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 روابط کیفیت قبیل از زیادی عوامل و باشدمی درمانیروان و شناختیروان مهم مباحث از یکی نفسعزت

 غیرمستقیم و مستقیم اثرات بررسی پژوهش این هدف. گذارندمی تأثیر آن در پیشرفت انگیزه و والدین

. بود آموزاندانش نفسعزتبر  تحصیلی انگیزه و پیشرفت انگیزه ،(مادر و پدر) والدین روابط کیفیت

 که بودند 1333 سال در تهران شهر ششم پایه در ابتدایی مقطع آموزان دانش کلیه پژوهش این آماری جامعه

 انتخاب ایخوشه گیرینمونه روش از استفاده باتهران  شهریارشهرستان  آموزاندانش از نفر 047 تعداد

 متغیر عنوانبه یلیتحص انگیزه همچنین و پیشرفت انگیزه و والدین زندگی کیفیت که داد نشان نتایج. شدند

 چنین توانمی پژوهش این یهایافته به توجه با(. p <21/2) دارد ثیرتأ آموزاندانش نفسعزت بر میانجی

 افزایش باعث تحصیلی انگیزه داشتن همچنین و پیشرفت انگیزه و والدین روابط کیفیت که کرد گیرینتیجه

 .شودمی ائیدت پژوهش مدل طورکلیبه و شده آموزان دانش نفسعزت

  نفسعزتروابط والدین،  کیفیت انگیزه پیشرفت، ،انگیزه تحصیلی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

و  هاموفقیتو در  استمباحثی که در زندگی هر انسانی مطرح  ترینضرورییکی از 

که به  آموزیدانش ؛ستامستقیم دارد نگرش فرد نسبت به خود  یتأثیرفرد  هایشکست

بهداشت روانی در شرایط خوبی  ازنظرخود اعتماد داشته باشد  هایتواناییو  هاظرفیت

 فراوانی خواهد رسید. هایموفقیتخواهد بود و به 

و  هاانسان و شکوفایی رشد در اساسی و مهم عوامل از یکی 1نفسعزت در حقیقت

 و شناسانروان از بسیاری توجه مورد اخیر هایدهه در که ،باشدمیرسیدن به موفقیت 

متغیری مهم در سالمت روان  عنوانبه نفسعزت است. قرارگرفته تربیتی امور گرانپژوهش

 (.0211سلیمانی،  و زادهقاسم)سادات،  نقش دارد

ارزیابی فرد از خود و ساختن مفهومی در مورد  عنوانبهرا  نفسعزت ،شناسانروان

افراد رشد  فسنعزت(. 0222، 0فلوری) کنندمیخود تعریف  هایتواناییو  هاویژگی

گیرد و باعث به وجود آمدن تصویری در مورد برمی درو کل زندگی انسان را  کندمی

ما  نفسعزت، تجارب کودکی و کیفیت ارتباط والدین و دوستان اساس شودمیخودمان 

 نفسعزتارتباط  مؤیدمختلف  هایپژوهش(. 0212، 3یوسولو یاراتان و) دهدمیرا شکل 

فیت عوامل آموزشی، دموگرافیک، سطح تحصیالت والدین، کی جملهازبا عوامل مختلف 

رحمانی،  روحی، حسینی، بادله و ) ستا شغل آینده روابط والدین، انگیزه پیشرفت و

و  ریزیبرنامهدر  تواندمیو عوامل مؤثر بر آن،  نفسعزتبنابراین شناخت  .(1332

 (.1331آسایش،  روحی و)شند متولیان آموزش نقش بسزایی داشته با هایگیریتصمیم

به احساساتی از قبیل، ارزش، قدرت،  نفسعزت( ارضای نیاز به 1333) 4از نظر مازلو

به این  اعتناییبیبودن در جهان منتهی خواهد شد، اما ثمر لیاقت، کفایت، مفید و مثمر 

(. 1377 )ذوالفقاری، شودمینیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی 

