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 چكيده

اند. اما پژوهشی که به های فرزندپروری، خودکارآمدی ادراک شده و تنظیم هیجان پرداختهشایستگی تحصیلی، سبك مطالعات متعددی به بررسیزمينه: 

  پرداخته باشد مغفول مانده است. آموزانشده و تنظیم هیجان دانشهای فرزندپروری، خودکارآمدی ادراکی تحصیلی بر اساس سبكبینی شایستگپیش

آموزان انجام شده و تنظیم هیجان دانشهای فرزندپروری، خودکارآمدی ادراکبینی شایستگی تحصیلی بر اساس سبكپژوهش حاضر با هدف پیش هدف:

-33آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر کرج در سال تحصیلی ش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشپژوهروش: شد. 

به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی  ایای چندمرحلهگیری خوشهآموز به روش نمونهدانش 921بود.  0939

( و پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان 0392(، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر )0362های فرزندپروری بامریند )(، پرسشنامه سبك0333پرنا و الیوت )دی

شده و ودکارآمدی ادراکبین سبك فرزندپروری مقتدرانه، خها: يافتهها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون همزمان انجام شد. ( بود. تحلیل داده2119)

(. همچنین بین سبك فرزندپروری مستبدانه با شایستگی تحصیلی رابطه منفی >p 10/1دار وجود دارد )بازارزیابی هیجانات با شایستگی تحصیلی رابطه مثبت معنی

توان شده و تنظیم هیجان ی، خودکارآمدی ادراک(. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای سبك فرزندپرور>p 10/1دار وجود داشت )معنی

بینی شایستگی شده و تنظیم هیجان قادر به پیشهای فرزندپروری، خودکارآمدی ادراکسبك گيری:نتيجه .درصد از شایستگی تحصیلی را دارند 71پیشبینی 

 آموزانشده، تنظیم هیجان، دانشوری، خودکارآمدی ادراکهای فرزندپرشایستگی تحصیلی، سبكواژه كليدها: آموزان بودند. تحصیلی در بین دانش
Background: Numerous studies have examined academic competence, parenting styles, perceived self-efficacy, and 

emotion regulation. But research that focuses on predicting academic achievement based on parenting styles, perceived 

self-efficacy, and student emotion regulation has been neglected. Aims: The aim of this study was to predict students' 

academic competence based on parenting styles, perceived self-efficacy and emotion regulation. Method: The research 

method was descriptive correlational. The statistical population of the study included all male high school students in the 

city of Karaj in the academic year of 1398-1399. 320 students were selected by multi-stage cluster sampling. The present 

research instruments were DiPerna and Elliott's (1999) Curriculum Assessment Scale, Bamrind's Childhood Styles 

Questionnaire (1972), Sherr's General Self-Efficacy Questionnaire (1982), and Gross & John's Emotional Regulation 

Questionnaire (2003). Data analysis was performed using correlation coefficient and regression simultaneously.  

Results: There is a significant positive relationship between authoritarian parenting style, perceived self-efficacy and 

emotional market marketing with academic competence (p< 0/05). There was also a significant negative relationship 

between authoritarian parenting style and academic competence (p< 0/05). The results of multiple regression analysis 

showed that the The variables of parenting style, perceived self-efficacy and emotion regulation have the ability to 

predict 60% of academic competence. Conclusions: Parenting styles, perceived self-efficacy, and emotion regulation 

were able to predict academic competence among students. Key Words: Academic competence, parenting styles, 

perceived self-efficacy, emotion regulation, students 
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 مقدمه

