
Introduction: In recent decades, created and regulated learning skills in young people has become one of
the educational goals. The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived
parenting styles perceived by students were taught self-regulation.
Methods: This descriptive correlational study and research is one. The study population included all high
school students in Mashhad constitute the total number of subjects was 217, of which 93 females (43%)
and 124 boys (57%) were also the total number of subjects n = 75 (34/6 percent) in one of high school, n
= 72 (33/2 percent) in Second grade of high school, and n = 70 (32/3 percent) in the third grade of high
school, studying Bvdnd. Tool collect information questionnaire demographic data (gender, age, education,
etc.) and the scale of perceived parental practices pops and self-regulation questionnaire SRİ-S.
Results: The results indicated that the mean and standard deviation of the intervention variables were
33.78 ± 8.08, maternal self-determination was 30.87 ± 8.8, 30.32 ± 34.3 grams, 32.41 ± 6, support for selfdetermination is 32.41 ± 7. 21.7, the mean gram is 60.16 ± 6.55, which indicates the normal distribution of
data. The mean and standard deviation of the self-regulation variable is 96.58 ± 14.83 which indicates the
normal distribution of data.
Conclusions: Based on the results obtained from this study is Suitable Parents will be informed and the
right style of parenting as pamphlets, workshops, special sessions and others taught them.
Keywords: Parenting Style, Perceived Self-Regulation, Student
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چکیده
مقدمه :درچند دهه اخیر ،ایجاد و پرورش مهارتهای یادگیری خودتنظیمی درجوانان به یکی ازاهداف آموزشی تبدیل شده است.
بنابراین هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه ادراک ازشیوه های فرزندپروری ادراک شده باخودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان بود.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع همبستگی و در زمره تحقیقات توصیفی میباشد .جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر
مشهد تشکیل میدهند تعداد کل آزمودنیها  210نفر بود که از این تعداد  93نفر دختر ( 43درصد) و  124نفر پسر ( 50درصد) بودند.
همچنین از تعداد کل آزمودنیها  05نفر ( 34/6درصد) در مقطع اول دبیرستان 02 ،نفر ( 33/2درصد) در مقطع دوم دبیرستان و 07
نفر ( 32/3درصد) در مقطع سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بودند .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه اطالعات دموگرافیک (جنس،
سن ،تحصیالت و  )...مقیاس ادراک شیوههای والدین  POPSو پرسشنامه خودتنظیمی  SRİ-Sبودند.
یافتهها :نتایج نشان داد ،به ترتیب میانگین و انحراف استاندارد متغیر درگیری مادر  ،33/09 ± 0/70حمایت از خودمختاری مادر
 ،37/00 ± 0/70گرمیمادر  ،37/32 ± 6/34همچنین درگیریپدر  ،32/41 ± 6/34حمایت از خودمختاری پدر ،32/41 ± 0/21
گرمیپدر  37/16 ± 6/55است که نشان دهنده نرمال بودن توزیع دادهها است .میانگین و انحراف استاندارد متغیر خودتنظیمی 14/03
 96/50 ±است که نشان دهنده نرمال بودن توزیع دادهها است.
نتیجه گیری :براساس نتایج بدست آمده ازاین پژوهش شایسته است والدین راآگاه نمودو سبکهای صحیح فرزندپروری رابه صورت
جزوه ،کارگاه آموزشی ،جلسات خاص وغیره به آنهاآموزش داد.
واژگان کلیدی :شیوههای فرزند پروری ادراک شده ،خود تنظیمی ،دانش آموز
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
این مشکالت عمل کند [ .]1خانواده اولین پایه گذار شخصیت ،ارزشها
و معیارهای فکری کودکان است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و
سبک زندگی فرد دارد [ .]2تأثیر خانواده به عنوان نخستین و موثرترین
واحد اجتماعی بر فرزندان امری بدیهی و مشخص است [ .]3در جریان

