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چکیده
هدف پژوهش حاضررر تينن انگنزش تحصررن دانشآموزان بر ميناي جهتگنري انگنزشرر ادراش شررد
بود .به ای منظور نمونهاي شرررام 424
والدی و مع مان با منانج گري ننازهاي اسررراسررر روانشرررنا
دانشآموز دور م وسطه با روش نمونهگنري تصادف مرح هاي از دبنرس انهاي همدان ان خاب شد  ،سپس
مقناسهاي انگنزش تحصررن  ،جهتگنري انگنزش ر ادراش شررد والدی  ،جهتگنري انگنزش ر ادراش
روي آنان اجرا شد .داد ها با اس فاد از الگوي معادلۀ سا اري
شرد مع مان و ننازهاي اساس روانشنا
( )SEMتح ن ش رد .مدل نهای یک الگوي اص از روابط م غنرهاي پژوهش با یکدیگر را نشرران داد که
هاي
 2/44از تغننرات انگنزش درون  2/91 ،انگنزش بنرون و  2/00ب انگنزگ را تينن م کند .شرررا

برازش مدل ،برازش مدل را با داد ها نشرران م دهد (،GFI=6/22 ،RMSEA=2/26 ،P=2/16 ،χ0 =6/16
 .)NFI=2/00 ،CFI=6/22 ،AGFI=2/00اثر مس ر قن جهتگنري انگنزش ر والدی بر انگنزش تحصررن
بر انگنزش درون  ،بنرون و
تریینرد نشرررد؛ امرا اثر ینرمسررر قن آن برا منرانج گري ننازهاي روانشرررنا
ب انگنزگ مورد تییند قرار گرفت .اثر مسر قن و ینرمسر قن جهتگنري انگنزش مع مان ننز بر هر سه بعد
انگنزش معنادار بود .جهتگنري انگنزش مع مان بنش از جهتگنري انگنزش والدی تينن کنندۀ انگنزش
تحصرن دانشآموزان بود که نشران دهند اهمنت اسراس نقش جو ک س و جهتگنري انگنزش مع مان
در انگنزش تحصن دانشآموزان است.
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واژگان کلیدی :انگیزش تحصیلی ،انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی ،بیانگیزگی ،نیازهای اساسی
روانشناختی ،جهتگیری انگیزشی والدین ،جهتگیری انگیزشی معلمان

مقدمه
انگنزش تحصن  6بهعنوان یک م غنر محوري و اساس در آموزش و پرورش ،هموار مورد
توجه پژوهشگران و م خصصان روانشناس تربن بود است؛ زیرا منزان ت ش و فعالنت هر
دانشآموز در مسنر موفقنت به منزان و کنفنت انگنزش او بس گ دارد (دس و رایان،0
 .)0222انگنزش را م توان به عنوان ننروی که رف ار هدفمند را فعال کرد  ،جهت بخشند
و نگه م دارد ،تعریف کرد .برای اساس ،مطالعات انگنزش ت ش م کنند عوام

که رف ار

را برانگنخ ه و ننرو م بخشند ،مورد مطالعه قرار دهند .یک از نظریههاي انگنزش جدید،
نظریۀ ودتعنن گري )SDT( 9است .در ای نظریه ،سه نوع انگنزش درون  ،4انگنزش
بنرون  5و ب انگنزگ از یکدیگر تمنز داد م شود و در ام داد یک پنوس ار ،از انگنزش
کام ً ود واس ه تا انگنزش که اص ً ود واس ه ننست ،تنظن شد است.
با فرض ای که انگنزش درون براي دانشآموزان بهننهتری نوع انگنزش است ،تعنن
شرایط محنط که م تواند در رشد آن مؤثر باشد از اهمنت زیادي بر وردار است .بر اساس
نظریه ودتعنن گري ( )SDTاگر انگنز ها یا هدفهاي فرد مس قنماً با ننازهاي بننادي ارتياط
نداش ه باشند ،نم توان ان ظار داشت که به بالندگ و رشد افراد بننجامند و اساس رشد سال
پایه -ودمخ اري ،1شایس گ  1و تع ق -1است (دس و
در گرو تیمن ننازهاي روانشنا
رایان .)0222 ،شایس گ نناز به مؤثر بودن در تعام با محنط است .ودمخ اري نناز به
تجربهکردن ان خاب در آیاز کردن و تنظن کردن رف ار است و تع ق نناز به برقراري پنوندها
و دلبس گ هاي عاطف با دیگران است (بامس نر 0و لنري .)6005 ،62بر اساس ای تعریف،
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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انسان بهطور ذات در جهت سرزندگ  ،یکپارچگ و س مت حرکت م کند و ننازهاي
انسان مشخ

م کنند که براي رسندن به سرزندگ و س مت روانشنا

چه شرایط

الزم است .ادعاي بعدي ای است که هر یک از ای سه نناز سه اج نابناپذیري را در رشد
مط وب ایفا م کنند؛ بهطوريکه هنچکس نم تواند آنها را بدون تجربۀ پنامدهاي منف
شدید نادید بگنرد (دس و رایان.)0222 ،
ای نظریه ،ننازهاي اساس روانشنا

را بهصورت تکوین و جهان ت ق نمود و

تصریح م کند که ای ننازها باید تیمن شوند تا افراد بهصورت مؤثر و منسج عم نمود
و ننز س مت روانشنا