احساسات  گیریشکلو  نفسعزتنحوه تعامل و کیفیت روابط والدین در ارضای نیاز به 

                                                           
1. Self-Esteem 

2. Flouri 

3. Yaratan & Yucesoylu 

4. Maslow 
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کردن کودکان، اولین عامل اجتماعی عنوانبه(. والدین 1334)باقرپورکماچالی،  است مؤثر

، 1)گرولنیک کنندمیو اجتماعی آنان ایفا  شناختیرواننقش مهمی را در رشد و تحول 

د بر ارضاء یا بازداری توانمیکیفیت روابط والدین با یکدیگر (. نحوه کنش و 0223

(. کیفیت 0222، 0برنستین باشد )نی میک، النچ، وانستینکت و مؤثر شناختیرواننیازهای 

است که از آن تعاریف مختلفی شده است؛ سازمان بهداشت جهانی  ایسازهزندگی، 

رفاه و  عنوانبهباید نبود بیماری، بلکه با  فقط نهکه کیفیت زندگی را  کردهاشاره( 1333)

کاستچینگ، هیز، فریمن، هانگ، )آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف کرد 

( با ارائه دیدگاهی مفهومی و مشخص 0223) 4(. پوستن و همکاران1333، 3ساتریوز، نورمن

ده مطرح کیفیت زندگی خانواده دو محدوده برای کیفیت زندگی خانوا هایشاخصکردن 

. این شدندمیاز تعدادی عوامل فردی تشکیل  هامحدودهکردند که هر یک از این 

 حیطه فردی: حمایت عاطفی، سالمت جسمانی، سالمت -1از:  اندعبارت هامحدوده

حیطه خانوادگی: زندگی روزانه، تعامل افراد  -0محیطی، سودمندی و سالمت اجتماع؛ 

که  هاییبررسی( در 0225) 5فرزند پروری. پیرلز یشیوه خانواده با یکدیگر، رفاه مادی و

آموزان در مدرسه با شرایط زندگی نجام داد، دریافت که موفقیت دانشکشور ا 35در 

، 2هاهر، نیلسون، هانسن، مارتین)باالیی دارد  رابطهوالدین مانند درآمد و سطح تحصیالت 

0225.) 

ای از متغیرها ین والدین از بین مجموعهدر پژوهشی نشان داده شد که کیفیت ارتباط ب

، کندمی( گزارش 0225) 3(. آبرامسون0224، 7عامل مرتبط با مدرسه است )کان ترینمهم

روی رشد شناختی و  ،و وقایع نامطلوب زندگی والدین فرزندپروری یشیوه خلق

ماعی آوردن محیط اجت(. والدین با فراهم0222، 3کودکان اثر دارد )مزولیس نفسعزت

                                                           
1. Grolnick 

2. Niemiec, Lynch, Vansteenkiste   & Brenstein 

3. Kastchning, Heiz, Freeman, Hung, Satorius   & Norman 

4. Posten & et al 

5. Pirlaz 

6. Haahr, Nielsen, Hansen & Martine 

7. Kan 

8. Abramson 

9. Mezulis 
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و احساس  نفسعزتتا نیازهای خود به شایستگی،  دهندمیمناسبی که به نوجوانان اجازه 

پیشرفت  درنتیجهند زمینه کسب انگیزش خودمختار و توانمیسازند،  برآوردهتعلق را 

والدینی نیز که  (.1332تنهای رشوانلو، حجازی، )تحصیلی باالتر را برای آنان فراهم نمایند 