با توجه به مشکالت تحصیلی و رفتاری که فرزندان در آینده خود با آن
مواجه میشوند و بر روی رفتارهای فرد تأثیر گذار میباشند ،شیوههای
فرزند پروری و به تبع آن ادراکی که کودک از این شیوههای فرزند
پروری میکند ،میتواند به عنوان سبک دفاعی و چتر حمایتی در برابر
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امینی ( )1300در تحقیقی با عنوان رابطه راهبردهای یادگیری خود
تنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،نشان
داد خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری دارد و میتوان
پیشرفت تحصیلی را از طریق خود تنظیمی پیش بینی نمود [.]13
با توجه به مبانی نظری یاد شده ،انجام پژوهشی در مورد شیوههای
فرزند پروری با خود تنظیمی در دانش آموزان که از نیروهای سازنده و
فعال کشور هستند و تأمین سالمت روانی آنها نقش اساسی در تربیت
این قشر سرنوشت ساز خواهد داشت ،اهمیت مییابد .لذا پژوهش حاضر
با عنوان بررسی رابطه شیوههای فرزند پروری ادراک شده با خود
تنظیمی تحصیلی دانش آموزان انجام شد.

رشد کودک محیط و شرایط خانواده یک عامل مثبت و مهیا کننده
زمینههای رشد و یک عامل مخل و بازدارنده است [ ]3 ,2در این میان
نظام تربیتی خانواده و یا به تعبیر دیگر شیوههای فرزند پروری والدین،
یکی از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک است [ .]4 ,1یکی
از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر ،یادگیری خود تنظیمی
میباشد [.]5
خود تنظیمی پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری آموزش و حتی
موفقیت زندگی دارد [.]6
سازگاری و موفقیت در مدرسه مستلزم آن است که دانش آموزان با
توسعه خود تنظیمی و فرآیندهای مشابه ،شناخت ،عواطف یا رفتارهای
خود را گسترش دهند تا بدین وسیله به اهدافشان برسند [Abar .]0
معتقد است که خود تنظیمی به معنی ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار
مناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی میباشد [.]0
پژوهشها نشان دادهاند که خود تنظیمی بیشترین تأثیر را در پیش
بینی عملکرد تحصیلی دارد و دانش آموزانی که در فرآیند یادگیری
خود از خود تنظیمی استفاده میکنند ،روی عملکرد یادگیری خود
متمرکز میشوند و احساس شایستگی و توانایی در انجام تکالیف را دارند
و نه تنها سطح انگیزشی باالیی دارند بلکه رفتارهای خود کنترلی و جاه
طلبی آموزشی در آنها نیز افزایش مییابد .در مقابل دانش آموزانی که
تجربه نا کافی در فرآیند یادگیری خود تنظیمی دارند ،احساس
شایستگی و خود کارآمدی پایینتری داشته و سطح اضطراب یادگیری
آنها باالست و از فرصتهای یادگیری که در پیش رو دارند اجتناب
میکنند و تمایلی برای نشان دادن خود در موقعیت کالسی ندارند [,2
. ]0 , 4
یکی از عواملی که بر روی خود تنظیمی دانش آموزان تأثیر میگذارد
سبکهای تربیتی والدین میباشد ،تعامالت ناشی از محیط خانواده به
باورها و ادراکات کودکان که متأثر از باورها و رفتارهای والدین با
آنهاست ،بر میگردد [ .]5-3حمایت والدین از خود مختاری و استقالل
کودکان در گفت گوها ،تعامالت و اقدامات مشترک آنها به ادراکات خود
مختاری کودکان میانجامد و برای آنها پیامدهای مثبت و سازگارانه
دارد [ . ]0از سوی دیگر مهار شدید کودک به وسیله پدر و مادر به
کاهش خود مختاری و ایجاد تصویر مهار بیرونی خواهد انجامید [.]0
توافق بر این است که سبک فرزند پروری با پیامدهای مختلفی از قبیل
آسیب روان شناختی ،مشکالت رفتاری و پیشرفت تحصیلی در ارتباط
است ( .)9در برخی از مطالعات نشان داده شده است که بین سبکهای
فرزند پروری والدین با آسیب شناسی روانی کودکان ارتباط وجود دارد
[.]9-6
 Rey & Plopدر پژوهشی تأثیر کیفیت فرزند پروری والدین نوجوان
مبتال به اختاللهای رفتاری را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که
نوجوانان بهنجار والدین خود را به عنوان افراد کنترل کننده و بی
احساس میدانستند [ . ]17خادمی و نامدارپور در تحقیقی به بررسی
نقش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی پرداختند
و دریافتند که راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی
تأثیر مستقیمی دارد [ .]12 ,11همین طور نتایج پژوهشهای آنان
نشان داد که افرادی که دارای افسردگی پایینتری هستند نسبت به
سایر افراد ،از توان تحصیلی باالتری برخوردار هستند [.]12 ,11

