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یري گجهتبر مبناي آموزان دانشانگیزش تحصیلی  تبیین
هاي نیاز گريمیانجی و والدین و معلمان ادراک شده انگیزشی
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 چکیده
 گنري انگنزشرر  ادراش شررد  جهتبر ميناي آموزان دانش انگنزش تحصررن  هدف پژوهش حاضررر تينن  

 424 شرررام اي . به ای  منظور نمونهبودشرررنا    رواناسررراسررر   ننازهاي  گريمنانج  باوالدی  و مع مان 
 پسشد ، س ان خابهاي همدان از دبنرس ان ايمرح ه تصادف گنري نمونهبا روش  م وسطه دور  آموزدانش
گنري انگنزشرر  ادراش گنري انگنزشرر  ادراش شررد  والدی ، جهتجهتتحصررن  ،  انگنزش هايمقناس

ري سا  ا ها با اس فاد  از الگوي معادلۀروي آنان اجرا شد. داد  شنا   رواناساس  ننازهاي شرد  مع مان و  
(SEMتح ن  شرر ) .که  نشرران دادنهای  یک الگوي  اص از روابط م غنرهاي پژوهش با یکدیگر را  مدلد
هاي شرررا  . کندم  انگنزگ  را تينن ب  00/2و انگنزش بنرون   91/2، از تغننرات انگنزش درون  44/2

، 0χ، 16/2=P، 62/2=RMSEA ،22/6=GFI =16/6) دهدنشرران م ها با داد  ، برازش مدل رابرازش مدل
00/2=AGFI ،22/6=CFI ،00/2=NFI .)  گنري انگنزشرر  والدی  بر انگنزش تحصررن   جهتاثر مسرر قن

شرررنا    بر انگنزش درون ، بنرون  و ننازهاي روان گريبرا منرانج    مسررر قن  آن؛ امرا اثر ینر تریینرد نشرررد  
بر هر سه بعد نز ن گنري انگنزش  مع مانجهت ینرمسر قن  مسر قن  و  اثر انگنزگ  مورد تییند قرار گرفت. ب 

انگنزش  کنندۀتينن گنري انگنزش  والدی  جهتبنش از گنري انگنزش  مع مان جهتانگنزش معنادار بود. 
 ع مانمگنري انگنزش  و جهتکه نشران دهند  اهمنت اسراس  نقش جو ک س    بودآموزان تحصرن   دانش 

 آموزان است.در انگنزش تحصن   دانش

                                                 
  روده ، دانشگا  آزاد اس م ، روده ، ایران گرو  روان شناس ، واحدشناس  تربن  ، دک راي روان .6

 اس اد گرو  روان شناس ، واحد روده ، دانشگا  آزاد اس م ، روده ، ایران 0.
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ازهای اساسی انگیزگی، نیانگیزش تحصیلی، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، بی: واژگان کلیدی
 گیری انگیزشی معلمانگیری انگیزشی والدین، جهتشناختی، جهتروان

 مقدمه
هموار  مورد  عنوان یک م غنر محوري و اساس  در آموزش و پرورش،به 6انگنزش تحصن  

 هر فعالنت و ت ش منزان زیرا شناس  تربن   بود  است؛روانتوجه پژوهشگران و م خصصان 
، 0ایاندارد )دس  و ر بس گ  او منزان و کنفنت انگنزش به موفقنت مسنر در آموزدانش
خشند  ، جهت بکرد به عنوان ننروی  که رف ار هدفمند را فعال  توانم را انگنزش  (.0222

ه رف ار کنند عوام   کمطالعات انگنزش  ت ش م . برای  اساس، کرددارد، تعریف و نگه م 
هاي انگنزش  جدید، از نظریه بخشند، مورد مطالعه قرار دهند. یک را برانگنخ ه و ننرو م 

 انگنزش ،4درون  انگنزش نوع ( است. در ای  نظریه، سهSDT) 9گري ودتعنن  نظریۀ

 از انگنزش ام داد یک پنوس ار، در و شودم  داد  تمنز یکدیگر از انگنزگ ب  و 5بنرون 

 است. شد  تنظن  ننست،  ود واس ه اص ً که انگنزش  تا  ود واس ه کام ً
نن  تری  نوع انگنزش است، تعآموزان بهننهرون  براي دانشش دکه انگنزبا فرض ای 

تواند در رشد آن مؤثر باشد از اهمنت زیادي بر وردار است. بر اساس شرایط محنط  که م 
هاي فرد مس قنماً با ننازهاي بننادي ارتياط ها یا هدف( اگر انگنز SDTگري )نظریه  ودتعنن 

اس رشد سال  و اس بننجامندتوان ان ظار داشت که به بالندگ  و رشد افراد باشند، نم نداش ه 
و  )دس است  -1و تع ق 1، شایس گ 1 ودمخ اري -شنا    پایهدر گرو تیمن  ننازهاي روان

ناز به ن مخ اري ود در تعام  با محنط است. بودن مؤثرنناز به  (. شایس گ 0222رایان، 
اري پنوندها نناز به برقر و تع ق کردن رف ار است تنظن و  کردن آیازکردن ان خاب در تجربه
اساس ای  تعریف،  (. بر0560، 62و لنري 0عاطف  با دیگران است )بامس نر هايبس گ دلو 

                                                 
1. academic motivation 

2. Deci & Ryan 

3. Self Determination Theory 

4. internal motivation 

5. external motivation 

6. autonomy 

7. competence 

8. relatedness 

9. Baumeister 

10. Leary 
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 کند و ننازهايطور ذات  در جهت سرزندگ ، یکپارچگ  و س مت حرکت م انسان به
  شنا    چه شرایطکنند که براي رسندن به سرزندگ  و س مت روانانسان مشخ  م 

 ناپذیري را در رشدهر یک از ای  سه نناز سه  اج نابالزم است. ادعاي بعدي ای  است که 
 ها را بدون تجربۀ پنامدهاي منف تواند آننم  سکهنچ کهطوريبه کنند؛مط وب ایفا م 

 (.0222شدید نادید  بگنرد )دس  و رایان، 
تکوین  و جهان  ت ق  نمود  و  صورتبهرا  شنا   اساس  روان هايننازای  نظریه، 

نمود   مؤثر و منسج  عم  صورتبهکند که ای  ننازها باید تیمن  شوند تا افراد تصریح م 
که بنش ر از آن SDT رویکرد .(0222)دس  و رایان،  شنا    داش ه باشندو ننز س مت روان

