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چکيده
 به.اين پژوهش براي تعیین نقش واسطهاي انگیزش دروني در رابطه بین ادراک از سبکهاي والدگري و تابآوري تحصیلي دانشآموزان دختر انجام شد
 شهر تهران به روش نمونهبرداري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب11  دانشآموز دختر کالس دوم متوسطه آموزش و پرورش منطقه010 اين منظور
) و مقیاس انگیزش دروني (والرند و0330 ، مقیاس تابآوري تحصیلي (مارتین،)1991 ، دسي و ريان،شدند و به سه مقیاس ادراک شیوه والدگري (گرولنیک
 نتايج تحلیل مسیر نیز نشان داد که. نتايج نشان داد که ادراک سبکهاي والدگري با تابآوري تحصیلي رابطه مثبت معنادار دارد.) پاسخ دادند1990 ،ديگران
 درمجموع ادراک از سبکهاي والدگري.ادراک از سبکهاي والدگري با واسطه انگیزش دروني بر تابآوري تحصیلي تأثیر غیر مستقیم و مثبت معنادار دارد
 باتوجه به. درصد از تابآوري تحصیلي توسط ادراک از سبکهاي والدگري و انگیزش دروني پیشبیني شد09 درصد از انگیزش دروني را تبیین کرد و19
.يافتهها ميتوان گفت که انگیزش دروني نقش واسطهاي در رابطه بین ادراک از سبکهاي والدگري و تابآوري تحصیلي دارد
 تابآوري تحصیلي، انگیزش دروني، ادراک سبکهاي والدگري:واژههاي کليدي
Abstract

T

he aim of the present study was to investigate the mediating role of intrinsic motivation in the relationship between perceptions of
parenting styles and academic resilience among high school girls. Three hundred and twelve second grade high school students

were selected from 18th educational district of Tehran, Iran using random multistage cluster sampling method. The participants completed
the Perceptions of Parents Scale (Grolnick, Deci & Ryan, 1997), the Academic Resilience scale (Martin, 2003), and the Intrinsic
6931  تابستان/25  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

Motivation scale (Vallerand & et al, 1992). The results indicated that perceptions of parenting styles related significantly and positively to

989

academic resilience. The results of path analysis indicated that perceptions of parenting styles indirectly and positively related to academic
resilience through intrinsic motivation. The perceptions of parenting styles explained 15% of the variance in intrinsic motivation. The
parenting styles and intrinsic motivation accounted for 35% of the variance in academic resilience. The findings supported the mediating
role of intrinsic motivationin the relationship between perceptions of parenting styles and academic resilience.
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.اين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسي ارشد روانشناسي تربیتي است

نقش واسطهاي انگیزش دروني در رابطه بین ادراک از سبکهاي والدگري و تابآوري تحصیلي

(گارمزي ،1991 ،1راتر ،1911 ،9ورنر 13و اسمیت 1910 ،11نقل

مقدمه
در نیمه دوم قرن بیستم رويآورد جديدي در روانشناسي

از فالون )0313 ،مشخص ساختند عوامل حفاظتي را ميتوان

انسانينگر شکل گرفت که روانشناسي مثبتنگر نامیده شد.

در سه سطح طبقهبندي کرد :ويژگيهاي فردي (مانند مسند

در اين رويآورد بهجاي بیماري ،بر سالمتي و توانايي انسان

مهارگري دروني ،انگیزش شخصي و حرمت خود باال) ،عوامل

در مقابله با مشکالت تأکید ميشود .امید ،خوشبیني،

مربوط به خانواده (مانند حمايت حداقل يکي از اعضاي خانواده)

4

و عوامل محافظتکننده بیروني يا عوامل اجتماعي (مانند معلم

ازجمله سازههاي مورد توجه در اين حوزه است .يکي از

يا مربي مشوق) .کودکاني که صالحیتشان را در مواجهه با

سازههاي اين رويآورد که در دهههاي اخیر مطرح شده و

شرايط نامطلوب گسترش ميدهند ،ترکیبي از اين عوامل را

توجه بسیاري را به خود جلب کرده ،تابآوري 9است .در اغلب

دارند .سندوال -هرناندز و کورتس ( )0310بر اساس نظريه

پژوهشها اين سازه بهعنوان يک سازه تکبعدي در نظر

نظامهاي بومشناختي برونفنبرنر 10بهعنوان چهارچوبي که

گرفته شده است ولي پژوهشهاي سالهاي اخیر نشان دادهاند

فرايندهاي مرتبط با تابآوري تحصیلي را تبیین ميکند ،مدلي

که تابآوري سازهاي چندبعدي است (سیچتي و روگوش،
 .)1997در میان ابعاد تابآوري ،تابآوري تحصیلي از اهمیت

ارائه کردهاند که بر اساس آن ،عوامل و فرايندهاي مؤثر بر
تابآوري تحصیلي بهصورت فردي ،خانوادگي ،تحصیلي و

بسزايي برخوردار است.