 نفسعزتروابط در سطح پایینی هستند باعث مشکالت روانی )اضطراب،  از نظرکیفیت

 (.0221، 1بیر والد حاج یحیی و) شوندمیپایین(، در فرزندانشان 

همچنین در پژوهشی نشان داده شد که برخی از متغیرهای کیفیت زندگی والدین 

، احدی، رضایی)روانی دانش آموزان هستند  هایویژگیبهتری برای  هایکنندهبینیپیش

( نیز در پژوهشی دریافت که کیفیت روابط 0227) 0(. هلی1332، پاشا شریفی، کریمی

که بر روی نوجوانان اسرائیلی  هاییپژوهش دارد. تأثیرآموزان دانش نفسعزتوالدین بر 

 یپنداره خودارتباط پدر و مادر با کودک در پدید آوردن  تأثیر یدهندهنشان، شدهانجام

 (.1333، 3شیف -من، آشپیز و له ویهاف)است  نفسعزتو مثبت 

بررسی شد و  نفسعزتمنابع حمایتی پدر، مادر و دوستان بر  تأثیردر این بررسی 

در  باعزت دوسویهنشان داد که منابع حمایتی والدین همبستگی تنگاتنگ و  هایافته

 تأثیربین افراد خانواده  و کیفیت زندگی اعضای آن بر تعامالت پیچیده آموزان داردنشدا

 (.1332دارد )رضایی و همکاران، 

آموزان دارد انگیزه شندا نفسعزتاز متغیرهای اساسی دیگر که نقش اساسی در 

انگیزه پیشرفت یکی از متغیرهای اصلی است که بر فرایند آموزش و  .ستاپیشرفت 

 آموزدانش نفستعزو همین باعث باال رفتن  گذاردمی تأثیرعملکرد دانش آموزان 

 (.1332)اکبری،  شودمی

انگیزه پیشرفت عبارت است از میل و عالقه فرد به انجام یک کار، فائق آمدن بر موانع، 

از طریق کوشش زیاد برای انجام بهتر  هاآناز دیگران سبقت گرفتن و رقابت کردن با 

ردی است که برای ف هایانگیزه ترینمهم(. این انگیزه یکی از 1332کارها )ساعتچی، 

نخستین بار توسط موری مطرح شد و کسانی که انگیزه پیشرفت باالیی دارند برای دستیابی 

                                                           
1. Haj-Yahyaiee & Baerwald 

2. Hely 

3. Hoffman, Ushpiz, Levy- Shiff 
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کارهایی انجام دهند  دهندمیو ترجیح  کنندمیبه برتری و حفظ معیارهای سطح باال تالش 

برخوردار باشند  نفسعزتاز  هاآنکه  شودمیباشند و این امر باعث  انگیزچالشکه 

لند معتقد است که افرادی که دارای انگیزه پیشرفت باالیی ل(. مک ک1334یابانگرد، )ب

و  کنندمیو سرشار از انرژی هستند و برای رسیدن به هدف تالش  پذیرمسئولیتهستند 

( نشان داد که 1334(. بیابانگرد )1373نایلی، ) شودمیهمین باعث احترام به نفس در آنان 

معناداری وجود دارد. در  همبستگیآموزان دانش نفسعزتو  پیشرفت یانگیزهمیان 

بین  دوسویه( انجام شد به ارتباط 1333) 1پژوهشی که توسط کرنیس، براک نر، فرانکل

 پی بردند. باعزتانگیزه پیشرفت 

. گذاردمی تأثیر نفسعزتیک متغیر میانجی بر  عنوانبهعالوه بر این، انگیزه تحصیلی 

و  ی داردغیرمستقیمآموزان ارتباط مستقیم یا موفقیت و عملکرد دانش لی باانگیزه تحصی

(. انگیزه تحصیلی یکی از 0227، 0)تال زندمیآموزشی را رقم بسیاری از پیامدهای 

و  بخشدمیشدت و جهت  ،و چیزی است که به رفتار آیدمی حساببهملزومات یادگیری 

انگیزه به یادگیرنده انرژی  درواقع .کندمیدر حفظ و تداوم آن به یادگیرنده کمک 

در  نفسعزتو باعث  کندمیاو را به مسیر صحیح آموزشی هدایت  هایفعالیتو  دهدمی

در این  وپرورشآموزشمرتبط با  هایپژوهش (.1373طالب زادگان، ) شودمی آموزدانش

تی وجود دانش آموزان همبستگی مثب نفسعزتآن است که بین انگیزش و  گربیانزمینه 

 (.0222، 3)بالک و دسی دارد

 گزارش تحصیلی باانگیزه نفسعزت بین دارمعنیهمبستگی  تحقیقات از بسیاریدر 

آموزان و تشویق ت استفاده از نیازهای وجودی دانش(. در حقیق1337 ،4است )موجز شده

ادگیری باعث کمک به پایداری ی هاآنبرای یادگیری در کالس و ایجاد انگیزه در  ایشان

در  نفسعزتو همین باعث  دارندمیآموزان همیشه انگیزه خود را باال نگه و دانش شودمی

 .شودمیآموزان دانش

                                                           
1. Kernis, Brokner & Frankel 

2. Tella 

3. Black & Deci 

4. Mojez 
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است که  سؤالدر باال این مطالعه به دنبال یافتن پاسخ به این  شدهگفتهبا توجه به مطالب 