داش ه باشند (دس و رایان .)0222 ،رویکرد  SDTبنش ر از آنکه

بر تفاوتهاي فردي در قدرت ننازها بهمنظور پنشبنن پنامدها تیکند کند ،توجه تجرب به
منزان که ننازها تیمن شد یا م شود در مقاب ناکام آنها دارد ،و ای گونه فرض م کند
که ارضاي بنش ر ننازهاي اساس با پنامدهاي مثيت بنش ر رابطه واهد داشت .شرایط
اج ماع  -باف که از ارضاي نناز ودمخ اري حمایت م کنند موجب ارتقاي انگنزش
ودمخ ار م شود (براي مثال ،پاتال 6و همکاران ،)0221 ،اما ج وگنري از ودمخ اري
موجب کاهش آن م شود (براي مثال ،کاس نر 0و همکاران .)6014 ،بافتهاي حمایتکنند
از ارضاي نناز شایس گ انگنزش ودمخ ار را ننز سيب م شود (رایان و همکاران.)6019 ،
درحال که بافتهای که موجب ناکام آن م شوند موجب کاهش انگنزش م شوند (ریو

9

و دس  .)6001 ،بافتهاي که از نناز تع ق حمایت م کنند انگنزش ودمخ ار را افزایش
داد (الگاردیا 4و همکاران ،)0222 ،درحال که ،بافتهای که آن را تخریب م کنند
انگنزش را کاهش م دهند (ل گنت 5و همکاران.)0269 ،
لواسان  ،ضري آذر ،صالح نجف و مالک ( )6901در پژوهش

که بر روي

دانش آموزان مقطع م وسطه انجام دادند دریاف ند که برآورد شدن ننازهاي اساس
روانشنا  ،بر انگنزش درون  ،تنظن درون فکن شد و تنظن همانند شد اثر مس قن
مثيت و بر روي ب انگنزگ  ،اثر منف دارد .ن ایج پژوهش واحدي ،فرجنان و حاتم ()6901
1. Patall
2. Koestner
3. Reeve
4. La Guardia
5. Legate
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ننز نشان داد که بن کنفنت انگنزش و پنشرفت تحصن

دانشآموزان در درس ریاض رابطه

مثيت وجود دارد .سطوح باالتر انگنزش ودمخ ار در مقایسه با انگنزش کن رل شد ،
پنشرفت بنش ري را در درس ریاض نشان دادند.
انگنزش دانشآموزان براي ت ش و درگنر شدن در فعالنتهاي تحصن  ،از عوام
مخ ف تیثنر م پذیرد که با توجه به ای که والدی عوام اولنه و اص

اج ماع شدن در

زندگ کودش ویش هس ند ،بنابرای بر انگنزش او تیثنر مهم دارند (پامران ز ،6گرولننک
و پرایس .)0225 ،0والدین که از ودمخ اري کودکان ود حمایت م کنند ،دیدگا هاي
کودکان ویش را در نظر گرف ه و فرصتهای براي فعالنت آنان فراه م کنند .ای روش،
زمننه را براي ایجاد انگنزش تحصن

در دانشآموزان مساعد م سازد (گرولننک و رایان،

6010؛ آنوال 9و همکاران .)0269 ،همچنن  ،به نظر م رسد تعام ت حمایتکنند از
ودمخ اري به کودکان در درون کردن اط عات کمک نمود بهگونهاي که در هنگام
لزوم بهسادگ قاب دس رس باشد (گرولننک.)0261 ،
کودکان که در انواد های با سطوح باالتري از سا ار زندگ م کنند در مقایسه با
کودکان داراي انواد هاي با سا ار ضعنف به منزان کم ري با کاهش شایس گ
ادراششد  ،انگنزش درون و سطح نمرات درس مواجه م شوند (گرولننک و همکاران،
 .)0264همچنن  ،والدین که به نقش مسئولنت مش رش ویش با مدرسه اع قاد دارند با
اح مال بنش ري در فعالنتهاي تحصن کودکان در انه درگنر م شوند ،در حال که
آنهای که بر ای باورند که مسئولنت اص بر عهد مدرسه است کم ر درگنر م شوند
(واکر .)0260 ،4انگنزش مادران براي درگنري ننز ،ت ویحات عاطف و رف اري در پ دارد.
انگنزش همانندسازيشد تر براي درگنري با سطوح باالتري از درگنري شنا  /ذهن رابطه
دارد ،که سپس شایس گ ادراششد و نمرات واندن کودکان را پنشبنن م کند
(گرولننک.)0265 ،

1. Pomerantz
2. Price
3. Aunola
4. Walker
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ن ایج پژوهشها نشان م دهد که ع و بر والدی  ،مع مان ننز در ایجاد انگنزش
دانشآموزان مؤثرند .مطالعات اولنه توسط دس  ،شوارتز ،6شای م  0و رایان ( )6016حاک
از آن است که مع براي ودمخ اري دانشآموزان در مقاب کن رل رف ارهاي آنان ،جو یا
فضاهاي م فاوت را در ک س ایجاد م کند .ای امر بهنوبه ود بهزیس  9آنان را تحت تیثنر
قرار م دهد .تح ن ها نشان داد که دانشآموزان مع منن

که بنش ر حمایتکنندۀ

ودمخ اري بودند ،در مقایسه با دانشآموزان که مع من آنها راهيردهاي انگنزش کن رل
بنش ري را گزارش نمود بودند ،انگنزش ودمخ ار بنش ري داش ند ،در انجام تکالنف درس
ود را شایس هتر ادراش م کردند و عزتنفس باالتري را گزارش م کردند.
پژوهشهاي بعدي که بهمنظور تکرار و بسط ای یاف هها صورت گرف ه ،نشان م دهد
که حمایت از ودمخ اري در مقاب کن رل از جانب مع من و ننز والدی با انگنزش
ودمخ ار ،بهزیس و عم کرد تحصن دانشآموزان رابطه دارد (رایان و گرولننک،
 .)6011براي مثال ،در یک مطالعه ،روث 4و همکاران ( )0220دریاف ند ،هنگام که والدی
دانشآموزان م وسطه حمایتکنند

ودمخ اري بودند ،فرزندان آنها ان خابهاي بنش ري

را تجربه نمود و نوع درگنري تحصن

ع قه -محور 5را نشان م دادند؛ درحال که

هنگام که والدی کن رلکنند بودند ،فرزندانشان اجيار درون را تجربه کرد و یک
درگنري تحصن

نمر  -محور 1را نشان م دادند.