روش کار
پژوهش حاضر از نوع همبستگی و در زمره تحقیقات توصیفی میباشد.
جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد تشکیل
دادند .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد .برای اجرای
پژوهش حاضر  210نفر از دانش آموزان دبیرستانی پسر و دختر مشغول
به تحصیل در سال تحصیلی  92-91در دبیرستانهای مشهد به صورت
روش نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ایی انتخاب شدند و پرسش
نامههای مذکور بین آنها پخش شد .پس از انجام دادن توضیحاتی درباره
پرسش نامهها ،دانش آموزان ابتدا آزمونهای اطالعات جمعیت شناختی
شامل (جنس ،تحصیالت ،سن) را وارد کرده و سپس به پرسش نامهها
پاسخ دادند.

ابزارهای جمعآوری دادهها
مقیاس ادراک شیوههای والدین ()POPS
مقیاس ادراک شیوههای والدین ( 37 )POPSسوالی آر.جی رابینز
ابزاری است که بر اساس نظریه خود تعیینگری برای سنجش شیوههای
فرزندپروری والدین طراحی شدهاست ،نسخه اصلی این مقیاس با 21
عبارت برای مادر و  21عبارت برای پدر برای آزمودنیهایی که در
سالهای پایانی نوجوانی یا کمی بزرگتر هستند ،طراحی شدهاست .این
ابزار شش زیر مقیاس درگیری مادر ،حمایت مادر از خودمختاری ،گرمی
مادر ،درگیری پدر ،حمایت پدر از خودمختاری و گرمی پدر را
میسنجد.
اعتبار زیر مقیاسهای حمایت از خودمختاری مادر/پدر به ترتیب در
مطالعه اصلی 7/07 ،و  7/03گزارش شدهاست (رابینز  .)1994در سایر
مطالعات شیرکف و رایان ( )2771و رایان و همکاران ( )2775ضرایب
آلفای  7/05تا  7/92را برای حمایت از خودمختاری مادر و پدر ذکر
کردهاند.

شیوه نمره گذاری
نسخه ایرانی مقیاس ادراک شیوه والدین ،دارای  37سؤال میباشد .در
هر عبارت ،آزمودنی بر اساس مقیاس لیکرات هفت درجهای از " در
مورد من اصالً درست نیست"(نمره یک) تا " در مورد من کامالً درست
است"(نمره  )0به پاسخگویی میپردازد.
براساس این مقیاس برای هر آزمودنی شش نمره برای خرده مقیاسهای
درگیری مادر ،حمایت از خودمختاری ،گرمی مادر ،درگیری پدر،
حمایت پدر از خود مختاری و گرمی پدر بدست میآید .عالوه بر آن بنا
به اهداف پژوهشی میتوان از جمع نمرات مادر و پدر در هر خرده
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تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد .در روش
توصیفی از شاخصهای آماری از قبیل فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین،
میانه ،واریانس ،انحراف معیار ،کشیدگی و چولگی و در بخش استنباطی
متناسب با فرضیههای تحقیق از مدلهای آماری همبستگی پیرسون و
رگرسیون چند متغیره استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS
دادهها تحلیل شدند.

مقیاس نمرهای برای سبک والدین نیز محاسبه نمود .به عنوان مثال با
جمع نمره مادر و پدر در درگیری میتوان نمره کل درگیری والدین را
محاسبه کرد.

