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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودپندارهی تحصیلی در رابطهی بین الگوهای ارتباطی
خانواده با انگیزهی پیشرفت انجام پذیرفت .پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش،
دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان به تعداد  92129نفر بودند که از بین آنها  389نفر ( 919پسر،
 239دختر) به روش خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .شرکت کنندگان پرسشنامههای الگوهای
ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی ،)9119 ،خودپندارهی تحصیلی (لی یو و وانگ ،)2991 ،انگیزهی
پیشرفت (هرمنس )9199 ،را تکمیل کردند .دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل مسیر مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج حاکی از آن بود که الگوهای ارتباطی خانواده بهطور مثبت و معنیدار
پیشبینی کننده خودپندارهی تحصیلی میباشد و خودپندارهی تحصیلی نیز بهطور مثبت و معنیدار انگیزه
پیشرفت را پیشبینی میکند .الگوهای ارتباطی از طریق متغیر واسطهای خودپندارهی تحصیلی نیز انگیزه
پیشرفت را پیشبینی میکند .درنتیجهی بیشتر بودن اثرات کلی دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد
الگوهای ارتباطی خانواده و خودپندارهی تحصیلی یک نقش میانجیگری نسبی برای خودپندارهی تحصیلی
بین الگوهای ارتباطی با انگیزهی پیشرفت وجود دارد .نتیجه گرفته میشود که میتوان با آموزش و توجه
بیشتر به روابط بین خانواده و خودپنداره افراد در افزایش انگیزهی پیشرفت ،بهره گرفت.
کلید واژهها :الگوی ارتباطی خانواده ،انگیزهی پیشرفت ،خودپندارهی تحصیلی.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
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مقدمه