 نفسعزتصیلی بر و انگیزه پیشرفت و متغیر میانجی انگیزه تح آیا کیفیت روابط والدین

 دارند یا خیر؟ تأثیر

 روش پژوهش
استفاده  بینیپیشاین پژوهش از نوع همبستگی است و پژوهش همبستگی عمدتا ً برای توصیف و 

مشغول به تحصیل در مدارس  آموزانآماری این پژوهش شامل کلیه دانش جامعه .شودمی

 گیرینمونهفی از نوع تصادروش  . در پژوهش حاضر ازباشندمی شهریار شهرستان

خادم آباد، سعیدآباد، منطقه ) 4چهار مدرسه از  که صورتبدین، انتخاب شد ایخوشه

 صورتبهیوسف آباد( انتخاب شدند و سپس از هر مدرسه دو کالس و  3 اندیشه فاز

 و آموزان آن کالس در این پژوهش شرکت داده شدندتصادفی انتخاب و تمام دانش

مورد  هاها، دادهین دانش آموزان توزیع شد و بعد از گردآوری پرسشنامهدر ب هاپرسشنامه

 تحلیل قرار گرفتند.

و  شدهساختهاین مقیاس توسط هرمنس  مقیاس انگیزه پیشرفت هرمنس:: ابزار پژوهش

روایی آزمون، روش اعتبار  . هرمنس برای برآوردستا ایچهارگزینه سؤال 03دارای 

انگیزه پیشرفت بود.  یدربارهپیشین  هایپژوهشبنیان آن بر  محتوا را به کار گرفت که

برآورد کرد. برای برآورد پایایی نیز دو روش آلفای  =33/2rهرمنس روایی آزمون را 

 و /30هفته به کار گرفته شد که پایایی به ترتیب  3پس از گذشت  آزمایی بازکرونباخ و 

 (.1373/. به دست آمد )هومن، 35

 -مداد هایآزمونفرزندی یکی از  -مقیاس رابطه والد فرزندی: -الدمقیاس رابطه و

 والدینشانآنان با  یرابطهاست که نظر نوجوانان را درباره  سؤالی 43کاغذی و یک ابزار 

 1333در سال  1. این پرسشنامه توسط مارک فاین، جی مورلند و اندروشوبلسنجدمی

فرم است، یکی برای سنجیدن رابطه فرزند با  است. این مقیاس دارای دو شدهساختهمیالدی 

سنجیدن رابطه فرزند با پدر. هر دو فرم مقیاس، یکسان است. مقیاس  مادر و یکی هم برای

                                                           
1. mark A. fine. R. Morelandand Andrew schwebel 
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. استمندبهرهخوب  بینپیشو از روایی  شدهشناخته هایگروهفرزندی از  -رابطه والد

مقیاس مربوط به پدر و نیز برای  34/2تا  33/2فرزندی با ضریب آلفای  -مقیاس رابطه ولی

، از همسانی درونی عالی 32/2مادر و نیز آلفای کلی  هایمقیاسبرای  34/2تا  32/2

صورت گرفته در ایران  هایپژوهش چنینهم(. 1373برخوردار است )ثنایی و همکاران، 

ه است ( انجام داد1331. در پژوهشی که پرهیزگار )اندبار و روایی آن را تائید کردهنیز اعت

بوده  30/2و برای فرم مادر  33/2امه فرم پدر برابر برای پرسشن شدهمحاسبهضرایب پایایی 

