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Background and Aims: The family mood is predisposing the most of the people 

issues in all stages of life, especially school day. The present research to be 

accomplished with the aim of the survey of the relationship between the rate of family 

function with academic self-regulation among the nursing students in the Zahedan 

university of medical science (Iran). 

Methods: This research method was descriptive- correlative one with the 

statistical population included all the nursing students in the Zahedan university of 

medical science at 2014-2015 year.200 students were selected as a sample according to 

convenience sampling method. For the data’s collection were used to the Epstein, 

Baldwin and Bishop Family function questionnaire (1983) and the Kanel and Ryan 

academic self-regulation questionnaire (1987). The data in descriptive (mean and 

standard deviation) and inferential statistics (correlation coefficient and step-by-step 

Regression) and were analyzed using the software Spss-18. 

Results: The results indicate that there was a positive and significant correlation 

between the family function in all dimensions (problem – solving, communication, 

role, emotional response, emotional association, behavior control, and general control) 

with the academic self-regulation in the nursing students. The regression analysis 

showed that among the predictor variables, the role and problem- solving variables 

could predict the academic self-regulation in the nursing students. 

Conclusions: The family and its performance have important effects on the student’s 

self-regulation. 
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بسیاری از مسائل افراد در تمامی مراحل  ساز نهیزمجو حاکم بر خانواده :  ه و اهداف:زمین

با خانواده زندگی باالخص دوران تحصیل است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان عملکرد 

 خودتنظیمی تحصیلی در میان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان صورت گرفت.

این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی با جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته : بررسیروش 

نفر با  022انجام گرفت. تعداد،  4939-4931پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال تحصیلی 

ی عملکرد ها پرسشنامهاز  ها دادهی آور جمعی در دسترس انتخاب شدند. برای ریگ نمونهاستفاده از روش 

( استفاده گردید. 4391( و خودتنظیمی تحصیلی کانل و ریان )4399ده اپشتاین، بالدوین و بیشاب )خانوا

در دو سطح توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )ضریب همبستگی و روگرسیون  ها داده

 تحلیل شدند.  Spss-18افزار  گام( و با استفاده از نرم به گام
 

آمده بیانگر همبستگی مثبت و معنادار بین عملکرد خانواده در همه ابعاد )حل  دست نتایج به: ها یافته

دهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی( با خودتنظیمی  مشکل، ارتباط، ایفای نقش، پاسخ

نقش بین، متغیرهای ایفای  ی پیشرهایمتغتحصیلی در دانشجویان بود. نتایج رگرسیون نشان داد که از بین 

 بینی کنند. خودتنظیمی تحصیلی را در دانشجویان پرستاری پیش اند توانستهو حل مسئله 
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 مهمقد

و معیارهای  ها ارزشگذار شخصیت،  خانواده، اولین پایه

تعیین سرنوشت و سبک و خط  فکری است که نقش مهمی در

مشی زندگی آینده فرد دارد و اخالق، صحت و سالمتی روانی 

از طرفی خانواده در کنار  .]6[فرد، تا حدود بسیار در گرو آن است 

ی اجتماعی، در ها ارزشرفع نیازهای جسمانی و روانی و انتقال 

مسئولیت آموزشی و تربیتی فرزندان، نقش بسیار مؤثری را 

و این  آموزد یمی جامعه را ها خواستهفرد در بستر خانواده .]2[دارد

. ]3[ سازد یمرفتارهای معین رهنمون  نشیگز بهشناخت او را 

روابط و عملکرد مناسب خانواده برای سالمتی فرد، خانواده و 

و  افتد یمآنچه در درون خانواده اتفاق  .]4[جامعه ضروری است

ل کلیدی در ایجاد یک عام تواند یمچگونگی عملکرد آن 

ی و کاهش خطرات و کاهش خطرات فعلی و آینده ریپذ انعطاف

 .]5[مرتبط با رویدادهای ناگوار و شرایط نامناسب باشد

ی آموزشی و ها طیمحمتأثر از  تواند یمیکی از متغیرهایی که 

ی است میخودتنظی راهبردهای ریگ شکلخانوادگی باشد، رشد و 
معنای ظرفیت فرد برای تعدیل ی به میخودتنظیادگیری  .]1[

رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیطی بیرونی و درونی است 

ی و خود محدودیتی ده سازمانکه شامل توانایی فرد در 

رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است و از 

 شده لیتشکدو مؤلفه راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری 

 

 
 دوماهناهم علمی ژپوهشی

 
 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 

 5931 شهریور – مرداد

 
www.edcbmj.ir 

 .Farname Inc مقاله پژوهشی
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یادگیری خودتنظیمی بر این اصل استوار است  اساس .]1[است

 طور بههستند؛  شان یریادگزمانی که یادگیرندگان، خود مسئول ی

در این چهارچوب، با توجه به اینکه  .]8[ رندیگ یممؤثرتری یاد 

امروزه  .]9[هدف اصلی آموزش، یادگیری چگونه فکر کردن است

که تا مسئولیت  ندآموز یمبر یادگیری بیشتر،  دیتأکدانشجویان با 

در  .]6[ی خود داشته باشندزندگ وبیشتری را در قبال تحصیل 

علوم پزشکی و طب به دلیل گستردگی و افزایش عمق دانش، 

ی تجارب ریکارگ بهتوسعه توانمندی دانشجویان برای هدایت و 

 .] 61[یادگیری در مسیر موفقیت، برای آنان امری حیاتی است 

ی کودکان هستند. به دلیل ها سرمشقوالدین اولین الگوها و 

از  ها آنی کودکان، قسمت اعظم یادگیری ریدپذیتقلویژگی 

 Matinez-pons. ردیگ یمرفتار والدین صورت  مشاهدهطریق 

از طریق فراهم  توانند یم گر میخودتنظمعتقد است که والدین 

کردن تسهیالت الزم برای یادگیری )از قبیل تخصیص زمان 

جهت  ازیموردنالعه، تهیه مکان مناسب و منابع مناسب برای مط

مطالعه( و نشان دادن )ارائه الگو یا مدل یا سرمشق( چگونگی و 

چرایی استفاده از راهبردهای خود مهارگری و خود مهارگری در 

ی گر میتنظی عینی و تشویق و یا دانش فرزندان را در ها تیموقع

تاً عملکرد تحصیلی و نهای شان یریادگی یها تیفعالی خودکنترلو 

گری  میخودتنظیاری رسانند. به اعتقاد وی رابطه علّی میان 

ی فرزندان وجود دارد. زیرا با کسب اطالعات میخودتنظوالدین و 

ی آموزشی ها برنامه توان یمکافی در مورد هر یک از متغیرها 

ی ها وهیشوالدین،  نیب نیدرامناسبی برای فرزندان فراهم نمود. 