اجتماعي گروهبندي ميشوند .عوامل فردي شامل اعتماد به
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شادکامي ،1خالقیت هیجاني ،0هوش هیجاني 0و خودکارآمدي

983

از آنجاکه تابآوري ،فرايند ،ظرفیت و پیامد سازگاري

خود 10و تالش /انگیزه ،14عوامل خانوادگي و تحصیلي شامل

موفقیتآمیز بهرغم شرايط تنیدگيزا و تهديدآمیز تعريف

سه عنصر اصلي حمايت عاطفي ،19حمايت مادي يا اقتصادي

19

ميشود (هاوارد و جانسون ،)0333 ،در تعريف ابعاد آن نیز

و الگوي نقش تابآوري 11در خانواده و رابطه دانشآموز با

رويآوردي مدنظر است .بهعبارت ديگر ،تابآوري

چنین

معلـم در مـدرسـه است ،عوامل مربوط به جامعه شامل

تحصیلي ،سطح باالي عملکرد و انگیزش تحصیلي به رغم

مشوقهاي محیطي 11و امکانات اجتماعي 19است.


حضور رويدادهاي تنیدگيزا و شرايطي است که فرد را در

سیناي ( )0339در تحقیق خود نشان داده که عوامل

معرض عملکرد ضعیف تحصیلي و درنهايت ترک تحصیل قرار

مرتبط با تابآوري تحصیلي شامل عوامل فردي (مشارکت در

ميدهد (آلوا 1991 ،9نقل از عليخلف .)0314 ،همچنین تابآوري

کالس ،استفاده از اطالعات و مهارت حل مسئله) و خانوادگي

تحصیلي بهعنوان توانايي دانشآموز براي مقابله مؤثر با موانع،

(تحصیالت والدين ،حضور والدين در خانه و انتظارات والدين)

چالشها و فشار در مدرسه تعريف شده است (فالون.)0313 ،

است .از آنجاکه تابآوري تحصیلي بر عملکرد و پیشرفت

اگرچه باورهاي اولیه در خصوص تابآوري ،آن را رگهاي ذاتي

تحصیلي دانشآموز تأثیر دارد ،از اينرو شناسايي عوامل مؤثر

و افراد تابآور را آسیبناپذير و با ويژگيهاي منحصربهفرد

بر آن از اهمیت ويژهاي برخوردار است .از جمله اين عوامل

ميپنداشتند ،پژوهشهاي سالهاي اخیر نشان دادهاند که

ميتوان به سبکهاي والدگري و به خصوص ادراکي که

تابآوري يک توانمندي ذاتي نیست و قابل دستیابي است و

فرزندان از اين سبکها دارند ،اشاره کرد .عوامل گوناگون

زماني حاصل ميشود که عوامل حفاظتي مناسب بهرغم وجود

خانوادگي هرکدام به شیوه و میزان متفاوتي تحول افراد را تحت

عوامل تهديدزا در زندگي افراد تابآور حضور داشته باشند

تأثیر قرار ميدهند .عواملي مانند وضعیت اقتصاديـاجتماعي

(ماستـن 0331 ،1نقـل از يتـس و مـاستـن .)0334 ،مـطالعـات

خانواده ،ارتباطهاي خانـوادگـي ،سبکهاي فـرزندپـروري و

15. emotional support
16. material / economic support
17. role model for resilience
18. environmental incentives
19. social facilities

8. Garmezy, N.
9. Rutter, M.
10. Werner, E. S.
11. Smith, R. S.
12. Bronfenbrenner’sEcologicalSystemsTheory
13. self confidence
14. motivation

1. happiness
2. emotional creativity
3. emotional intelligence
4. self efficacy
5. resilience
6. Alva, S.
7. Masten, A. S.