 بوده است. هاهمسانی درونی خوب گویه دهندهنشاناست که 

تهیه و ( 1333)موریس روزنبرگ  وسیلهبهاین مقیاس  :1روزنبرگ نفسعزتمقیاس 

 شدهتهیهکلی  نفسعزت گیریاندازهتشکیل گردیده و برای  سؤال 12معرفی شد که از 

در ( 1333) و رفاهی و فرحبخشبرخوری  است. اجراقابلسنین  یهمهاست و برای 

و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمودند  تائیدپژوهشی، روایی این مقیاس را 

به نقل  ؛1325روزنبرگ، )نشان از پایایی باالی پرسشنامه دارد  71/2 شدهمحاسبهکه ضریب 

 (.1333از برخوری و همکاران، 

متغیر انگیزش تحصیلی، از فرم کوتاه  گیریاندازه منظوربه: مقیاس انگیزه تحصیلی

 شدهمطرح( 1330) 0که توسط مک اینرنی وسینکالیر (ISMپرسشنامه انگیزش مدرسه )

بحرانی و توسط  هستانگیزش تحصیلی  زمینه درعبارت  43است استفاده شد که شامل 

عبارت آن به شکل منفی  12، هاپاسخاست و برای جلوگیری از سوگیری  شدهتهیه( 1370)

بر روی یک  سؤالاست. از آزمودنی خواسته شد میزان توافق خود را در هر  شدهارائه

پایایی  مخالفم( نشان دهد و عالمت بزنند. کامالًموافقم تا  کامالًاز ) ایگزینهمقیاس پنج 

 بیگی( و رشید1370تحقیق توسط بحرانی )در این  استفاده مورد سؤالی 43پرسشنامه 

 یو محاسبه آلفا آزماییبازبحرانی پایایی آن را از دو طریق  شد. گیریاندازه( 1331)

آموزان دختر و پسر نفر از دانش 152تعداد  آزمایی باز درروشکرد،  گیریاندازهکرونباخ 

 آزمونوز مورد آزمایش قرار گرفتند، ضریب پایایی کل ر 17سال سوم متوسطه به فاصله 

                                                           
1. Rozenberg Self-Esteem Scale 

2. Makenerni & Sinkelayer 
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343/2=r ًدارمعنیآماری در حد بسیار باالیی  ازنظرو  بخشرضایت کامال ( 21/2بود>P.) 

انگیزش تحصیلی از روش تحلیل عاملی  آزمونسنجش روایی  منظوربه( 1370) بحرانی

ی هایافتهایسه این نتایج با اعالم کرد و با مق بخشرضایتاستفاده کرد و نتایج آن را 

 هاینمونهمختلف و  هایفرهنگرا در  هاآنتحقیقات قبلی پایدار و ثبات ساختار عاملی 

 قرار گرفت. تائیدمتفاوت نشان داد و از این طریق روایی سازه این پرسشنامه نیز مورد 

 پژوهش یهایافته

 شدهارائه( 1ش در جدول )شده در این پژوه گیریاندازهتوصیفی متغیرهای  هایشاخص

 است.

 میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی میان متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش .1 جدول

 انحراف معیار میانگین متغیرها 
 هاهمبستگی

1 0 3 4 5 

     1 235/17 005/121 کیفیت رابطه پدر 1

    1 431/2** 535/10 110 کیفیت رابطه مادر 0

   1 033/2** 132/2** 277/13 325/34 گیزه پیشرفتان 3

  1 442/2** 33/2** /.333** 022/1 353/14 نفسعزت 4

 1 373/2** 330/2** 02/2** 027/2** 433/00 332/123 انگیزه تحصیلی 5

 **10/1  >p 

کیفیت رابطه پدر، کیفیت میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرهای  1در جدول 

آورده شده است. برای بررسی و انگیزه تحصیلی  نفسعزتدر، انگیزه پیشرفت، رابطه ما

و  نفسعزتکیفیت رابطه پدر، کیفیت رابطه مادر، انگیزه پیشرفت، رابطه بین متغیرهای 

( استفاده گردید. نتایج بررسی 1از ماتریس ضریب همبستگی )جدول  انگیزه تحصیلی

که بین همه متغیرها  دهدمینشان  در پژوهش عهمطال موردساده بین متغیرهای همبستگی 

(. همچنین برای تعیین اثرات متغیرها بر p <21/2رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