  به بنن  پنامدها تیکند کند، توجه تجربپنش منظوربههاي فردي در قدرت ننازها بر تفاوت
ند کگونه فرض م و ای ها دارد، شود در مقاب  ناکام  آنیا م  شد تیمن منزان  که ننازها 

که ارضاي بنش ر ننازهاي اساس  با پنامدهاي مثيت بنش ر رابطه  واهد داشت. شرایط 
کنند موجب ارتقاي انگنزش باف   که از ارضاي نناز  ودمخ اري حمایت م  -اج ماع 

(، اما ج وگنري از  ودمخ اري 0221و همکاران،  6شود )براي مثال، پاتال ودمخ ار م 
 کنند حمایتهاي (. بافت6014و همکاران،  0شود )براي مثال، کاس نرموجب کاهش آن م 

(. 6019شود )رایان و همکاران، از ارضاي نناز شایس گ  انگنزش  ودمخ ار را ننز سيب م 
 9ریوشوند )اهش انگنزش م شوند موجب کهای  که موجب ناکام  آن م که بافتدرحال 
کنند انگنزش  ودمخ ار را افزایش هاي که از نناز تع ق حمایت م (. بافت6001و دس ، 

کنند های  که آن را تخریب م که، بافت(، درحال 0222و همکاران،  4داد  )الگاردیا
  (.0269و همکاران،  5گنتدهند )ل انگنزش را کاهش م 

( در پژوهش  که بر روي 6901نجف  و مالک  ) لواسان ،  ضري آذر، صالح
آموزان مقطع م وسطه انجام دادند دریاف ند که برآورد  شدن ننازهاي اساس  دانش
  فکن  شد  و تنظن  همانند شد  اثر مس قن شنا   ، بر انگنزش درون ، تنظن  درونروان

( 6901انگنزگ ، اثر منف  دارد. ن ایج پژوهش واحدي، فرجنان و حاتم  )مثيت و بر روي ب 

                                                 
1. Patall 

2. Koestner 

3. Reeve 

4. La Guardia 

5. Legate 
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ریاض  رابطه  آموزان در درسننز نشان داد که بن  کنفنت انگنزش و پنشرفت تحصن   دانش
مثيت وجود دارد. سطوح باالتر انگنزش  ودمخ ار در مقایسه با انگنزش کن رل شد ، 

 ادند.  پنشرفت بنش ري را در درس ریاض  نشان د
هاي تحصن  ، از عوام  آموزان براي ت ش و درگنر شدن در فعالنتانگنزش دانش
ر که والدی  عوام  اولنه و اص   اج ماع  شدن دپذیرد که با توجه به ای مخ  ف  تیثنر م 

، گرولننک 6زندگ  کودش  ویش هس ند، بنابرای  بر انگنزش او تیثنر مهم  دارند )پامران ز
 هايکنند، دیدگا (. والدین  که از  ودمخ اري کودکان  ود حمایت م 0225، 0و پرایس

. ای  روش، کنندهای  براي فعالنت آنان فراه  م کودکان  ویش را در نظر گرف ه و فرصت
، سازد )گرولننک و رایانآموزان مساعد م زمننه را براي ایجاد انگنزش تحصن   در دانش

از  کنند حمایترسد تعام ت چنن ، به نظر م (. هم6902و همکاران،  9؛ آنوال6010
که در هنگام  ايگونهبه ودمخ اري به کودکان در درون  کردن اط عات کمک نمود  

 (.0261باشد )گرولننک،  دس رس قاب  سادگ بهلزوم 
ایسه با کنند در مقهای  با سطوح باالتري از سا  ار زندگ  م کودکان  که در  انواد 
هاي با سا  ار ضعنف به منزان کم ري با کاهش شایس گ  کودکان داراي  انواد 

همکاران،  )گرولننک و شوندو سطح نمرات درس  مواجه م  ، انگنزش درون شد ادراش
والدین  که به نقش مسئولنت مش رش  ویش با مدرسه اع قاد دارند با چنن ، (. هم0264

که شوند، در حال   کودکان در  انه درگنر م هاي تحصن اح مال بنش ري در فعالنت
 وندشمدرسه است کم ر درگنر م  باورند که مسئولنت اص   بر عهد های  که بر ای  آن

دارد.  ي در پ انگنزش مادران براي درگنري ننز، ت ویحات عاطف  و رف ار .(0026، 4)واکر
تر براي درگنري با سطوح باالتري از درگنري شنا   / ذهن  رابطه شد انگنزش همانندسازي

ند کبنن  م و نمرات  واندن کودکان را پنش شد ادراشدارد، که سپس شایس گ  
 .(0265)گرولننک، 

                                                 
1. Pomerantz 

2. Price 

3. Aunola 

4. Walker 
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ننز در ایجاد انگنزش  که ع و  بر والدی ، مع ماندهد ها نشان م ن ایج پژوهش
( حاک  6016و رایان ) 0م ، شای 6مطالعات اولنه توسط دس ، شوارتز مؤثرند.آموزان دانش

یا  ، جوانآموزان در مقاب  کن رل رف ارهاي آن ودمخ اري دانشبراي که مع    از آن است
را تحت تیثنر  انآن 9بهزیس    ود نوبهبه. ای  امر کندفضاهاي م فاوت  را در ک س ایجاد م 

 کنندۀآموزان مع منن  که بنش ر حمایتن داد که دانشها نشادهد. تح ن قرار م 
ل  ها راهيردهاي انگنزش  کن رآموزان  که مع من  آنمخ اري بودند، در مقایسه با دانش ود

نف درس  داش ند، در انجام تکال بنش ريبنش ري را گزارش نمود  بودند، انگنزش  ودمخ ار 
 کردند.باالتري را گزارش م  نفسعزتکردند و تر ادراش م  ود را شایس ه
هد دها صورت گرف ه، نشان م تکرار و بسط ای  یاف ه منظوربههاي بعدي که پژوهش

که حمایت از  ودمخ اري در مقاب  کن رل از جانب مع من  و ننز والدی  با انگنزش 
آموزان رابطه دارد )رایان و گرولننک،  ودمخ ار، بهزیس   و عم کرد تحصن   دانش

والدی   کههنگام ( دریاف ند، 0220و همکاران ) 4(. براي مثال، در یک مطالعه، روث1160
 ري بنش هايها ان خاب ودمخ اري بودند، فرزندان آن کنند آموزان م وسطه حمایتدانش

که درحال  دادند؛را نشان م  5محور -را تجربه نمود  و نوع  درگنري تحصن   ع قه
کنند  بودند، فرزندانشان اجيار درون  را تجربه کرد  و یک کن رلکه والدی  هنگام 