طوبي چگیني ،مسعود غالمعليلواساني ،الهه حجازي

دلبستگي بر تابآوري تحصیلي در ابعاد مختلف تأثیر ميگذارند

(لي 1999 ،10نقل از متل )0331 ،متشکل از مؤلفههاي

و بهعنوان يک عام محافظ برونفردي مهم عمل ميکنند .به

يادگیري (لذت بردن از انجام فعالیت براي يادگیري چیزي

نظـر لـوئیـس 0334( 1نقـل از ابراهیـمي )1093 ،تابآوري

جديد) ،دستاورد و تحريک (تجربه احساس لذتبخش از خود

فرزندان در شرايط محیطي و خانواده با سبک تربیت والدين

فعالیت) در نظر گرفت .وقتيکه افراد بهصورت دروني
10

هستند ،با

که عامل مهمي در ارتقاي تابآوري و مقاومت آنان در برابر

برانگیخته ميشوند ،بهطور کامل خودنظمجو

مشکالت است ،ارتباط دارد .سبک والدگري به بازخورد و روش

عالقهمندي و کنترل ارادي در فعالیتها شرکت و بدون نیاز به


والدين براي پرورش کودک اطالق ميشود که در جريان

پاداش خارجي و اجبار عمل ميکنند (متل .)0331 ،مطابق با

تعامل والد-کودک انعکاس مييابد .تحول کودک بهشدت

ديدگاههاي نظري و شواهد پژوهشي ،انگیزش نقش مهمي در

تحت تأثیر روابط با والدين قرار دارد (دارلینگ و استینبرگ،

پیامدهاي شناختي ،رفتاري و عاطفي افراد دارد (نتومانیس،

 .)1990در پژوهشها نشان دادهاند که بازخورد والدين درباره

 .)0331نتايج پژوهشها نشان ميدهد که سبکهاي والدگري

سبک فرزندپروري با ديدگاه کودکان در مورد رابطه با والدين

حمايت از استقالل عمل ،درگیري و گرمي ،رابطه مثبتي با

متفاوت است (گرولنیک ،دسي و رايان )1991 ،و ادراک آنها

انگیزش دروني و رابطه منفي با انگیزش بیروني دارد (نئومیک

از اين رابطه اهمیت فراواني دارد (دارلینگ و استینبرگ،

و ديگران0339 ،؛ وانستینکیست ،لنز و دسي.)0339 ،

 .)1990گرولنیک ،دسي و رايان ( )1991با تأکید بر اين

همچنین پژوهش قاسم و حسینچاري ( )1091درباره

موضوع ،والدگري ادراکشده را ادراک کودک از جنبههاي

تابآوري روانشناختي و انگیزش دروني و بیروني و نقش

میزان درگیري والدين ،0گرمي و حمايت والدين از استقالل

واسطهاي خودکارآمدي نشان ميدهد که بر اساس انگیزش

عمل فرزندان تعريف ميکنند.

دروني و بیروني ،تابآوري روانشناختي دانشآموزان قابل

خودتعیینگري 0دسي و ريان ( )0330است که براي تبیین

قابلیت بیشتري در پیشبیني تابآوري روانشناختي دارد.

رفتار و عملکرد دانشآموزان ،بر منبع انگیزشي تأکید ميکند

تابآوري تحصیلي يکي از ابعاد تابآوري است ،در اين پژوهش

(کاسکار ،4تنکیت ،9وس ،9وسترس 1و کرواست 0310 ،1نقل

براي بررسي دقیقتر سازه تابآوري و براساس پیشنهاد لوتار،

از لطفيعظیمي و ابراهیميقوام .)1094 ،در نظريه

سیچتي و بیکر ( )0333ابعاد مختلف تابآوري از هم متمايز

خودتعیینگري ،تأثیر والدين در چهارچوب سبک والدگري

شدند و تابآوري تحصیلي بهعنوان يکي از ابعاد تابآوري مورد

بررسي شده است .تمرکز عمده اين نظريه بر انگیزش دروني،

بررسي قرار گرفت .والرند ،فورتیر و گاي ( )1991براساس نظريه

بیروني و پرداختن به سه نیاز بنیادين انسان (استقالل عمل،9

خودتعیینگري دسي و ريان ( )1991بیان کردند که پیامدهاي

صالحیت 13و تعلق )11است .از نظر دسي و ريان ()0330

مثبت نتیجه اشکالي از خودتعیینگري (انگیزش دروني و

افرادي که در انجام فعالیتهايشان انگیزش دروني دارند ،از

خودنظمجويي) است بنابراين تابآوري تحصیلي به عنوان

ويژگيهايي نظیر خودتعیینگري يا استقالل عمل در انتخاب

پیامدي مثبت از سازگاري ميتواند نتیجه خودتعیینگري باشد.

نـوع فعـالیـتهايـشان بهـره ميگیـرنـد .انگیـزش درونـي،

بر مبناي ادبیات پژوهشي و با توجه به اينکه در پژوهشهاي

خودتعیینگرترين نوع انگیزش در افراد است به گونهاي که

مختلف نقش والدگري ادراکي (ادراک درگیري ،حمايت از

آنها به خاطر لذت بردن از فعالیت ،خوشايندي و رضايتخاطر

استقالل عمل و گرمي والدين) بر انگیزش خودتعیینگر

از نتیجهاي که مستقیماً از فعالیت به دست ميآيد ،درگیر آن

(تنهايرشوانلو و حجازي ،)0314 ،نقش انگیزش دروني بر

ميشوند .انگیزش دروني را ميتوان يک ساختار چندبعدي

تابآوري تحصیلي (رضايي ،گلستانه و موسوي ،)1090 ،ادراک

13. self-regulated

9. autonomy
10. competence
11. related
12. Lee, J.

5. Ten Cate, T. J.
6. Vos, C. M. P.
7. Westers, P.
8. Croiset, G.

1. Luis, A.
2. parental involvement
3. self- determination theory
4. Kusurkar, R. A.
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از رويآوردهاي انگیزشي مطرح در سالهاي اخیر ،نظريه

پیشبیني است و انگیزش دروني نسبت به انگیزش بیروني

982

نقش واسطهاي انگیزش دروني در رابطه بین ادراک از سبکهاي والدگري و تابآوري تحصیلي

درگیري والدين بر تابآوري تحصیلي (ذاکري ،جوکار و رزمجويي،
 )0313و نقش سبک فرزندپروري بر تابآوري (عتیقي ،عتیقي و
عتیقي ،)0319 ،مورد بررسي قرارگرفته است امّا در هیچ پژوهشي به
نقش ادراک والدگري با واسطهگري انگیزش دروني بر تابآوري
تحصیلي توجه نشده است بنابراين در پژوهش حاضر رابطه
سبکهاي ادراک والدين بهعنوان يک عامل محافظ بر تابآوري
تحصیلي از طريق نقش واسطهاي انگیزش دروني در چهارچوب

يک مدل مفهومي (شکل  )1بررسي و فرضیههاي زير مطرح شد:
 - 1ادراک از درگیري والدين با واسطه انگیزش دروني بر
تابآوري تحصیلي دانشآموزان تأثیر مثبت دارد.
 –0ادراک حمايت از استقالل عمل با واسطه انگیزش
دروني بر تابآوري تحصیلي دانشآموزان تأثیر مثبت دارد.
 – 0ادراک گرمي والدين با واسطه انگیزش دروني بر
تابآوري تحصیلي دانشآموزان تأثیر مثبت دارد.