 لیزرل استفاده گردید. افزارنرمیکدیگر از روش تحلیل مسیر با 
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 شده مدل پژوهش تائیددیاگرام  .1نمودار 

 یفیت رابطه والدین )پدر و مادر(، انگیزه تحصیلی، ک غیرمستقیممستقیم و  تأثیرات .2 جدول

 دانش آموزان نفسعزت بر روی انگیزه پیشرفت

 میزان اثر بر اساس ضرایب مسیر نوع اثر متغیرها

 کیفیت رابطه پدر
(FA) 

 FA-SELF 11/2 مستقیم

 FA-MOT-SELF 120/2 غیرمستقیم

 120/2 غیرمستقیمجمع اثرات 

 010/2 (غیرمستقیممستقیم و ) کلاثرات 

 کیفیت رابطه مادر

(MA) 

 MA-SELF 33/2 مستقیم

 MA-MOT-SELF 04/2 غیرمستقیم

 04/2 غیرمستقیمجمع اثرات 

 20/2 (غیرمستقیممستقیم و ) کلاثرات 

 انگیزه پیشرفت

(AM) 

 - - مستقیم

 AM-MOT-SELF 13/2 غیرمستقیم

 13/2 غیرمستقیمجمع اثرات 

 13/2 (غیرمستقیممستقیم و ) کل اثرات
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 میزان اثر بر اساس ضرایب مسیر نوع اثر متغیرها

 انگیزه تحصیلی

(MOT) 

 51/2 51/2 مستقیم

 - - غیرمستقیم

 - غیرمستقیمجمع اثرات 

 51/2 (غیرمستقیممستقیم و ) کلاثرات 

 مالکمتغیرهای مستقل و میانجی بر متغیر  غیرمستقیممجموع اثرات مستقیم و  .3جدول 

 غیرمستقیممجموع اثرات مستقیم و  قیمغیرمستاثرات  اثرات مستقیم متغیرها

 11/2 120/2 010/2 (FA) کیفیت رابطه پدر

 33/2 04/2 20/2 (MA) مادرکیفیت رابطه 

 13/2 13/2 - (AMانگیزه پیشرفت )

 51/2 - 51/2 (MOTانگیزه تحصیلی )

متغیر  غیرمستقیممستقیم و  تأثیراتکه مجموع  دهدمینشان  3 و 0جدول  هاییافته

متغیر کیفیت  غیرمستقیممستقیم و  تأثیرات، مجموع 01/2 نفسبا عزتیت رابطه پدر کیف

 نفسبا عزتمتغیر انگیزه پیشرفت  غیرمستقیم تأثیر ، میزان20/2 نفسعزترابطه مادر با 

که با توجه به  هست 51/2 نفسعزتمستقیم متغیر انگیزه تحصیلی با  تأثیر و میزان 13/2

 دار هستند.مدل، همگی معنا تائید

 پژوهش شدهارائهبرازندگی مدل  هایشاخص .4 جدول

 نتیجه دامنه مورد قبول مقدار نیکویی برازش هایشاخص

 تائید <3 37/2 خی دو به درجه آزادی

GFI 1 32/2< تائید 

AGFI 33/2 3/2< تائید 

NFI 1 32/2< تائید 

NNFI 1 32/2< تائید 

CFI 1 32/2< تائید 

RMSEA 22/2 3/2> تائید 
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است. پس از برآورد پارامترها،  شدهارائهبرازندگی مدل  هایشاخص( 4در جدول )

همه  هاشاخصاین  شودمیقرار گرفت. همانطور که مالحظه  بررسی موردبرازش مدل 

 که این آماره میزان تفاوت ماتریس آماره برازش خی دو است ترینمهم. اندشده تائید

 دهندهنشاننبودن این شاخص،  معنادار. کندمی گیریاندازهه را و برآورد شد شدهمشاهده

ارزش خی دو وابسته به حجم نمونه است و به  ازآنجاکهاما  ست؛ابا مدل  هادادهبرازش 

است، برای کاهش  غیرممکنبا حجم باال  هاینمونهدر  معنادار غیردست آوردن خی دو 

که ارزش عددی  شودمیتفاده این حساسیت از نسبت خی دو به درجه آزادی اس

. از مجموع کندمی تائیدا با مدل ر هادادهبرای این شاخص برازش  3از  ترکوچک

با مدل مفروض هماهنگی کاملی  هادادهنتیجه گرفت که  توانمیبرازش  هایشاخص

 دارند.