صه ای که ،دارا بودن مع من و

والدین که حام ودمخ اري باشند نهتنها با انگنزش ودمخ ار ب که با س م و پنامدهاي
یادگنري دانشآموزان رابطه دارد (براي مثال ،چنرکوف 1و رایان0226 ،؛ ساکنز ،پاپ و
هاي0260 ،1؛ هاگس 0و همکاران.)0260 ،
تاکنون ابعاد مخ ف در روابط حمای مع و دانشآموزان همچون حمایت عاطف ،
اط عات و ارزیابانه شناسای شد است؛ با ای وجود بهطورک

حمایت مع در ک س در
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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دو دس ه حمایت عاطف و حمایت وسن هاي طيقهبندي م شود (سمر 6و همکاران.)0221 ،
حمایت عاطف  ،با ادراش دانشآموزان از اع ماد ،صمنمنت ،اح رام ،روابط همدالنه و توجه
از سوي مع

همرا است (پاتریک 0و همکاران .)0266 ،حمایت عاطف در قالب ایجاد

صمنمنت و همدل  ،روابط دوس انه ،تشویق ،ارزشگذاري و توجه نشان دادن به
دانشآموزان ،ود را نشان م دهد ( ادم اشکذري و پنریای .)6904 ،
ممک است ای گونه تصور شود که منافع حمایت از ودمخ اري والدی و مع من ،
صرفاً بر دانشآموزان بهنجار یا آنهای که در فرهنگ یرب زندگ م کنند ،داللت داش ه
باشد .با وجود ای  ،پژوهشها نشان داد اند ،حمایت از ودمخ اري والدی و مع من ه
براي دانشآموزان داراي مشک ت یادگنري (دس و همکاران )6000 ،و ه دانشآموزان
فرهنگهاي جمعگرایانه مانند کودکان آسنای (ديآی 0229 ،9؛ یانگ ،4ریو و دس ،
0262؛ ادم اشکذري و پنریای  )6904 ،و روسنه (چنرکوف و رایان )0226 ،با مزایاي
فراوان رابطه دارد.
پژوهش اژ اي وهمکاران ( )6911ننز مؤید اثر مس قن حمایت از ودمخ اري توسط
مع  ،بر برآورد شدن ننازهاي روانشنا

و از ای طریق ،بهصورت ینرمس قن بر انگنزش

درون دانشآموزان ایران است .با ای وجود ،تمرکز پژوهش فوق ،صرفاً بر بررس نقش
حمایت مع از ودمخ اري بود و بعد والدی را بهعنوان اولن عام مه اج ماع شدن
کودکان موردتوجه قرار نداد است .همچنن  ،م غنر هدف در پژوهش فوق ،صرفاً انگنزش
درون بود و دو مؤلفه انگنزش بنرون و ب انگنزگ مدنظر قرار نگرف هاند .درحال که به
نظر م رسد سيکهاي انگنزش والدی و مع مان ،نهتنها بر انگنزش درون ب که بر انگنزش
بنرون و ب انگنزگ دانشآموزان ننز تیثنر م گذارد.
بر اساس ميان نظري  SDTنقش مع مان و والدی در حمایت از ودمخ اري
دانشآموزان  -از جم ه ،باز ورد مثيت و حق ان خاب -به دلن ارضاي ننازهاي روانشنا
اساس فرد موجب افزایش انگنزش ودمخ ار م شوند (دس و رایان)0222 ،؛ لذا،با تیس
از نظریۀ ودتعنن گري و پژوهشهاي صورت گرف ه در ای زمننه ،به نظر م رسد کنفنت
1. Semmer
2. Patrick
3. D’Ailly
4. Jang
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و کمنت انگنزش تحصن
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م یثر از سيکهاي انگنزش والدی و مع من براي ایجاد انگنز

در دانشآموزان بهصورت مس قن و ینرمس قن و به وساطت تیثنري است که بر ننازهاي
روانشنا

اساس م گذارند .بر ای اساس ،و با توجه به فقدان پژوهش نظاممند در ای

زمننه در جامعۀ ایران  ،پژوهش حاضر ای فرایند را در چارچوب یک مدل ع ّ مورد بررس
و مطالعه قرار داد و مسئ ه اص