ادراک از درگیري والدين
تابآوري تحصیلي

انگیزش دروني

ادراک حمايت استقالل عمل والدين
ادراک گرمي والدين

شکل  .1مدل مفهومي نقش واسطهاي انگیزش دروني در ارتباط بین ادراک والدگري و تابآوري تحصیلي
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عنوان گروه نمونه به ابزارهاي پژوهش پاسخ دادند.

روش اين پژوهش همبستگي از نوع تحلیل مسیر بود .با توجه

مقياس ادراک سبک والدگري( 1گرولنیک و ديگران،

نکه دانشآموزان پايه دوم دبیرستان از لحاظ سني نسبت به
به اي 

 .)1991نسخه دانشگاهي اين مقیاس  40مادّه ( 01مادّه براي مادر

دانشآموزان پايههاي پايینتر از پختگي بیشتر و از نظر تحصیلي

و  01مادّه براي پدر) دارد که در دونیمه تکرار شدهاند .آزمودنيها

نسبت به دانشآموزان پايه سوم از ثبات بیشتري برخوردار بودند و

بر اساس دامنه هفتدرجهاي لیکرت از (کامالً درست است =  1تا

اضطراب آزمون ورودي به دنشگاه را ندارند ،جامعه آماري کل

کامالً نادرست است =  )1میزان موافقت يا مخالفت خود را با هر

دانشآموزان دختر پايه دوم دبیرستان در سال تحصیلي 94-99

مادّه بیان ميکنند .اين مقیاس شش زيرمقیاس ادراک درگیري

بود که در دبیرستانهاي دولتي منطقه  11آموزش و پرورش شهر

مادر 9( 0مادّه) ،درگیري پدر 9( 0مادّه) ،حمايت مادر از استقالل

تهران مشغول به تحصیل بودند .حجم نمونه با استفاده از فرمول

عمل10( 4مادّه) ،حمايت پدر از استقالل عمل10( 9مادّه) ،گرمي

کوکران  010به دست آمد .بنابراين 093 ،دانشآموز دختر سال

يسنجد .اعتبار اين
مادر 9( 9مادّه) و گرمي پدر 9( 1مادّه) را م 

دوم دبیرستان با استفاده از روش نمونهبرداري تصادفي خوشهاي

مقیاس با محاسبه آلفاي کرونباخ بین  3/19 -3/19گزارش شده

چندمرحلهاي انتخاب شدند و به پرسشنامهها پاسخ دادند .تعداد 03

است .در پژوهش حاضر ،آلفاي کرونباخ براي درگیري

پرسشنامه به دلیل نقص و  11پرسشنامه به دلیل تکوالد بودن و

والدين ،3/13،حمايت از استقالل عمل والدين 3/14 ،و گرمي

کامل نبودن اطالعات مربوط به سبک والديني حذف شدند .با

والدين 3/10 ،بهدست آمد.

توجه به روش نمونهبرداري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي ،ابتدا

مقياس انگيزش تحصيلي( 1والرند و ديگران .)1990 ،اين

از بین دبیرستانهاي آموزش و پرورش منطقه  ،11چهار دبیرستان

مقیاس برمبناي نظريه خودتعیینگري براي تشخیص نوع انگیزش

دخترانه به شکل تصادفي انتخاب و از بین آنها نیز  11کالس

تحصیلي دانشجويان و دانشآموزان از فرانسه به انگلیسي

بهطور تصادفي انتخاب شدند و تمام دانشآموزان اين کالسها به

ترجمه شده است و  01مـادّه دارد کـه سـه بعد انگیزش دروني،9

7. father warmth
8. Academic Motivation Scale
9. intrinsic motivation

4. mother autonomy support
5. father autonomy support
6. mother warmth

1. Perception of Parenting Styles Scale
2. perception of mother involvement
3. father involvement

طوبي چگیني ،مسعود غالمعليلواساني ،الهه حجازي

انگیزش بیروني 1و بيانگیزشي 0را ميسنجد .بررسيهاي والرند و

(=1کامالً مخالفم تا =1کامالً موافقم) درجهبندي شده است .روايي

ديگران ( )1990نشان ميدهد که روايي و اعتبار نسخه انگلیسي

سازه اين مقیاس را مارتین ( )0330تأيید کرده است .بار عاملي

مقیاس انگیزش تحصیلي در دانشآموزان دبیرستاني و دانشجويان

مادّهها از  3/90تا  3/19با توجه به تکبعدي بودن اين مقیاس

کانادايي تأيید شده است .در اين بررسي از مادّههاي مرتبط با

گزارش شده است که همگي بیانگر روايي مطلوب مقیاس

انگیزش دروني ( 10مادّه) استفاده شده است .مادّههاي اين

تابآوري تحصیلي است .همچنین ضرايب اعتبار آلفاي کرونباخ

پرسشنامه بر اساس مقیاس هفتدرجهاي لیکرت از

اختصاصاً در هر بار حذف مادّهها از  3/19تا  3/11گزارش شده

(کامالًموافق= 1تا کامالً مخالف= )1نمرهگذاري ميشوند .انگیزش

است .اعتبار و روايي اين مقیاس در پژوهش هاشمي ( )1093تأيید

دروني داراي سه زيرمقیاس (انگیزش دروني براي دانستن،0

شده است ،هاشمي ( )1093ضريب بار عاملي را  3/10و میزان

انگیزش دروني براي دستاورد 4و انگیزش دروني براي تجربه
تحريک )9است .در پژوهش ويساني ،غالمعليلواساني و اژهاي

