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 چکیده

های تربیتـی در اندیشـه، رفتـار و میـزان             و نقش شیوه  تربیت فرزندان    هقتصادی و فرهنگی بر شیو     ا - نظر به تأثیر متغیرهای اجتماعی     :مقدمه
 .های تهرانی انجام شده است بررسی حاضر با هدف ارزیابی و آزمون موارد یاد شده در خانواده ،کارآمدی تحصیلی و اجتماعی آنان

 شـهری   هاز سـه منطقـ    )  دختر 120 پسر و    120(موز سال سوم راهنمایی     آ   دانش 240 ، مقطعی - در یک بررسی توصیفی    :کار  مواد و روش  
 فرهنگی، چهار   - اجتماعی هزمین  برای ارزیابی پس  . نتخاب شدند ا ای   چند مرحله  -ای  گیری خوشه   به روش نمونه  ) 19 و   11،  3مناطق  (تهران  

. ان، محل تولد والـدین و میـزان تحصـیالت والـدین     محل سکونت خانوار، شمار  فرزند     : شناختی به شرح زیر به کار برده شد        متغیر جمعیت 
.  سبک یادگیری کولب سنجیده شد     هنام سبک یادگیری نیز با پرسش    .  اقتدار تربیتی بهره گرفته شد     هنام  تربیتی از پرسش   هبرای ارزیابی شیو  

 تحلیل واریانس، روش تعقیبی شفه، داده ها به کمک روش آماری. آموزان ارزیابی گردید موفقیت تحصیلی با معدل امتحانات نهایی دانش
 .ندتحلیل گردیدضریب همبستگی پیرسون رگرسیون چند متغیره و 

دار  های  باالتر تحصیلی همبستگی مثبت و معنی  تربیتِ مقتدرانه و نمرههبین شیو . تر بود   تربیتِ مستبدانه در جنوب شهر شایع      ه شیو :ها  یافته
 . همراه است پرداز  مقتدرانه بیشتر با سبک یادگیری نظریههشیوآنالیز واریانس نشان داد که . دیده شد
هـای منـاطق جنـوب شـهر           تربیت فرزند رابطه دارد و خـانواده       ه فرهنگی با شیو   - اجتماعی هزمین  های تهرانی، پس     در خانواده  :گیری نتیجه

 سبک یادگیری و موفقیت تحصیلی فرزندان رابطه داشـته و   خود باه تربیت فرزند نیز به نوبهشیو. کنند بیشتر از رویکرد مستبدانه استفاده می   
 .پرداز و موفقیت تحصیلی بیشتر همراه است رویکرد مقتدرانه با سبک یادگیری نظریه

 

  رزند، موفقیت تحصیلی، سبک یادگیریت فهای تربی  فرهنگی، شیوه-زمینه اجتماعی  پس :کلیدواژه
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 مقدمه
ــم   ــل مه ــی از عوام ــرورشرگــذار در تأثیو الگــوی تربیت  پ

 بـین   1960 هدر دهـ  ) 1967 (1بامرینـد  .نوجوان است  کودک و 
ــیو ــیوه هســه ش ــی ش ــی یعن ــتبدانه   تربیت ــای مس ــه2ه  و 3، مقتدران

 تربیتی مستبدانه با سختگیری و      هشیو.  تمایز قایل شد   4گیر  آسان
والـدین مسـتبد خواسـتار      . شـود   ناپـذیری مشـخص مـی       انعطاف

ند و امــا و اگـر را دوســت  چــون و چـرا هسـت   فرمـانبرداری  بـی  
 مـدار و    - مدار اسـت تـا کـودک       -این شیوه بیشتر والد   . ندارند

هــای  هــای والــدین اســت تــا خواســته داشــت اولویــت بــا چشــم
از سوی دیگـر، والـدین      ). 1983،  6 و مارتین  5ماکوبی( کودک

 مقـررات خـانواده     همقتدر بر خودمختاری فرزندان در محـدود      
کننـد، کجـا    که فرزندانشان چـه مـی  دانند    آنها می . تأکید دارند 

با این حـال،    . روند و با چه کسانی نشست و برخاست دارند          می
کننده داشته    هایشان دالیل قانع    می کوشند در زمینه چشمداشت    

هایشـان را بـر حسـب مـورد تعـدیل             توانند خواسـته      باشند و می  
گیر در تربیت فرزنـدان از        والدین آسان ). 1967بامریند،  (کنند  
کنند و کنترلی بـر کـردار و رفتـار            نین مشخصی پیروی نمی   قوا

انـد فرزندانشـان را در        گیـر   والدینی که بسیار آسان   . آنان ندارند 
گذارنـد و فرزنـدان آزادانـه و           آزاد مـی   ها کـامالً    گیری  تصمیم

 ).1991بامریند، (کنند  بدون مشورت با پدر و مادر  عمل می
 ه آمریکـا، شـیو    های انجام شـده بـا سـفید پوسـتان           پژوهش