که، دارا بودن مع من  و دادند.   صه ای را نشان م  1محور -درگنري تحصن   نمر 
هاي با انگنزش  ودمخ ار ب که با س م   و پنامد تنهانهوالدین  که حام   ودمخ اري باشند 

ساکنز، پاپ و ؛ 0226ن، و رایا 1راي مثال، چنرکوفآموزان رابطه دارد )بیادگنري دانش
 .(0260و همکاران،  0؛ هاگس0260، 1هاي

زان همچون حمایت عاطف ، آموابعاد مخ  ف  در روابط حمای   مع   و دانش تاکنون
در  حمایت مع   در ک س طورک  بهبا ای  وجود  ؛اط عات  و ارزیابانه شناسای  شد  است

                                                 
1. Schwartz 

2. Sheinman 

3. well-being 

4. Roth 

5. interest-based 

6. grade-based 

7. Chirkov 

8. Sakiz, Pape & Hoy 

9. Huges 
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(. 0221و همکاران،  6شود )سمربندي م اي طيقهعاطف  و حمایت وسن هدو دس ه حمایت 
آموزان از اع ماد، صمنمنت، اح رام، روابط همدالنه و توجه حمایت عاطف ، با ادراش دانش

(. حمایت عاطف  در قالب ایجاد 0266و همکاران،  0از سوي مع   همرا  است )پاتریک
گذاري و توجه نشان دادن به ق، ارزشصمنمنت و همدل ، روابط دوس انه، تشوی

 (.6904دهد ) ادم  اشکذري و پنریای ، آموزان،  ود را نشان م دانش
گونه تصور شود که منافع حمایت از  ودمخ اري والدی  و مع من ، ممک  است ای 

اش ه کنند، داللت دهای  که در فرهنگ یرب  زندگ  م آموزان بهنجار یا آنصرفاً بر دانش
اند، حمایت از  ودمخ اري والدی  و مع من  ه  ها نشان داد باشد. با وجود ای ، پژوهش

آموزان ( و ه  دانش6000آموزان داراي مشک ت یادگنري )دس  و همکاران، براي دانش
، ، ریو و دس 4یانگ؛ 0229، 9آی  ديکودکان آسنای  )گرایانه مانند هاي جمعفرهنگ
( با مزایاي 0226( و روسنه )چنرکوف و رایان، 6904پنریای ، ؛  ادم  اشکذري و 0262

 فراوان  رابطه دارد.
حمایت از  ودمخ اري توسط  مؤید اثر مس قن  ننز( 6911) اي وهمکارانپژوهش اژ 

ر انگنزش ب ینرمس قن  صورتبهو از ای  طریق،  شنا   روانمع  ، بر برآورد  شدن ننازهاي 
ش بر بررس  نق صرفاًآموزان ایران  است. با ای  وجود، تمرکز پژوهش فوق، دانشدرون  

اولن  عام  مه  اج ماع  شدن  عنوانبهحمایت مع   از  ودمخ اري بود  و بعد والدی  را 
زش انگن صرفاًچنن ، م غنر هدف در پژوهش فوق، قرار نداد  است. هم موردتوجهکودکان 

به  کهدرحال  اند.قرار نگرف ه مدنظرانگنزگ  نرون  و ب درون  بود  و دو مؤلفه انگنزش ب
نزش بر انگنزش درون  ب که بر انگ تنهانههاي انگنزش  والدی  و مع مان، رسد سيکنظر م 

 گذارد.آموزان ننز تیثنر م انگنزگ  دانشبنرون  و ب 
 ودمخ اري از در حمایت و والدی   نقش مع مان SDTبر اساس ميان  نظري 

   شنا به دلن  ارضاي ننازهاي روان -م ه، باز ورد مثيت و حق ان خاباز ج -آموزان دانش
لذا،با تیس   (؛0222شوند )دس  و رایان، اساس  فرد موجب افزایش انگنزش  ودمخ ار م 

نفنت ک رسدهاي صورت گرف ه در ای  زمننه، به نظر م و پژوهشگري  ودتعنن  از نظریۀ

                                                 
1. Semmer 

2. Patrick 

3. D’Ailly 

4. Jang 
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نز  انگنزش  والدی  و مع من  براي ایجاد انگ هايانگنزش تحصن   م یثر از سيک و کمنت
مس قن  و ینرمس قن  و به وساطت تیثنري است که بر ننازهاي  صورتبهآموزان در دانش

ر ای  مند دگذارند. بر ای  اساس، و با توجه به فقدان پژوهش نظامشنا    اساس  م روان
یک مدل ع ّ  مورد بررس   ، پژوهش حاضر ای  فرایند را در چارچوب ایران زمننه در جامعۀ
  انگنزش گنري ه اص   و هدف پژوهش، ای  است که آیا جهتو مسئ داد و مطالعه قرار 

د؟ ران  باشایآموزان انگنزش تحصن   در دانش کنندۀبنن ند پنشتواوالدی  و مع من  م 
مرکز ثق  روابط م غنرهاي موجود در نظر گرف ه  عنوانبهشنا    اساس  اگر ننازهاي روان

 توان مدل  ع ّ  را بر ای  اساس تدوی  نمود؟شود، م 

 روش
آموزان دانششام  آماري پژوهش  جامعه و 6هميس گ  از نوعروش پژوهش توصنف  و 

، نمونهبراي ان خاب گرو  . ندبود 6905-01شهر همدان در سال تحصن    د  ر مقطع م وسطه
نمونه در نظر گرف ه شد که با اس فاد  نفر  65( در ازاي هر م غنر 0224) 0لوه ن نظر با توجه به 

دارس که اب دا از بن  م ياگونهبه ؛ندان خاب شد ياچندمرح هگنري تصادف  از روش نمونه
نواح  یک و دو، سپس از هر ناحنه پنج مدرسه، و از هر مدرسه سه ک س و از هر  د  رانه،

ان خاب شد  و ابزارهاي  تصادفبهنفر  495آموز و در مجموع ک س بن  د  تا بنست دانش
ه در نهایت پرسشنام ،هاي نامع يرنامهپرسشکه پس از حذف  اجرا شد هاپژوهش بر روي آن

و  29/61منانگن  سن  و انحراف معنار گرو  نمونه به ترتنب شد.   نوتح هیتجزنفر  424
 ابزارهاي مورد اس فاد  در ای  پژوهش عيارت بودند از: بود. 16/2

 سه که (6010والرند و همکاران ) )HS 28-AMS( 9تحصن   انگنزش الف( مقناس

آلفاي کرونياخ، سنجد. م  انگنزگ  راب  درون  و بنرون ، انگنزش انگنزش مقناس  رد 
تا  10/2( 0262هاي قي   توسط گاي و همکاران )در پژوهش AMSهاي مقناس براي  رد 

گزارش شد  است. روای  مقناس ننز به روش تح ن  عام   مورد تییند قرار گرف ه  06/2
آموزان دبنرس ان  تهران ( بر روي دانش6910ای  مقناس توسط باقري و همکاران )است. 