آلفاي کرونباخ را  3/11گزارش کرده است .در اين پژوهش ضريب
آلفاي کرونباخ براي شش مادّه اين مقیاس 3/10 ،بهدست آمد.

( )1091میزان آلفاي کرونباخ براي زيرمقیاسهاي انگیزش

براي تحلیل دادهها از آزمون همبستگي ،تحلیل رگرسیون

دروني 3/14 ،بهدست آمده است .در پژوهش حاضر ضريب آلفاي

و از تحلیل مسیر براي بررسي نقش واسطهاي انگیزش دروني

کرونباخ براي 10مادّه مقیاس انگیزش دروني 3/10 ،به دست آمد.

استفاده شد.

مقياس تابآوري تحصيلي( 9مارتین .)0330 ،اين مقیاس
بهمنظور سنجش تابآوري تحصیلي دانشآموزان در برخورد با

يافتهها
پیش از تحلیلهاي اصلي ،شاخصهاي توصیفي متغیرهاي

موانع ،چالشها و فشار و تنیدگي تحصیلي طراحي شده است .اين
مقیاس تکبعدي و شش مادّه دارد که در مقیاس لیکرت از

پژوهش در جدول  1گزارش شده است.

جدول 1
شاخصهاي توصیفي متغیرهاي پژوهش

بر اساس جدول  1با توجه به مقادير چولگي و کشیدگي

والدين (درگیري ،حمايت از استقالل عمل و گرمي) با

توزيع نمونه نزديک به نرمال است .در جدول  0ضرايب

يکديگر همبستگي و با انگیزش دروني و تابآوري تحصیلي

همبستگي ادراک از مادر ،ادراک از پدر و ادراک از والدين،

همبستگي مثبت معنادار دارند .تابآوري تحصیلي و انگیزش

انگیزش دروني و تابآوري تحصیلي گزارش شدهاند.

دروني بیشترين همبستگي را با گرمي والدين دارند.

همان گونه که جدول  0نشان ميدهد متغیرهاي ادراک از

براي بررسي نقش واسطهاي انگیزش دروني در رابطه بین

4. intrinsic motivation toward accomplishment
5. intrinsic motivation to experience stimulation
6. Academic Resilience Scale

1. extrinsic motivation
2. amotivation
3. intrinsic motivation to know
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متغيرها
درگيري مادر
حمايت مادر از استقالل عمل
گرمي مادر
درگيري پدر
حمايت پدر از استقالل عمل
گرمي پدر
درگيري والدين
حمايت والدين از استقالل عمل
گرمي والدين
انگيزش دروني
تابآوري تحصيلي

M
92/54
54/29
09/00
90/29
54/55
04/24
40/97
20/99
90/24
99/97
92/94

کمترين
7
44
9
9
40
9
49
09
97
94
9

بيشترين
59
90
59
07
47
59
72
445
25
25
59

SD
7/29
2/99
7/77
7/49
2/70
9/75
44/22
49/09
49/04
40/99
7/29

چولگي
-0/57
-0/79
-0/75
-0/09
-0/92
-0/20
-0/09
-0/42
-0/40
-0/25
-0/99

کشيدگي
0/00
0/00
0/90
0/45
-0/00
0/90
0/09
0/42
-0/90
4/40
-0/49
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ادراک از سبک والدگري و تابآوري تحصیلي دانشآموزان در

درونزا) در نظر گرفته شد .در جدول  ،0اثرات مستقیم،

مدل مفروض متغیر ادراک از سبک والدگري (متغیر برونزا)،

غیرمستقیم و کل ادراک والدين و انگیزش دروني بر تابآوري

انگیزش دروني (متغیر واسطه) و تابآوري تحصیلي (متغیر

تحصیلي نشان داده شده است.

جدول 0
همبستگي متغیرهاي پژوهش
متغيرها

0

 .4درگيري مادر

2

4

3

6

5

8

7

01

9

-

 .2حمايت مادر از استقالل عمل
 .3گرمي مادر

**

1/64
**1/65

**1/58

-

 .4درگيري پدر

**1/38

**1/30

**1/24

 .5حمايت پدر از استقالل عمل

**

**

**

 .6گرمي پدر

**

 .7درگيري والدين

**

 .8حمايت والدين از استقالل عمل

**

 .9گرمي والدين

**

 .40انگيزش دروني

**

 .00تابآوري تحصيلي

**

1/33
1/42
1/83
1/61
1/66
1/28
1/21

1/37

**

1/35

**

1/58

**

1/83

**

1/57

**

1/24

**

1/21

1/28

**

1/38

**

1/54

**

1/52

**

1/86

**

1/28

**

1/22

**

1/62

**

1/54

**

1/82

**

1/56

**

1/46

**

1/05

*

1/03

**

1/66

**

1/57

**

1/83

**

1/55

**

1/23

*

1/02

**

1/58

**

1/60

**

1/81

**

1/23

**

1/05

**

1/71

**

1/67

**

1/26

**

1/09

**

-

1/68

**

-

**

1/30

1/28

**

**

1/23

1/21

**

P<3/31

**

1/44

P<3/39

*
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جدول 0
ضرايب مستقیم و غیرمستقیم استانداردشده مدل تحلیل مسیر براي ادراکات از والدين