ایـن  .  تربیت فرزند نشان داده اسـت      هترین شیو  مقتدرانه را شایع  
کند   دیگر به بالندگی کودک کمک می هشیوه بیش از دو شیو    

هـای خـود و         شود تا کودک بتوانـد بـین خواسـته          و موجب می  
این کودکان موفقیت . های اجتماعی تعادل برقرار کند        خواست

ــه  ــتری ب ــی تحصــیلی بیش ــد آو دســت م ــ(رن ــر7اخدورنب ، 8، ریت
 اخ، دورنبـ  12؛ اشـتینبرگ  1987 ،11 و فرالیق  10، روبرتر 9الیدرمن
، مشــکالت )1996، 15 و شــوارتز14؛ ویــس1992، 13و بــراون

 و اعتمــاد بــه نفــس 16رفتــاری کمتــری دارنــد و اســتقالل رأی
ــاالتری پیــدا مــی   ــد  ب ؛ 1989، 17؛ بــوری1991بامرینــد، (کنن

 ). 1989، 19 و مونتز18المناشتینبرگ، 
هـای سفیدپوسـت      خانواده به فراسوی ها    بررسی که هنگامی

هـا   یافته. دمدست آ  هب  نتایج متفاوتی  تبارگسترش یافت،   اروپایی
 بررسـی . خـوان بـود   نـاهم در مـورد موفقیـت تحصـیلی    ویـژه     به

، ارتبـاط   تبـار   یی و آسـیا   تبـار   مکزیکـی ،  تبار  یینوجوانان آفریقا 
،  و عملکرد تحصیلی نشان داد     دتربیت فرزن  هبین شیو اندکی را   
انه  تربیت مستبد  ر با  که بیشت  یتبار  ایینوجوانان آسی  که  در حالی 

دورنبـاخ و    (داشـتند  بـاالتری    تحصـیلی ، نمـرات    آمدنـد   بار می 
ــاران ــتینبرگ1987 ،همکـ ــ ؛ اشـ ــراون، اخ، دورنبـ  ؛ 1992 و بـ

 22هیکمن؛  1992،  21 و دارلینگ  اخ، دورنب 20لمبورن،  اشتینبرگ
 1  ).2001، 23و بارتلمه
 مطـرح شـده      این تفـاوت  تبیین  های گوناگونی برای     فرضیه

هـایی کـه عوامـل اجتمـاعی،           هـای اخیـر فرضـیه      در سال  .است
اقتصادی و فرهنگی را علت اصلی این تفاوت می داننـد بیشـتر             

نشـان داد   ) 1990 (24لویـد   برای نمونه مک  . اند  مورد توجه بوده  
و والدین پذیری   حریک ت عموماً موجب مشکالت اقتصادی   که  

در تربیـت    آنـان  کننـده   آشـفته و غیرحمایـت  رفتار های خشن،  
 کــه شــغل نیــز نشــان داد) 1969( 25کــوهن .شــود فرزنــدان مــی

مردانـی  .  اسـت  بر تربیت فرزندان مـؤثر     ننگرش آنا  در  والدین  
مشـــاغلی کـــه نیـــاز بـــه (انـــد  مـــدیریتیکـــه دارای مشـــاغل 

اسـتقالل رأی   بـا  مـوالً هـای پیچیـده دارنـد و مع    گیـری  تصـمیم 
آنـان اهمیـت     خود به قصـد و نیـت       ان فرزند تنبیه در   )اند  همراه
کودکان  و کار می برند های روانشناختی به   دهند، بیشتر تنبیه    می

کـه   در حـالی   ؛کنند را به ابتکار، خالقیت و استقالل تشویق می       
و فرمانبرانه   یدی، یکنواخت هایی که پدران مشاغل      در خانواده 

انـد، بـه      ارزش قایـل   پیروی بی چون و چرا     ای، والدین بر  دارند
دهنـد و بیشـتر تنبیـه         هدف و نیت کودکان توجهی نشـان نمـی        

شـناختی نیـز گویـای        هـای جامعـه    بررسی .برند      کار می  هبدنی ب 
تأثیر  عوامل فرهنگی بر رویکـرد والـدین بـه تربیـت فرزنـدان               

نشان داد که   ) 1997( 27هارتلاینگ ) . 2000،  26یتامسکو(است  
 مستبدانه و مردساالر حـاکم اسـت،         در جوامع سنتی که نگرش    

چنـین نشـان داد کـه     هـم وی . شـود  می والدین تأکید   برتری    بر
ــا  تأکیــد بــر از کــم   جامعــه کــم، افــراد مــدرن شــدنهمگــام ب

 مقدم دانستن امنیت فیزیکی و اقتصـادی        مانند( 28بقاهای   ارزش
 و تمــایالت فــردی بســرکو، کوشــی  ســختج نهــادن بــر ارو