در ای  گزارش شد  است.  11/2تا  55/2هاي آن بن  شد  و ضریب پایای  مؤلفه هنجاریاب 

                                                 
1. correlation 

2. Loehlin 

3. academic motivation scale 
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اس فاد  شد. پس از  6از روش همسان  درون بررس  پایای  مقناس  منظوربهپژوهش ننز 
ف با سایر سؤاالت داش ند حذ که هميس گ  درون  ضعنف  60و  6هاي اجراي مقدمات  سؤال

، 02/2ه ترتنب بانگنزگ  انگنزش درون ، بنرون  و ب یب آلفاي کرونياخ براي ضرند. شد
به دست آمد. روای  مقناس ننز با اجراي تح ن  عام   تییندي مورد بررس   16/2و  15/2

م   )ن ایج تح ن  عا ن دادندرا نشا قيولقاب هاي برازش وضعنت قرار گرفت که شا  
 ارائه شد  است(. 9دول تییندي براي ک نه م غنرها در ج

منزان که  (0222، دس  و رایان )الگاردیا 0شنا   مقناس ارضاي ننازهاي روانب( 
یب رضسنجد. ها را م آزمودن  تع قاحساس حمایت از ننازهاي  ودمخ اري، شایس گ  و 

ها نشان داد  است و همچنن  روای  باال را در پژوهش گزارش شد  00/2 مقناسپایای  
  و  ردبراي ک  مقناس آلفاي کرونياخ اي و همکاران ننز اژ (. 0222گاردیا و همکاران، ال)

گزارش  11/2و  14/2، 11/2 ،19/2 هاي  ودمخ اري، شایس گ  و تع ق به ترتنبمقناس
ای  پژوهش  درند. مورد تییند قرار دادروای  آن را با اس فاد  از تح ن  عام   تییندي و  کردند

و  11/2، 11/2به ترتنب  تع قننز ضرایب آلفاي کرونياخ براي  ودمخ اري، شایس گ  و 
به دست آمد. روای  مقناس ننز با اجراي تح ن  عام   تییندي مورد بررس  قرار گرفت  10/2

 بود  و روای  مقناس را تییند نمودند. قيولقاب هاي برازش، که شا  
 سه که( 6001ریان ) و دس  ( گرولننک،POPS) 9ی والد ادراش مقناسج( 

دهد. گرم  و درگنري والدی  را مورد سنجش قرار م  ، ودمخ اري از حمایت مقناس رد 
 ه مسنج  مقناس در مطالعات فراوان مورد تییند قرار گرف ه است. از جهاي روانشا  

ای   پایای وای  و چنن ، رهم. (0224)رات  و همکاران  در مطالعۀ 16/2آلفاي کرونياخ 
 با اس فاد  از تح ن  عام   اک شاف  و تییندي( 6905)رشوان و و حجازي  مقناس در پژوهش

براي ک  مقناس مورد  19/2ها و براي  رد  مقناس 09/2تا  10/2با حذف دو سؤال و آلفاي 
هاي ؤلفهمک  مقناس و براي  آلفاي کرونياخدر ای  پژوهش ننز ه است. تییند قرار گرف 

به  10/2و  11/2، 11/2، 01/2 ودمخ اري، گرم  و درگنري والدی  به ترتنب  از حمایت
که هميس گ  درون   09و  0نسي اً ضعنف  پس از اجراي مقدمات  دو سؤالدست آمد. 

ح ن  روای  مقناس ننز با اجراي تند. االت داش ند، شناسای  و حذف شدضعنف  با سایر سؤ

                                                 
1. internal consistency 

2. psychological needs satisfaction 

3. Perceptions of Parents Scales (POPS) 
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را نشان  قيولقاب هاي برازش، وضعنت رد بررس  قرار گرفت که شا  عام   تییندي مو
 دادند.
در مطالعات  ( که0222( ب ش و دس  )LCQ) 6شد ادراشمقناس جو یادگنري د( 

ورد مع   از  ودمخ اري م يشد ادراشمخ  ف براي سنجش جو ک س و منزان حمایت 
 ۀشددراشابنش ر در ای  مقناس حاک  از سطوح باالتر حمایت  اس فاد  قرار گرف ه است. نمرۀ

د. دهمع   را نشان م  گرانۀمع   از  ودمخ اري و نمرات پاین  ادراش رف ارهاي کن رل
هاي مخ  ف تییند شد  در پژوهش 11/2روای  و پایای  مقناس، از جم ه آلفاي کرونياخ 

طاطاري، کارشک  و  (.0221توماننس، ؛ اس اندیج، ویودا و 0222است )ب ش و دس ، 
روای   10/2( ننز با اس فاد  از تح ن  عام   تییندي و آلفاي کرونياخ 6904سادات هاشم  )

در ای  پژوهش ننز ضریب آلفاي کرونياخ اند. و پایای  ای  مقناس را مورد تییند قرار داد 
رفت یندي مورد بررس  قرار گبه دست آمد. روای  مقناس ننز با اجراي تح ن  عام   تی 06/2

 روای  مقناس را تییند کردند.هاي برازش، که شا  

 هایافته
ماري هاي آهاي آمار توصنف  و همچنن  روشن ایج پژوهش از شا   وتح ن تجزیهبراي 

اص   مورد  افزارنرم( اس فاد  شد. SEM) 0ي سا  اريیاب  معادلههميس گ  پنرسون و مدل
 تدوی  منظوربه افزارنرم)تح ن  سا  ارهاي گش اوري( بود. از ای   AMOS9اس فاد ، 

اي هگنري و سا  اري، دس ناب  به ضرایب مسنر و بارهاي عام  ، برازش مدلهاي انداز مدل
هاي شا   6در جدول هاي برازش مدل اس فاد  شد. گنري و تح ن  مسنر و شا  انداز 

 اند.م غنرهاي پژوهش نشان داد  شد ها روي هاي آزمودن توصنف  نمر 

 (N=404) هاهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش برای کل آزمودنیشاخص .1 جدول

 م غنرها
 منانگن 
 نمر 

 انحراف معنار
کم ری  
 نمر 

 کشندگ  کج  بنش ری  نمر 

 16/2 -20/6 22/14 22/60 00/64 11/14 انگنزش درون 
 41/0 -59/6 22/11 22/04 49/62 99/11 انگنزش بنرون 