. شودیماحساس  شیازپشیبامروزه توجه به نظام آموزشی 

یی نظام آموزشی توجه به کارایکی از معیارهای مهم سنجش 

و عوامل مؤثر بر آن بوده است )انصاری، مك  0تحصیلی شایستگی

(. همواره کمك به تغییر ابعاد فکری، نگرشی و 2106، لوترماهون و 

بوده است و توجه  وپرورشآموزشآموزان از اهداف رفتاری دانش

 تركینزدبه شایستگی تحصیلی فراگیران، ما را به این اهداف 

(. درک بهتر عوامل 2109ین، )قیرگا، جانوز، بایست و مور کندیم

آموزان شایستگی تحصیلی که منجر به شکاف بین دانش کنندهمختل

نویدبخش  تواندیم، شودیمو اهداف عالی نظام آموزشی 

گیری یا مداخله برای رفع این شکاف باشد راهکارهایی جهت پیش

 (.2103)رابی و همکاران، 

 ییتوانان از آموزاشایستگی تحصیلی به ارزیابی ذهنی دانش

به داشتن  آنهادر انجام دادن وظایف خاص مدرسه و باور  شانیها

منابع کافی برای عملکردی بهینه اشاره دارد )مالتایس، داچسنی، 

فاکتورهای  ازجملهشایستگی تحصیلی  (.2100راتل و فنك، 

دربرگیرندة منابع داخلی و خارجی شناخته  2ی و رشدیامقابله

ش مشکالت رفتاری و اجتماعی افراد، که موجب کاه شودیم

شود )آنتونی و دیپرنا، کاهش پیامدهای منفی و رشد نتایج مثبت می

ی، سه حوزه را مرتبط با شایستگی تحصیلی بنددسته(. در یك 2109

اند: الف( عوامل روانی و بیولوژیکی ب( عوامل عنوان کرده

سهم  هاهحوزاز این  هرکدامعوامل محیطی. درواقع  خانوادگی ج(

ی در میزان شایستگی تحصیلی افراد دارد )ونتزل، راسل، توجهقابل

ای از رفتارها توان از مجموعهشایستگی تحصیلی را می (.2107باکر، 

ها، استنباط کرد، ازجمله ابتکار عمل، اشتیاق به حل چالش

ای )لیونگ، لو، لیونگ، های مقابلههای اجتماعی و مهارتمهارت

دهند که عوامل مختلفی ج تحقیقات پیشین نشان می(. نتای2102

آموزان تأثیر بگذارند؛ تواند بر میزان شایستگی تحصیلی دانشمی

نفس )کوک، ویلچات و توماس، ازجمله: احساس شرم و عزت

(، ارتباطات 2103(، عوامل فرهنگی و اقتصادی )لوب و هارد، 2106

الدین و ی وهاآموزشاجتماعی و عاطفی در محیط مدرسه، 

 (.2107انتظارات معلمان )هرناندز، رابینز، ویدامان و کانگر، 

                                                           
1. academic competence 
2. protective and promotional factors 

یکی از عوامل خانوادگی مؤثر بر شایستگی تحصیلی 

است )گرنون، بوفارد، وزیو،  9یفرزندپروری هاسبكآموزان، دانش

ة نحوه تعامل والدین با رندیدربرگی فرزندپروری هاسبك(. 2103

، رفتارها و هاشیگراای از عهفرزندان بوده که از طریق مجمو

است )دارلینگ و استینبرگ،  صیتشخقابلهای غیرکالمی زمینه

ی شامل سبك سهل فرزندپروری هاسبك(. انواع مختلف 2106

گیرانه با نظارت کم و روابط گرم با فرزندان، سبك مستبدانه با 

نظارت باال و روابط خشك با فرزندان، سبك مقتدرانه با رفتار 

پذیر، نظارت کلی والدین و احترام به خودمختاری نی انعطافوالدی

(. 0939شوند )بلیاد، مجیدآو و احدی، فرزندان شناخته می

( با هدف بررسی نقش 2103واشینگتن، کالکینز، البان، دالر و کین )

 آموزدانش 36ی مؤثر بر شایستگی تحصیلی، خانوادگعوامل 

. قراردادند موردمطالعهنها را آفریقایی تبار و والدین آ -آمریکایی 

های فرزندپروری بر شایستگی تحصیلی نتایج نشان داد سبك

آموزان مؤثر واقع شد. در یك مطالعه فراتحلیل که با هدف دانش

های فرزندپروری با شایستگی تحصیلی بررسی ارتباط سبك

 919کودکان و نوجوانان انجام گرفت، نتایج حاصل از بررسی 

های فرزندپروری مقتدرانه، نشان داد که سبكمطالعه تجربی 

گیرانه به ترتیب بیشترین تا کمترین اثر مثبت را بر مستبدانه و سهل

(. همچنین در 2107، ارتونکیپشایستگی تحصیلی دارند )

(، جانسن، 0930ای که خادمی و باقری )های جداگانهپژوهش

ی ( بر رو2109( و ژانگ )2109بورکنس، ایوسن و سندبیك )

آموزان مقاطع تحصیلی مختلف انجام دادند، نتایج نشان داد دانش

 های فرزندپروری با شایستگی تحصیلی ارتباط دارد.که سبك

دهد عالوه بر عوامل های پیشین نشان مینتایج بررسی

نیز  4شدهخانوادگی، برخی عوامل فردی نظیر خودکارآمدی ادراک

دارد )ووپر و لیبرت،  آموزان ارتباطبا شایستگی تحصیلی دانش

(. خودکارآمدی عبارت است از قضاوت افراد در مورد 2106

روی تالش و  هاییتواناهای خود که این نوع باورها در مورد توانایی

پور، )زنگی آبادی، صادقی و قدم گذاردیمموفقیت افراد تأثیر 

؛ فراگیران خودکارآمد نسبت به 0336(. به عقیدة بندورا، 0936

مردد هستند، در مقابله با  شانیکارآمدی که در قابلیت افراد

ی و تالش بیشتری از خود نشان داده کوشسختمشکالت تحصیلی، 

                                                           
3. parenting styles 
4. perceived self-efficacy 
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و از شایستگی تحصیلی باالتری برخوردارند )وان دینثر، داچی، 