و هدف پژوهش ،ای است که آیا جهتگنري انگنزش

والدی و مع من م تواند پنشبنن کنندۀ انگنزش تحصن
اگر ننازهاي روانشنا

در دانشآموزان ایران باشد؟

اساس بهعنوان مرکز ثق روابط م غنرهاي موجود در نظر گرف ه

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

روش
روش پژوهش توصنف و از نوع هميس گ  6و جامعه آماري پژوهش شام دانشآموزان
د ر مقطع م وسطه شهر همدان در سال تحصن  6905-01بودند .براي ان خاب گرو نمونه،
با توجه به نظر لوه ن  )0224( 0در ازاي هر م غنر  65نفر نمونه در نظر گرف ه شد که با اس فاد
از روش نمونهگنري تصادف چندمرح هاي ان خاب شدند؛ بهگونهاي که اب دا از بن مدارس
د رانه ،نواح یک و دو ،سپس از هر ناحنه پنج مدرسه ،و از هر مدرسه سه ک س و از هر
ک س بن د تا بنست دانشآموز و در مجموع  495نفر بهتصادف ان خاب شد و ابزارهاي
پژوهش بر روي آنها اجرا شد که پس از حذف پرسشنامههاي نامع ير ،در نهایت پرسشنامه
 424نفر تجزیهوتح ن شد .منانگن سن و انحراف معنار گرو نمونه به ترتنب  61/29و
 2/16بود .ابزارهاي مورد اس فاد در ای پژوهش عيارت بودند از:
الف) مقناس انگنزش تحصن  (AMS-HS 28) 9والرند و همکاران ( )6010که سه
رد مقناس انگنزش بنرون  ،انگنزش درون و ب انگنزگ را م سنجد .آلفاي کرونياخ،
براي رد مقناسهاي  AMSدر پژوهشهاي قي توسط گاي و همکاران ( 2/10 )0262تا
 2/06گزارش شد است .روای مقناس ننز به روش تح ن عام مورد تییند قرار گرف ه
است .ای مقناس توسط باقري و همکاران ( )6910بر روي دانشآموزان دبنرس ان تهران
هنجاریاب شد و ضریب پایای مؤلفههاي آن بن  2/55تا  2/11گزارش شد است .در ای
1. correlation
2. Loehlin
3. academic motivation scale
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پژوهش ننز بهمنظور بررس پایای مقناس از روش همسان درون  6اس فاد شد .پس از
اجراي مقدمات سؤالهاي  6و  60که هميس گ درون ضعنف با سایر سؤاالت داش ند حذف
شدند .ضریب آلفاي کرونياخ براي انگنزش درون  ،بنرون و ب انگنزگ به ترتنب ،2/02
 2/15و  2/16به دست آمد .روای مقناس ننز با اجراي تح ن عام
قرار گرفت که شا

تییندي مورد بررس

هاي برازش وضعنت قاب قيول را نشان دادند (ن ایج تح ن عام

تییندي براي ک نه م غنرها در جدول  9ارائه شد است).
ب) مقناس ارضاي ننازهاي روانشنا

 0الگاردیا ،دس و رایان ( )0222که منزان

احساس حمایت از ننازهاي ودمخ اري ،شایس گ و تع ق آزمودن ها را م سنجد .ضریب
پایای مقناس  2/00گزارش شد و همچنن روای باال را در پژوهشها نشان داد است
(الگاردیا و همکاران .)0222 ،اژ اي و همکاران ننز آلفاي کرونياخ براي ک مقناس و رد
مقناسهاي ودمخ اري ،شایس گ و تع ق به ترتنب  2/14 ،2/11 ،2/19و  2/11گزارش
کردند و با اس فاد از تح ن عام تییندي روای آن را مورد تییند قرار دادند .در ای پژوهش
ننز ضرایب آلفاي کرونياخ براي ودمخ اري ،شایس گ و تع ق به ترتنب  2/11 ،2/11و
 2/10به دست آمد .روای مقناس ننز با اجراي تح ن عام
که شا

تییندي مورد بررس قرار گرفت

هاي برازش ،قاب قيول بود و روای مقناس را تییند نمودند.

ج) مقناس ادراش والدی

9

( )POPSگرولننک ،دس

و ریان ( )6001که سه

رد مقناس حمایت از ودمخ اري ،گرم و درگنري والدی را مورد سنجش قرار م دهد.
هاي روان سنج مقناس در مطالعات فراوان مورد تییند قرار گرف ه است .از جم ه
شا
آلفاي کرونياخ  2/16در مطالعۀ رات و همکاران ( .)0224همچنن  ،روای و پایای ای
مقناس در پژوهش رشوان و و حجازي ( )6905با اس فاد از تح ن عام اک شاف و تییندي
با حذف دو سؤال و آلفاي  2/10تا  2/09براي رد مقناسها و  2/19براي ک مقناس مورد
تییند قرار گرف ه است .در ای پژوهش ننز آلفاي کرونياخ براي ک مقناس و مؤلفههاي
حمایت از ودمخ اري ،گرم و درگنري والدی به ترتنب  2/11 ،2/11 ،2/01و  2/10به
دست آمد .پس از اجراي مقدمات دو سؤال نسي اً ضعنف  0و  09که هميس گ درون
ضعنف با سایر سؤاالت داش ند ،شناسای و حذف شدند .روای مقناس ننز با اجراي تح ن
1. internal consistency
2. psychological needs satisfaction
)3. Perceptions of Parents Scales (POPS
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هاي برازش ،وضعنت قاب قيول را نشان

دادند.
د) مقناس جو یادگنري ادراششد  )LCQ( 6ب ش و دس ( )0222که در مطالعات
مخ ف براي سنجش جو ک س و منزان حمایت ادراششد ي مع از ودمخ اري مورد
اس فاد قرار گرف ه است .نمرۀ بنش ر در ای مقناس حاک از سطوح باالتر حمایت ادراششدۀ
مع

از ودمخ اري و نمرات پاین ادراش رف ارهاي کن رلگرانۀ مع

را نشان م دهد.

روای و پایای مقناس ،از جم ه آلفاي کرونياخ  2/11در پژوهشهاي مخ ف تییند شد
است (ب ش و دس 0222 ،؛ اس اندیج ،ویودا و توماننس .)0221 ،طاطاري ،کارشک و
سادات هاشم ( )6904ننز با اس فاد از تح ن عام

تییندي و آلفاي کرونياخ  2/10روای

و پایای ای مقناس را مورد تییند قرار داد اند .در ای پژوهش ننز ضریب آلفاي کرونياخ
 2/06به دست آمد .روای مقناس ننز با اجراي تح ن عام
هاي برازش ،روای مقناس را تییند کردند.
که شا

تییندي مورد بررس قرار گرفت

یافتهها
هاي آمار توصنف و همچنن روشهاي آماري
براي تجزیهوتح ن ن ایج پژوهش از شا
هميس گ پنرسون و مدلیاب معادلهي سا اري )SEM( 0اس فاد شد .نرمافزار اص مورد
اس فاد ( 9AMOS ،تح ن سا ارهاي گش اوري) بود .از ای نرمافزار بهمنظور تدوی
مدلهاي انداز گنري و سا اري ،دس ناب به ضرایب مسنر و بارهاي عام  ،برازش مدلهاي
هاي
هاي برازش مدل اس فاد شد .در جدول  6شا
انداز گنري و تح ن مسنر و شا
توصنف نمر هاي آزمودن ها روي م غنرهاي پژوهش نشان داد شد اند.
جدول  .1شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش برای کل آزمودنیها ()N=404
م غنرها