هـای    ارزش  توجه بـه    به سمت  )به قدرت چون و چرا      بیاحترام  
 و ابــراز نظــر  و کیفیــت زنــدگیارج نهــادن بــر ماننــد( 29رفــاه

 .روند  پیش می) تغییرآمادگی برای
پـدر   ؛بـود ای مرد سـاالر      جامعههای گذشته،    ایران در سده  

 رویکـــردی ســـختگیرانه و تـــأدیبی و بـــود در رأس خـــانواده 
_______________________________________ 
1- Baumrind   2- authoritarian  
3- authoritative  4- permissive 
5- MacCoby  6- Martin 
7- Dornbusch  8- Ritter 
9- Liederman  10- Roberts 
11- Fraleigh  12- Steinberg  
13- Brown  14- Weiss  
15- Schwartz  16- autonomy  
17- Buri   18- Elmen 
19- Mounts  20- Lamborn 
21- Darling  22- Hickman 
23- Bartholomae  24- McLoyd 
25- Kohn   26- Mesquita 
27- Inglehart  28- survival values 
29- well-being 



 

 .)1991 ،3آ فرنـه ؛  1998 ،2زاده شـریف ؛  1985 ،1فتحـی (داشت  
هـای والـدین      چنین خانواده اهمیت بنیادین داشته و خواسـته         هم

های  دگرگونی. شد مقدم بر تمایالت فرزندان در نظر گرفته می     
هــای اخیــر، موجــب دوگــانگی در نگــرش  اجتمــاعی در دهــه

 سـنتی   برخـی از الگـوی    . والدین نسبت به خانواده شـده اسـت       
نهند   های مدرن ارج می     کنند و برخی دیگر به ارزش       پیروی می 

هـای   طور کلـی شـهر     به. )1966 ،5 کرمانی ؛1983 ،4میانابراهآ(
تا  اند شدن حرکت کرده   با شتاب بیشتری به سوی مدرن     بزرگ  
در سبک زندگی مـدرن،    .ییکوچک و مناطق روستا    شهرهای

یــت تربیــت تأکیــد بــر کمیــت فرزنــدان جــای خــود را بــه کیف
 ،8 و چاووشـی   7دونالد مک ،6یذشوا  -عباسی(دهد    فرزندان می 

 ،هـارت ل اینگ ؛1983 ،11 و کالین  10، کاباکوف 9 حکمت ؛2003
های انجـام شـده در شـهر تهـران           بررسی. )1973 ،12 توبا ؛1997

ــادایرجی( ــدنی؛1355، فرســ ــور  مــ ــدمی مو؛1998، 13پــ  ،ونــ
 نیز بین   )1974 ،15 و اسمیت  14سلاینک؛1983؛آبراهامیان،  1380

 پایین و   -اقتصادیِ باال    جنوب  با طبقات اجتماعی     -شیب شمال 
 . اند  سنتی همبستگی نشان داده- سبک زندگیِ مدرن

که والـدین متمـول      این بوده است      بر در این بررسی فرض   
بهتـر  را  دان  نـ  فرز پـذیری   شمال شـهر لـزوم انعطـاف      در نواحی   
شــان در آینــده بــا  انتظــار دارنــد کــه فرزندانکننــد و درک مــی

از این رو به فرزندان خود      . داشته باشند  سروکارشرایط پیچیده   
گوناگون بیشتری را تجربـه کننـد       رفتارهای  دهند که      می  اجازه

دسـت   هپـذیری شـناختی و رفتـاری الزم را بـ       انعطـاف  بتوانند تا
جنـــوب شـــهر  از ســـوی دیگـــر پـــدران و مـــادران .آوردنـــد

ایـن  . در فرزندانشان انتظـار دارنـد      را   16پذیری رفتاری  بینی پیش
هـای    ارزشهمشخصـ کـه  ( اجتماعی و رفتـاری      ثباتوالدین از   

 اجتمـاعی و    هدورنمـای آینـد     و کننـد   حمایت مـی   )ستاسنتی  
 . پندارند  می فرزندانشان را کمتر پیچیدهشغلی

بـر   تربیتـی      هافزون بر این، فرض  بر آن بـوده اسـت کـه شـیو              
موفقیت تحصـیلی او مـؤثر       فرزند و  رفتاری   -های  شناختی   ژگیوی

 17کولــب. داردینــد یــادگیری نقــش آ در رویکــرد او بــه فر،بــوده
های یادگیری از طریق تجـارب        نشان داده است که سبک    ) 1984(

 . گیرند تربیتی در خانواده، مدرسه و محل کار شکل می
 :طور خالصه فرضیات پژوهش حاضـر عبـارت بودنـد از           به

محـل سـکونت، محـل تولـد        (ناختی  شـ  جمعیتچهار متغیر   ) 1
بـا  ) والدین، میزان تحصیالت والدین و تعداد فرزندان خـانواده        