انگیزش از فعل التین موور 9به معنی حرکتت دادن مشتتق شتده استت و مفهتوم کلتی جنتبش
(تحرک) را در بردارد .تعاریف متعدد از انگیزش با توجه بته مفهتوم عتام ارا هشتده استت (پینتتری و
شانک .)2992 2،انگیزه نیروی هشیار یا ناهشیاری است که فرد را بته عمتل کتردن و گتاهی عمتل
نکردن تحریک میکند ،بدین ترتیب انگیزهها ،علتها هستند ،طبق فرهنگ لغات ،علتها ،نیروهتایی
هستند که تأثیر یا عملی را به وجود میآورند ،بنابراین انگیزش ،بررسی نیروهتایی استت کته موجتب
رفتار میشود یا همان دالیل رفتار را شامل میشتود (زیمترمن و شتانک .)2999 ،3انگیتزش نیتروی
محرکه فعالیتهای انسانی و عامل جهت دهنده رفتار فرد است .انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل
تشبیه کردهاند (شلنبرگ .)2993 ،2انگیزه پیشرفت ،میل و اشتیاق یا تالش و کوششی است کته فترد
برای دستیابی به یک هدف یا تسلط به اشیا ،امور و یا افراد اندیشهها و یا یک معیتار متعتالی از ختود
ابراز میدارد (ویلدر .)9181 ،1بهطور اختصاصیتر انگیزه پیشرفت ،تمایل فرد برای رسیدن به اهتداف
مشخص است .این هدف ممکن است گرفتن نمره الف در روانشناسی باشد یا صتعود بته قلته کتوه،
بههرحال انگیزه روانشناختی فراگیری است که بر انواع فعالیتهای انسان میگذارد ،این انگیتزه ،بتا
حصول آگاهی از اثربخش بودن شخص روی فعالیتهایی که برای فرد اهمیت دارد برآورد میشتوند.
این انگیزه با اهداف ویژه ،روش نا ل شدن به آنهتا ،طرحریتزی ،تتالش ،کوشتش و احستاو ختود
ارزشمندی در ارتباط است(دی چارم ،91986مایر ،9181 9به نقل از خوانساری.)9391 ،
یکی از عوامل روانی مرتبط با انگیزه پیشرفت ،خود پنداره تحصیلی 8میباشد که عبارت از نگرش
کلی فرد نسبت به تواناییهای خویش در رابطه با یادگیری آموزشگاهی است .تصور مثبت افراد راجع
به خود نهتنها میتواند در تحصیل وی تأثیر بگذارد بلکه این تصور عتاملی مثبتت بترای رستیدن بته
کمال مطلوب در امر تحصیل نیز است و برعکس ،دانشآموزانی که احساو خوبی دربتارهی توانتایی
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خود ندارند ،حتی بدون توجه به نژاد و رنگ پوستت بهنتدرت در فعالیتهتای تحصتیلی ختود موفتق
هستند (پرکی29999،؛ ترجمه میر کمالی.)9398 ،
پیدایش انگیزه پیشرفت در افراد به شیوههای تربیتی والدین آنها بستگی دارد .افتراد دارای نیتاز
پیشرفت ،در محیطهایی پرورش مییابند که از آنان انتظار کفایت و لیاقت میرود و در ستنین پتایین
به آنها استقالل داده میشود و اقتدارگرایی پدری اندکی وجود دارد و عاری از ستلطه گتری متادری
هستند (مککللند .)9113 ،2مفهوم الگوی ارتباطی خانواده یا طرحوارههتای ارتبتاط ختانواده ،ستاختار
علمی از دنیای ظاهری خانواده است که بر اساو کیفیت ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و محتوای
ارتباط ،نوع ،کار و فعالیت و فضای ارتباطات و تعامالت در درون خانواده تعریف متیشتود (کتو رنر و
فیتزپاتریک.)2992 ،3
بر این اساو مک لئود و چفی ( )9192به دو شیوه رسیدن به واقعیتت مشتترک در بتین اعضتا
خانواده اشاره میکنند .جهتگیری مفهومی که در این شیوه موردبحث قترار دادن باورهتا و مفتاهیم،
مبنای عملکرد اعضای خانواده است و جهتگیری اجتماعی که در ایتن شتیوه ،رو آوردن بته والتدین
برای راهنمایی گرفتن ،محور عمل است .ویژگی جهتگیری مفهومی ،بیان راحت عقایتد و درگیتری
فعاالنه در بحث است؛ درحالیکه مشخصه جهتگیری اجتماعی ،تالش برای حفظ و نگهداری روابط
همگون والد فرزندی است (کو رنر و مکی .)2992 ،ریچی ( )9119اقدام به نامگذاری مجتدد دو بعتد
زیر بنایی مدل الگوهای ارتباطی مک لئود و چفی نمود .وی جهتگیری مفهومی را به دلیتل اهمیتت
دادن به بیان عقاید ،جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری اجتماعی را به دلیل پیروی از دیگتران بته
جهتگیری همنوایی نامگذاری کرد.
ما هرروزه با افرادی سروکار داریم که از لحاظ ویژگیهای شخصیتی و روانتی بتاهم تفاوتهتای
زیادی دارند .برای اینکه بتوان با افراد ارتباط مثبتی برقرار کرد باید با خصوصیات شخصیتی ،اهداف و
انگیزههای آنان آشنایی داشت .در یک محیط آموزشی باید تعامل اثربخشتی میتان معلمتان و دانتش
آموزان برقرار باشد و همچنین کسان دیگری که با آنها در ارتباط هستند ،بهخصوص والدین آنهتا،
باید از عالیق و انگیزههای آنان مطلع باشند .آشنا بودن با شرایط و وضتعیت دانشتجویان و نیازهتای
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آنان در محیطهای مختلف آموزشی میتواند به برنامهریزی درستتر و ایجاد امکانات مناسبتر برای
دانشجویان منجر شود زیرا داشتن هر نوع انگیزه و خصوصیت شخصیتی نوعی از برنامهریزی را طلب
میکند .دوران تحصیل در دانشگاه برای بعضی دانشجویان میتواند استروزا باشد (پتری ،هالدکتی،
پکتتران و پلتی تر .)2999 ،9بس تیاری از دانشتتجویان حت تی قبتتل از فارغالتحص تیلی از ادامتته تحص تیل
کنارهگیری میکنند(تینتو.)9189 ،2از جمله پژوهشهایی که در این زمینه انجامشده ،پژوهشتی استت
که (وانجیرا )2999 ،3و (ترنر ،چندلر و هفر )2991 ،2دریافتند افرادی که عملکرد خانواده نقش مهمتی
در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد؛ در پژوهشی دیگر یافتههای پژوهش (فرال ،والکه و
کای )2991 1نشان داد که خودپنداره تحصیلی پیشبینتیکننتده قتویی بترای متغیرهتای عتاطفی -
انگیزشی است.
پژوهشهای اخیر حاکی از روابط مثبت و معنادار بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیتزهی پیشترفت
بود .نجفی ،مشیری ،محمدی فر ،دبیری و جعفری ( )9312در پژوهششان بهعنوان نقش متغیرهتای
کارایی خانواده ،حرمت خود ،خودکارآمدی و شخصیت در پیشبینی انگیزش پیشرفت تحصیلی به این
نتیجه رسیدند که بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با کارایی ختانواده و مؤلفتههای آن ،حرمتت ختود،
برونگرایی و خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین مرادیتان؛ عتالی پتور؛ شتهنی
ییالق ( )9313در پژوهشی تحت عنوان رابطه علّی بین سبکهای فرزند پروری و عملکرد تحصتیلی
باواسطه خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت به این نتیجه رسیدند که سبک فرزند پروری مقتتدر
اثر مستقیم مثبت و معنادار و سبک فرزند پروری مستبد اثر مستقیم منفی و معنادار بتر خودکارآمتدی
تحصیلی و انگیزه پیشرفت دارند .هر یک از سبکهای فرزند پروری مطرحشده با عملکترد تحصتیلی
رابطه معنادار وجود دارد (اژهای و همکاران؛ .)9319نتایج حاکی از آن است که عملکرد خانواده نقتش
مهمی در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد .والدینی که نگرش مثبتی به امتور تحصتیلی
فرزندان خود دارند ،فرزندانشان از انگیتزه و موفقیتت تحصتیلی بیشتتری بهرهمنتد هستتند وانجیترا
( )2999و ترنر ،چندلر و هفر ( .)2991عواملی همچون مشارکت والدین در مدرسه ،نوع روابط نوجوان
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با والدین ،نظارت و کنترل مطلوب با عملکرد و انگیزة تحصیلی دانش آموزان مترتبط استت (ستان و
لی2991 ،؛ پارک و بونر.)2998 ،
مطالعات موجود در زمینه اهمیت ویژگیهای شخصیتی در انگیزش و یادگیری نشاندهنده رابطة
مثبت ویژگیهای شخصیتی با راهبردهای یادگیری و انگیزش است و عملکرد در مدرسه و نمرههتای
تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی میکنتد .خودپنداشتت تحصتیلی بتا انگیتزش درونتی و پیشترفت
تحصیلی رابطهی مثبت معنادار دارد لطفی عظیمتی ،ابراهیمتی قتوام ( .)9312صتدقی پتور ،جتراره و
حمیدی ( )9319نشان دادند که بین انگیزش پیشرفت و خود پنداره بتا پیشترفت تحصتیلی رابطتهی
معنیدار وجود دارد .همچنین یافتهها نشان داد قویترین پیشبینی کننده انگیتزه پیشترفت ریاضتی،
متغیر خود پنداره است به عبارتی بیشترین عامل پیشبینیکننده انگیتزه پیشترفت ریاضتی بازنمتایی
ذهنی افراد از توان شخصی خود آنان (خود پنداره) است عطایی ،حمیدی و نصری (.)9312