988

مسير
بر روي انگيزش دروني از:
درگيري والدين
حمايت از استقالل عمل والدين
گرمي والدين
بر روي تابآوري تحصيلي از:
درگيري والدين
حمايت از استقالل عمل والدين
گرمي والدين
انگيزش دروني

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر کل

ضريب تعيين

*0/92
*0/59
*0/04

-

*0/92
*0/59
*0/04

0/44

*0/00
*0/50
*0/04
*0/42

*0/47
*0/94
*0/94
-

*0/57
*0/94
*0/49
*0/42

0/04

P<3/39

*

همانگونه که مشاهده ميشود اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و

مستقیم ادراک از استقالل عمل والدين بر تابآوري تحصیلي

کل ادراک از درگیري ،استقالل عمل و گرمي والدين بر

( ،)r=3/43 ،P>3/39اثر مستقیم ادراک از درگیري والدين بر

تابآوري تحصیلي و همچنین میزان اثرات مستقیم و کل ادراک

تابآوري تحصیلي ( ،)r=3/09 ،P>3/39و اثر مستقیم انگیزش


از والدين برانگیزش دروني معنادار و اثرات مستقیم و کل

تابآوري تحصیلي ( ،)r=3/99 ،P>3/39به لحاظ
دروني بر 

انگیزش دروني بر تابآوري تحصیلي معنادار است .در شکل 0

آماري معنادار است .براي بررسي نقش واسطهاي انگیزش دروني

نمودار مدل تحلیل مسیر و ضرايب استانداردشده مسیرها آمده

در رابطه بین ادراکات والدين و تابآوري تحصیلي از روش

است.
بر اساس ضرايب مسیر استانداردشده ،اثر مستقیم ادراک از
درگیري والدين بر تابآوري تحصیلي ( ،)r=3/03 ،P>3/39اثر

1

بوتاسترپ در برنامه ماکرو پريچز و هیز استفاده شد .نتايج
بوتاسترپ براي مسیرهاي واسطهاي در پژوهش حاضر در
جدول  4گزارش شده است.
1. Macro of Preacher & Hayes

طوبي چگیني ،مسعود غالمعليلواساني ،الهه حجازي

P>3/39

*

شکل  .0نمودار مدل تحلیل مسیر همراه با ضرايب استانداردشده مسیرها
جدول4
نتايج آزمون بوت استرپ براي مسیرهاي غیرمستقیم
مسير
ادراک درگيري والدين به تهابآوري تحصهيلي از
طريق انگيزش دروني
ادراک حمايههت از اسههتقالل عمههل والههدين بهه
تابآوري تحصيلي از طريق انگيزش دروني
ادراک گرم هي والههدين ب ه تههابآوري تحص هيلي از
طريق انگيزش دروني

مقدارداده
1/1730

بوت
1/1735

سوگيري
1/1114

خطاي استاندارد
1/1211

حد پايين
1/1393

حد باال
1/0064

1/1592

1/1599

1/1117

1/1056

1/1342

1/1974

1/1845

1/1846

1/1110

1/1214

1/1483

1/0293

باالي انگیزش دروني در رابطه بین ادراک والدين (ادراک درگیري

پیشنهادي پژوهش بر اساس شاخصهاي برازش ارزيابي شد،

والدين ،ادراک حمايت از استقالل عمل والدين و ادراک گرمي

بررسي مقادير شاخصهاي برازش الگوي پیشنهادي نشان داد که

يگیرد ،بنابراين
والدين) و تابآوري تحصیلي صفر را دربر نم 

شاخـصهـاي نسبـت مجذور خي به درجه آزادي (،)χ /df =3/31

انگیزش دروني نقش واسطهاي را بین دو متغیر ايفا ميکند (سطح

0

اطمینان براي تمامي فواصل اطمینان در جدول  95 ،4درصد و
تعداد نمونهبرداريهاي مجدد بوت استرپ 1333 ،است) .بنابراين

0

1

شاخـص بـرازش تطبیـقي ( ،)CFI =1/33شـاخص بـرازندگي
0

( ،)GFI =1/33شاخص تعديل برازندگي (،)AGFI =3/99
4

شاخص برازندگي فزاينده ( )IFI=1/33و شاخص تعديليافته
9

ادراک والدگري توانست بهطور غیرمستقیم با نقش واسطهاي

برازندگي ( )RMSEA=3/331در حد مطلوب است .بر اساس

انگیزش دروني بر تابآوري تحصیلي ،اثر مثبت معنادار داشته

اين شاخصها ميتوان نتیجه گرفت که مدل مفروض ،برازش

باشد .میزان واريانس تبیینشده تابآوري تحصیلي از روي ادراک

خوب و کاملي با دادهها دارد و در واقع مدل مفروض ،يک مدل

والديني و انگیزش دروني برابر با  09درصد است و ادراک والديني

اشباع است (کالين.)0311 ،

5. Root Mean Square Error of Approximation

3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Incremental Fit Index

1. Comparative Fit Index
2. Goodness of Fit Index
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همانطور که در جدول  4مشاهده ميشود حد پايین و حد