 هزمینـ  پـس  هدهنـد  هم همبستگی قـوی داشـته و مجموعـاً نشـان     
ــاعی ــی-اجتم ــانواده فرهنگ ــتند    خ ــی هس ــورد بررس ــای م  ؛ ه

 رابطـه     تربیتی خـانواده   ه فرهنگی با شیو   - اجتماعی هزمین  پس) 2
ثیر أبیتـی نیـز بـر موفقیـت تحصـیلی فرزنـد تـ              تر هشیو) 3 ؛دارد

یشـرفت تحصـیلی همـراه      پ تربیتـی مقتـدر بـا        هگذارد و شیو   می
 ه یادگیری نیز رابطه داشته، شـیو        تربیتی با سبک   هشیو) 4؛  است

 تربیتـی  هپـرداز و شـیو   تربیتی مقتدر بـا سـبک یـادگیری نظریـه       
 1    .گرا همبستگی دارد مستبد با سبک یادگیری فعالیت

 
 کار اد و روشمو

کننـدگان در   شـرکت  مقطعی و -این بررسی از نوع توصیفی 
 دختـر   120( دانش آموز سال سوم راهنمایی بودند        240پژوهش  

توجه به برگزاری امتحان     با).  سال 14 گین سنی میان پسر با    120و  
منـاطق  همـه  را در آموزان   سوم راهنمایی که دانش  سال نهایی در 

پـژوهش  ، این سال تحصیلی بـرای       کند طور یکسان ارزیابی می    به
ــر شــرکت .مناســب تشــخیص داده شــد  ــدگان ب ــه   کنن روش پای

.  انتخـاب شـدند     تصـادفی  -ای   چندمرحله -ای  خوشهگیری   نمونه
از هر یک از نواحی شمال،      )  دختر 40 پسر و    40(آموز     دانش 80

 نخسـت، از هـر      هدر مرحلـ  . مرکز و جنوب شـهر انتخـاب شـدند        
 یک منطقه شهری به تصادف انتخاب شد        یک از نواحی یادشده   

 19 ه مرکـز و منطقـ     ه از ناحی  11 ه شمال، منطق  ه سه از ناحی   همنطق(
 دوم، در هر یک از ایـن منـاطق           در مرحله ).  جنوب شهر  هاز ناحی 

ــ ــایی هدو مدرس ــ ( راهنم ــک مدرس ــ هی ــک مدرس ــرانه و ی  ه پس
آمـوز سـال سـوم         دانـش  40و در هر کدام از مـدارس،        ) دخترانه
کننــده  بــه افــراد شــرکت. ی بــه تصــادف انتخــاب شــدندراهنمــای

باقی  کامالً محرمانه    مربوط به آنها  شد که اطالعات     اطمینان داده   
 .شد  بر اختیاری بودن شرکت در پژوهش تأکید وخواهد ماند 

گـرد   1382هـای اردیبهشـت و خـرداد سـال           ها در ماه   داده
ــا پــر کــردن پرســش  ،آمــوزان دانــش. شــدندآوری   ا، هــ نامــه ب

والدین میزان تحصیالت والدین، محل تولد      زمینه  در  ی  اطالعات
هـای  تحصـیلی از        نمـره  .ه نمودند یارا فرزندان خانواده     شمار و

هـای مـورد      متغیـر . شـد   آموز اسـتخراج      تحصیلی دانش  هکارنام
 :پژوهش عبارت بودند از

ــابی شــیوه: هــای تربیتــی شــیوه) 1 ــرای ارزی هــای تربیتــی  ب
کـار بـرده    به) 1991بوری،  ((PAQ) 18 تربیتی اقتدار هنام پرسش
ــد ــن پرســش . ش ــیو  ای ــه ش ــه س ــتبد و  هنام ــدر، مس ــی مقت   تربیت
نامـه   این پرسـش  ). 1967بامریند،  (کند    گیر را ارزیابی می     آسان

_______________________________________ 
1- Fathi   2- Sharifzadeh 
3- Fernea   4- Abrahamian 
5- Kermani  6- Abbasi-Shavazi 
7- McDonald  8- Chavoshi 
9- Hekmat  10- Kabacoff 
11- Klein   12- Touba 
13- Madanipour  14- Inkeles 
15- Smith    
16- behavioral predictability 17- Kolb   
18- Parental Authority Questionnaire 



 

های تربیتی اسـت و بـه          پرسش برای هر یک از شیوه      10دارای  
در ایــن . شــود گــذاری مــی روش لیکــرت پــنج امتیــازی نمــره

 یاد شده نخست  ترجمه و توسـط گروهـی           هنام  پرسش بررسی،
ویرایش شد و در یـک بررسـی راهنمـا بـر روی          کارشناسان  از  
ــس از   30 ــد و پ ــابی گردی ــر ارزی ــام  نف ــرای  انج اصــالحات ب