منانگن
نمر

انحراف معنار

کم ری
نمر

بنش ری نمر

کج

کشندگ

انگنزش درون

14/11

64/00

60/22

14/22

-6/20

2/16

انگنزش بنرون

11/99

62/49

04/22

11/22

-6/59

0/41

ب انگنزگ

5/00

4/64

9/22

06/22

6/51

6/01

)1. The Learning Climate Questionnaire (LCQ
)2. structural equation modeling (SEM
)3. Analysis of Moment Structures (AMOS
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منانگن

م غنرها

نمر

ننازهاي روانشنا
جهتگنري انگنزش
والدی

کم ری

انحراف معنار

بنش ری نمر

نمر

کشندگ

کج

621/01

61/51

45/22

641/22

-2/99

-2/60

021/10

49/60

19/22

014/22

-2/14

2/69

11/21

61/24

61/22

625/22

-2/90

2/21

جهتگنري انگنزش
مع من

مندرجات جدول  0نشان م دهد روابط بن م غنرها به منزان زیادي منطيق با مسنرهاي
مورد ان ظار بود اند و همه روابط در سطح  2/26معن دار هس ند.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ()N=404
م غنرها

6

 .6انگنزش درون
 .0انگنزش بنرون
 .9ب انگنزگ

0

4

9

5

6
**

2/11

**

6
**

-2/46

-2/99

**2/99

**2/96

**-2/96

 .5جهتگنري انگنزش والدی

**2/06

**2/61

**-2/02

**2/51

 .1جهتگنري انگنزش مع من

**

**

**

**

 .4ننازهاي روانشنا

1

2/52

2/91

6

-2/90

6
2/41

6
**

2/92

6

براي ارزیاب مدل پنشنهادي ،از رویکرد دو مرح هاي اندرسون 6و گربننگ)6011( 0
اس فاد شد .پنش از ارزیاب مدل سا اري ،بهمنظور نشان دادن رابطۀ بن م غنرهاي نشانگر
با سازۀ مکنون مربوط ،بر روي م غنرهاي مکنون مدل ،تح ن عام تییندي ( )CFAاجرا
شد .مدلهاي انداز گنري تدوی شد مورد حمایت قرار گرف ند .همچنان که در جدول 9
هاي برازش وضعنت قاب قيول را نشان دادند.
نشان داد شد شا

1. Anderson
2. Gerbing
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جدول  .3مشخصههای برازندگی مدلهای اندازهگیری
هاي

شا

برازش

P

χ0/df

انگنزش درون

56/95

40

2/65

6/00

2/20

انگنزش بنرون

96/10

06

2/21

6/56

2/24

2/00

ب انگنزگ

0/10

0

2/01

6/96

2/29

6/22

2/01

019/51

649

2/226

6/06

2/25

2/04

2/02

2/04

140/61

596

2/226

6/12

2/24

2/06

2/15

2/01

2/00

606/41

19

2/226

0/96

2/21

2/04

2/06

2/01

2/09

χ0

م غنر

ننازهاي روان-
شنا
جهتگنري
انگنزش والدی
جهتگنري
انگنزش مع من

Df

RMSEA

GFI

NFI

AGFI

CFI

2/01

2/01

6/22

2/01

2/01

2/00

2/01

6/22

2/00
2/11

پس از ارزیاب مدلهاي انداز گنري م غنرهاي مکنون ،جهت ارزیاب مدل پنشنهادي از
روش مدلیاب معادله سا اري ( )SEMبر اساس نرمافزار  Amos 19با برآورد حداکثر
درست نمای ( )MLاس فاد شد .پنش از بررس ضرایب سا اري ،برازندگ مدل مفروض
پنشنهادي مورد بررس قرار گرفت .به هنگام آزمون مدل ،درجه آزادي صفر مشاهد شد
(به دلن اشياع شدن مدل) .بهعيارتدیگر در ای مدل تعداد پارام رهاي آزاد با تعداد عناصر
مجزا در ماتریس واریانس-کواریانس مشاهد شد برابر بود .بر ای اساس ،گام بعدي حذف
مسنرهاي ینر معنادار بود .حاص ای تغننرات مدل تدوی شد زیر است (نمودار  )6که
هاي برازندگ در جدول  4نشان داد شد است.
برازش آن با داد ها بر اساس شا
χ0

جدول  .4شاخصهای برازندگی برای مدل ارائهشده
Df

P

χ0/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

IFI

TLI

مدل
انگنزش

6/16

9

2/16

2/12

2/26

6/22

2/00

6/22

2/00

6/22

6/22

تحصن

با توجه به مندرجات جدول  4مقدار مجذور کاي بهدستآمد در مدل به لحاظ آماري
معنادار ننست ( )P=2/16و نسيت مجذور کاي به درجه آزادي ( )6/16ننز برازش مط وب را
نشان م دهد .ضم اینکه سایر شا

هاي مدل در سطح مناسي هس ند و نشان از برازندگ

مناسب آن با داد ها دارند (،CFI=6/22 ،AGFI=2/00 ،GFI=6/22 ،RMSEA=2/26
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 .)TLI=6/22 ،IFI=6/22 ،NFI=2/00در ادامه نمودار مسنر مدل همرا با پارام رهاي
برآورد شد ارائه شد است.