ی عملکرد خانواده طورکل به، تعامل با فرزندان و ها آنی فرزند پرور

 . ]66[کند یمنقش را ایفا  نیتر مهمنخستین و 

 دورهی نوجوانی و ها سالدر  ژهیو بهعملکرد خانواده 

و اوج تجلی در طی  ابدی یمتحصیلی متوسطه نمود بیشتری 

دانشجویان موفق  .]62[زندگی، اوایل نوجوانی تا اوایل جوانی است

ی تحصیل ا رشتهدانشگاه در چه  دورهدر  که نیابدون توجه به 

 .]63[کنند یمی استفاده میخودتنظ، بیشتر از راهبرد کنند یم

Friedel,Cortina, Turner & Midgley  که  ]64[کردندعنوان

اهداف خود فرد، بلکه تأکیدات هدفی والدین نیز ممکن  تنها نه

یر بگذارد، که منظور از ی دانشجویان تأثمیخودتنظاست بر روی 

تأکیدات هدفی والدین این است که والدین برکدام یک از اهداف 

و همچنین چگونگی درک  ندینما یمپیشرفت فرزندان خود تأکید 

که درک  دهد یمفرزندان از تأکیدات هدفی والدین را توضیح 

از چگونگی اهداف عملکردی و اهداف تسلطی والدین و  ها بچه

ی میخودتنظی اهداف تسلطی و عملکردی و نیب شیپاساتید باعث 

ی پژوهشی در این زمینه حاکی ها افته. یشود یمیادگیری فرزندان 

است که فرزندان والدینی که انتظارات خود را برای فرزندانشان 

را در جریان چگونگی و چرایی  ها آنو همواره  کنند یمتعیین 

کمک گرفتن از ی، نظارت، ارزیابی و زیر برنامهی، گذار هدف

، نسبت به همتایان خود در تنظیم گری در دهند یمدیگران قرار 

 .]65[مرتبه باالتری قرار دارند

آن عملکرد فرزندان  تبع بهعملکرد خانواده و  رسد یمبه نظر 

ی آموزشی و تحصیلی در ها طیمحی تحصیلی در میخودتنظدر 

خانواده نوجوانی و جوانی حائز اهمیت فراوانی است. بنابراین 

ی تحصیلی، یکی میخودتنظدر ایجاد  دهنده پرورشبستر  عنوان به

موضوع  نیا دراز نهادهایی است که پژوهش حاضر به نقش آن 

ی محیط روانی و ساز سالمبنابراین عدم توجه والدین به  .پردازد یم

عاطفی دانشجویان و فقدان روابط مناسب، در بیشتر موارد آنان را 

 سازد یم رو روبهی، انگیزشی و مشکالت روانی با کمبودهای عاطف

مملکت هستند،  سازان ندهیآفرزندان هر خانواده،  ازآنجاکه .]61[

امری است که پس از سالمت جسمی و  ها آنپیشرفت تحصیلی 

روانی، از اهمیت ویژه برخوردار است. حال با توجه به اینکه 

، شوند یمو تربیت  ابندی یمفرزندان در محیط خانواده رشد 

ی تحصیلی میخودتنظبنابراین عملکرد خانواده نقش مهمی در 

شواهد پژوهشی مختلفی را ] Reid, Trout & Schwartz ]61دارد.

 شیبرافزادر ارتباط با نقش مداخالت خودتنظیمی تحصیلی 

ی نشان دادند. همچنین انطباق ریغعملکرد و کاهش رفتارهای 

ی نقش میخودتنظئله که اشاره داشتند به این مس ها افتهاین ی

 ی و تعلل ورزی تحصیلی دارد.کار اهمالمهمی در کاهش 

Jahnson  به مطالعه کارکردهای خانواده و رابطه آن با عملکرد

ی خود گزارش کرد ها افتهتحصیلی دانشجویان پرداخت، وی در ی

ی دار یمعنمستقیم اثر  طور بهکه بسیاری از کارکردهای خانواده 

ی دانشجویان گذاشته و بخش ها تیموفقعدم و  ها تیموفقبر 

 .]68[کنند یم نییتب را ها آنزیادی از واریانس انگیزش 

  
 Zimmermanی پایین را یک عامل کلیدی برای میخودتنظز نی

پژوهش  .]68[داند یمرفتارهای انحرافی و مصرف مواد در جوانان 

با  بررسی و شناسایی رابطه میزان عملکرد خانواده باهدفحاضر، 

خودتنظیمی تحصیلی در دانشجویان رشته پرستاری شهر زاهدان 

 انجام گرفت.
 