وابسـته بـه    روایـی   ارزیـابی   . کار بـرده شـد     ها به  گردآوری داده 
روایـی  بـرای ارزیـابی     . بـود  مناسـب    2 و همسانی درونـی    1معیار
صـورت   ه بـ  ) دانـش آمـوز    24( نمونـه    درصد 10با،   نهایی نسخه

آزمــون و  هــای نمــرههمبســتگی بــین . شــدتصــادفی مصــاحبه 
 هـای   زیرمقیـاس  بـرای    57/0 و   88/0،  90/0ترتیـب    بـه مصاحبه  

 برای  76/0 و   86/0،  86/0گیر مادر و نیز      مستبد، مقتدر و آسان   
نیـز  همسانی درونی   . دست آمد      به  مربوط به پدر   های  زیرمقیاس

 هـای   زیرمقیـاس  کرونبـاخ بـرای      یآلفا؛  در این آزمون باال بود    
 و  86/0،  82/0ترتیـب    بـه گیـر در مـادر       مستبد، مقتـدر و آسـان     

 .بود 79/0 و 89/0، 83/0 در پدر و 75/0
های یادگیری    برای ارزیابی سبک  : های یادگیری   سبک) 2

کولـب،  ( (KLSI) 3های یـادگیری کولـب       سبک هنام از پرسش 
 ایـن   .دو بخش است  دارای  این آزمون   . شد  هره گرفته   ب) 1984
یکـی از چهـار   بـه یـادگیری را در    فرد  نامه، رویکرد هر     پرسش

ــادگیری  ــرداز ســبک ی  و گــرا، فعالیــت ،4گــرا عمــل ،نظریــه پ
نامـه در   گیـری از ایـن  پرسـش     برای بهره. سنجد  می 5گرا  تجسم

  طـی  PAQ هنام شده در پرسش  یاد  بررسی حاضر همان مراحل     
نیـز    فارسـی  هنسـخ اعتبار وابسته به معیار و همسانی درونی        . شد

  از مصـاحبه   دست آمده  های به  نمرههمبستگی بین    .ارزیابی شد 
ــا ــا بخــش  و 79/0آزمــون بخــش نخســت  ب  و ،82/0  آندومب

در نامه نیـز متوسـط و       پرسش)  کرونباخ یآلفا(همسانی درونی   
فتنـی اسـت     گ . بـود  46/0 و   42/0ترتیـب     هدوم آزمون بـ   بخش  
نامـه نیـز همسـانی درونـی متوسـطی            انگلیسی این پرسش   هنسخ

 ).جا همان(دارد 
ــارتشــناختی  هــای جمعیــت ویژگــی) 3 ــدعب  از محــل  بودن

تهران  (، محل تولد والدین   )شمال، مرکز یا جنوب شهر    (سکونت  
 .فرزندان خانوادهشمار تحصیالت والدین و میزان ، )یا شهرستان

به آموزان نیز  یت تحصیلی دانشموفق: موفقیت تحصیلی) 4
بــر پایــه (ســال ســوم راهنمــایی امتحــان نهــایی  معــدل کمــک 
 .ارزیابی شد) آموز  دانشهکارنام

برای بررسی همبستگی میان متغیرهـای جمعیـت شـناختی،          
 شـهری   ه میان منطقـ   هرابط. کار برده شد     به 6تحلیل عاملی اثباتی  

، همبسـتگی   طرفـه   کمک تحلیل واریانس یک     تربیتی به  هو شیو 
 اثـر    تربیتی و معدل امتحان نهایی با ضـریب پیرسـون،          هبین شیو 

ــدین  ــی وال ــر موفقیــت   ومســتقل شــیوۀ تربیت ــه شــهری ب  منطق

 ه میـان شـیو    هو رابطـ   7رگرسیون چنـد متغیـره     وسیله   به تحصیلی
گیـری از تحلیـل واریــانس     تربیتـی و سـبک یـادگیری بـا بهـره     

 1   .شدندطرفه ارزیابی  یک
 
 ها یافته

 ؛پدران و مادران مشابه بود     تربیتی   همربوط به شیو  های   یافته
 مادران گـزارش    تربیتی همربوط به شیو  های   یافتهتنها  از این رو    

 تفـاوت   ان و پسـر   اندختـر های میان    یافته ،چنین هم. شد خواهد  
 .داری نداشت معنی

تحلیل عـاملی اثبـاتی نشـان داد کـه چهـار متغیـر جمعیـت                
تواننـد بـا هـم یـک           می ،ی با هم داشته   شناختی همبستگی زیاد  

 بـرای محـل سـکونت       8بار عـاملی  . عامل واحد را تشکیل دهند    
، برای میزان تحصیالت مادر     67/0، برای محل تولد مادر      67/0
 . بود-78/0 و برای شمار فرزندان خانواده 84/0