نابشتیما9

( )2993به این نتیجه رسید دانشآموزانی که نگرش و خودپنداره مثبتی نسبت به درو علوم دارند به
نسبت همتایان خود دارای انگیزه پیشرفت تحصیلی باالتری هستند .بهطوریکه خودپنداره مثبت آنان
بهطور معناداری پیشرفت تحصیلیشان را پیشبینی میکند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی میباشد.جامعه آماری در این پژوهش متشتکل از کلیته دانشتجویان
دختر و پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان میباشد که در سال تحصیلی  9311-16مشغول به تحصیل
هستند که  92129نفر میباشند .گروه نمونه شتامل  389نفتر ( 239دختتر و  919پستر) دانشتجوی
رشتههای مختلف دانشکدههای ادبیات و علوم انسانی ،علتوم پایته ،مهندستی و کشتاورزی دانشتگاه
شهید باهنر کرمان با دامنه سنی  98تا  31سال ،از جامعه فوق بود که به شیوه خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند .برای انتخاب نمونه به این صورت عمل شد که ابتدا چهار دانشکده از دوازده دانشتکده
دانشگاه شهید باهنر کرمان بهصورت تصادفی انتخاب شد و از هر دانشتکده چنتد کتالو بهتصتادف
انتخاب شد و کلیه افراد آن کالو مورد آزمون قرار گرفتند.
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ابزار جمعآوری اطالعات
پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده
این ابزار یک مقیاو خودسنجی است که توستط فیتزپاتریتک و ریچتی ( )9119طراحیشتده و
بدینوسیله درجه موافقت یا عدم موافقت پاسخدهنده را در دامنهای پنجدرجهای ( - 1کامالً متوافقم،
 -9کامالً مخالفم) درباره  26گویه که در زمینه ارتباطات خانوادگی او هستند ،خواهتد ستنجید .ایتن
ابزار جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی ختانواده را کته بته ترتیتب  91گتزاره اول و 99
گزاره بعدی را تشکیل میدهند موردسنجش قرار میدهد.
کو رنر و فیتزپاتریک اعتبار (ضریب آلفای کرونباخ) مقیاو را ( 9/81دامنه  9/12تا  )9/82بترای
بعد گفتوشنود و ( 9/91دامنه  9/82تا  )9/93برای بعد همنوایی گزارش کرد .کوروش نیا برای بعتد
گفتوشنود آلفای  9/89و برای بعد همنوایی آلفای  9/89گزارش داد .همچنین کو رنر و فیتزپاتریک
این پرسشنامه را دارای روایی مطلوب از هر سه دیدگاه محتوایی ،مالکی و سازه میداننتد .کتوروش
نیا ( )9381با استفاده از روش تحلیل عاملی و همسانی درونی ،روایی مطلوبی برای این ابزار گزارش
نموده است .ولی ارزش ویژه دو عامل گفتوشنود و همنوایی را در تحلیل عاملی بته ترتیتب  6/28و
 3/26گزارش نمود که  %39/23واریانس مقیاو را ارزیابی مینمود .ضریب همبستگی ابعاد با نمتره
کل نیز به ترتیب  9/91و  9/22بودند.
در پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.
نتایج این بررسی نشان داد که بعد گفتوشنود ضتریب آلفتای  9/81و بعتد همنتوایی دارای ضتریب
آلفای  9/92هستند .در نتیجه این پرسشنامه و ابعاد آن از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند .روایتی
پرس شنامه نیز با استفاده از همسانی درونی آن مورد بررسی قرار گرفت بته ایتن صتورت کته میتزان
همبستگی هر یک از گویههای پرسشنامه با ابعاد مربوطه محاسبه گردید نتایج حاکی از آن بتود کته
گویههای پرسشنامه همبستگی قابل قبولی و معنیداری با بعد مربوط به خود دارند.
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پرسشنامه خودپنداره تحصیلی
توسط لی یو و وانگ )2991( 9با مراجعه به مقیاو عزتنفس تحصیلی (باتل ،)9189 ،خودپنداره
تحصیلی (مارش ،رلی و اسمیت )9183 ،و مقیاو وضعیت تحصیلی و کلی (پریز و هتریس)9162 ،
طراحی شده است 96 .گویه از ابزارهای ذکرشده انتخاب شد و  2گویهی دیگر توستط فهتم و درک
کلی دانش آموزان و متن فرهنگی موجود در سنگاپور طراحی شد .گویهها شامل پاسخهای مثبتت و
منفی میشود (مارش ،بتارنس ،گترانیس و تیتدمن .)9182 ،نستخه اصتلی پرسشتنامه خودپنتدارهی
تحصیلی لی یو و وانگ ( )9182شامل دو خرده مقیتاو میباشتد :زیتر مقیتاو (اعتمتاد تحصتیلی)
دانشجویان ( 99گویه) و زیر مقیاو (تالش تحصیلی) دانشجویان ( 99گویه) .خرده مقیتاو اعتمتاد
تحصیلی ،احساسات و ادراکات دانشجویان را دربارهی صالحیت تحصیلی آنها اندازهگیری میکنتد.
خرده مقیاو تالش تحصیلی ،تعهد (سرسپردگی) دانشجویان و درگیری و عالقه به کار در دانشتکده
را اندازه میگیرد .شیوهی نمرهگذاری بهصورت  2درجهای میباشد( .بلی همیشه ،نمرهی  )2و (خیتر
همیشه ،نمرهی  .)9گویههای فرد خرده مقیاو اعتماد تحصیلی را تشکیل میدهنتد .گویتههای زوج
تالش تحصیلی را اندازهگیری میکنند.
گورو ی و خیر ( )9319در پژوهشان پایایی پرسشنامه مذکور را از روش آلفای کرنباخ به دستت
آوردند که ضریب آلفا برای کتل مقیتاو برابتر بتا  9/69بتود .همچنتین ضتریب آلفتا بترای خترده
مقیاوهای اعتماد تحصیلی و تالش تحصیلی به ترتیب  9/62و  9/66بود و همچنین میزان روایتی
این پرسشنامه با روش تحلیل عاملی  9/99محاسبه شده است.
به منظور بررسی پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.
نتایج این بررسی نشان داد که بعد اعتمادتحصیلی ضریب آلفای  9/91و بعتد تتالشتحصتیلی دارای
ضریب آلفای  9/88هستند .روایی پرسشنامه نیز با استفاده از همسانی درونی آن مورد بررستی قترار
گرفت نتایج حاکی از آن بود که گویههای پرسشنامه همبستگی قابتل قبتولی و معنتیداری بتا بعتد
مربوط به خود دارند.