نمودار  .1تحلیل مسیر و پارامترهای استانداردشده مدل ارائهشده

نمودار  6تح ن مسنر مدل تدوی شد را نشان م دهد .ک نه ضرایب مسنر در سطح 2/25
و  2/26معن دار هس ند .همچنان که در جدول  5مشاهد م کنن جهتگنري انگنزش
مع من بهصورت مس قن و ینرمس قن بر سطوح مخ ف انگنزش تحصن دانشآموزان تیثنر
دارد .اما ،تیثنر جهتگنري انگنزش والدی صرفاً بهصورت ینرمس قن و با منانج گري
صورت م گنرد .آثار ک هر دو جهتگنري انگنزش (والدی و
ننازهاي روانشنا
مع من ) بر انگنزش درون و بنرون مثيت ،و بر ب انگنزگ منف و معنادار است .اثر ک
جهتگنري انگنزش مع من به ترتنب بر انگنزش درون  ،بنرون و ب انگنزگ ،2/91 ،2/41
 -2/00بهمراتب بنش از اثر ک جهتگنري انگنزش والدی بر ای م غنرهاست ،2/21 ،2/21
 .-2/21در مجموع مدل ارائه شد توانست به ترتنب  2/91 ،2/44و  2/00از واریانس انگنزش
درون  ،انگنزش بنرون و ب انگنزگ را تينن نماید .بنابرای  ،فرضنه پژوهش مين بر ای که
م توان براي انگنزش تحصن دانشآموزان بر ميناي جهتگنري انگنزش ادراششد ي
اساس مدل ع ّ ارائه نمود
والدی و مع مان با منانج گري تیمن ننازهاي روانشنا
مورد تییند قرار گرفت.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر مي ن بر نظریه ودتعنن گري ( )SDTو پش وانه پژوهش ارائهشد به بررس
نقش ه زمان جهتگنري انگنزش ادراششد والدی و مع مان بر انگنزش تحصن
اساس پردا ه و
دانشآموزان د ر مقطع م وسطه به وساطت تیمن ننازهاي روانشنا
ای روابط را موردمطالعه و پژوهش ع م قرار داد .در ای راس ا ،یاف هها ،الگوي اص از
روابط بن م غنرها را ارائه نمودند که از مفروضههاي اساس پژوهش حمایت م کنند که در
ای بخش سع شد است ای یاف هها موردبحث قرار گرف ه و تينن گردند.
فرض اص پژوهش مين بر ای که جهتگنري انگنزش والدی و مع من با
بر انگنزش تحصن تیثنر دارند ،مورد تییند قرار گرفت.
منانج گري ننازهاي روانشنا
ای یاف ه اوالً تییندي بر ای مفروضه است که روشهاي تعام انواد و مع مان با
آنها نقش اساس ایفاء م کند و
دانشآموزان در چگونگ تیمن ننازهاي روانشنا
ثانناً ای که ،جهت گنري انگنزش والدی و مع مان در کنفنت و کمنت انگنزش تحصن
دانشآموزان تیثنر بسزای دارد.
نظریه  SDTتوضنح م دهد که درگنري کن رلکنند م تواند موجب تح ن و کاهش
تجربه ودمخ اري در کودکان شود .در ای شرایط ،انگنزش کودکان براي انجام تکالنف
در مدرسه و انه به دلن پنامدها (پاداشها و تنينهها) یا درونفکن ها (درگنر شدن در انجام
رف ارها براي اج ناب از عواطف منف مرتيط به ویش مانند احساس گنا ) گرایش به بنرون
شدن م یابد .رف ارهاي کن رلکنند م تواند مانع کودکان در درون سا ارزش یادگنري
براي ودشان و درگنرشدن در رف ارهاي تحصن به دلن درش اهمنت آنها براي اهداف
ارزشمند ویش (انگنزش همانندسازي شد ) شود .ع و بر ای  ،در حن تعام ت،
رف ارهاي کن رلکنند والدی م تواند مانع کودکان از درون سا اط عات شود که باید
ان قال یابد .هنگام که کودکان براي یادگنري مورد امر و نه و فشار قرار م گنرند ،با
اح مال کم ري اط عات را بهصورت عمنق پردازش نمود و به اطر م سپارند (گرولننک
و رایان .)6011 ،در مقاب  ،به نظر م رسد تعام ت حمایتکنند از ودمخ اري به کودکان
در درون کردن اط عات کمک نمود بهگونهاي که در هنگام لزوم بهسادگ قاب دس رس
باشد (گرولننک.)0261 ،
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اولن عام اج ماع در تیمن ننازهاي کودکان و نوجوانان انواد است که شنو هاي
فرزندپروري و سيک انگنزش آنان بس ه به ای که تا چه حد حمایتکنند از ودمخ اري
یا کن رلکنند باشد موجب تعنن کمنت و کنفنت ارضاي ننازها و م عاقب آن انگنزش
تحصن

فرد واهد بود .دومن عام جو ک س و جهتگنري انگنزش مع است که

تسهن کنند تیمن ننازها و رشد انگنزش تحصن

در دانشآموزان است .ای جهتگنري

در طنف از حمایت از ودمخ اري تا کن رلکنندگ قرار م گنرد .جمعبندي پژوهشهاي
مورداشار ننز حاک از مناسيت چارچوب جهتگنري انگنزش والدی و مع مان براي تیمن
ننازها و انگنزش تحصن

نوجوانان بود و مس ندات گس رد اي در حمایت از نقش جو

ک س و انواد در ارضاي ننازهاي روانشنا

و ارتقاء انگنزش تحصن

فراه نمود

است .نوجوانان که سطوح باالتري از حمایت از ودمخ اري از جانب والدی و مع مان را
گزارش نمود اند بهاح مالزیاد تحول سال تر و سطوح باالتري از انگنزش تحصن
داد اند.

