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فرد نه تنها از نظر جسمی و زیستی بلکه از نظر شخصیتی نیز تحت. گذاردتماعی است که بر رشد افراد تاثیر میترین محیط اجخانواده مهم:چکیده
هاي فرزندپروري و عملکرد هدف از پژوهش حاضر آزمایش مدل رابطه علّی بین سبک. گیردتاثیر تجارب اولیه خود در محیط خانواده قرار می

119( دانشجوي مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز 236. بودیلی و انگیزه پیشرفت در دانشجویانتحصیلی با واسطه خودکارآمدي تحص
و آزمون انگیزه پیشرفت ) ASES(، مقیاس خودکارآمدي تحصیلی)BPSQ(هاي فرزندپروري بامریند به پرسشنامه سبک) پسر117دختر،  

)AMT(فرزندپروري مستبد اثر مستقیم بک فرزندپروري مقتدر اثر مستقیم مثبت و معنادار و سبکنتایج پژوهش نشان داد که س. پاسخ دادند
عنادار بر خودکارآمدي تحصیلی گیر اثر مستقیم منفی مسبک فرزندپروري آسان.منفی و معنادار بر خودکارآمدي تحصیلی و انگیزه پیشرفت دارند

بین انگیزه اما چنین خودکارآمدي تحصیلی اثر مستقیم مثبت و معنادار بر عملکرد تحصیلی دارد هم. شت اما اثر معنادار بر انگیزه پیشرفت نداشتدا
برازش بهتر از همچنین، نتایج نشان داد که مدل پیشنهادي از برازش کافی برخوردار نیست، . پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد

هاي فرزندپروري به عالوه، اثرات غیرمستقیم کلی سبک. گیر به انگیزه پیشرفت حاصل شدي آساندار سبک فرزندپروراطریق حذف مسیر غیرمعن
.  گیر با عملکرد تحصیلی با واسطه انگیزه پیشرفت و خودکارآمدي تحصیلی معنادار بودندمقتدر، مستبد و آسان

یزه پیشرفتسبک فرزندپروري، عملکرد تحصیلی، خودکارآمدي تحصیلی، انگ:هاي کلیديواژه

Abstract: Family is the most important social environment that affects the people’s growth. People are affected by their
homes’ environment, not only physically and biologically, but also by their personality and early experiences. The aim of
this study was to test a model consisting of causal relationship between parenting styles and academic performance, by
mediating role of academic self-efficacy and achievement motivation. 236 Shahid Chamran University students (117
males and 119 female) completed Baumrind Parenting Styles Questionnaire (BPSQ), Achievement Motivation Test
(AMT) and Academic Self-Efficacy Scale (ASES). The findings indicated that the authoritative parenting style had a
positive direct effect and the authoritarian parenting style had a negative direct effect on achievement motivation and
academic self-efficacy. The permissive parenting style had a negative direct effect on academic self-efficacy but had no
effect on achievement motivation. Also, academic self-efficacy had a positive direct effect on academic performance, but
there was no meaningful relationship between achievement motivation and academic performance. The results showed
that the proposed model does not fit the data well. Therefore, a better fit was obtained by omitting the non-significant
path from permissive parenting style to achievement motivation. In addition, the indirect total effects of authoritarian,
authoritative and permissive parenting styles with academic performance, mediated by the role of academic self-efficacy
and achievement motivation was significant.
Keywords: parenting styles, academic performance, academic self-efficacy, achievement motivation
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مهمقد
ثر در پیشرفت کشوري یکی از عوامل موعالی در هر آموزش 

هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي آن کشور در زمینه
و ، هاي علمیبا توجه به گسترش روزافزون پیشرفت. است

هاي دولتی و خصوصی به جذب افراد ها و ارگانگرایش سازمان
ها و مراکز آموزشی افراد هر جامعه به سمت دانشگاه،متخصص
ترین مسایلی که در یکی از مهم). 2009، آبوما(اندهروي آورد

عملکرد . است1عملکرد تحصیلیآموزش عالی مطرح است،
زندگی آنان تاثیر از هاي مهمیجنبهبرتحصیلی دانشجویان 

و به مقاطع تحصیلی باالتر، کسب شغلگذارد، از جمله ارتقامی
عملکرد . )2012آبشا، (ر جایگاه اجتماعی مناسب و رضایت خاط

عوامل متعددي است که از ثیر تحت تاتحصیلی دانشجویان
، 2هاي فرزندپروريتوان به سبکجمله این عوامل می

آبشا، (اشاره کرد4و انگیزه پیشرفت3خودکارآمدي تحصیلی
جمالی، ؛2014، هار و چیو دیویدان، گاال، وود، کیمبرای؛2012

ي و لیتالین، ؛ گوآي، راتل، رو1392نوروزي و طهماسبی، 
2011 .(

شخص والدین اشاره هاي فرزندپروري به رفتارهاي مسبک
و در ارتباط با یکدیگر بر پیامدهاي تحولی دارد که به طور مجزا

گذارند و در برگیرنده میزان پاسخگو بودن و کودك اثر می
؛1966(5بامریند). 2005، هبروک(گر بودن والدین است مطالبه

آذر، احمدي و خضريلواسانی، مالي، غالمعلیابه نقل از اژه
: کندپیشنهاد میوالدین فرزندپروريبراي سبکسه ) 1390
انتظار والدین مقتدر معموال.8گیرو آسان7، مقتدر6مستبد

شان رفتارهاي پخته ببینند و موازین رفتاري دارند از فرزندان
کنند ب میشان را ترغیکنند، کودکانروشنی براي آنها وضع می

پذیري براي تعامل با تا مستقل باشند و نظام باز و انعطاف
براي ارزش زیادي والدین مستبد معموال. شان دارندفرزندان