 01/6 51/6 22/06 22/9 64/4 00/5 انگنزگ ب 

                                                 
1. The Learning Climate Questionnaire (LCQ) 

2. structural equation modeling (SEM) 

3. Analysis of Moment Structures (AMOS) 
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 م غنرها
 منانگن 
 نمر 

 انحراف معنار
کم ری  
 نمر 

 کشندگ  کج  بنش ری  نمر 

 -60/2 -99/2 22/641 22/45 51/61 01/621 شنا   ننازهاي روان
گنري انگنزش  جهت

 والدی 
10/021 60/49 22/19 22/014 14/2- 69/2 

گنري انگنزش  جهت
 مع من 

21/11 24/61 22/61 22/625 90/2- 21/2 

دهد روابط بن  م غنرها به منزان زیادي منطيق با مسنرهاي نشان م  0مندرجات جدول 
 دار هس ند.معن  26/2روابط در سطح  اند و همهمورد ان ظار بود 

 (N=404پژوهش )ماتریس همبستگی متغیرهای  .2جدول 
 1 5 4 9 0 6 م غنرها

      6 . انگنزش درون 6
     6 11/2** . انگنزش بنرون 0
    6 -99/2** -46/2** انگنزگ . ب 9

   6 -96/2** 96/2** 99/2** شنا   . ننازهاي روان4
  6 51/2** -02/2** 61/2** 06/2** گنري انگنزش  والدی . جهت5
 6 92/2** 41/2** -90/2** 91/2** 52/2** گنري انگنزش  مع من . جهت1

( 6011) 0و گربننگ 6اي اندرسونمرح ه ارزیاب  مدل پنشنهادي، از رویکرد دوبراي 
انگر نشان دادن رابطۀ بن  م غنرهاي نش منظوربهاس فاد  شد. پنش از ارزیاب  مدل سا  اري، 

( اجرا CFAمکنون مربوط، بر روي م غنرهاي مکنون مدل، تح ن  عام   تییندي ) با سازۀ
 9در جدول  همچنان که .مورد حمایت قرار گرف ندگنري تدوی  شد  انداز  هايد. مدلش

 .دادندرا نشان  قيولقاب وضعنت هاي برازش شا  نشان داد  شد  

  

                                                 
1. Anderson 

2. Gerbing 
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 گیریهای اندازههای برازندگی مدلمشخصه .3جدول 

هاي شا  
 برازش
 م غنر

 

0χ 
 
Df 

 
P 

 
df/0χ 

 
RMSEA 

 
GFI 

 
AGFI 

 
CFI 

 
NFI 

 01/2 22/6 01/2 01/2 20/2 00/6 65/2 40 95/56 انگنزش درون 
 01/2 00/2 01/2 00/2 24/2 56/6 21/2 06 10/96 انگنزش بنرون 

 00/2 22/6 01/2 22/6 29/2 96/6 01/2 0 10/0 انگنزگ ب 
-ننازهاي روان

 شنا   
51/019 649 226/2 06/6 25/2 04/2 02/2 04/2 11/2 

گنري جهت
 انگنزش  والدی 

61/140 596 226/2 12/6 24/2 06/2 15/2 01/2 00/2 

گنري جهت
 انگنزش  مع من 

41/606 19 226/2 96/0 21/2 04/2 06/2 01/2 09/2 

گنري م غنرهاي مکنون، جهت ارزیاب  مدل پنشنهادي از هاي انداز پس از ارزیاب  مدل
برآورد حداکثر  با Amos 19 افزارنرم بر اساس( SEMیاب  معادله سا  اري )روش مدل

پنش از بررس  ضرایب سا  اري، برازندگ  مدل مفروض  ( اس فاد  شد.MLدرست نمای  )
پنشنهادي مورد بررس  قرار گرفت. به هنگام آزمون مدل، درجه آزادي صفر مشاهد  شد 

در ای  مدل تعداد پارام رهاي آزاد با تعداد عناصر  گریدعيارتبه)به دلن  اشياع شدن مدل(. 
برابر بود. بر ای  اساس، گام بعدي حذف  شد مشاهد کواریانس -مجزا در ماتریس واریانس

( که 6زیر است )نمودار  شد  یتدوبود. حاص  ای  تغننرات مدل  معنادار رنیمسنرهاي 
 نشان داد  شد  است. 4هاي برازندگ  در جدول شا   بر اساسها برازش آن با داد 

 شدهارائه های برازندگی برای مدلشاخص .4جدول 

 
0χ Df P df/0χ RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI TLI 

 مدل
انگنزش 
 تحصن  

16/6 9 16/2 12/2 26/2 22/6 00/2 22/6 00/2 22/6 22/6 

در مدل به لحاظ آماري  آمد دستبهمقدار مجذور کاي  4با توجه به مندرجات جدول 
 ( ننز برازش مط وب را16/6( و نسيت مجذور کاي به درجه آزادي )P=16/2معنادار ننست )

هاي مدل در سطح مناسي  هس ند و نشان از برازندگ  دهد. ضم  اینکه سایر شا  نشان م 
، RMSEA ،22/6=GFI ،00/2=AGFI ،22/6=CFI=26/2ها دارند )مناسب آن با داد 
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00/2=NFI ،22/6=IFI ،22/6=TLI در ادامه نمودار مسنر مدل همرا  با پارام رهاي .)
 برآورد شد  ارائه شد  است.

 
 شدهارائهمدل  استانداردشدهتحلیل مسیر و پارامترهای  .1نمودار 

 25/2ضرایب مسنر در سطح  ک نهدهد. را نشان م  شد  یتدوتح ن  مسنر مدل  6نمودار 
گنري انگنزش  کنن  جهتمشاهد  م  5در جدول  همچنان که. هس نددار معن  26/2و 

موزان تیثنر آمس قن  و ینرمس قن  بر سطوح مخ  ف انگنزش تحصن   دانش صورتبهمع من  
گري ینرمس قن  و با منانج  صورتبهگنري انگنزش  والدی  صرفاً دارد. اما، تیثنر جهت

گنري انگنزش  )والدی  و گنرد. آثار ک   هر دو جهتشنا    صورت م ننازهاي روان
ر ک  انگنزگ  منف  و معنادار است. اثب و بر  ،مثيتمع من ( بر انگنزش درون  و بنرون  