را نشان

انگار مه دیگر  SDTای است که افراد در تعام با محنط ود فعال هس ند .آنها
باورها و انگنز هاي ود را در پاسخ به تجارب محنط شان م سازند که سپس رف ارهاي
آنها را شک م دهد؛ بنابرای  ،بافتهاي تحصن  ،شام آنهای که توسط والدی و
مع من ایجاد م شود ،بر باورهاي کودکان دربارۀ توانای ها و انگنز هایشان تیثنر م گذارد؛
از جم ه ای که چرا فعالنتهاي تحصن را انجام م دهند؛ بهویژ  ،هنگام که بافتها از
ودمخ اري حمایت م کنند ،کودکان با اح مال بسنار بنش ري در رف ارهاي تحصن درگنر
م شوند؛ زیرا آنها بنش از آنکه براي انجام ای رف ارها احساس فشار کنند ،ارزش آنها
را درش م کنند .هنگام که بافتها سا ار فراه م کنند ،کودکان با اح مال بسنار بنش ري
احساس شایس ه بودن ،درش چگونه موفق بودن و اج ناب از شکست و دارا بودن احساس
کن رل م کنند (گرولننک.)0261 ،
یک دیگر از انگار هاي اساس  SDTتفکنک و تمایز بن انگنزش درون و ودمخ ار
و کن رلشد با توجه به دلن فرد براي انجام عم است و ای که ارضاي ننازهاي ذات
ودمخ اري ،شایس گ و تع ق موجب هدایت فرد به سمت انگنزش درون و ودمخ ار
م شود بنابرای  ،ان ظار م رود حمایت از ودمخ اري براي رشد کودش مفند باشد .حج
بزرگ تحقنقات مي ن بر  SDTنشان م دهد که والدین که حمایتکنند از ودمخ اري
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هس ند پنامدهاي مط وب و سازگارانهاي براي کودش فراه م کنند .براي مثال ،گرولننک
و رایان ( )6010نشان دادند که ادراش کودکان نسيت به حمایت از ودمخ اري والدینشان
بهصورت مثيت با انگنزش ودمخ ار ،پنشرفت تحصن  ،نمرات باالتر ،شایس گ
رف ارهاي سازگارانه تحصن

و

آنها رابطه دارد .چنرکوف و رایان ( )0226ننز نشان دادند که

دانشآموزان که والدی حمایتکنند از ودمخ اري دارند گرایش بنش ري به انگنزش
ودمخ ار داش ه و سازگارترند .سوننز و وانس ننکسایت ( )0225شواهدي یاف ند که نشان
م دهد انگنزش ودمخ ار در سه حوز مخ ف زندگ (تحصن  ،شایس گ اج ماع و
رف ارهاي شغ یاب ) با فرزندپروري حمایتکنند از ودمخ اري براي نوجوانان رابطه دارد.
سایر جنيههاي رشد و تحول فردي ننز با فرزندپروري حمایتکنند از ودمخ اري رابطه
دارند .براي مثال ،اسمن ز و همکاران ( )0262دریاف ند که فرزندپروري حمایتکنند از
ودمخ اري بهصورت مثيت با انگنز هاي ودمخ ار رابطه دارد که بهصورت مثيت با تعهد
ننز در ارتياط است .کاتز ،6کاپ ن 0و بوزوکاشوی  )0266( 9ننز
و بهزیس روانشنا
دریاف ند که هر چه والدی حمایت بنش ري از تیمن ننازهاي روانشنا

فرزندانشان انجام

دهند ،دانشآموزان انگنزش ودمخ ار بنش ري را براي انجام تکالنف ویش نشان م دهند.
همچنن  ،ن ایج پژوهش دامونت 4و همکاران ( )0264ننز نشان م دهد که کودکان داراي
پنشرفت کم ر ،والدی کن رلکنند تري در زمننه کمک به آنها در انجام تکالنف تحصن
دارند .یاف ههاي ای پژوهش نشان م دهد که مدا ت کن رلگرانه کمک به کودکان براي
حرکت به سمت ودتنظنم بنش ر و عم کرد تحصن به ر نم کند.
مرور گس رد جوسمنت ،لندري و کاس نر ( )0221ننز بر مطالعات حمایت از
ودمخ اري والدی بهوضوح نشان م دهد که کودکان از یک سال تا نوجوانان در س
دانشگا در فضاي حمایت از ودمخ اري ،از رشد مثيت و سال بر وردار شد اند .حمایت
از ودمخ اري والدی بهصورت مثيت با پنامدهاي بعدي براي کودش مانند شایس گ ،
ودتنظنم  ،ادراش کن رل (از جم ه ،درش کودکان از ای که چه کس یا چه چنزي
پنامدها را در زندگ آنها کن رل م کند) در مدرسه و عم کرد تحصن

در کودکان مقطع
1. Katz
2. Kaplan
3. Buzukashvily
4. Dumont
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اب دای (گرولننک و رایان6010 ،؛ گرولننک و همکاران)6006 ،؛ پنشرفت در واندن و
سازگاري اج ماع

و تحصن

کودکان ردسال (جوسمنت و همکاران)0225 ،؛ و

ودتنظنم  ،سازگاري و موفقنت تحصن

نوجوانان (گاي ،رات و چانال0221 ،؛ والرند،

فورتنر و گاي )6001 ،رابطه دارد.
تییند تیثنر ینرمس قن جهتگنري انگنزش
روانشنا

بر انگنزش تحصن

والدی با منانج گري تیمن ننازهاي

دانشآموزان با ن ایج پژوهشهاي جوسمن و همکاران

()0225؛ روث و همکاران ()0220؛ جوسمنت و همکاران ()0221؛ وانگ ()0221؛ سوننز و
همکاران ( ،)0225سوننز و همکاران ( ،)0220گرولننک ( ،)0265گرولننک و همکاران
( ،)0264واکر ( ،)0260کاتز و همکاران ( ،)0266دامونت و همکاران ( ،)0264اژ اي و
همکاران ( )6911و لواسان و همکاران ( )6901همسو است.
مع مان ننز در ک س معموالً دو نوع سيک انگنزش را به کار م برند .سيک انگنزش
کن رلگرانه و سيک انگنزش حمایت از ودمخ اري .سيک کن رلگرانه اثرات منف بر
سيکهاي انگنزش ان خاب افراد دارد؛ زیرا از برآورد شدن ننازهاي اساس روانشنا
ج وگنري م کند؛ درحال که سيک حمایت از ودمخ اري منجر به برآورد شدن ای نناز
دارد و اثرات مثيت بر انگنزش درون افراد دارد .فراه نمودن حمایت از ودمخ اري به
ای معنا ننست که مع منفع بود و به دانشآموزان اجاز دهد هر چه که م