 بررسی  روش

که هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه عملکرد  با توجه به این

 بوده خانواده با خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری

است، روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 

را تمامی دانشجویان رشته پرستاری شهرستان  تحقیق حاضر

نفر مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  411زاهدان به تعداد 
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حجم نمونه  برآورد. با استفاده از دهند یمتشکیل  6394-6393

نفر از  261تعداد  موردنظرنفر جامعه  411کوکران به ازای 

در ی ریگ نمونهدانشجویان رشته پرستاری با استفاده از روش 

 نمونه انتخاب شدند. عنوان بهدسترس 

سنی همه دانشجویان رشته پرستاری در محدوده  ازلحاظ 

، ها نامه پرسشسال قرار داشتند. پس از بررسی  68-22سنی بین 

 ها پرسشنامهدقتی پاسخ داده بودند از جمع یب بایی که ها آن

 .ماندند یباق لیوتحل هیتجزنفر برای  211حذف شدند و نهایتاً 

ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه سنجش خانواده و پرسشنامه 

 خودتنظیمی کانل و ریان بود: 

: ابزار سنجش خانواده توسط پرسشنامه سنجش خانواده

( به منظور سنجش عملکرد 6983اپشتاین، بالدوین و بیشاب )

 باهدفاست. این ابزار  شده ارائهخانواده بر اساس الگوی مک مستر 

ی سازمانی و ساختاری خانواده، توانایی خانواده ها یژگیوتوصیف 

را در سازش با خود، وظایف خانوادگی و با یک مقیاس خود 

. در ایران این ابزار توسط دهد یمقرار  موردسنجشگزارش دهی، 

که آلفای  ،زاده محمدی و ملک خسروی هنجاریابی شده است

وهش بوده است. در پژ 94/1 ها اسیمقکرونباخ کلی برای کل 

حاضر نیز برای بررسی پایایی آزمون از آلفای کرونباخ 

، حل مسئله، ابزار عواطف و ها نقشکه به ترتیب ابعاد  شده استفاده

 .]21[به دست آمد 19/1و  19/1، 14/1عملکرد خانواده 

  (:1290) ریان کانل و یپرسشنامه خودتنظیمی تحصیل

خرده  4شده است و شامل  تشکیل سؤال 32این پرسشنامه از

  :از اند عبارتی این پرسشنامه ها اسیمقمقیاس است. خرده 

 ، ج(خودتنظیمی درونیب(  بیرونی، الف( خودتنظیمی

. دو خرده مقیاس درونیش انگیزد(  خودتنظیمی شناختی و

و دو خرده  سؤال 9شامل،  هرکدامخودتنظیمی بیرونی و درونی 

شامل  کدامهرمقیاس خودتنظیمی شناختی و انگیزش درونی نیز 

ی این آزمون بر اساس مقیاس لیکرت گذار نمرههستند.  سؤال 1

( مورد 6981)توسط کانل و ریان  پرسشنامهاعتبار یابی این است. 

در پژوهش حاضر نیز برای بررسی پایایی  .است شده انیب دییتأ

آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب برای 

و انگیزش  11/1تنظیمی شناختی خود ،13/1خودتنظیمی بیرونی

به دست آمد. به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه 15/1درونی 

ی آن مورد ها اسیمقخودتنظیمی تحصیلی همبستگی میان زیر 

ی بیرونی ها اسیمقارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که زیر 

دارند که  باهمی درونی همبستگی بیشتری ها اسیمقو زیر  باهم

 ب حاکی از اعتبار آزمون است.این مطل

 یافته ها

میانگین عملکرد  شود یم، مشاهده 6که در جدول  گونه همان

است و در بین زیرمقیاس های  21/621کلی خانواده برابر با 

باالترین میانگین و  83/58عملکرد خانواده، ایفای نقش با مقدار 

. ستا رادارمیانگین  نیتر نییپا 1/68ابراز عواطف با مقدار 

باالترین انحراف استاندارد نیز مربوط به مربوط به زیر مقیاس حل 

است و کمترین  شده مشخص 61/1مسئله است که با مقدار 

میزان انحراف استاندارد مربوط به  ابراز عواطف است که با میزان 

 است. شده مشخص 55/3

 

 

 ی آنها سایمقی توصیفی نمرات عملکرد کلی خانواده و زیر ها شاخص، 1جدول 

 ها شاخص

 متغیر
 میانگین تعداد ها اسیمقزیر 

انحراف 

 استاندارد
 مقدار کمینه

 مقدار

 بیشینه

 