پرسشنامه خودتنظیمی ()SRİ-S
فرم کوتاه پرسشنامه خودتنظیمی ( )SRI-Sیک پرسشنامه 25
سوالی است که با استفاده از پنج خرده مقیاس ،عملکرد مثبت ،توانایی
کنترل ،ابراز نیازها و احساسات ،جراتورزی ،جستجوی بهزیستی ،به
بررسی توانایی خودتنظیمی و عوامل مقابلهای مرتبط با سالمتی
میپردازد (اورتت.)2775 ،
آزمودنی باید پس از خواندن هر عبارت موافقت/مخالفت خود را با عبارت
مذکور با استفاده از یک مقیاس  6درجهای (از  1تا  )6درجهبندی کند.
هر خرده مقیاس  5آیتم دارد که عبارت است از:
عملکرد مثبت10-16-15-14-0 :
توانایی کنترل25-10-13-17-2 :
بیان احساس و نیاز24-23-5-4-3 :
جراتورزی21-27-19-12-1 :
جستجوی بهزیستی22-11-9-0-6 :
مجموع نمرات بدست آمده از آیتمهای مربوطه به خرده مقیاسها
نمرههای آن خرده مقیاس و مجموع آنها نمره کل را نشان میدهد .در
پژوهش  Ortetو همکارانش ( )2775ضرایب همسانی درونی به ترتیب
برای خرده مقیاسهای عملکرد مثبت  ،7/09توانایی کنترل  ،7/60بیان
احساسات و نیازها  ،7/02جرات ورزی  7/69و جستجوی بهزیستی
 7/07و آلفای کرونباخ کل  7/05گزارش شدهاست .روش تجزیه و

یافتهها
یافتهها نشان داد ،به ترتیب میانگین و انحراف استاندارد متغیر
درگیریمادر  33/09 ± 0/70حمایت از خودمختاری مادر ± 0/70
 ،37/00گرمیمادر  ،37/32 ± 6/34همچنین میانگین متغیر
درگیریپدر  ،32/41 ± 6/34حمایت از خودمختاریپدر ± 0/21
 ،32/41گرمیپدر  37/16 ± 6/55است که نشان دهنده نرمال بودن
توزیع دادهها است.
میانگین و انحراف استاندارد متغیر خودتنظیمی  96/50 ± 14/03است
که نشان دهنده نرمال بودن توزیع دادهها است .بین مولفههای درگیری
مادر و حمایت از خودمختاری مادر با خودتنظیمی دانشآموزان رابطه
مثبت نیرومندی وجود دارد .درحالیکه نتایج قادر به نشان دادن رابطه
بین مؤلفه گرمیمادر با خودتنظیمی دانشآموزان نبود.
همچنین بین مولفهدرگیری پدربا خودتنظیمی دانشآموزان رابطه
مثبت نیرومندی وجود دارد .درحالیکه نتایج قادر به نشان دادن رابطه
بین مولفههای حمایت از خودمختاری و گرمیپدران با خودتنظیمی
دانشآموزان نبود (جدول .)2

جدول  :1مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش
تعداد

درصد

دختر
پسر
کل

93
124
210

43
50
177

اول دبیرستان
دوم دبیرستان
سوم دبیرستان

05
02
07

34/6
33/2
32/3

جنس

مقطع تحصیلی

جدول  :2میزان پیشبینی کنندگی دو متغیر درگیری ،حمایت از خود مختاری و گرمی پدر و مادر از خودتنظیمی دانشآموزان
درگیری مادر

حمایت از خود مختاری مادر

حمایت از خود مختاری پدر

گرمی پدر

ضریب همبستگی

7/35

7/33

7/70

7/25

7/770

7/753

خود تنظیمی
سطح معنا داری

7/777

7/777

7/246

7/777

7/976

7/436

210

210

210

210

210

210

تعداد

گرمی مادر

درگیری پدر

( )4/33با درجه آزادی  215و  α = 7/71در مؤلفه حمایت از
خودمختاری مادران و پدران تفاوت معناداری را نشان داد.
نتایج تفاوت معناداری را از ادراک گرمی مادران و پدران نشان نداد.
همچنین بین دختران و پسران در شیوههای فرزندپروری ادراک شده
تفاوت وجود دارد( .جدول .)3

با توجه به معنادار بودن ضرایب همبستگی شیوههای فرزندپروری
ادراک شده مادران و پدران نتایج نشان داد ،دانشآموزان مولفههای
درگیری و حمایت از خودمختاری را در مادران و پدران خود به گونه
متفاوتی درک میکنند t .محاسبهشده ( )2/05با درجه آزادی  216و
 α = 7/75در مؤلفه درگیری مادران و پدران و همچنین  tمحاسبه شده

11

نشریه پژوهش پرستاری ایران ،دوره  ،79شماره  ،9مرداد و شهریور 7931

جدول  :3آزمون  Tمستقل برای مقایسه ارزیابی دختران و پسران از شیوههای فرزندپروری ادراک شده
جنسیت