. Liu & Wang
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پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
هرمنس )9199( 9بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز بته پیشترفت و بتا بررستی
پیشینه پژوهشهای موجود و پس از طی مراحلی یک آزمون  21مادهای را برای ارزیابی این انگیزه
به وجود آورده است .ابتدا وی  12سؤال را برای پرسشنامه تهیه کرد و درنهایتت بتر استاو میتزان
ضریب همبستگی که بین هتر ستؤال بتا رفتتار پیشترفتمندانته بته دستت آورده استت 21 ،ستؤال
چندگزینهای را بهعنوان پرسشنامه نهایی انگیزش پیشرفت انتخاب نموده است .ده ویژگی کته افتراد
دارای نیاز به پیشرفت باال را از افراد با نیاز به پیشرفت پایین متمایز میکند و بهعنوان مبنایی بترای
نوشتن سؤاالت پرسشنامه استفادهشده است.
سؤاالت پرسشنامه بهصورت  21جمله ناقص بیان شده است که به دنبال هر جمله ناتمتام ،چنتد
گزینه داده است .این گزینهها برحسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشند
به آنها نمره میزانی تعلق میگیرد .به خاطر اینکه برخی از مادهها (سؤاالت) دارای تعداد گزینههای
یکسانی نبودند و امکان نمرهگذاری یکسان برای  21ماده (سؤال) وجود نداشت  21متاده پرسشتنامه
بهصورت چهارگزینهای نوشته شده است تا همه سؤاالت از ارزش یکسانی برخوردار باشتند .بعضتی از
ستتؤاالت بهصتتورت مثبتتت و بعضتتی دیگتتر بهصتتورت منفتتی ارا هشتتده استتت .در ستتؤاالت شتتماره
 9،2،1،99،92،91،96،29،23،29،28،21به الف ( )9نمره؛ ب ( )2نمره؛ ج ( )3نمره و د )2( ،نمتره داده
میشود .در سؤاالت شماره 2،3،1،6،9،8،99،92،93،99،98،91،29،22،22،21،26به الف ( )2نمتره؛ ب
( )3نمره؛ ج ( )2نمره و د )9( ،نمره داده میشود و دامنه تغییرات نمرات از  29تا  996استت .نمترات
باالتر از میانگین نشاندهنده وجود انگیزهی پیشرفت باال در فرد و نمرات پایینتر از میتانگین بیتانگر
انگیزهی پیشرفت پایین است .شیخ فینی ( )9393ضریب پایایی این آزمون را  9/82به دستت آورده و
باز آزمایی آن را  9/82گزارش کرده است .در پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی ایتن پرسشتنامه
نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .ضریب آلفا  9/96بهدست آمد کته نشتان متیدهتد ایتن
پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه ،همسانی درونتی آن
با نمرهی کلی آن محاسبه گردید که نتایج حاکی از همبستگی قابل قبول و معنادار گویهها با نمترهی
کلی بود.