 عملکرد خانواده

 11 31 63/1 83/58 211 ایقای نقش

 12 29 61/1 84/49 211 حل مسئله

 31 1 55/3 1/68 211 ابراز عواطف

 613 85 11/64 21/621 211 نمره کلی عملکرد خانواده

 

میانگین خودتنظیمی  دهد یم، نشان 2نتایج جدول 

ی آن، ها اسیمقاست و در بین زیر  1/84تحصیلی کلی برابر با 

باالترین میانگین و انگیزش  9/21خودتنظیمی درونی با مقدار 

. باالترین است رادارمیانگین  نیتر نییپا 2/61درونی با مقدار 

یر مقیاس خودتنظیمی انحراف استاندارد نیز مربوط به مربوط به ز

است و کمترین میزان  شده مشخص 1/4بیرونی است که با مقدار 

انحراف استاندارد مربوط به  خود نظم شناختی است که با مقدار 

که بین  دهد یمنشان  3نتایح جدول  است. شده مشخص 11/4

عملکرد کلی خانواده و خودتنظیمی تحصیلی ارتباط مثبت و 

ی ها اسیمقوجود دارد. از بین زیر  116/1معناداری در سطح 

عملکرد خانواده، ایفای نقش بیشترین رابطه مثبت و معنادار را با 

خودتنظیمی تحصیلی دارد. همچنین ابراز عواطف از بین خرده 
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ی عملکرد خانواده کمترین رابطه مثبت را با ها اسیمق

که  سؤالخودتنظیمی تحصیلی دارد. برای پاسخگویی به این 

 عواطفِ ابراز و مسئله حل نقش، یفایا یها مؤلفه از کی کدام»

 یلیتحص خودتنظیمی بینی قادر به پیش خانواده عملکرد

 از کی کدام نقش»و « ؟هستند دانشجویان رشته پرستاری

 یلیتحص خودتنظیمی بینی پیش در خانواده عملکرد یها مؤلفه

از تحلیل رگرسیون « است؟ بیشتر دانشجویان رشته پرستاری

عملکرد کلی خانواده و زیر  درواقعگام استفاده شد.  به مگا

بین و متغیر خودتنظیمی  متغیر پیش عنوان بهی آن ها اسیمق

بینی شونده( در نظر گرفته  متغیر مالک )پیش عنوان بهتحصیلی 

 آمده است. 4شدند که نتایج آن در جدول 

نتیجه گرفت که  توان یم، 4بر اساس نتایج مندرج در جدول  

ی متغیر عملکرد ها مؤلفهر تبیین خودتنظیمی تحصیلی از روی د

درصد،  1/61گفت مؤلفه ایفای نقش به میزان  توان یمخانواده، 

واریانس را برای خودتنظیمی تحصیلی تبیین کرد و مؤلفه حل 

درصد واریانس  را برای خود خودتنظیمی  3/26مسئله، به میزان 

کرد. مؤلفه ابراز عاطفی چون شرایط ورود به  نییتبتحصیلی 

 رگرسیون را نداشت، از معادله حذف گردید. 

( ارتباط مثبت و p  ،314/1=Beta<16/1مؤلفه ایفای نقش )

بینی کننده  معناداری با خود خودتنظیمی تحصیلی دارد و پیش

 مثبت و منحصر فردی برای این متغیر هست. مؤلفه حل مسئله 

(16/1>p ،246/1=Beta ارتباط مثبت و معناداری با خود )

بینی کننده مثبت و منحصر  خودتنظیمی تحصیلی دارد و پیش

فردی برای این متغیر هست. بر اساس جدول فوق، مؤلفه ایفای 

، بیشترین سهم را در Beta=314/1نقشِ عملکرد خانواده با 

بینی و تبیین خود خودتنظیمی تحصیلی به عهده دارد و  پیش

، Beta=246/1مؤلفه حل مسئله عملکرد خانواده با  آناز پس

  است راداربیشترین سهم 

 