 نشـان داد کـه  ) 1995 (9سـمتانا ا تربیتـی بـا فرمـول      هتعیین شیو 
 هدارای شـیو  %  4/20 ، مقتـدر   تربیتـی  های شـیو  مادران دار %  8/23

هـای    امـا بـا مـالک     . انـد گیر  آسان هدارای شیو نیز  % 1/17مستبد و   
بنـدی    قابـل طبقـه    به راحتی  مادران% 7/38 تربیتی در    ه، شیو اسمتانا

ــودن ــر  .ب ــن رو در بررســی حاضــر از نم ــک از  ه از ای ــر ی ــام ه  خ
 .ه گردیدهای بیشتر استفاد  برای ارزیابیPAQهای  زیرمقیاس
تفکیک  های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش به        آماره

ــ ــدول  شــهری در همنطق ــده1ج ــل .  اســت  آم ــانس تحلی واری
 انه مستبد  تربیتی ه شیو های      ه نمر میانگینطرفه نشان داد که      یک
سـنجی       پس همقایس. دارنددار    معنی  تفاوت سه منطقه شهری  در  

 جنـوب و    اطقمنـ ن  ایـن تفـاوت میـا     کـه   نیز نشـان داد      10توکی
 هـای   ه میـانگین نمـر    ،بـوده دار    جنوب و مرکز معنی     نیز شمال و 

 جنوب بیشتر از شـمال و مرکـز         هدر منطق  انه مستبد  تربیتی هشیو
ــت ــاوت .اس ــان تف ــورد دو    می ــهری در م ــف ش ــاطق مختل  من

 .دار نبود معنی) گیر ن مقتدر و آسا( دیگر زیرمقیاس
حل تولـد مـادر از      های مربوط به میزان تحصیالت و م        یافته

 2جدول سو و مناطق شهری مورد بررسی از سوی دیگـر در            یک
دهـد،    گونـه کـه جـدول نشـان مـی           همان. نشان داده شده است   

ارتباط میان هـر دو متغیـر یـاد شـده بـا منطقـه مـورد سـکونت                   
 .دار بوده است معنی

_______________________________________ 
1- criterion validity  2- internal consistency 
3- Kolb Learning Style Inventory 
4- pragmatic  5- reflector 
6- confirmatory factor analysis 
7- multiple regression 8- factor loading 
9- Smetana   
10- Tukey’s post hoc comparison 
 



 

 تفکیک مناطق شهری ههای توصیفی متغیرهای پژوهش ب  آماره-1جدول                          

سطح   جنوب شهر مرکز شهر شمال شهر
 داری معنی

درجه 
 میانگین F آزادی

 )انحراف معیار(
 میانگین

 )انحراف معیار(
 میانگین

  )انحراف معیار(

N.S. 236/2 3/0 1/39 )1/7( 2/38 )2/8( 4/38 )4/8( شیوه مقتدر 

 شیوه مستبد )2/9( 7/27 )1/7( 1/24 )7/7( 7/24 5/4 236/2 01/0

N.S. 235/2 1/0 9/25 )0/6( 2/26 )2/7( 7/25 )4/7( یرگ  شیوه آسان 

 تعداد فرزندان )0/2( 8/4 )8/1( 3/3 )3/1( 0/3 8/20 237/2 001/0

 معدل امتحان نهایی )4/2 (5/15 )5/2 (5/16 )3/2 (2/17 5/10 237/2 001/0

 
نشـان داده    3جـدول   همبستگی میان متغیرهای پیوسـته در       

 تربیتـی   ه شـیو  ه بـین نمـر    داری  مثبت و معنی  همبستگی  . اند  شده
به بیان دیگر هرچـه     . وجود داشت مقتدر و معدل امتحان نهایی      

آموز    والدین در زیرمقیاس مقتدر باالتر باشد، معدل دانش        هنمر
ی تربیتی    ها   شیوه  هنمربرعکس، همبستگی میان    . نیز باالتر است  
دار بـود     معدل امتحان نهایی منفی و معنـی      گیر و     مستبد و آسان  

های مسـتبد و       والدین در زیرمقیاس    داد هرچه نمره    که نشان می  
 .آموز کمتر است گیر باالتر باشد، معدل دانش آسان

 منطقــه  و تربیتــی والــدینهبــرای بررســی اثــر مســتقل شــیو
رگرسـیون چنـد    شهری بـر موفقیـت تحصـیلی دانـش آمـوزان            

 تربیتـی اثـری       نتایج نشـان داد کـه شـیوه        .دشکار برده     متغیره به 
منطقــه  شــهری بــر موفقیــت تحصــیلی دارد و  مسـتقل از منطقــه 

گـذارد    مـی  امتحـان نهـایی    معـدل  ر را  بـ    تـأثیر ترین  بیششهری  
)001/0p<، 25/0=β(. ــا ــرات ام ــیو اث ــی ش ــای ه منف ــی ه  تربیت