. Hermans
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یافتههای پژوهش
به منظور بررسی رابطهی ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده (بعد گفتوشنود ،همنوایی) و خودپنداره
تحصیلی (بعد اعتماد تحصیلی ،تالش تحصیلی) و با انگیزه پیشرفت تحصیلی از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .در جدول  9میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی بین متغیر های
پژوهش ارا ه شده است.
جدول  :9ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
گفتوشنود
الگوهای
ارتباطی
همنوایی
خانواده
تالش-
خودپندارهی
تحصیلی
تحصیلی
اعتماد-
تحصیلی
انگیزهی پیشرفت

M

SD

13/92

99/92

1
9

21/93

1/19

**9/29

9

29/23

1/39

9/989

*9/99

9

22/88

2/19

**9/29

**9/38

**9/91

9

82/19

9/16

**9/22

**9/31

**9/28

**9/39

2

3

4

5

1

*p <.0.0** p <.0.0

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود همبستگی متغیرهای مدل در بیشتر موارد معنادار است که
امکان انجام تحلیل های بعدی را فراهم ساخت .یکی از مهمترین پیشفرضهای ترسیم مدل
برقراری شرط نرمال بودن و نبود دادههای پرت چند متغیری است(کالین .)2991 ،9بررسی
شاخصهای چولگی و دادههای پرت چند متغیری نیز با استفاده از آماره ماهالنوبیس بررسی شد و بر
اساو نتایج هی یک از افراد باالتر از اندازه بحرانی خی دو ،نبودند(.)X2(9)=22.39
با استفاده از نرمافزار  Amoss23برای تعیتین رابطته بتین الگوهتای ارتبتاطی ختانواده ،انگیتزهی
پیشرفت و خودپندارهیتحصیلی از روش تحلیتل مستیر استتفاده گردیتد .بترای بررستی متدل ابتتدا
مسیرهای یکطرفه از دو متغیر درونزاد 2الگوهای ارتباطیخانواده به سمت متغیر برونزاد خودپنداره-
ی تحصیلی در نظر گرفته شد .همچنین مسیر یکطرفه از مؤلفههای خودپندارهی تحصیلی به سمت
دیگر متغیر برونزاد مدل ،انگیزهی پیشرفت قرار داده شد .بهعالوه مسیرهای یکطرفه از هرکتدام از
متغیرهای مؤلفهی الگوهای ارتباطی خانواده به سمت انگیتزهی پیشترفت نیتز در نظتر گرفتته شتد.
همچنین ارتباط بین مؤلفههای الگوهای ارتباطیخانواده نیز در نظر گرفته شد .در ابتتدا متدل اصتلی
. Kline
. Endogenous

1
3
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شامل همه مسیرهای موردنظر آزمون شد ،ستپس مستیرهایی کته نقشتی در متدل نداشتتند حتذف
گردیدند .مدل نهایی در شکل  9نشان داده شده است.
شکل - 9مدل نهایی اثرات مستقیم الگوهای ارتباطیخانواده بر انگیزهپیشرفت با نقش واسطهای خودپندارهتحصیلی

بررسی نتایج حاصل از اثرات مستقیم نشان داد مؤلفهی گفتوشنود بهصورت مثبت با انگیزهی
پیشرفت ارتباط دارد ( ،)β= 9/93به این معنا که با افزایش گفتوشنود میزان انگیزهی پیشرفت
افزایش مییابد .همچنین مؤلفهی گفتوشنود بهصورت مثبت با اعتمادتحصیلی رابطه دارد (9/92
= ،)βبه این معنا که با افزایش مؤلفهی گفتوشنود میزان اعتمادتحصیلی افزایش مییابد.
بررسی نتایج حاصل از اثرات مستقیم مؤلفهی همنوایی نشتان داد کته ایتن مؤلفته بتا انگیتزهی
پیشرفت ( ،)β=9/21اعتمادتحصیلی ( )β=9/31و تالشتحصیلی ( ،)β=9/99ارتبتاط مثبتت دارد .بته
این معنا که با افزایش مؤلفهی همنوایی میزان تالشتحصیلی ،اعتمادتحصیلی و انگیتزهی پیشترفت
افزایش مییابد.
بررسی نتایج حاصل از اثرات مستقیم تالش تحصیلی نشان داد ایتن مؤلفته بهصتورت مثبتت بتا
انگیزهپیشرفت رابطه دارد ( ،)β=9/29به این معنا که با افزایش تالشتحصیلی میزان انگیزهپیشترفت
افزایش مییابد.
درنهایت بررسی نتایج حاصل از اثرات مستقیم اعتمادتحصیلی بتر انگیتزهی پیشترفت نشتان داد
اعتمادتحصیلی بهصورت مثبت با انگیزهیپیشرفت ارتباط دارد ( ،)β=9/92به این معنا که با افتزایش
اعتمادتحصیلی میزان انگیزهیپیشرفت افزایش مییابد.
در این پژوهش از چند شاخص برای برازش مدل شامل شاخص برازش تطبیقیCFI( 9؛ بنتلر،2
 ،)9119شاخص تاکر -لویزTLI( 9؛ بنتلر ،)9119 ،ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبRMSEA( 2؛
. Comparative Fit Index
. Bentler
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برون و کوداک )9113 ،3و شاخص برازش نرم شده ،)NFI( 2مورد بررسی قرار گرفتند .به طورکلی
نتایج به دست آمده نشان داده مدل نهایی دادهها را بهصورت نسبتاً مطلوب برازش مینماید .نتایج
برازش مدل و شاخصهای نیکویی برازش در جدول  2آورده شده است؛ بنابراین با توجه به مقادیر
شاخصهای برازش الگو و مرز مقادیر قابلقبول که در جدول بیانشده است میتوان گفت که مدل
ارا هشده نسبتاً موردقبول هست.
جدول - 2شاخصهای برازش مدل
X2
سطح موردقبول مقادیر
محاسبهشده
9/32