 ی آنها اسیمقی توصیفی نمرات  خودتنظیمی تحصیلی کلی و زیر ها شاخص، 2جدول 

 ها شاخص

 متغیر
 میانگین تعداد ها اسیمقزیر 

انحراف 

 استاندارد
 مقدار بیشینه مقدار کمینه

 خودتنظیمی تحصیلی

 32 9 1/4 1/69 211 یرونیخودتنظیمی ب

 46 65 2/4 9/21 211 خود نظم درونی

 34 8 1/4 8/21 211 خودتنظیمی شناختی

 21 1 6/4 2/61 211 انگیزش درونی

 618 11 6/9 1/84 211 نمره کلی خودتنظیمی تحصیلی

 

 تحصیلی خودتنظیمیآن با  یها اسیمقمیزان همبستگی بین عملکرد خانواده و زیر  3جدول

 خودتنظیمی آزمون آماری متغیر

 عملکرد کلی خانواده

 

 ضریب همبستگی

 

43/1** 

 **31/1 حل مسئله

 *68/1 ابراز عواطف

 **46/1 ایفای نقش

 

 بینی متغیر خودتنظیمی تحصیلی گام برای پیش به ، خالصه اطالعات آماری رگرسیون گام4جدول 

 B SD β T R R2 الگو
R2 

Change 
Sig 

 111/1 611/1 611/1 411/1 354/3 314/1 188/1 383/1 شایفای  نق

 116/1 141/1 263/1 416/1 441/3 246/1 188/1 312/1 حل مسئله

 متغیر مالک: خود خودتنظیمی تحصیلی-
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  بحث

ی ها اسیمقنتایج نشان داده بین میزان عملکرد خانواده و زیر 

ی آن )ایفای نقش، حل مسئله و ابراز عواطف( با خودتنظیم

 مثبت و معناداری وجود دارد. تحصیلی رابطه 

نقش و حل مسئله با مؤلفه خودتنظیمی  زیر مقیاس ایفای

درونی و خودتنظیمی شناختی دارای ارتباط مثبت و معناداری 

 دارای ارتباط منفی و خودتنظیمی بیرونی است و با مؤلفه

نی داری است. مؤلفه ابراز عاطفی با  مؤلفه خودتنظیمی درومعنی 

و خودتنظیمی شناختی نیز دارای ارتباط مثبت و معناداری است.  