 19درصد واريانس انگیزش دروني را تبیین ميکند .برازندگي مدل
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بحث

933

ميتوان گفت که ادراک از استقالل عمل از سوي پدر ،مادر و

هدف اين پژوهش تعیین نقش واسطهاي انگیزش دروني

والدين هم بهصورت مستقیم همسو با يافتههاي عتیقي و

در رابطه بین ادراک از سبک والدگري و تابآوري تحصیلي

ديگران ( )0319و هم با واسطه انگیزش دروني ،با تابآوري

بود .يافتهها نشان داد هر سه مسیر در مدل نهايي تابآوري

تحصیلي رابطه مثبت معنادار دارد .گووي 1و والرند1991( 0

تحصیلي يعني مسیر ادراک درگیري والدين-انگیزش دروني-

نقل از تنهايرشوانلو و حجازي )1091 ،معتقدند اگر والدين به

تابآوري تحصیلي ،مسیر ادراک حمايت از استقالل عمل از

دانشآموزان فرصت دهند تا آزادانه فعالیتهاي مورد عالقه


سوي والدين -انگیزش دروني-تابآوري تحصیلي و مسیر

خود را انتخاب کنند و آنها را به مشارکت در امور تحصیلي

ادراک گرمي والدين-انگیزش دروني-تابآوري تحصیلي را

تشويق کنند ،دانشآموزان احساس صالحیت و استقالل عمل

تبیین ميکند.

ميکنند و در نتیجه انگیزش خودتعیین شده( 0انجام امور به خاطر

در مورد مسیر اول ،يعني اثر ادراک درگیري والدين بر

انتخاب فردي و احساس لذت ناشي از آن) در آنان تحول مييابد.

تابآوري تحصیلي به واسطه انگیزش دروني ،مسیر ادراک

در خصـوص مسیـر سوم ،اثـر ادراک گرمي والدين بر

درگیري والدين بر انگیزش دروني با يافتههاي تنهايرشوانلو و

تـابآوري تحصـیلي به واسـطه انگیـزش دروني ،بر اساس

حجازي ( ،)0314مسیر انگیزش دروني بر تابآوري تحصیلي

يافتههاي پژوهش حاضر اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل

با يافتههاي رضايي و ديگران ( )1090و مسیر ادراک درگیري

ادراک از گرمي والدين بر تابآوري تحصیلي مثبت معنادار است.

والدين بر تابآوري تحصیلي با يافتههاي ذاکري و ديگران

به عبارت ديگر ،ادراک از گرمي والدين هم بهصورت مستقیم و

( )0313همخواني دارد .از آنجا که اثر مستقیم ادراک از

هم با واسطه انگیزش دروني با تابآوري تحصیلي رابطه مثبت

درگیري والدين بر انگیزش دروني و اثر انگیزش دروني بر

معنادار دارد .گرمي والدين ،ابراز عشق و مراقبت از فرزندان را

تابآوري تحصیلي و اثر غیرمستقیم ادراک از درگیري والدين

نشان ميدهد و به نظر ميرسد اين جنبه از تعادل والد-فرزند،

بر تابآوري تحصیلي معنادار است ،ميتوان گفت انگیزش

زمینه افزايش احساس ارتباط را که به انگیزش دروني کمک

دروني بهعنوان واسطه در رابطه بین درگیري پدر ،مادر و

ميکنـد ،فراهـم ميسـازد (دسي و ريان .)0311 ،همچنین

والدين باعث شده تا اثرات درگیري پدر ،مادر و والدين بر

گرولنیک و ديگران ( )1991معتقدند که افراد نیاز دارند از محیط

تابآوري تحصیلي معنادار شود .دراينباره ميتوان گفت

خود و بهويژه والدين خويش ،محبت دريافت کنند و براين

وقتيکه پدر و مادر در زندگي تحصیلي فرزندانشان درگیر

اساس نسبت به آنها احساس تعلق خاطر يافته و همچنین

ميشوند فرزندان خود را با وظايفشان در مدرسه آشنا ميکنند

احساس امنیت کنند .اين احساس تعلق مخصوص کودکان

و منابع انگیزشي را براي آنها تأمین ميکنند (هیل و تايلر،

نیست ،بلکه همه افراد به آن نیاز دارند .وقتي والدين با فرزندان

 ،)1994بهطورکلي درگیري والدين با عالقه آنها به

خود ارتباط نزديک و صمیمانهاي دارند و در مشکالت تحصیلي

فعالیتهاي فرزندانشان ،اختصاص وقت و منابع به آنها ارتباط

و فرديـاجتماعي او را هدايت و راهنمايي ميکنند ،به اين نیاز

دارد .دانشآموزاني که داراي انگیزش بیشتري هستند ،نوعي

فرزند خود پاسخ گفتهاند و باعث افزايش انگیزه دروني و به تبع

تلقي مثبت از مجموعه ويژگيهاي دروني خود دارند و

آن تابآوري تحصیلي فرزند خود ميشوند .نتايج مطالعه سیناي

تواناييها و انگیزههاي خود را ارزشمند ميدانند که اين خود
ميتواند بیانگر نشانههاي تابآوري در آنها باشد )قاسم و