 ؛01/0p<  ،17/0- =β(بودنـد   دار   گیر و مسـتبد نیـز معنـی        آسان
01/0p<  ،19/0-= β.(           شیوه تربیتی مقتدر اثـر مثبتـی بـر معـدل 

 .دار نبود آموز داشت، گرچه این اثر معنی دانش
ــه ــدنشــان دادهــا  یافت ــادگیری  کــه ن   گــرا فعالیــتســبک ی

ــایع ــادگیری  ش ــرین ســبک ی ــبک و)%8/53( اســت ت ــای  س  ه
گـرا     عمل و% 9/17پرداز با  ، نظریه%6/19گرا با    تجسم یادگیری

ــا ــ% 8/8 ب ــرار  هدر رتب ــدی ق ــای بع ــ داره ــرات .دن ــانگین نم  می
هـای یـادگیری در        سـبک   در هر یـک از     PAQهای    زیرمقیاس

تحلیـل واریـانس و آزمـون تـوکی نشـان           . است  آمده 4جدول  
 تربیـت  ههای بـاالتر در شـیو     پرداز با نمره    دادند که سبک نظریه   
هــا  تفــاوت در زمینــه ســایر زیرمقیــاس. مقتدرانــه همــراه اســت

ــی ــ معن ــاط   کــدام از ســبک هــیچ. وددار نب ــادگیری ارتب هــای ی
 .ندآموزان نداشت داری با معدل دانش معنی

 
 های پژوهش بر حسب میزان تحصیالت و  توزیع فراوانی مطلق و نسبی آزمودنی -2جدول                                      

 دو محل تولد مادر و نمره خی                                    

سطح   جنوب شهر مرکز شهر شمال شهر
 داری معنی

درجه 
 آزادی

2χ 
  (%)فراوانی  (%)فراوانی  (%)فراوانی 

 
001/0 

 
6 

 
2/74 

 
7 )9 ( 
27 )34 ( 
24 )30 ( 
22 )27 ( 

 
3 )4 ( 
29 )36 ( 
35 )44 ( 
13 )16 ( 

 
33 )41 ( 
38 )48 ( 
8 )10 ( 

1 )1 ( 

 تحصیالت مادر
 سواد بی

 زیر دیپلم
 دیپلم

 االترب

001/0 2 4/28 

 
38 )48 ( 
42 )52 ( 

 
)63 (50 
)37 (30 

 
)21 (17 
)79 (63 

 محل تولد مادر
 تهران

 شهرستان



 

  پژوهش یب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پیوسته ضر-3جدول                                        

5 4 3 2 1  

 معدل امتحان نهایی. 1 ــ    

 قیاس مقتدرزیرم. 2 *15/0 ــ   

 زیرمقیاس مستبد. 3 **-25/0 **-39/0 ــ  

 گیر زیرمقیاس آسان. 4 *-13/0 *15/0 *14/0 ــ 

 تعداد فرزندان. 5 10/0 06/0 01/0 02/0 ــ
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 بحث
بـرای بررسـی   هنجاریـابی شـده    هایاز ابزاردر این بررسی    

یتـی و سـبک     ترب هشـیو  فرهنگـی بـا      - متغیرهای اجتماعی  هرابط
 کـه  ندیید این فرضیه بودأها در ت  یافته .یادگیری بهره گرفته شد   

 تربیتی رابطـه داشـته، هـر        هشیو ا ب  فرهنگی - اجتماعی هزمین  پس
 . همبسـتگی دارنـد  آمـوزان  موفقیـت تحصـیلی دانـش   دو نیز بـا    

 تربیتـی والـدین بـا سـبک         هافزون بر آن نشان داده شد که شیو       
 .ردیادگیری نوجوان همبستگی دا

ــه ــا  یافت ــان داده ــدنش ــانواده ن ــه خ ــای  ک ــد  ه ــر و پایبن  فقی
 . دارند تربیت فرزند  به تری   مستبدانه  رویکرد ،سنتیهای    نگرش

ــه ایــن  ــا یافت ــهب  و اینگلهــارت و )1997( هــارتلاینگهــای   یافت
 همچنـین  .سویی دارد همدر زمینه نگرش سنتی    ) 2000 (1بارکر

 دهند می که نشان ی استهای بررسی هماهنگ با    بررسی  حاضر  
 مسـتبد   تربیتـی ه شـیو  و  اقتصادی پایین    -  وضعیت اجتماعی  بین

 ).1990 ،لوید  مک؛1969 ،2کوهن(همبستگی وجود دارد 
 با موفقیـت    انه که نگرش مقتدر   ندچنین نشان داد   همها   یافته

که نشـان   هایی      این یافته با گزارش   . تر همراه است   تحصیلی باال 

ــا انه مســتبد تربیــته شــیو،ییاد در کشــورهای آســینــده مــی  ب
ــیلی   ــت تحص ــتگی داردموفقی ــاران  (همبس ــاخ و همک  ،دورنب