که عملکرد خانواده یک   دهد یمی بسیاری نشان ها پژوهشنتایج 

در گرایش به خودتنظیمی تحصیلی  مؤثربینی کننده  پیش

بسیاری از  Jahnson دانشجویان پرستاری است. در پژوهش

ی داری بر موفقیت و طور مستقیم اثر معن کارکردهای خانواده به

ی دانشجویان رشته پرستاری گذاشته و بخش ها تیموفقعدم 

 ,Sojaee. ]68[کند یمها را تبیین  زیادی از واریانس انگیزش آن

Sheikh al-Islami, Ahmadi  رابطه ابعاد عملکرد با بررسی

خانواده با خودتنظیمی تحصیلی و خود کارآمدی دانشجویان 

ی )ایفای نقش، ابزار ها مؤلفهند که دانشگاه شیراز نشان داد

عواطف( جایگاه مهمی در رشد و یادگیری دانشجویان دارد و 

باعث تعیین پیوند بین اهداف آموزشی و آگاهی تربیتی در 

.]26[ شو یمخانواده 
,Yagmurlua & Harmab  Gündüz  در مطالعه

بینی پیشرفت تحصیلی  خود دریافتند که والدین توان پیش

آمده در این پژوهش نیز چنین بیان  دست . نتایج به]22[رادارند

که عملکرد خانواده و ابعاد آن با خودتنظیمی تحصیلی  کند یم

ی ها پژوهشارتباط معنی داری دارد که این نتیجه همسو با نتایج 

ی ها مؤلفهیک از  . همسو با فرضیه اینکه کدامهستذکرشده 

ایفای نقش حل مسئله و ابزار عواطف عملکرد خانواده با 

 رابطه دارند.خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری 

Pasha Sharifi, Sharifi, Tangestani ]23[  در پژوهش خود به این

اجتماعی و عملکرد خانواده  –نتیجه رسیدند که وضعیت اقتصادی

بینی پیشرفت تحصیلی، خودکارامدی،  نقش بسزایی در پیش

که  کند یمخودتنظیمی و خالقیت دانشجویان دارد. نجاتی بیان 

لکرد خانواده ایفای نقش و حل مسئله از بین ابعاد مختلف عم

ی مؤثری برای خودتنظیمی تحصیلی ها کنندهبینی  پیش

بیانگر نقش  Ghasemi & Fouladchang. نتایج پژوهش ]24[هست

. یادگیرندگان ]25[اهداف در فعالیت و پیشرفت یادگیرندگان است

مطلب را یاد  خواهند یم ها آنآموزانی که والدینشان از  و دانش

ی ها تیفعالند یا عملکرد خوبی داشته باشند ازنظر بگیر

والدین با ت بهتری دارند. بنابراین فرزندان خودتنظیمی وضعی

  ,Eleftheriaتأکیدات هدفی تسلطی، خودتنظیم تر خواهند بود. 

 

Katerina & Grigoris   به این نتیجه رسیدند که درک هدف

ی کننده بین تسلطی مدرسه و درک هدف تسلطی والدین، پیش

گیری هدف تسلطی و خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان  جهت

ی ایفای ها مؤلفه. در پژوهش حاضر نیز مشخص شد که ]21[است

واریانس را برای خودتنظیمی تعیین کرد و  61/1نقش و به میزان 

درصد واریانس را برای  63/2حل مسئله به میزان  مؤلفه

این پژوهش با  خودتنظیمی تحصیلی تبیین کرد که نتایج

ی آموزشی، کاری، ها طیمحدر .هستی ذکرشده همسو ها پژوهش

ی اجتماعی باید سعی شود به افراد آزادی ها طیمحدرمانی و دیگر 

داده شود تا افراد احساس  شان یزندگانتخاب اهداف و کنترل بر 

خودمختاری کنند و اعمالشان را بر اساس دالیل و  انگیزش 

. از سویی دیگر فراهم کردن محیط انجام دهند شان یدرون

آموزشی و ساختار کالسی که به خودتنظیمی در دانشجویان 

بینجامد، نقش مهمی در افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش 

 .کند یمناسازگاری آنان ایفا 

 گیرینتیجه

که عملکرد و  گونه همانبنابراین با توجه به آنچه گفته شد 

را بر نوجوانان و جوانان ایفا  ریتأث نیتر بزرگ خانواده ساختار

ها خانواده است. عملکرد  عامل در رشد آن نیمؤثرترو  کند یم

قرار دهد  ریتأثخودتنظیمی دانشجویان را تحت  تواند یمخانواده 

شایسته است که به هنگام بررسی نحوه سازگاری و عملکرد دانش 

مورد  آن برآموزان در مدرسه و خانواده و روابط حاکم 

. در پایان هرگونه اقدام در جهت ردیگ قرار لیوتحل هیتجز

شناسایی داشتن مهارت خودتنظیمی مستلزم به دست آوردن 

 روشن از روابط عاطفی و عملکرد خانوادگی آنان است.  یریتصو

 تقدیر و تشکر

از تمامی دانشجویان رشته  دانیم یمدر پایان بر خود الزم 

کارکنان دانشگاه کمال پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و 

 تشکر و قدردانی را داشته باشیم.

 اخالقی هیدییتأ

در خصوص محرمانه بودن نتایج  کننده شرکتبه افراد 

 پرسشنامه اطمینان داده شد.

 تعارض منافع

تعارضی در منافع، فرایند نگارش و فرایند داوری  گونه یچه

 مقاله در بین نویسندگان وجود نداشت.
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 یمنابع مال

هادی حمایت مالی دریافت نشده نجام این پژوهش از هیچ ندر ا

 .است
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