، 91/2، 41/2نزگ  انگبه ترتنب بر انگنزش درون ، بنرون  و ب گنري انگنزش  مع من  جهت
، 21/2، 21/2گنري انگنزش  والدی  بر ای  م غنرهاست بنش از اثر ک  جهت مراتببه -00/2
از واریانس انگنزش  00/2و  91/2، 44/2نب مدل ارائه شد  توانست به ترت در مجموع .-21/2

که ژوهش مين  بر ای پ بنابرای ، فرضنهانگنزگ  را تينن  نماید. درون ، انگنزش بنرون  و ب 
 يشد شادراگنري انگنزش  آموزان بر ميناي جهتتوان براي انگنزش تحصن   دانشم 

شنا    اساس  مدل  ع ّ  ارائه نمود تیمن  ننازهاي روان گريمنانج والدی  و مع مان با 
 مورد تییند قرار گرفت.
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 گیریو نتیجه بحث
 به بررس  شد ارائهپژوهش   ( و پش وانهSDTگري )نظریه  ودتعنن  مي ن  برپژوهش حاضر 

والدی  و مع مان بر انگنزش تحصن    شد ادراشگنري انگنزش  جهت زمانه نقش 
 ه و اساس  پردا   شنا  روانآموزان د  ر مقطع م وسطه به وساطت تیمن  ننازهاي دانش

ها، الگوي  اص  از یاف هو پژوهش ع م  قرار داد. در ای  راس ا،  موردمطالعهای  روابط را 
که در  کنندهاي اساس  پژوهش حمایت م روابط بن  م غنرها را ارائه نمودند که از مفروضه

 قرار گرف ه و تينن  گردند. موردبحثها د  است ای  یاف های  بخش سع  ش
گنري انگنزش  والدی  و مع من  با که جهتفرض اص   پژوهش مين  بر ای 

قرار گرفت.  مورد تییند تیثنر دارند، شنا    بر انگنزش تحصن  گري ننازهاي روانمنانج 
ن با تعام   انواد  و مع ماهاي روش ای  یاف ه اوالً تییندي بر ای  مفروضه است که

ند و کقش  اساس  ایفاء م ها نشنا    آنآموزان در چگونگ  تیمن  ننازهاي رواندانش
گنري انگنزش  والدی  و مع مان در کنفنت و کمنت انگنزش تحصن   که، جهتای  ثانناً
 آموزان تیثنر بسزای  دارد.دانش

 تواند موجب تح ن  و کاهشم  کنند کن رلدهد که درگنري توضنح م  SDTنظریه 
 ودمخ اري در کودکان شود. در ای  شرایط، انگنزش کودکان براي انجام تکالنف  تجربه

جام ها )درگنر شدن در انفکن ها( یا درونها و تنينهدر مدرسه و  انه به دلن  پنامدها )پاداش
نرون  انند احساس گنا ( گرایش به برف ارها براي اج ناب از عواطف منف  مرتيط به  ویش م

ادگنري سا    ارزش یتواند مانع کودکان در درون م  کنند کن رلیابد. رف ارهاي شدن م 
اف ها براي اهدبراي  ودشان و درگنرشدن در رف ارهاي تحصن   به دلن  درش اهمنت آن

تعام ت، ارزشمند  ویش )انگنزش همانندسازي شد ( شود. ع و  بر ای ، در حن  
تواند مانع کودکان از درون  سا    اط عات  شود که باید والدی  م  کنند کن رلرف ارهاي 
رند، با گنو فشار قرار م   نه و امرکودکان براي یادگنري مورد  که هنگامان قال یابد. 

ک سپارند )گرولننعمنق پردازش نمود  و به  اطر م  صورتبهاح مال کم ري اط عات را 
از  ودمخ اري به کودکان  کنند تیحمارسد تعام ت (. در مقاب ، به نظر م 6011و رایان، 

  س رسدقاب   سادگبهکه در هنگام لزوم  ياگونهبهدر درون  کردن اط عات کمک نمود  
 (.0261باشد )گرولننک، 
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اي هنو واد  است که شاولن  عام  اج ماع  در تیمن  ننازهاي کودکان و نوجوانان  ان
مخ اري کنند  از  ودکه تا چه حد حمایتو سيک انگنزش  آنان بس ه به ای  فرزندپروري

باشد موجب تعنن  کمنت و کنفنت ارضاي ننازها و م عاقب آن انگنزش  کنند کن رلیا 
نگنزش  مع   است که گنري اتحصن   فرد  واهد بود. دومن  عام  جو ک س و جهت

نري گآموزان است. ای  جهتتیمن  ننازها و رشد انگنزش تحصن   در دانش کنند  نتسه
هاي شبندي پژوهگنرد. جمعکنندگ  قرار م در طنف  از حمایت از  ودمخ اري تا کن رل

گنري انگنزش  والدی  و مع مان براي تیمن  مناسيت چارچوب جهت ننز حاک  از مورداشار 
 اي در حمایت از نقش جون بود  و مس ندات گس رد ننازها و انگنزش تحصن   نوجوانا

  شنا    و ارتقاء انگنزش تحصن   فراه  نمودک س و  انواد  در ارضاي ننازهاي روان
. نوجوانان  که سطوح باالتري از حمایت از  ودمخ اري از جانب والدی  و مع مان را است

ان باالتري از انگنزش تحصن   را نشتر و سطوح تحول سال  ادیزاح مالبهاند گزارش نمود 
 اند.داد 

ها ای  است که افراد در تعام  با محنط  ود فعال هس ند. آن SDTمه  دیگر  انگار 
اي پس رف ارهسازند که سشان م هاي  ود را در پاسخ به تجارب محنط باورها و انگنز 

های  که توسط والدی  و هاي تحصن  ، شام  آنبنابرای ، بافت دهد؛ها را شک  م آن
 گذارد؛هایشان تیثنر م و انگنز  هاتوانای  ۀاردربشود، بر باورهاي کودکان مع من  ایجاد م 

ا از هکه بافت، هنگام ژ یوبه دهند؛هاي تحصن   را انجام م لنتچرا فعا کهاز جم ه ای 
ن   درگنر  ارهاي تحصکنند، کودکان با اح مال بسنار بنش ري در رف ودمخ اري حمایت م 

ا هکه براي انجام ای  رف ارها احساس فشار کنند، ارزش آنها بنش از آنزیرا آن ؛شوندم 
نش ري کنند، کودکان با اح مال بسنار بسا  ار فراه  م  هاکه بافتکنند. هنگام را درش م 

ساس ن احاحساس شایس ه بودن، درش چگونه موفق بودن و اج ناب از شکست و دارا بود
 (.0261کنند )گرولننک، کن رل م 