df

NFI

CFI

TLI

RMSEA

<9

<9/19

<9/19

<9/19

>9/91

9

9/11

9/11

9/18

9/91

بهمنظور بررسی نقش میانجی یک متغیر در معادالت ساختاری ( )SEMبایستی شدت اثرات مستتقیم
و غیرمستقیم مقایسه گردد .چنانچه مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم هر دو معنادار باشند ،شاهد یتک
میانجی-گری نسبی 1و اگر صرفاً مسیرهای غیرمستقیم معنادار باشند ،شتاهد میتانجیگتری

کامتل6

برای متغیر واسطهای خواهیم بود (جوو.)2993 ،9
شدت اثرات مستقیم و غیرمستقیم نیز مقایسه گردید و به دلیل معنادار بودن هر دو مسیر مستقیم
و غیرمستقیم ،شاهد یک میانجیگری نسبی هستیم بررسیها و تحلیلهای مربوط به اثرات میتانجی
ابعاد خودپندارهیتحصیلی (تالشتحصیلی و اعتمادتحصیلی) بین الگوهای ارتبتاطیختانواده (گفتت و
شنود ،همنوایی) و انگیزهی پیشرفت نشان داد که ابعاد خودپندارهیتحصتیلی نقتش واستطهای بتین
الگوهای ارتباطیخانواده و انگیزهی پیشرفت دارد .ضریب رگرسیونی نقش میانجی ابعاد خودپنتدارهی
تحصیلی در جدول  3نشان داده شده است.

1

. Tucker Lewis Index
. Root Mean Square Error of Approximation
2
. Browne & Cudeck
4
. Normal Fit Index
5
. Partial Mediation
6
. Full Mediation
7
. Jose
3
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جدول  - 3نقش واسطهای خودپندارهتحصیلی در رابطه با الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزهی پیشرفت
اثر
مستقیم
غیرمستقیم
کل