تعداد

انحراف معیار

میانگین

درگیری مادران
دختر
پسر

93
124

0/90
0/19

34/35
33/74

93
124

0/99
0/22

37/99
37/07
7/65

گرمی مادران
دختر
پسر

93
124

6/30
6/31

37/12
37/59

93
124

6/00
0/57

33/67
37/01

دختر
پسر

93
124

4/59
5/46

20/15
20/35

دختر
پسر

93
124

0/15
6/79

29/90
37/37

2/09

درگیری پدران
دختر
پسر

7/01

1/10

215

7/23

7/05

حمایت از خودمختاری مادران
دختر
پسر

تفاوت میانگین

مقدار T

درجه آزادی

سطح معنی داری

-7/271

حمایت از خودمختاری پدران

7/315

گرمی پدران

7/26

-7/54

2/06

-7/295

7/351

215

215

215

215

215

7/09

7/50

7/775

7/069

7/026

بحث
همسویی دارد [ Smits .]10-16و همکاران ( )2770نیز به این نتیجه
دست یافتند که درگیری والدین و ادراک خودمختاری توسط والدین
در رشد خودتنظیمی و مولفههای انگیزشی آنان نقش به سزایی دارد.
درگیری پدر باعث احساس امنیت و تعلق خاطر داشتن در فرزندان
میشود .وقتی والدین باالخص پدر در فعالیتهای فرزندان وارد میشود،
آن هارا تشویق میکنند با وضع قوانینی آنها را محدود میکنند و در
مشکالت تحصیلی و فردی-اجتماعی او را هدایت میکنند [.]19
همچنین یکی از نیازهای اساسی انسان در نظریه خود تعیینگری مورد
بررسی قرارگرفته ،نیاز به احساس تعلق است .بر این اساس والدینی که
به نیازهای فرزندان خود حساس اند و رفتار گرم و صمیمی با فرزندان
دارند ،احساس نیاز به تعلق را در آنان ارضا خواهندکرد ،که این به نوبه
خود سطوح باالی خودتنظیمی برای فرزندان را به دنبال خواهد داشت.
زمانی که پدر با فرزندان خود به گرمی برخورد کرده و با زمان و مکان
خودش به فرزندان بازخورد دهد این حس برتری و اعتماد به نفس در
کودکان به وجود خواهدآمد و این خود میتواند تضمین کننده
خودتنظیمی رفتار فرزندان شود [.]0
بین شیوههای فرزندپروری ادراک شده از مادران و پدران تفاوت وجود
دارد .باتوجه به معنادار بودن ضرایب همبستگی شیوههای فرزندپروری
ادراکشده مادران و پدران نتایج نشان داد ،دانشآموزان مولفههای
درگیری و حمایت از خودمختاری را در مادران و پدران خود به
گونهمتفاوتی درک میکنند  .نتایج تفاوت معناداری را از ادراک گرمی
مادران و پدران نشان نداد .در دالیل تبیین میتوان گفت از آنجا که
مادران زمان بیشتری را با فرزندان هستند و با ویژگیهای آنها آشنایی
بیشتری دارند با فرزندان بیشتر درگیر هستند و از آنها حمایت
میکنندهمچنین از خود مختاری و مستقلبودن آنها استقبال
میکنند .والدینی که از خودمختاری حمایت میکنند و با فرزندان خود
درگیرهستند ،به آنان میآموزند که درگیری و اختالفنظر با در نظر