 ار  ودمخدرون  و تفکنک و تمایز بن  انگنزش  SDTهاي اساس  یک  دیگر از انگار 
که ارضاي ننازهاي ذات  و ای  به دلن  فرد براي انجام عم  است با توجه شد کن رلو 

 ار  ودمخدرون  و  ودمخ اري، شایس گ  و تع ق موجب هدایت فرد به سمت انگنزش 
رود حمایت از  ودمخ اري براي رشد کودش مفند باشد. حج  بنابرای ، ان ظار م  شودم 

کنند  از  ودمخ اري دهد که والدین  که حمایتنشان م  SDTبزرگ تحقنقات مي ن  بر 
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ک کنند. براي مثال، گرولنناي براي کودش فراه  م هس ند پنامدهاي مط وب و سازگارانه
( نشان دادند که ادراش کودکان نسيت به حمایت از  ودمخ اري والدینشان 6010و رایان )

مثيت با انگنزش  ودمخ ار، پنشرفت تحصن  ، نمرات باالتر، شایس گ  و  صورتبه
( ننز نشان دادند که 0226ها رابطه دارد. چنرکوف و رایان )رف ارهاي سازگارانه تحصن   آن

از  ودمخ اري دارند گرایش بنش ري به انگنزش  د کننتیحماآموزان  که والدی  دانش
( شواهدي یاف ند که نشان 0225 ودمخ ار داش ه و سازگارترند. سوننز و وانس ننکسایت )

دهد انگنزش  ودمخ ار در سه حوز  مخ  ف زندگ  )تحصن  ، شایس گ  اج ماع  و م 
ه دارد. راي نوجوانان رابطاز  ودمخ اري ب کنند تیحمایاب ( با فرزندپروري رف ارهاي شغ 

طه بکنند  از  ودمخ اري راهاي رشد و تحول فردي ننز با فرزندپروري حمایتسایر جنيه
از  کنند تیحما( دریاف ند که فرزندپروري 0262) دارند. براي مثال، اسمن ز و همکاران

با تعهد  تمثي صورتبههاي  ودمخ ار رابطه دارد که مثيت با انگنز  صورتبه ودمخ اري 
( ننز 0266) 9و بوزوکاشوی   0، کاپ ن6کاتز شنا    ننز در ارتياط است.و بهزیس   روان

ان انجام شنا    فرزندانشننازهاي روان  نتیمدریاف ند که هر چه والدی  حمایت بنش ري از 
هند. دآموزان انگنزش  ودمخ ار بنش ري را براي انجام تکالنف  ویش نشان م دهند، دانش

دهد که کودکان داراي ( ننز نشان م 0264و همکاران ) 4چنن ، ن ایج پژوهش دامونتهم
تحصن    ها در انجام تکالنفکمک به آن تري در زمننهکنند پنشرفت کم ر، والدی  کن رل

راي گرانه کمک  به کودکان بدهد که مدا  ت کن رلهاي ای  پژوهش نشان م دارند. یاف ه
 کند.تنظنم  بنش ر و عم کرد تحصن   به ر نم حرکت به سمت  ود

( ننز بر مطالعات حمایت از 0221ت، لندري و کاس نر )مرور گس رد  جوسمن
دهد که کودکان از یک سال تا نوجوانان در س  نشان م  وضوحبه ودمخ اري والدی  

ت حمای اند.دانشگا  در فضاي حمایت از  ودمخ اري، از رشد مثيت و سال  بر وردار شد 
مثيت با پنامدهاي بعدي براي کودش مانند شایس گ ،  صورتبهاز  ودمخ اري والدی  

که چه کس  یا چه چنزي  ودتنظنم ، ادراش کن رل )از جم ه، درش کودکان از ای 
کند( در مدرسه و عم کرد تحصن   در کودکان مقطع ها کن رل م پنامدها را در زندگ  آن

                                                 
1. Katz 

2. Kaplan 

3. Buzukashvily 

4. Dumont 
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(؛ پنشرفت در  واندن و 6006؛ گرولننک و همکاران، 6010ان، اب دای  )گرولننک و رای
(؛ و 0225 ت و همکاران،نسازگاري اج ماع  و تحصن   کودکان  ردسال )جوسم

؛ والرند، 0221 ودتنظنم ، سازگاري و موفقنت تحصن   نوجوانان )گاي، رات  و چانال، 
 ( رابطه دارد.6001فورتنر و گاي، 

  ننازهاي گري تیمنگنري انگنزش  والدی  با منانج جهتتییند تیثنر ینرمس قن  
 کاران و همهاي جوسمن ایج پژوهشآموزان با نشنا    بر انگنزش تحصن   دانشروان
و (؛ سوننز 0221(؛ وانگ )0221همکاران ) ت وجوسمن ؛(0220) و همکاران روث ؛(0225)

 گرولننک و همکاران(، 0265)گرولننک  ،(0220)سوننز و همکاران  (،0225همکاران )
اي و اژ  ،(0264(، دامونت و همکاران )0266(، کاتز و همکاران )0260(، واکر )0264)

 همسو است. (6901لواسان  و همکاران )و  (6911همکاران )
گنزش  . سيک انبرند مدو نوع سيک انگنزش  را به کار  معموالًمع مان ننز در ک س 

منف  بر  گرانه اثراتانگنزش  حمایت از  ودمخ اري. سيک کن رلگرانه و سيک کن رل
  نا  شروانزیرا از برآورد  شدن ننازهاي اساس   ؛انگنزش  ان خاب  افراد دارد يهاسيک

سيک حمایت از  ودمخ اري منجر به برآورد  شدن ای  نناز  که درحال ؛کند مج وگنري 
ه ب ي ودمخ ارفراه  نمودن حمایت از د دارد. دارد و اثرات مثيت بر انگنزش درون  افرا

  واهند انجامم  چه کهآموزان اجاز  دهد هر ای  معنا ننست که مع   منفع  بود  و به دانش
اند، در حالت ( در تحقنق  ویش اشار  نمود 0262یانگ و همکاران ) همچنان کهدهند. 

هاي اهداف و دس ورالعم کنند که شام  بهننه، مع مان سا  ار را ننز فراه  م 
ت. سا  ار ننس کنند کن رلاما ای  مس  زم نگرش یا رویکردي  شفاف است؛ يهاتیمحدود
 به ای  صورت که هنگامفراه  شود و  ي ودمخ اراز  کنند تیحماتواند در مسنرهاي م 

 رباشد، به اح مال زیاد موجب تسهن  درون  کردن سا  ارها و اهداف  که در پس آن قرا
 دارد  واهد شد.