( با 0936(. نتایج پژوهش موحدزاده و رحمتمند )2100سیگرس، 

شده، شایستگی هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی ادراک

آموزان مقطع دانش 030تحصیلی و پیشرفت تحصیلی بر روی 

شده و متوسطه شیراز نشان داد که بین خودکارآمدی ادراک

بینی شایستگی تحصیلی رابطه وجود دارد و این دو متغیر توان پیش

نتایج مطالعات اکتشافی  آموزان را دارند.پیشرفت تحصیلی دانش

( با هدف بررسی روابط 2109و آنگ )چونگ، لیم، هووان، کیت 

چندگانه بین عوامل عاطفی و شناختی مؤثر بر شایستگی تحصیلی در 

آموزان سنگاپوری نشان داد که خودکارآمدی ادراک بین دانش

شده از عوامل شناختی مؤثر بر تقویت باورها و هیجانات مثبت در 

زان آمومورد خود بوده که موجب تقویت شایستگی تحصیلی دانش

( در پژوهش خود نشان 2107شود. نیارکو، سینتیم و ایمپرایم )می

دادند که خودکارآمدی ادراک شده تأثیر مثبتی بر درک 

( نیز 2103آموزان داشت. هینسون )های تحصیلی دانششایستگی

های خود را از پایین بودن باورهای خودکارآمدی در مورد توانایی

 آموزان عنوان کرد.موانع رشد شایستگی تحصیلی دانش

های مختلف مانند مدرسه با انواع چالش ی یادگیریهاتیموقع

 عنوانبه 0انگیزشی، شناختی و عاطفی روبرو هستند. تنظیم هیجان

یکی از عوامل مهم کسب موفقیت و شایستگی تحصیلی شناخته 

 هیجان میدر عمل، تنظ(. 2103شود )جاونوجا، نایکی، تورمانن، می

طور هدفمند قصد دارند تا بر آموزان بهست که دانشمعنا نیبه ا

)گوپتا،  بگذارند ریتأث کنندیو ابراز م کنندیکه تجربه م یاحساسات

(. تنظیم هیجان نقش پررنگی در برخورد افراد با حوادث 2109

در هیجانات  طیوتفرافراطی که اگونهی زندگی دارد به زااسترس

ت، اضطراب و ناسازگاری دارد پیامدهایی چون پرخاشگری، عصبانی

(. توانایی تنظیم هیجان در ارتباط با 0939)حیدریان، نوروزی، 

شود )محمودی و همساالن، نخستین بار در مدرسه آزموده می

( و نقشی کلیدی در شایستگی تحصیلی دارد 0930همکاران، 

(. ظرفیت هیجانی 0937)موسوی، ابوالمعالی الحسینی و میرهاشمی، 

ی اقدامات فرد به سمت ریگجهتمعنای تمایل به موفقیت و مثبت به 

، باشدیمارتقاء نتایج مطلوب )مثل افتخارآفرینی به خود( 

ظرفیت هیجانی منفی منجر به جلوگیری از موفقیت و  کهیدرحال

                                                           
1. emotional regulation 

(. 2107شود )مارتین، ایلیوت، کاهش سطح شایستگی تحصیلی می

هد تا در دستیابی به دآموزان امکان میتنظیم هیجانات به دانش

هیجانات سازشی پرورش یابند، احساسات ناسازگارانه را کاهش 

 ازنظردهند، موقعیت را برای تقویت بهزیستی هیجانی تعدیل کنند و 

هیجانی شایستگی تحصیلی الزم را برای تکمیل تکالیف تجربه کنند 

(. نتایج یك پژوهش نشان داد که ناتوانی 2100)بوکارتس و پکران، 

آموزان ر تنظیم هیجانات، مشکالتی را در بعد هیجانی برای دانشد

کند که این با کاهش شایستگی تحصیلی همراه بود )ظفری ایجاد می

( در 2109) ینیزاواتی و ولوت، گاروفالو(. 0933و خادمی اشکذری، 

پژوهشی که با هدف بررسی نقش تنظیم هیجانی بر شایستگی و 

انجام دادند، نتایج نشان داد که  آموزانموفقیت تحصیلی دانش

ناتوانی در تنظیم هیجانات با رفتارهای پرخاشگرانه، ناسازگاری و 

کاهش میزان شایستگی تحصیلی همراه بود. بررسی ساختار عاملی 

های تنظیم هیجانی با متغیرهای مرتبط با ارتباط خرده مقیاس

نشان  آموز کشور کرواسیدانش 0191های تحصیلی در بین موفقیت

آموزان های شناختی دانشداد که عوامل تنظیم هیجانی بر ارزیابی

شایستگی تحصیلی فراهم  تأثیر گذاشته و زمینه را برای تقویت

 (.2107، چیزیپنو  چیسورکنند )بوریچ، می

بینی کننده با عنایت به آنچه مرور شد شناسایی عوامل پیش

، خودکارآمدی های فرزندپروریشایستگی تحصیلی بر اساس سبك

های پیشین آموزان در پژوهششده و تنظیم هیجان دانشادراک

داخلی و خارجی مغفول مانده است. از طرف دیگر با توجه به 

پذیر و لزوم فراهم اهمیت دوره نوجوانی به عنوان یك دوره آسیب

بینی نمودن بستری مناسب برای فراگیران، شناسایی عوامل پیش

ی گامی مهم در راستای کمك به این قشر کنندة شایستگی تحصیل

مهم جامعه است؛ حال مسئله اصلی پژوهش این است که آیا 

شده و تنظیم هیجان های فرزندپروری، خودکارآمدی ادراکسبك

 آموزان دارند؟بینی شایستگی تحصیلی را در بین دانشتوانایی پیش

 روش

امعة پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. ج

آموزان پسر مقطع متوسطه دوم آماری پژوهش شامل کلیة دانش

بود که از طریق روش  0939-33شهر کرج در سال تحصیلی 

 وپرورشآموزش 2ی، ناحیه اچندمرحلهی اخوشهی ریگنمونه

گانه این شهرستان انتخاب شد. سپس  4شهرستان کرج از بین نواحی 

کالس انتخاب  4هر مدرسه  مدرسه و از 9از بین مدارس این ناحیه، 
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به  کنندگانشرکتتمایل  در موردتوضیحات الزم  شد. پس از ارائه