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین فرزندپروری ادراک شده از مادران
با خودتنظیمی دانشآموزان رابطه وجود دارد .همچنین بین مولفههای
درگیری مادر ( )P ≤ 7/71 ،r = 35و حمایت از خودمختاری مادر (33
=  )P ≤ 7/71 ،rبا خودتنظیمی دانشآموزان رابطه مثبت نیرومندی
وجود دارد .درحالیکه نتایج قادر به نشاندادن رابطه بین مؤلفه
گرمیمادر با خودتنظیمی دانشآموزان نبود .که این نتایج با یافتههای
صمدی و همکاران ( )1306همسویی دارد [)1990( Wolters .]14
معتقد است که شیوههای رفتار والدین بر رفتارهای خودتنظیمی
فرزندان تأثیر میگذارد ،بدین معنی که شیوههای رفتاری متعادل و
متناسب فرزندان ،باعث خودتنظیمگری آنها و برعکس شیوههای
رفتاری نامتعادل و نامتناسب ،آنها را وابسته و لجام گسیخته بارمیآورد
[ Moorman .]0و همکاران ( )2770در مطالعه خود دریافتند که
رفتار همدالنه مادر دارای توان پیشبینیکنندگی مهارت
خودتنظیمگری است [ .]15همچنین میتوان گفت که تعامل عاطفی
والدین به ویژه مادر ،با فرزندان تأثیر قابل توجهی بر رشد مهارتهای
خودتنظیمگری فرزندان دارد و از آنجا که والدین معلمان اولیه فرزندان
هستند و تأثیرپذیری فرزندان در اوایل کودکی از والدین که الگوهای
آنها میباشند بسیار زیاد است ،والدین میتوانند با اتخاذ رویههای
صحیح تربیتی در برخورد با فرزندان ازتاثیرپذیری خود حداکثر استفاده
تربیتی را بکنند [ .]15همچنین در پژوهش حاضر دیده شد که بین
فرزندپروری ادراکشده از پدران با خودتنظیمی دانشآموزان رابطه
وجود دارد .یافتهها نشان داد که بین مولفهدرگیری پدر (7/71 ،r = 25
≤  )Pبا خودتنظیمی دانشآموزان رابطه مثبت نیرومندی وجود دارد.
درحالیکه نتایج قادر به نشان دادن رابطه بین مولفههای حمایت از
خودمختاری و گرمی پدران با خودتنظیمی دانشآموزان نبود .نتایج این
تحقیق با پژوهشهای  Thompsonو همکاران (،)2773
 Gonzalelezو همکاران ( Turner ،)2775و همکاران ()2770
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نمود و سبک صحیح فرزند پروری را به صورت جزوه کارگاه آموزشی
جلسات خاص نیز به آنها آموزش داد و با توجه به اهمیت رابطه والدین
با فرزندان در آینده و پیشرفت دانش آموزان توصیه میشود کالسها و
. کودک گذاشته شود-مشاورههایی در رابطه با اهمیت روابط والد
همچنین به استفاده از پرسش نامه سبک فرزند پروری ادراک شده دیگر
و اجرای پرسش نامه در چند سال متوالی و مقایسه نتایج با یکدیگر در
.پژوهشهای بعدی پیشنهاد میشود

 به طور مؤثر حل،گرفتن نقطه نظر فرد دیگر و در چارچوب گفتگو
 درنتایج عدم تفاوت بین ادراک گرمی والدین میتوان.]27[ خواهد شد
 این.گفت گاهی محبت والدین محدودیتهایی را نیز به دنبال دارد
.والدین فرصت کسب تجربه و یادگیری را از کودکان سلب میکنند
.آنها با محبت افراطی موجب گرفتن آزادی الزم از کودک میشوند
.کودکان چنین خانوادههایی معمو ًال وابستگی بیشتری را نشان میدهند
،این کودکان در مقایسه با فرزندان والدین با محبت و آزاد گذارنده
خصومت و پرخاشگری بیشتری از خود نشان میدهند ودر روابط با
.]27 ,19[ همساالن خود مسلط نیستند

محدودیتهای پژوهش
این پژوهش از نوع مطالعه همبستگی است و پژوهش همبستگی
 بنابراین.ارتباطها را بررسی میکند ودالیل ارتباط را ذکر نمیکند
روشهای تجربی دقیقتری مورد نیاز است تا تأثیر متغیرهای مورد
.مطالعه در پژوهش بیشتر مشخص شود
 متغیرهای بیشتری از جمله وضعیت اقتصادی،با توجه به زمان محدود
 تعداد فرزندان و شغل والدین مورد، سطح تحصیالت والدین،و اجتماعی
.بررسی قرار نگرفت

نتیجه گیری
با توجه به اینکه راهبردهای خود تنظیمی و شناختی پایین در زمینه
 آگاهی از نقش سبکهای،تحصیل میتواند باعث افت تحصیلی شود
فرزند پروری در موفقیت تحصیلی دانش آموزان میتواند بسیار سازنده
با شد زیرا بخش اعظمی از بهبود راهبردهای یادگیری دانش آموزان با
.توجه به نتایج این پژوهش در گرو سبک فرزند پروری والدین میباشد
بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش شایسته است والدین را آگاه
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