عال توانند نناز ما را به شایس گ  فگنری ، م قرار م  هاآنهای  که در موقعنتچنن ، هم
توانند ای  نناز را نادید  گرف ه و ناکام سازند. شرایط محنط  و ارضا کنند، یا اینکه م 

 ند، شرایط بهننه هسکنند، چالش بهننه و سا  ار م  اي که نناز ما را به شایس گ  فعالعمد 
 شد اشادر. حمایت کند، باز ورد مثيت استمحنط  که نناز ما را به شایس گ  ارضا م 
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از دوست داش ه شدن، مورد اح رام قرار گرف   و  هاآنمع   در دانش آموزان به احساسات 
 ترجمۀ سندمحمدي(. ؛6911)ریو،  ارزشمند بودن اشار  دارد

از ورد براي مثال ب -شود   ودمخ اري به کار گرف ه م که توسط مع من  حام  عوام 
موجب تیمن  ارضاي ننازهاي  دارند کهاح ماالً به ای  دلن  اهمنت  -مثيت و ان خاب

 ها نناز به احساسرسد که همه انسانشوند. به نظر بدیه  م شنا    اساس  فرد م روان
 و برانگنخ ه شدن درون  دارندشایس گ  و  ودمخ اري براي سال  بودن، کارآمد بودن 

نند که به کاي رف ار م مع من  و والدی  به شنو  که هنگامبنابرای ،  (؛0222)دس  و رایان، 
تري در پ  دهند، پنامدهاي آموزش  مثيتآموزان امکان ارضاي ای  ننازها را م دانش

از  کنند تیحماهاي دهند که ک سها نشان م  واهد داشت. در مجموعه، پژوهش
ه مع من  کآموزان شد  و ای  ودمخ اري موجب تسهن  انگنزش درون  بنش ر در منان دانش

  یبر اگنرند. ای  مع من  هاي  ویش به کار م حام   ودمخ اري اح ماالً در ک س
نر درون  براي درگ صورتبه، اندفعالآموزان ذاتاً کنند که دانشگذاري م واقعنت سرمایه

و تمای  به یادگنري از تعام ت طينع   ویش  شوندشدن در محنط  ویش برانگنخ ه م 
 دارند.

گري ا منانج بآموزان گنري انگنزش  مع من  بر انگنزش تحصن   دانشتییند اثر جهت
ان و (؛ رای6016دس  و همکاران ) هاي حاص  از مطالعاتبا یاف هننز   شنا  روانننازهاي 
(؛ گاي و همکاران 6010) (؛ گرولننک و رایان0226) چنرکوف و رایان ؛(6011) گرولننک

یانگ و  ؛(0221وانگ ) (؛0221اس اندیج و دیگران )(؛ 0269(؛ آنوال و همکاران )0262)
هاگس و  (؛0260ساکنز و همکاران ) (؛0266) پاتریک و همکاران ؛(0262همکاران )
 همسوی  دارد.( 6904 ادم  اشکذري و پنریای  ) و (0260همکاران )

نگنزش ا که هنگامهاي مرور شد  ای  باشد که تری  پنام دریاف   از پژوهششاید مه 
 دهند تا زمان  کهتري را نشان م ها پنامدهاي آموزش  مثيتآموزان درون  باشد، آندانش

نند کمع مان فضای  را در ک س   ق م  که هنگامکه باشد و ای  شد کن رلها انگنزش آن
ها براي شایس گ ،  ودمخ اري و تع ق حمایت شنا    اساس  آنکه از ننازهاي روان

  شوند.درون  برانگنخ ه م  صورتبهآموزان بنش ر کند دانشم 
نمونه پژوهش محدود به که مواجه بود از جم ه ای ننز های  ای  پژوهش، با محدودیت

هاي  هتوانن  ادعا کنن  که یافبنابرای  نم  د  ر مقطع م وسطه شهر همدان بود؛آموزان دانش
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  صوصهبهاي دیگر انجام پژوهش هاي گوناگون است.به سایر جوامع با زمننه  نتعمقاب ما 
  هاي حاص  از  ودگزارششود. یاف هآموزان پسر پنشنهاد م در جوامع دیگر از جم ه، دانش

ها و ننازهاي هاي  ودگزارش  در کشف ارزش، روشهرچندطينع اً مقطع  است. 
پذیر هس ند، اما همرا  بودن مشاهدات رف اري، عم کرد و پنامدهاي توجنه شد ادراش

، رو یازانماید. فراه  م  هاآنعم کرد  تري از ای  سا  ارها و شنوۀام انطياق  تينن  ک
را از  موردنظرهاي طول  و همچنن  اتکا به اط عات چندگانه که م غنرهاي هشپژو
ن ایج حاص ه در ای   تواند مفند واقع شود.اندازي پویاتر مورد مطالعه قرار دهد م چش 

شنهاد س انگنزش تحصن   را تينن  نمایند؛ لذا پنپژوهش در مجموع توانس ند بخش  از واریان
ردي و فهای  با تمرکز بر سایر عوام    واریانس باقنماند ، پژوهشتينن منظوربهد شوم 

 اج ماع  مؤثر در ای  زمننه صورت گنرد.

 منابع
لگوي (. ا6911) .اي، جواد؛  ضري آذر، هنم ؛ بابای  سنگ ج ، هنم  و امان ، جواداژ 

بن  حمایت از  ودمخ اري ادراش شد  مع  ، ننازهاي روان شنا     سا  اري روابط
-41 ،4، 0شنا   . روانص نامه پژوهش در س مت ف. اساس ، انگنزش درون  و ت ش

51. 
هر آموزان دبنرس ان  ش(. هنجاریاب  مقناس انگنزش تحصن   در دانش6910) .باقري، ناصر
 دانشگا  تربنت مع  .نامه کارشناس  ارشد، پایانتهران. 

مادر و پدر، مسائ  تحصن   و انگنزش (. 6905) .حجازي، الهه و تنهاي رشوان و، فرهاد
 00 -61 ،1، 45 .رشد آموزش مشاور مدرسهامه فص ن.  ودمخ ار تحصن  

طراح  و آزمودن الگوی  از اثر  (.6904) .و پنریای ، صالحه م وش ، ادم  اشکذري
آموزان با درنظرگرف   نقش سا  ار هدف مدرسه بر سا  ارهاي انگنزش  دانش

 ،91، 66شناس  تربن  ، فص نامه روان. اي حمایت ادراش شد  از سوي مع  واسطه
09-40. 

)ترجمۀ یحن  سندمحمدي(. تهران: ویرایش.  نگنزش و هنجان(. ا6911مارشال. )ریو، جان، 
 (.0225 )تاریخ ان شار به زبان اص  
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