شرکت در پژوهش و لزوم محرمانه ماندن اطالعات، جمعاً از 

 02آموز انتخاب شد که از این تعداد دانش 921مدارس انتخابی 

یی از فرآیند پژوهش حذف گوپاسخپرسشنامه به دلیل نقص در 

واقع شد تا اعتبار بیرونی  موردقبولپرسشنامه  919 تیرنهادشدند و 

های پژوهش با روش همبستگی پژوهش افزایش یابد. تحلیل داده

 افزارنرم 21پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و از طریق نسخه 

SPSS .انجام شد 

 ابزار

 هدف از ساخت :(ACES)0مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی

ان شایستگی تحصیلی بود که توسط دیپرنا و این مقیاس سنجش میز

آموز و ( ساخته شد و دارای سه نسخه معلم، دانش0333الیوت )

آموز استفاده شد که دانشجو است. در این پژوهش از نسخه دانش

آموزان کالس ششم تا دوازدهم مناسب است. نسخه برای دانش

در طیف  گذاری آنگویه بوده که نمره 76فارسی این مقیاس دارای 

و  ردیگیم( صورت 0) شهیهم( تا 0هرگز )ی از ادرجه 0لیکرت 

ی توانمندسازهاهای تحصیلی و متشکل از دو عامل کلی مهارت

خرده مقیاس  9های تحصیلی دارای باشد. عامل مهارتتحصیلی می

باشد. عامل های خواندن / تکلم، ریاضی و تفکر انتقادی میمهارت

های خرده مقیاس مهارت 4نیز دارای توانمندسازهای تحصیلی 

های بین فردی، مشغولیت در کالس درس و انگیزش مطالعه، مهارت

( 2117(. در پژوهش دیپرنا )0333باشد )دیپرنا و الیوت، تحصیلی می

ة دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی برای لیوسبهپایایی این ابزار 

گزارش  36/1تا  99/1و  33/1تا  34/1به ترتیب بین  هااسیمقخرده 

و  هاابیارزی بنددرجهشد. روایی محتوایی این ابزار با روش 

به دست آمد. در ایران روایی و  70/1تا  90/1کارشناسان نیز بین 

( بررسی شده است 0937پایایی این ابزار توسط موسوی و همکاران )

و ی تحصیلی هاجانیهکه روابط معنادار این پرسشنامه با پرسشنامه 

آن بود. همچنین  همزمانروایی مالکی  گرنشانپیشرفت تحصیلی 

نتایج بررسی همسانی درونی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ 

و دامنة ضرایب همبستگی این عوامل بین  970/1تا  646/1ی از ادامنه

گزارش شد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای  613/1تا  90/1

 به دست آمد. 90/1تحصیلی کرونباخ برای پرسشنامه شایستگی 

                                                           
1. Academic Competence Evaluation Scale 

این پرسشنامه توسط دیانا  :2های فرزندپروریپرسشنامة سبك

جمله است که  91طراحی شده است؛ شامل  0362بامریند در سال 

های فرزندپروری سهل گیرانه، مستبدانه و جمله یکی از سبك 01هر 

 0. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت سنجدیممقتدرانه را 

موافقم(  کامالًمخالفم( تا نمره پنج ) کامالًز نمره صفر )ای ادرجه

تنظیم شده است. با جمع سؤاالت مربوط به هر شیوه، برای هر سطح 

. نتایج دیآیمی فرزندپروری سه نمرة مجزا به دست هاوهیش

( پایایی پرسشنامه مزبور را با استفاده از 0330های بوری )بررسی

آسان گیرانه، مستبدانه و مقتدرانه به های روش بازآزمایی برای سبك

گزارش داد. همچنین نتایج روایی واگرا  69/1، 97/1، 90/1ترتیب 

و برای پدران  -49/1، -99/1مقدار آن را برای مادران به ترتیب 

نفر از  01نشان داد. روایی محتوای آن نیز توسط  -02/1و  -01/1

 قرار رشیپذموردی پزشکروانحوزة روانشناسی و  نظرانصاحب

است. در ایران پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و  گرفته

گزارش  قبولقابلبه دست آمد که  09/1و  92/1تنصیف به ترتیب 

(. همچنین، پایایی این 0936زاده، شده است )خمیسی، محسن

به  69/1پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 

 دست آمد.