 گیرینتیجهبحث و 

پدر ) والدینبط کیفیت روا غیرمستقیمبررسی اثرات مستقیم و حاضر پژوهش  هدف عمده

دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران  باعزتو مادر(، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی 

ی این پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی والدین و انگیزه پیشرفت بر هایافتهبود. 

متغیر میانجی  عنوانبهنیز  ، همچنین انگیزه تحصیلیگذاردمی تأثیرآموزان دانش نفسعزت

 دارد. تأثیرآموزان نشدا نفسعزتبر 

هستند.  تأثیرگذارآموزان دانش نفسعزت( معتقدند والدین بر 1337گووی و ولرند )

گوناگون  هایداوریپیشو از  پردازندمیوالدین با درایت به برخورد با نوجوانان خود 

 متناسب با و برخوردهای کنندمیجلوگیری  موقعبهنسبت به اعمال و رفتار فرزندان خود 

ی این هایافته. شوندمینمایند و باعث باال رفتن احترام به نفس در آنان  ریزیطرحرا  هاآن

( و کالدول و بوتلر و راس و سیلور 0225( و همچنین کایتون )0224پژوهش با نتایج کان )

شتری را با فرزندان خود همسو است، در حقیقت والدینی که به نحوی وقت بی (0225)

و پیشرفت  نفسبا عزتآموزان تحصیلی دانش هایفعالیتدرگیر شدن آنان در  رند،بگذا

(. نتایج این پژوهش با پژوهش عظیمی 0220رانر،  کیم و)تحصیلی بیشتر در ارتباط است 

محیط خانوادگی گرم و روابط قوی دارای خودپنداره و افراد دارای ( مبنی بر اینکه 1373)
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از خانواده  باارزشیفرد خود را عضو  کههنگامی. هستهمسو  ،قوی هستند نفسعزت

روابط  باکیفیتباشد و در جوی  برخورداربداند و از محبت و احترام کافی اعضای خانواده 

کافمن  (.1332طباطبایی،  االیی دارد )مویدفر، آقا محمدیان وب نفسعزتقوی رشد کند، 

روش انضباطی گرم در کنار کنترل رفتار که از  هاییخانواده( به این نتیجه رسید که 1377)

رشد اجتماعی وضع مطلوبی  ازنظر، فرزندانی خواهند داشت که کنندمیفرزندان استفاده 

، همچنین بکر نیز در برخوردارندو پیشرفت تحصیلی باالتری  نفسعزتداشته و از 

و پیشرفت  نفسعزتحاکم است بر  هاخانوادهپژوهشی نشان داد که کیفیت روابطی که در 

 است. تأثیرگذارتحصیلی فرزندان 

قرار گرفت و متغیر انگیزه پیشرفت بر  یدتأیدیگر این پژوهش نیز مورد  یهفرض

نژاد، سلیمیان ایج این پژوهش با پژوهش ابراهیمی، نتبود تأثیرگذارآموزان دانش نفسعزت

زه پیشرفت در . توجه به انگیهستهمسو  (1373( و نایلی )1334) گردبیابان (،1332)

، ارتباط متقابل شدهانجاماز اهمیت باالیی برخوردار است. در مطالعات  نفسبا عزتارتباط 