گفتوشنود
همنوایی
گفتوشنود
همنوایی
گفتوشنود
همنوایی

تالش تحصیلی
*9/99
*9/99

اعتماد تحصیلی
*

9/92
*9/31
*9/92
*9/31

انگیزه پیشرفت
*

9/93
*9/21
*9/92
** 9/99
*9/91
*9/36

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،بررسی نقش میانجی گری خودپنداره تحصیلی در رابطه با الگوهای ارتبتاطی
خانواده و انگیزهی پیشرفت بود .نتایج نشان داد که از میان ابعاد الگوهای ارتباطی ختانواده تنهتا بعتد
گفتوشنود با بعد تالش تحصیلی رابطهی معناداری نداشت ولی این بعد و بعد همنوایی و با هردو بعد
خودپندارهی تحصیلی (اعتمادتحصیلی و تالشتحصیلی) رابطتهی مثبتت و معنتاداری دارد همچنتین
ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده بهصورت مثبت و معناداری ابعاد خودپنتدارهی تحصتیلی را پتیشبینتی
میکند که این یافته با نتایج پژوهشهای شاه احمتد قاستمی و همکتاران ( ،)9312نیکنتام (،)9319
فوالد چنگ ،تجلی و اردالن ( ،)9389بونتگ ( ،)2998کتاپرارا ،باربتارانلی ،استتیکا و متالون (،)2996
کو رنر و کرانکارا ( )2991همسو میباشتد.همچنین هتر دو بعتد الگوهتای ارتبتاطی (گفتتوشتنود و
همنوایی) رابطه مستقیم و معناداری با انگیتزهی پیشترفت داشتتند نتتایج ایتن یافتته بتا یافتتههتای
پژوهشهای نجفی ،مشیری ،محمدی فر ،دبیری و جعفری ( ،)9312مرادیان؛ عالی پور؛ شهنی ییالق
( ،)9313رحیمی و زارع ( ،)9319نیاکیان و فوالد چنگ ( ،)9319اژهای ،غالمعلیلواسانی ،ماالحمدی،
خضریآذر ( ،)9319حیدری ،)9319( ،وانجیرا ( ،)2999ترنر ،چندلر و هفر ( ،)2991اینگلدبی ،شتونولد،
ساپل و بوش ،)2992( ،شولز ،)2993( ،همسو میباشد به این معنا که هرچه نمتره روابتط ختانوادگی
بین والدین و فرزندان بیشتر باشد انگیتزهی پیشترفت بتاالتری را در فرزنتدان شتاهد ختواهیم بتود.
گرولینک )2991( ،بر این باور است که والدین بهعنوان اولین عوامل اجتماعی کردن ،نقش مهمی در
انگیزش تحصیلی فرزندان دارند.
یافتههای پژوهش حاضر بیان میکند که ابعاد خودپنتداره تحصتیلی (تتالش تحصتیلی و اعتمتاد
تحصیلی) به صورت مثبت و معناداری انگیزهی پیشرفت را پیشبینی میکنند که این یافته بتا نتتایج
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یافتههای لطفی عظیمی ،ابراهیمتی قتوام ( ،)9313میکتا یلی و همکتاران ( ،)9319صتوری (،)9319
صدقی پور ،جراره و حمیدی ( ،)9319یکتا و لطیفیتان ( ،)9319عطتایی ،حمیتدی و نصتری (،)9312
شریفی ساکی ،فالح و زارع ( ،)9313گتزو همکتاران ( ،)2999هتاوو ( ،)2996فترال ،والکته و کتای
( ،)2991آریپاتامانیتتل ،)2999( ،اوستتونوا ،دی جتتاب ،آیتتام و اوستتونو ( ،)2993دی فریتتتاو و ریتتن،
( ،)2993مک اینری ،وینگتوی چانتگ ،چینتگ متوک و کتوک هتال الم ( ،)2992لیتن و دیگتران
( ،)2993کرتین ،استیوارت و استرو ( )2993همسو میباشد و درواقع با افتزایش خودپنتداره انگیتزهی
پیشرفت نیز بیشتر خواهد شد.
در برسی این فرضیه که آیا خودپنتدارهی تحصتیلی نقتش واستطهای بتین الگوهتای ارتبتاطی و
انگیزهی پیشرفت ایفا میکند یافتههای پژوهش نشان داد که به دلیل معنادار بودن تمامی مسیرهای
مستقیم و غیرمستقیم خودپندارهی تحصیلی بهطور نسبی بین دو متغیر الگوهای ارتباطی و انگیتزهی
پیشرفت نقش میانجی را اعمال کرد به این صورت که با اضافه شدن متغیر میانجی مقدار رابطه و اثر
متغیر الگوهای ارتباطی بر انگیزهی پیشرفت نیز بیشتر شد .یکی از مهمترین موضوعاتی کته والتدین
اینگونه خانوادهها تمایل دارند با فرزند نوجوان خود در مورد آن به گفتوگو بنشینند ،آینده فرزندان و
هدفهای آنان است .آنها فرزندان خود را تشویق متیکننتد کته در متورد رؤیاهتا و آرزوهایشتان و
اهدافی که برای خود در نظر گرفتهاند صحبت کنند .تجربیات خود را در اختیتار آنتان قترار داده و در
ضمن راهنمایی کردن ،بر توانمندیها و شایستگیهایشان نیز تأکید میکنند (کشتکاران.)9389 ،
بر اساو پژوهش (گاتفرید و همکاران  ،)9118در فضتایی کته امکتان گفتتوگو میتان اعضتای
خانواده فراهم باشد و از نظر تحریک شناختی غنی باشد انگیزش تحصیلی فرزندان بهشتدت افتزایش
مییابد و این امر میتواند تأثیری درازمدت برانگیزش پیشرفت افتراد ختانواده داشتته باشتد .در یتک
بررسی کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که هر چه محیط خانواده در جهت ترغیب نوجوانان به ابتراز
احساسات و عقاید و شرکت دادن آنها در بحث و تصمیمگیری نقش داشته باشند ،به ارتقا انگیزشتی
و اهداف مهم برای پیشرفت در همه زمینهها در آنها کمک میکند.
بر مبنای پژوهش حاضتتر به پژوهشگران عالقمند به تحقیق در زمینتههتای مشتابه بتا تحقیتق
حاضر پیشنهاد میگردد این پژوهش در دیگر گروههای ستنی و جامعته گستتردهتتر بازآزمتایی شتود
همچنین با توجه به اینکه این روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد ،توصیه میشود کته از روش
آزمایشی نیز این پژوهش باز تکرار شود.
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کتابنامه
اژهای ،ج؛ غالمعلیلواسانی ،م؛ ماالحمدی ،ا؛ خضریآذر ،ه .)9319( .الگتوی علتی روابتط بتین ستبکهای
فرزندپروری ادراکشده ،اهداف پیشرفت ،خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی .مجله روانشناسی.282-399 ،3 ،
پرکی ،و .د .)2999( .خودپنداره و موفقیت تحصیلی .میرکمالی ( )9389مترجم ،تهران :انتشارات ستیطرون،
شماره .9
حیدری ،غ .)9319( .برسی رابطه محیط خانواده با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان ،مجله مرکز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشکی یزد .دورة ششم ،شماره  -33 ،9ص .38
خوانستاری ،ف .)9391( .بررستی جتو عتتاطفی ختانواده بتا انگیتتزش پیشترفت  -دختتران اول دبیرستتتان،
دبیرستانهای منطقه  3تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد  -دانشتکده روانشناستی و علتوم تربیتتی ،دانشتگاه
عالمه طباطبایی.
رحیمی ،م؛ زارع ،م .)9319(.بررسی رابطه ابعاد ارتباطی خانواده و جهتگیری هتدف تحصتیلی ،پژوهشتگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پرتال جامع علوم انسانی).
شاه احمد قاسمی ،ز و؛ رضایی ،ع؛ رضایی ،ح و میراسکندری ،م.و .)9312( .رابطه بین الگوهای ارتباطی
خانواده با خود پنداره در دانش آموزان دبیرستانی ،اولین کنفرانس ملتی علتوم متدیریت نتوین و برنامتهریزی
فرهنگ اجتماعی ایران.
شریفی ساکی ،ش؛ فالح ،م.ح؛ زارع؛ ح .)9313(.نقش خودکارآمدی ریاضی ،خودپنتداره ریاضتی و ادراک از
محیط کالو در پیشرفت ریاضی دانش آموزان ،پژوهش در یادگیری آموزشگاهی سال اول /شماره چهارم.
شولتز ،د ،شولتز ،و .ا .)9391( .نظریههای شخصیت .یحیی سید محمدی ،مترجم .تهران :نشر ویرایش.
شیخ فینی ،ع.ا .)9393( .بررسی رابطه انگیزه پیشرفت ،منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانتش آمتوزان
متوسطه شهر بندرعباو .پایاننامه کارشناسی ارشد .رشته روانشناسی .دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیتت
مدرو.
صدقی پور ،م.ت؛ جراره ،ج؛ حمیدی ،ف .)9319(.بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداره بتا پیشترفت
تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
صدقی پور ،م.ت؛ جراره ،ج؛ حمیدی ،ف .)9319(.بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداره بتا پیشترفت
تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
صوری ،م؛ کردسانی ،ف؛ دلگشایی؛ ی .)9319(.تأثیر رابطه خودپنداره ریاضتی و خودکارآمتدی ریاضتی بتر
پیشرفت تحصیلی در دروو ریاضی دانش آموزان پایته اول متوستطه دبیرستتانهای چهاردانگته ،پایاننامته
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
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عطایی ،م؛ حمیدی ،ف؛ نصری ،ص .)9312(.رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خودپنتداره ریاضتی
با انگیزه پیشرفت ریاضی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
عطایی ،م؛ حمیدی ،ف؛ نصری ،ص .)9312(.رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خودپنتداره ریاضتی
با انگیزه پیشرفت ریاضی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
فوالدچنگ ،م؛ تجلی ،ف؛ اردالن ،ا .)9389(.نقش جهتگیری گفتوشنود و همنوایی ختانواده در خودکارآمتدی
فرزندان .چکیدهی مقاالت سومین کنگره ملی .آسیبشناسی خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی ،ص .391