این مقیاس توسط شرر  :9نامه خودکارآمدی عمومی شررپرسش

( تهیه و تنظیم شده است و میزان خودکارآمدی 0392و مادوکس )

سنجد. این مقیاس شامل های خود را میو قابلیت اعتماد به توانایی

گویه است که هر سؤال بر اساس مقیاس لیکرت از طیف کامالً  06

( تنظیم شده است. گویه 0نمره ( تا کامالً موافقم )0مخالفم )نمره 

شوند. گذاری میمعکوس نمره صورتبه 00و  09، 3، 9، 9، 0های 

شود. شرر و در نظر گرفته می 06و حداقل نمره  90حداکثر نمره 

( پایایی 0934، به نقل از ارجمند قجور و اقبالی، 0399مادوکس )

به دست  97/1این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

( این پرسشنامه را ترجمه و اعتباریابی کرده 0960آوردند. براتی )

گزارش  70/1نفری  011است و روایی سازه آن را در یك گروه 

در این پژوهش نیز مقدار  معنادار است. 10/1کرد که در سطح 

به  67/1برای پرسشنامه مذکور  آمدهدستبهضریب آلفای کرونباخ 

 دست آمد.

                                                           
2. Parenting Styles Questionnaire 
3. Sherer self-efficacy Scale 
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: این پرسشنامه توسط گراس و (ERQ) 0ظیم هیجانپرسشنامة تن

ی افراد در تنظیم هیجانات هاتفاوت( جهت ارزیابی 2119جان )

باشد که از نمره یك ای میدرجه 6گویه  01ساخته شده و دارای 

ی شده است. بنددرجه)کامالً مخالف( تا نمره هفت )کامالً موافق( 

ابی هیجانات و بازداری این ابزار مشتمل بر دو زیرمقیاس بازارزی

( روایی و اعتبار این ابزار را 2119باشد. گراس و جان )هیجانات می

بررسی کرده که میانگین ضریب آلفای کرونباخ برای بازارزیابی 

و اعتبار بازآزمایی در  69/1و برای بازداری هیجانات  63/1هیجانات 

نتایج گزارش شده است.  73/1ماه برای هر دو زیرمقیاس،  9طول 

بررسی روایی و  منظوربه( 0939های لطفی و همکاران )بررسی

پایایی این پرسشنامه بر روی کودکان و نوجوانان ایرانی نشان داد که 

و برای  90/1برای کل پرسشنامه  شدهمحاسبهضریب آلفای کرونباخ 

دو عامل بازارزیابی هیجانات و سرکوبی هیجانات به ترتیب مقادیر 

ی قابل قبولی سنجروانی هایژگیوگزارش شد که از  79/1و  63/1

برخوردار بوده است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 

 بود. 67/1برای بررسی پایایی این ابزار  آمدهدستبه

 هايافته

های فرزندپروری در این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق، سبك

 میتنظشده و اکبعد است که به همراه خودکارآمدی ادر 9دارای 

است.  شدهواقع موردسنجشبا شایستگی تحصیلی  آنهارابطه  جانیه

 شده آورده 0 جدول درهای پژوهش مقیاس یفیتوص یهاافتهی

 .است
 

  ی پژوهشهااسیمقی توصیفی خرده هاافته. ی0جدول

شاخص آماری 

 مقیاس
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد
Z 

 P کولموگروف

 01/1 92/1 24/24 22/063 919 شایستگی تحصیلی

 00/1 20/0 41/9 63/21 919 سبك سهل گیرانه

 04/1 69/1 00/0 19/27 919 سبك مقتدرانه

 31/1 20/0 09/0 19/22 919 سبك مستبدانه

خودکارآمدی 

 شدهادراک
919 04/43 00/6 76/1 47/1 

 02/1 94/1 60/0 70/04 919 ی هیجاناتابیباز ارز

 09/1 09/0 73/2 72/09 919 بازداری هیجانات
 

 

در بکار گیری روش آماری،  0نتایج جدول  بر اساسهمچنین 

ابتدا با استفاده از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف نرمال 

                                                           
1. Emotion Regulation Questionnaire 

پیش از ارائه نتایج  مورد آزمون و تأیید قرار گرفت. هادادهبودن 

نمودار  بر اساسهمبستگی ابتدا بررسی خطی بودن رابطه بین متغیرها 

 پراکنش انجام شد.

 
 . نمودار پراکنش رابطه بین متغیرها0شکل

 

ی خطهمدیگر از مفروضات رگرسیون عدم وجود یکی

های تحمل واریانس و بین است. شاخصچندگانه بین متغیرهای پیش

کنند. در پژوهش حاضر، تورم واریانس این فرضیات را چك می

خطی شدید بین متغیرهای تمامی اعداد نشان از عدم وجود اثر هم

بین بود. از دیگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها بود که پیش

برای چك کردن  باید فرض وجود همبستگی بین خطاها رد شود.

 دییتأتوان از آماره دوربین واتسون استفاده کرد. برای این فرض می

 قرار 0/2تا  0/0این فرض الزم است که مقدار این آماره در بازه 

شده است که  37/0با این پژوهش این آماره برابر  در داشته باشد.