ــتینبرگ1987 ــاخ و؛ اشـ ــراون،  ، دورنبـ ــتینبرگ1992بـ ، ؛ اشـ
گفتنـی  .  ناهماهنگ است  )1992 دارلینگ،   ولمبورن، دورنباخ   

 آسیای شرقی انجام شده     های پیشین در جوامع    است که بررسی  
کـه  ایـن بررسـی گویـای آن اسـت          هـای    بنـابراین یافتـه   . ندبود

 و موفقیت تحصـیلی نبایـد بـه         انه مستبد  تربیتی هارتباط بین شیو  
 1  .ی تعمیم داده شودی آسیاهای سایر فرهنگ

 تربیتـــی مقتــدر بـــا ســبک یـــادگیری   ههمبســتگی شــیو  
است ) 1997 (4 و رو  ، کیم 3های کیم  سو با یافته   پرداز، هم   نظریه

 هتبـار کـه بـا شـیو         اروپایی یها  ده فرزندان خانوا  که نشان دادند  
هـای    نگـرش فعـال در موقعیـت       آینـد   بـار مـی   مقتدرانـه   تربیتی  

ــیلی دا ــتهتحصـ ــرشـ ــا  و بـ ــتقل ارج یخوداتکـ ــر مسـ ی و تفکـ
 )ای کره( یی آسیا های  دهکه فرزندان خانوا    در حالی  ند،گذار می
 سبک یادگیری کنند رشد می انه مستبد که در جو تربیتییتبار

 .کنند میپیدا وابسته و منفعل 
_______________________________________ 
1- Barker   2- Kohn  
3- Kim   4- Rue 



 

هایی نیـز داشـت کـه در تفسـیر            حاضر محدودیت پژوهش  
ایـن یافتـه هـا روابـط علـت و           . ها باید به آنها  توجـه شـود          یافته

دهنـــد، از ایـــن رو در تفســـیر علّـــی  معلـــولی را نشـــان نمـــی
 بررسـی سـبک زنـدگی       ایندر  . ها باید احتیاط نمود     همبستگی

ر مسـتقیم   طـو   هبـ  اقتصـادی    - اجتمـاعی و وضعیت   مدرن  / سنتی
 قابـل    تربیتی هشیو   بر هر یک ارزیابی نشده و اثرات اختصاصی      

مـؤثر   دیگـری نیـز در ایـن زمینـه           شاید عوامـل  . یک نیست فکت
بــرای نمونــه . انــد ارزیــابی نشــدهحاضــر بررســی  کــه در باشــند

هـای روانـی آنـان،        شغل و سن والدین و اخـتالل      مانند  عواملی  
تواننـد بـر روش    مـی وسعت منزل مسکونی و ترکیب خـانواده،       

 .تربیتی، وضعیت تحصیلی و سبک یادگیری تأثیر بگذارند
 تربیتـی والـدین از دیـدگاه نوجوانـان      هدر این بررسی شـیو    

ــابی شــد ــاید وضــعیت تحصــیلی و ســبک   . ارزی ــن رو ش از ای
 تربیتـی  هیادگیری نوجوانان بر چگونگی  ارزیابی آنـان از شـیو    

ر ایــن بررســی کننــدگان د شــرکتگرچــه . اثــر گذاشــته باشــد
آموزان سال سوم راهنمایی شهر تهـران         دانش یندهنماتوانند    می
مقاطع تحصیلی به سایر ها  یافتهمیم باید در تع  د، با این حال     نباش

مقــاطع ســایر بررســی  .دکــرشــهرهای ایــران احتیــاط و ســایر 
دسـت آوردن تصـویری      بـرای بـه   مناطق ایران   تحصیلی و سایر    

  .شود تر پیشنهاد می گسترده
 - اجتمـاعی  هزمینـ   طور کلی این بررسی نشان داد که پس        به

های فقیـر    تربیتی والدین رابطه داشته و خانواده    هفرهنگی با شیو  
 مســتبدانه در تربیــت یو ســنتی جنــوب شــهر بیشــتر رویکــرد 

 خـود بـا     ه تربیت فرزند نیز به نوبـ      هشیو. کار می برند   فرزندان به 
 ، رابطـه داشـته    سبک یـادگیری و موفقیـت تحصـیلی فرزنـدان         

پـرداز و موفقیـت       رویکرد مقتدرانه بـا سـبک یـادگیری نظریـه         
 .تحصیلی بیشتر همراه است

 
 سپاسگزاری

این بررسی طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علـوم پزشـکی          
تهران بود و با حمایت معاونت پژوهشی آن دانشـگاه بـه انجـام            

 آمـوزش و پـرورش اسـتان        هنویسندگان از همیاری ادار   . رسید
 .ان و مدیران مدارس سپاسگزارندتهر
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