کشتکاران ،ط؛ لطیفیان ،م .)9389(.بررسی تتأثیر الگوهتای ارتبتاطی ختانواده بتر خودپنتداره تحصتیلی بتا
واسطهگری تا ید والدین ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.
کورشنیا ،م .)9381( .بررسی تأثیر ابعاد الگوی ارتباطی خانواده بر میزان سازگاری روانی فرزندان (پایاننامه
کارشناسی ارشد) ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
گورویی ،م؛ خیر ،م؛ هاشمی ،ل .)9319(.بررسی رابطه بین کمالگرایی و خودپنداره تحصیلی بتا توجته بته
نقش واسطهای اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان .روشها و مدلهای روانشناختی .9319 :دوره  ،2شماره
ویژهنامه؛ از صفحه .939-921
لطفی عظیمی ،ا؛ ابراهیمیقوام ،ص .)9312(.سبکهای انگیتزش و پیشترفت تحصتیلی ،نقتش واستطهای
خودپنداشت تحصیلی ،روانشناسی تحولی ،روانشناسان ایرانی ،سال یازدهم/شماره /23بهار .12
مرادیان ،ج؛ عالی پور ،و؛ شهنیییالق ،م .)9313( .رابطه علّتی بتین ستبکهای فرزنتدپروری و عملکترد
تحصیلی با واسطه خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت ،روانشناسی خانواده .دوره  ،9شماره .92-63 ،9
میکا یلی ،ن؛ افروز ،غ.ع؛ قلی زاده ،ل .)9319( .ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی
دانش آموزان دختر ،مجلهی روانشناسی مدرسه ،دورهی  ،9شمارهی 2؛ ص .19-993
نجفی ،م؛ مشیری ،غ.ر؛ محمدیفر ،م.ع؛ دبیری ،و؛ جعفری ،ن .)9312( .نقش متغیرهای کارایی خانواده،
حرمت خود ،خودکارآمدی و شخصیت در پیشبینی انگیزش پیشرفت تحصیلی ،اندیشههای نوین تربیتی .دورة
 ،99شمارة .2
نیاکیان ،ش؛ فوالدچنگ ،م .)9319( .نقش الگوهای ارتباطی خانواده در پیشرفت تحصیلی بتا واستطهگری
انگیزه پیشرفت .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.
نیکنام ،ن .)9319( .بررسی رابطهی الگوهای ارتبتاطی ختانواده و ستاختار کتالو بتا ابعتاد خودکارآمتدی،
پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
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 بررسی قدرت پیشبینی کنندگی حمایت اجتماعی و خودپنداره بترای انگیتزش.)9319(. م، آ؛ لطیفیان،یکتا
 پایاننامته.پیشرفت تحصیلی دانشجویان در گروه دختران و پسران در دانشکدههای علوم تربیتی و مهندستی
. دانشگاه شیراز،کارشناسی ارشد
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