 باشد.می فرضشیپحاکی از صادق بودن این 

باشد. درواقع اگر حداقل یکی اولین آزمون تست مدل کلی می

معنادار داشته  ریتأثبین تحقیق روی متغیر مالک ی پیشرهایمتغاز 

 صورتبهو خالف . فرض صفر گرددیم دییتأباشد، مدل پژوهشگر 

 باشد:زیر می
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کمتر از  sigشود مقدار مشاهده می 2که در جدول  طورهمان

، باشدیمبودن مدل رگرسیون  داریمعنشده است و نشان از  10/1

معنادار  ریتأثبین بر متغیر مالک یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیش

 دارد. 
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 شده بر شایستگی تحصیلیهای فرزندپروری و خودکارآمدی ادراکسیون عوامل سبكنتایج رگر .2جدول

F R 2R adj میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات مدل
2 R Sig 

 110/1 71/1 70/1 69/1 24/63 79/09414 7 67/001426 رگرسیون

 - - - - - 26/292 910 29/73309 باقیمانده

 - - - - - - 916 33/091941 کل
 

 

)ضریب تعیین چندگانه(: این شاخص مشخص  R2شاخص 

ی رهایمتغکند که چند در صد از تغییرات متغیر مالک توسط می

صد بین چند درمتغیرهای پیش گریدعبارتبهشوند بین تبیین میپیش

برابر  R2مقدار  یی برازش متغیر وابسته را دارند. در این پژوهشتوانا

 ،های فرزندپروریسبكین معنا که عوامل شده است به ا 70/1

درصد توانایی  70 و تنظیم هیجان شدهخودکارآمدی ادراک

درصد باقیمانده مربوط  93بینی شایستگی تحصیلی را دارند و پیش

R2شاخص  باشد.به سایر عوامل می
adj  :)ضریب تعیین تصحیح شده(

ی رهایمتغبینی متغیر وابسته را توسط این شاخص توانایی پیش

درواقع با کمی تعدیل، نمونه را به  کندیمبین در جامعه بررسی پیش

 دهد.تمام جامعه بسط می

 عبارت بهشده است،  71/1 مقدار این ضریب در این پژوهش

و تنظیم شده خودکارآمدی ادراک ،های فرزندپروریسبك گرید

 . دارند رابینی شایستگی تحصیلی درصد توانایی پیش 71هیجان 

ا توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که ب

کدام متغیر یا  گریدعبارتبهاز ضرایب صفر نیست و یا  كیکدام

استفاده  tاز آزمون  متغیرها تأثیر معنادار در مدل دارند. به این منظور

 .شودمی
 

 در معادله رگرسیون واردشده. ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای 9جدول

 بینمتغیر پیش
 ضرایب رگرسیون

 t Sig VIF TOLERANCEآماره 
 استانداردشده استاندارد نشده

 - - 60/1 92/1 - 79/9 مقدار ثابت

 64/1 94/0 03/1 -99/0 -16/1 -46/1 گیرانهسبك سهل

 62/1 99/0 110/1 33/02 46/1 29/2 سبك مقتدرانه

 34/1 10/0 110/1 -44/4 -06/1 -69/1 سبك مستبدانه

 67/1 91/0 110/1 19/0 24/1 92/1 شدهخودکارآمدی ادراک

 90/1 06/0 110/1 43/09 00/1 01/6 بازارزیابی هیجانات

 31/1 01/0 99/1 -22/1 -10/1 -16/1 بازداری هیجانات
 

 

سبك دهد عوامل نشان می 9که نتایج جدول  طورهمان

 ( وβ= 24/1) شدهادراک یدکارآمدخو(، β= 46/1مقتدرانه )

 0( با شایستگی تحصیلی در سطح β= 00/1) جاناتیه یابیبازارز

، سبك مقتدرانهی معنادار دارند و مثبت بودن ضرایب رابطهدرصد 

 دهندهنشاندرواقع  جاناتیه یابیشده و بازارزادراک یخودکارآمد

لی افزایش این است که با افزایش این عوامل، میزان شایستگی تحصی

( با شایستگی تحصیلی β= -06/1سبك مستبدانه )یابد. همچنین می

 رابطه منفی معنادار دارد.

 گيریبحث و نتيجه

بینی شایستگی تحصیلی بر اساس هدف از پژوهش حاضر پیش

شده و تنظیم هیجان های فرزندپروری، خودکارآمدی ادراکسبك

ی هاسبكد که میان نشان دا هاافتهآموزان شهر کرج بود. یدانش

فرزندپروری مقتدرانه و مستبدانه با شایستگی تحصیلی به ترتیب 

رابطة مثبت معنادار و رابطة منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین 

 گونهچیهگیرانه با شایستگی تحصیلی سبك فرزندپروری سهل

 یهاافتهی این بخش از پژوهش همسو با یهاافتهی ی یافت نشد.ارابطه

(، خادمی و باقری 0990حمانی، سیدفاطمی، رضایی و صداقت )ر

(، ژانگ 2107) ارتونکیپ(، 2109(، جانسن و همکاران )0930)

( بود. در پژوهش رحمانی و 2103(، واشینگتن و همکاران )2109)

آموزان نوجوان سبك تربیتی ( اکثریت دانش0990همکاران )