(. 1373است )سلحشور،  قرارگرفته تائیدمورد  نفسعزتتصور فرد از توانایی خود و بین 

. در حقیقت انگیزه شودمیبرتری و فضیلت  هایزمینهانگیزه پیشرفت باعث ایجاد  تأمین

تا برای کسب  داردوامیو فرد را  شودمیدر فرد  نفسعزتیشرفت باال موجب رشد پ

 کوشش کند. لذا باید انگیزه پیشرفت را در افراد تقویت کرد. هاموفقیت

 عنوانبهقرار گرفت و متغیر انگیزه تحصیلی  تائیددیگر این پژوهش نیز مورد  یهفرض

نتایج این پژوهش با نتایج طالب  ؛دگذار بورتأثیآموزان دانش نفسعزتمتغیر میانجی بر 

که انگیزه  آموزانیدانشو  هست( همسو 1373) موجز( و 0227) تال (،1373) زادگان

 کنندمیو استعدادهایشان را شکوفا  رسندمیعلمی  هایموفقیتبه  تحصیلی باالیی دارند،

را  هاآنشکست  باالیی هستند و نفسعزتهستند که دارای  آموزانیدانشدر حقیقت 

که کیفیت روابط والدین و انگیزه پیشرفت  رسدمیبه نظر  درمجموع. کندنمیمغلوب 

نیز  بیندراینآموزان دارند و در دانش نفسعزتاهمیت زیادی در به وجود آوردن و رشد 

متغیری میانجی  عنوانبهآموزان دارد ه دلیل اهمیتی که در موفقیت دانشانگیزه تحصیلی ب

و باید راهکارهایی را در پیش گرفت تا به  گذاردمی تأثیرآموزان دانش نفسزتعبر 
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 ایبرنامهفوق هایکالسکمک شود تا روابط گرم و خوبی را در پیش بگیرند و  هاخانواده

آموزان سطح باالیی از انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی را داشته ترتیب داده شود تا دانش

 در سطح باالیی بماند.هاآن نفسعزتباشند تا 

 منابع

انگیزش پیشرفت هرمنس بر روی (. روایی و اعتبار آزمون 1332) .اکبری، بهمن

دانشگاه ، دانش و پژوهش در علوم تربیتیمتوسطه استان گیالن،  آموزان دورهدانش

 .32-73، شماره شانزدهم، صص سگانآزاد اسالمی واحد خورا

 و روانی با سالمت فرزندپروری الگوهای رابطه ررسیب(. 1334) صغری. باقرپورکماچالی،

 ارشد کارشناسی نامهپایان؛ غیرنظامی و نظامی کارکنان زندانفر تحصیلی موفقیت

 .تهران دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده عمومی روانشناسی رشته

آموزش  اثربخشی(. 1333) .، کیومرثبخشفرح و رفاهی، ژاله برخوری، حمی؛

و شادکامی  نفسعزتاندیشی به شیوه گروهی بر انگیزه پیشرفت، مثبت هایارتمه

پژوهشی رهیافتی  -فصلنامه علمیآموزان پسر پایه اول دبیرستان شهر جیرفت. دانش
 .131-144(: 5) 0، دانشگاه آزاد مرودشت، نو در مدیریت آموزشی

شرفت تحصیلی و پی زه پیشرفت، انگینفسعزتمیان  یرابطه(. 1334) .بیابانگرد، اسماعیل

، صص 5و  4، شماره 1 یدوره، شناختیروانمطالعات آموزان سال سوم، در دانش

131-144. 

(. نقش درگیری، حمایت از خودمختاری و 1332) .حجازی، الهه تنهای رشوانلو، فرهاد و

فصلنامه گرمی مادر و پدر در انگیزش خودمختار و عملکرد تحصیلی فرزندان. 
 .23، 03 شماره، سال هشتم، ده پژوهیخانوا

(. رابطه 1332) .کریمی، یوسف طمه؛ احدی، حسن؛ پاشا شریفی، حسن ورضایی، فا

آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان. دانش ایمدرسهکیفیت زندگی والدین با عملکرد 

 .131-143 صص، 33 شماره، شناسیدانش و پژوهش در روان

تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم  انگیزه وضعیت(. 1331) .آسایش، حمید روحی، قنبر و

 .3، 10، پزشکی علوم درمجله ایرانی آموزش پزشکی گلستان. 
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(. انگیزه 1332) .رحمانی، حسین و محمدتقیبادله،  روحی، قنبر؛ حسینی، سید عابدین؛

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان.  صیلی و رابطه آن با برخی از عواملتح

 .77-33، 0،مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
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