( )0339بهمنظور شناسايي عوامل مرتبط با تابآوري تحصیلي
مشخص ساخت که عوامل فردي شامل مشارکت در کالس،

حسینچاري.)1091 ،

استفاده از اطالعات و مهارت حل مسئله و عوامل خانوادگي

در خصوص مسیر دوم ،اثر ادراک حمايت از استقالل عمل

شامل تحصیالت والدين ،حضور والدين در خانه و انتظارات

والـدين بـر تابآوري تحصـیلي بهواسـطه انگیزش دروني،

والدين است .که با توجه به يافتههاي مربوط به پژوهش حاضر

3. self-determined

2. Vallerand, R.

1. Guay, F.

طوبي چگیني ،مسعود غالمعليلواساني ،الهه حجازي

نیز حضور والدين در خانه باعث توجه بیشتر آنها به فرزندان و

فرهنگي مناطق مختلف جغرافیايي کشور نیز لزوم طراحي

ايجاد صمیمیت و در نتیجه ادراک بیشتر دانشآموزان از گرمي

پژوهشي در شهرهاي مختلف را به منظور افزايش قدرت

والدين و در پي آن افزايش تابآوري تحصیلي است .يافتههاي

تعمیمپذيري مطرح ميسازد.

پژوهش حاضر بیانگر نقش ادراک از مادر ،پدر و والدين در
افزايش انگیزش دروني و تابآوري تحصیلي دختران است،

منابع

ادراک از والدگري نشاندهنده برداشتي است که فرزند از

ابراهیمي ،ا .)1093( .بررسي رابطه تابآوري و هوش هیجاني با

رفتارهاي والدين درباره گرمي ،حمايت از استقالل عمل فرزندان

سازگاري (عاطفي ،اجتماعي ،تحصیلي) در دانشآموزان پسر

و درگیري والدين در فعالیتهاي فرزند دارد .در خانوادههايي که

دبیرستانهاي شهر تهران .پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه

فرزندان احساس گرمي و صمیمیت در روابط خود با والدين

عالمه طباطبايي.

ميکنند و متوجه حمايت والدين از استقالل عملشان ميشوند،

تنهايرشوانلو ،ف .و حجازي ،ا .)1091( .نقش درگیري ،حمايت از

والدين خود را درگیر و همراه خود در فعالیتهايشان ادراک

خودمختاري و گرمي مادر و پدر در انگیزش خودمختار و عملکرد

ميکنند .در آنها انگیزش دروني ناشي از تعامل با والدين ايجاد

تحصیلي فرزندان ،فصلنامه خانواده پژوهي.90-10 ،)1(1 ،

ميشود که بر اساس نتايج بهدستآمده اين انگیزش عالوه بر

رضايي ،م ،.گلستانه ،س .م .و موسوي ،س .ع .)1090( .بررسي ارتباط

تأثیرپذيري از رفتارهاي والدين ،با ايفاي نقش واسطهاي،

تابآوري تحصیلي با ابعاد انگیزش تحصیلي نوجوانان .ششمین

تابآوري تحصیلي دانشآموزان را تحت تأثیر قرار ميدهد .اين

کنگره بینالمللي روانشناسي کودک و نوجوان ،تبريز ،ايران.

امر لزوم توجه به جو خانواده و روابط حاکم بر آن را بهعنوان

قاسم ،م .و حسینچاري ،م .)1091( .تابآوري روانشناختي و انگیزش

پیشايندهاي انگیزش دروني و بهتبع آن تابآوري تحصیلي

دروني -بیروني :نقش واسطهاي خودکارآمدي .روانشناسي

آشکار ميسازد .پژوهش حاضر به دلیل آنکه مکانیزم تأثیر

تحولي :روانشناسان ايراني.91-10 ،)00(9 ،

ادراک از سبک والدگري را بر تابآوري تحصیلي روشن ميکند،

لطفيعظیمي ،ا .و ابراهیميقوام ،ص .)1094( .سبکهاي انگیزش و

ميتواند نقش بسزايي در ادبیات پژوهشي مربوط به تابآوري

پیشرفت تحصیلي :نقش واسطهاي خودپنداشت تحصیلي.

تحصیلي داشته باشد .به بیان ديگر ،طرح واسطهگري انگیزش

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني.041-091،)40(11 ،

دروني در رابطه بین ادراک از سبک والدگري و تابآوري

ويساني ،م ،.غالمعليلواساني ،م .و اژهاي ،ج .)1091( .نقش اهداف

اين پژوهش برمبناي دادههايي است که از دانشآموزان

آمار :آزمون مدل علّي .مجله روانشناسي.140 -193 ،)0(19 ،

دختر سال دوم دبیرستان جمعآوري شده است ،از اينرو با

هاشمي ،ز .)1093( .مدل تبییني تابآوري هیجاني و تحصیلي .پاياننامه

توجه به اهمیت نقش عوامل محافظ و فرايندي تحولي در

دکتري ،دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه شیراز.
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