گروه از بیشترین میزان والدینشان را مقتدرانه گزارش کردند و این 

سطح شایستگی تحصیلی نیز برخوردار بودند. در پژوهش جانسن و 

های فرزندپروری بر اساس سه مقیاس ( تأثیر سبك2109همکاران )

 پشتیبانی، نظارت و غفلت بر شایستگی تحصیلی مورد بررسی قرار
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های فرزندپروری مقتدرانه و گرفت. پشتیبانی و نظارت که در سبك

دانه مشهودتر است با شایستگی تحصیلی همبستگی مثبتی مستب

توجهی که بیشتر در سبك داشتند و درجة باالی غفلت یا کم

گیرانه غالب است، با شایستگی تحصیلی رابطة فرزندپروری سهل

توان گفت که والدین ها میتبیین این یافته منفی معناداری داشت. در

رات منظم در خانواده، هایی چون وضع مقرمقتدر دارای ویژگی

خودمختاری فرزندان، انتظارات متناسب با توانایی  دهندةپرورش

دهندة آنان فرزندان و فراهم نمودن محیط امن در خانواده و سوق

(. 0936سوی پیشرفت تحصیلی هستند )سیفی، بازارویچ قادراف، به

آموزان دارای والدین مقتدر کمتر تحت تأثیر محیط و دانش

و توانایی باالیی برای حل مسائل در شرایط  قرارگرفته همساالن

 باالرفتن( که این موجب 2106دارند )رئوف و احمد،  زااسترس

. همچنین در سبك فرزندپروری گرددیمشایستگی تحصیلی آنان 

گری غالب است و توجه کمی به مستبدانه وجه نظارت و کنترل

وه فرزندان حق شود. در این شیاحساسات و عواطف فرزندان می

شود و های آنها نمیانتخاب چندانی ندارند، توجه چندانی به توانایی

 رودیماز آنها  شانییتواناانتظاراتی نامعقول و فراتر از  معموالً

حق  کهییازآنجا جهیدرنت(. 0939ییالق، پور و شهنی)مرادیان، عالی

های به تواناییو انگیزة الزم را ندارند، نسبت  انتخاب چندانی ندارند

خود شك کرده و سطح پایینی از شایستگی تحصیلی را تجربه 

کنند. در تبیین عدم وجود رابطه بین سبك فرزندپروری سهل می

های توان گفت که ارتباط بین سبكگیر با شایستگی تحصیلی می

فرزندپروری با شایستگی تحصیلی بسته به فرهنگ متفاوت است 

گیر کنترل و نظارت چنین والدین سهل(. هم2109)چك و گوتیرز، 

ی را به خودشان ریگمیتصمکمی بر رفتار فرزندان دارند و اجازة 

کنند. ممکن است در رفتارها و عملکرد فرزندشان در واگذار می

مدرسه آگاهی کافی نداشته باشند و لذا دور از انتظار نیست که این 

 شته باشد.سبك فرزندپروری با شایستگی تحصیلی ارتباطی ندا

نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که خودکارآمدی ادراک 

های شده با شایستگی تحصیلی رابطة معنادار دارد. این یافته با یافته

(، موحدزاده و 0930بیطالی، عبدلی )زادهکاظمحسنی، اصغری، 

(، چونگ و همکاران 2107(، نیارکو و همکاران، 0936همکاران )

( در 0930( همسو بود. حسنی و همکاران )2103( هینسون )2109)