واهند انجام

دهند .همچنان که یانگ و همکاران ( )0262در تحقنق ویش اشار نمود اند ،در حالت
بهننه ،مع مان سا ار را ننز فراه م کنند که شام دس ورالعم هاي اهداف و
محدودیتهاي شفاف است؛ اما ای مس زم نگرش یا رویکردي کن رلکنند ننست .سا ار
م تواند در مسنرهاي حمایتکنند از ودمخ اري فراه شود و هنگام که به ای صورت
باشد ،به اح مال زیاد موجب تسهن درون کردن سا ارها و اهداف که در پس آن قرار
دارد واهد شد.
همچنن  ،موقعنتهای که در آنها قرار م گنری  ،م توانند نناز ما را به شایس گ فعال
و ارضا کنند ،یا اینکه م توانند ای نناز را نادید گرف ه و ناکام سازند .شرایط محنط
عمد اي که نناز ما را به شایس گ فعال م کنند ،چالش بهننه و سا ار بهننه هس ند ،شرایط
محنط که نناز ما را به شایس گ ارضا م کند ،باز ورد مثيت است .حمایت ادراششد
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مع در دانش آموزان به احساسات آنها از دوست داش ه شدن ،مورد اح رام قرار گرف و
ارزشمند بودن اشار دارد (ریو6911 ،؛ ترجمۀ سندمحمدي).
عوام

که توسط مع من حام

ودمخ اري به کار گرف ه م شود -براي مثال باز ورد

مثيت و ان خاب -اح ماالً به ای دلن اهمنت دارند که موجب تیمن ارضاي ننازهاي
روانشنا

اساس فرد م شوند .به نظر بدیه م رسد که همه انسانها نناز به احساس

شایس گ و ودمخ اري براي سال بودن ،کارآمد بودن و برانگنخ ه شدن درون دارند
(دس و رایان)0222 ،؛ بنابرای  ،هنگام که مع من و والدی به شنو اي رف ار م کنند که به
دانشآموزان امکان ارضاي ای ننازها را م دهند ،پنامدهاي آموزش مثيتتري در پ
واهد داشت .در مجموعه ،پژوهشها نشان م دهند که ک سهاي حمایتکنند از
ودمخ اري موجب تسهن انگنزش درون بنش ر در منان دانشآموزان شد و ای که مع من
حام ودمخ اري اح ماالً در ک سهاي ویش به کار م گنرند .ای مع من بر ای
واقعنت سرمایهگذاري م کنند که دانشآموزان ذاتاً فعالاند ،بهصورت درون براي درگنر
شدن در محنط ویش برانگنخ ه م شوند و تمای به یادگنري از تعام ت طينع

ویش

دارند.
تییند اثر جهتگنري انگنزش مع من بر انگنزش تحصن
ننازهاي روانشنا

دانشآموزان با منانج گري

ننز با یاف ههاي حاص از مطالعات دس و همکاران ()6016؛ رایان و

گرولننک ()6011؛ چنرکوف و رایان ()0226؛ گرولننک و رایان ()6010؛ گاي و همکاران
()0262؛ آنوال و همکاران ()0269؛ اس اندیج و دیگران ()0221؛ وانگ ()0221؛ یانگ و
همکاران ()0262؛ پاتریک و همکاران ()0266؛ ساکنز و همکاران ()0260؛ هاگس و
همکاران ( )0260و ادم اشکذري و پنریای ( )6904همسوی دارد.
شاید مه تری پنام دریاف از پژوهشهاي مرور شد ای باشد که هنگام که انگنزش
دانشآموزان درون باشد ،آنها پنامدهاي آموزش مثيتتري را نشان م دهند تا زمان که
انگنزش آنها کن رلشد باشد و ای که هنگام که مع مان فضای را در ک س ق م کنند
اساس آنها براي شایس گ  ،ودمخ اري و تع ق حمایت
که از ننازهاي روانشنا
م کند دانشآموزان بنش ر بهصورت درون برانگنخ ه م شوند.
ای پژوهش ،با محدودیتهای ننز مواجه بود از جم ه ای که نمونه پژوهش محدود به
دانشآموزان د ر مقطع م وسطه شهر همدان بود؛ بنابرای نم توانن ادعا کنن که یاف ههاي
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ما قاب تعمن به سایر جوامع با زمننههاي گوناگون است .انجام پژوهشهاي دیگر به صوص
در جوامع دیگر از جم ه ،دانشآموزان پسر پنشنهاد م شود .یاف ههاي حاص از ودگزارش
طينع اً مقطع

است .هرچند ،روشهاي ودگزارش

در کشف ارزشها و ننازهاي

ادراششد توجنه پذیر هس ند ،اما همرا بودن مشاهدات رف اري ،عم کرد و پنامدهاي
انطياق تينن کام تري از ای سا ارها و شنوۀ عم کرد آنها فراه م نماید .ازای رو،
پژوهشهاي طول

و همچنن اتکا به اط عات چندگانه که م غنرهاي موردنظر را از

چش اندازي پویاتر مورد مطالعه قرار دهد م تواند مفند واقع شود .ن ایج حاص ه در ای
پژوهش در مجموع توانس ند بخش از واریانس انگنزش تحصن

را تينن نمایند؛ لذا پنشنهاد

م شود بهمنظور تينن واریانس باقنماند  ،پژوهشهای با تمرکز بر سایر عوام فردي و
اج ماع مؤثر در ای زمننه صورت گنرد.
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