پژوهش خود نشان دادند که خودکارآمدی عاملی است که منجر به 

ی در هنگام مواجه با مشکالت است و با کوشسختتالش و 

ی هاکنششایستگی تحصیلی ارتباط دارد. در پژوهش دیگری 

روانشناختی باعث تأثیرپذیری خودکارآمدی فرزندان از والدین 

و آن نیز به خود بر شایستگی تحصیلی تأثیرگذار است  شده

های این بخش از (. در تبیین یافته2107)هالووی و همکاران، 

آموزانی که سطوح باالیی از توان گفت دانشپژوهش می

خودکارآمدی دارند نقاط قوت و ضعف خود را بهتر شناخته، 

د را انگیزش درونی باالیی برای یادگیری داشته و موفقیت خو

)لطفی  دانندیمتالش و پشتکار در راستای اهدافشان درگرو 

بنابراین ؛ (0934عظیمی، افروز، درتاج و نعمت طاوسی، 

خودکارآمدی باال موجب تقویت انگیزش درونی شده و احساس 

کند تا آنها در آموزان ایجاد میتوانستن و خودکفایی را در دانش

و شایستگی تحصیلی خود و مشکالت مغلوب نشده  هاشکستبرابر 

باشند که قابلیت و توانایی  افراد باور داشته را باال ببرند. زمانی که

 کار، فعالیتبرای انجام کار یا فعالیتی رادارند، برای انجام آن  کافی

های ، درک بهتری از شایستگیبیشتری صرف نموده و زمان

ز طرفی . ارسندیبه نتایج بهتری م جهیدرنت تحصیلی خود داشته و

 کامیابیافزایش  باعث به طرق مختلفی خودکارآمدی دیگر احساس

 یهاکه عالقه گرددیمباعث  احساس. این شودمی فرد در زندگی

و شایستگی  گذاردبر یثتأفرد  عملکرد، بر بیشتر شوددرونی فرد 

که  بر این باور است (2119) . بندوراتحصیلی باالتری داشته باشد

آموزشی خود تحت تأثیر باورهای  یاهیبه توانمند باور

انگیزه بر  به شکل وسیعیباورها  باشد که خود اینمیخودکارآمدی 

 ریلی تأثیتحص عملکرد و شایستگی تاًیتحصیلی آنها در تحصیل و نها

 .گذراندیم

های مربوط به رابطة تنظیم هیجان با شایستگی نتایج یافته 

شایستگی تحصیلی رابطة  تحصیلی نشان داد بازارزیابی هیجانات با

داشت ولی بین بازداری هیجانات با شایستگی  داریمعنمثبت 

های این بخش از پژوهش ی یافت نشد. یافتهداریمعنتحصیلی رابطة 

(، ظفری و خادمی 0936های موسوی و ابوالمعالی الحسینی )با یافته

(، بوکارتس 2106(، کوان، هانراهان و کوپزیك )0933اشکذری )

و همکاران  گاروفالو( و 2107(، بوریچ و همکاران )2100ران )و پک

( 0936های موسوی و همکاران )( همسو بود. نتایج بررسی2109)

نشان داد که ابراز هیجانات مثبت بر انگیزش و درگیری 

آموزان در محیطی کالسی اثرگذار بوده و زمینه برای کسب دانش

اما هیجانات منفی ؛ دکنو شایستگی تحصیلی فراهم می هامهارت
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مثل منجر به کاهش تمرکز بر رفتارهای معطوف به یادگیری شده و 

. همچنین کوان و ابدییمبه دنبال آن شایستگی تحصیلی کاهش 

های خود به این نتیجه دست یافتند که ( در بررسی2106همکاران )

تنظیم هیجانات از طریق فرآیند نظارتی بر عملکرد تحصیلی نظیر 

، مشارکت و شایستگی تحصیلی اثرگذار است. در تبیین این انگیزش

آموزان توان گفت که توانایی تنظیم هیجانات در دانشها مییافته

ظرفیت خودگردانی هیجانی و افزایش دانش  باال رفتنمنجر به 

(. 2100شود )ترنتاکاستا و شولتز، هیجانی در محیط آموزشی می

که بر فرآیندهای شناختی و ة تأثیری واسطبههمچنین هیجانات 

ی افراد در شناسایی، ادراک و تفسیر هاتیقابلانگیزشی دارند، بر 

کنند )مك اطالعات اثرگذار بوده و در جریان یادگیری مداخله می

( که مجموعة این عوامل بر موفقیت و شایستگی 2102کونل و ایوا، 

بر  جانتنظیم هی، سوكیاز آموزان اثرگذار هستند. تحصیلی دانش

یادگیری بهتر عث و با گذاردیم ریفرآیند شناختی و انگیزشی تأث

 بهبودیادگیری بهتر شایستگی تحصیلی را  سوی دیگرو از  شودمی

دربارة عدم رابطة بازداری هیجانات و شایستگی تحصیلی  .بخشدیم

ی جابهشود که فرد توان گفت بازداری هیجانات موجب میمی

ی هاتیموقع وفصلحلی مناسب جهت استفاده از راهبردها

ناگهانی آن عمل بپردازد و آن احساس را  قطعتحصیلی، به توقف و 

سرکوب و خاموش نماید. همچنین بازداری هیجانات نوعی فقدان 

آگاهی هیجانی را در پی دارد و تأثیر چندانی بر احساسات ناشی از 

 کفایت و شایستگی تحصیلی ندارد.

استفاده از پرسشنامه ، پژوهش حاضری هاتیازجمله محدود 

دهی های ساخته فرهنگ غرب بوده که احتمال سوگیری در پاسخ

برد. همچنین محدود کنندگان باال میبه سؤاالت را از سوی شرکت

بودن نمونه به مقطع تحصیلی متوسطه دوم و گروه پسران از دیگر 

 ددگرییشنهاد می این پژوهش بود. به پژوهشگران پهاتیمحدود

ابزار مبتنی بر فرهنگ ایرانی ساخته شود و در مطالعات آتی سایر 

قرار  مطالعه موردی سنی و مقاطع تحصیلی مختلف را نیز هاگروه

، هاخانوادهنظام آموزشی،  اندرکاراندستبه  دهند. افزون بر این؛

شود با استفاده از نتایج این پژوهش، معلمان و مشاوران پیشنهاد می

و معلمان و  هاخانوادهی الزم جهت آموزش هایزیربرنامهضمن 

ی مرتبط، زمینه را برای تقویت سبك فرزندپروری هاارگانسایر 

شده و تنظیم هیجان در  مقتدرانه، خودکارآمدی ادراک

آموزان فراهم کنند تا از این طریق بتوان از مصائب و دانش

کاست.  آموزانی ناشی از ضعف شایستگی تحصیلی دانشهایکاست

کلیه کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند صمیمانه از 

 سپاسگزاریم.
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(. رابطه بین اهداف 0936) قادر ،بازارویچ قادراف مژگان و ،یفیس
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