1. academic performance
2. parenting styles
3. academic self-efficacy
4. achievement motivation
5. Baumrind, D.
6. authoritarian
7. authoritative
8. permissive

گونه تالش از جانب فرزندان براي ند و هرالفظ اقتدار خود قایح
مجاز کودکانکنند،یدن این اقتدار را سرکوب میبه چالش کش

. تصمیم بگیرندطور مستقلکنند و یا بهنیستند با والدین بحث 
دهند رفتارهاي خود شان اجازه میگیر به فرزندانوالدین آسان

را تنظیم نموده و براي خودشان تصمیم بگیرند، اما به ندرت 
. کنندشان وضع میقواعدي براي نظارت بر رفتارهاي کودکان

در تحقیقات مختلفی نشان داده شده است که بین هر یک از 
با عملکرد تحصیلی رابطه هاي فرزندپروري مطرح شدهسبک

اي و اژههايتوان به پژوهشرد، از جمله میوجود دامعنادار
رشوانلو و حجازي ییو تنها) 2012(، آبشا)1390(همکاران 

هاي متعددي بین سبک در پژوهش.اشاره کرد) 1388(
نادار و ثبت و معبا عملکرد تحصیلی رابطه ممقتدرفرزندپروري
با عملکرد گیر و آسانمستبدهاي فرزندپروريبین سبک

اي ؛ اژه2012آبشا، (تحصیلی رابطه منفی نشان داده شده است
؛2004ولد، ساپل و بوش، اینگلدبی، شون؛ 1390و همکاران، 

.)1971بامریند، 
هاي فرزندپروري خود اثرات بسیار والدین از طریق سبک

شان در سطوح پیشرفت تحصیلی فرزندانمهم و چشمگیري در 
نوجوانان و جوانان، براي موفقیت در .مختلف آموزش دارند

شان نیازمند اعتماد، حمایت، روابط آموزش عالی و زندگی
رایس، (شان هستندنزدیک با خانواده خود، خصوصا والدین

به همین دلیل برخی از محققان ). 1990کول و الپسلی 
توانند از که حمایت خانواده از نوجوانان که میاند پیشنهاد کرده

پدر و مادر خود به دست آوردند، پشتوانه محکمی در طول 
باشد شان، به خصوص در طول گذر آنها از دانشگاه میزندگی

و همکارانلورد). 1990و همکاران، رایس؛ 2001استینبرگ، (
و اند که روابط و تعامالت بین والدیناشاره کرده) 1994(

، 9رشد اعتماد به خود، حرمت خودنوجوانان نقش مهمی در 
و تصویر خود در نوجوانان هم به شکل مثبت و 10خودکارآمدي

هاي خودکارآمدي که یکی از حوزه. هم به شکل منفی دارد
، گرفته استمورد پژوهش قرار با عملکرد تحصیلی رابطه آن

دي خودکارآم. )2012آبشا،(خودکارآمدي تحصیلی است
در سازماندهی و انجاماش تواناییبرداشت فرد ازتحصیلی به 

9. self-esteem
10. self-efficacy
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با دانشجویان.دشوانواع تکالیف آموزشی طرح شده، اطالق می
خودکارآمدي تحصیلی باال در مقایسه با دانشجویان با 

تري دارند که بتوانند تر، اطمینان بیشخودکارآمدي پایین
سطوح . )1997ا، بندور(را انجام دهندشانتکالیف آموزشی

باالي خودکارآمدي تحصیلی منجر به میانگین نمرات باالتر و 
دانشجویانی که ؛ در واقع شودپایداري براي تکمیل تکالیف می

خودکارآمدي تحصیلی باالتري دارند نمرات بهتري نسبت به 
تري دارند کسبکسانی که خودکارآمدي تحصیلی پایین

اندن تکلیف، صبر و حوصله کنند و براي به پایان رسمی
باز براي رسیدن به هدف بیشتري دارند و از تالش کردن 

دانشجویان با خودکارآمدي باال، عملکرد و سازگاري .ایستندنمی
از سوي دیگر خودکارآمدي تحصیلی به . بهتري نیز دارند

دانشجویان . کندزا کمک میهاي استرسدانشجویان در موقعیت
تر و اضطرابسازگاري بیشعملکرد بهتر،البا خودکارآمدي با

هاي تحصیلی زاثر با استرسکمتري دارند و قادر به مواجهه مو
.)1997بندورا، (هستند 

و عملکرد ،خودکارآمدي تحصیلیها بینبرخی پژوهش
عملکرد تحصیلی در دروس خاصی مثلوتحصیلی کلی

ار گزارش خواندن و نوشتن، ریاضی و علوم، رابطه مثبت و معناد
، جمالی؛ 1391شافعی ، اسدي و پوربنی؛ 2012آبشا، (اندکرده

). 1392، نوروزي و طهماسبی
دارد واملی که با عملکرد تحصیلی رابطهیکی دیگر از ع

). 2011گوآي، راتل، روي و لیتالین، (انگیزه پیشرفت است 
براي کسبفرد به تالشگران، انگیزه پیشرفت را تمایلپژوهش

موفق شدن در انجام موفقیت یا احساس خوشایند ناشی از
). 2009آچاریا و جوشی، (کنند دادن وظایف تعریف می

کند که عنوان می) 1389به نقل از سابوته، ؛1970(1هرمنس
نظر ازانگیزه پیشرفت تمایل به انجام دادن کار به بهترین وجه 

دار ثبت معناان است که با عملکرد تحصیلی رابطه مدیگرخود و
که انگیزه پیشرفتتقدندعمناسان روانشبرخی . دارد

رسی با آموزان و دانشجویان براي یادگیري مطالب ددانش
، 2کوشیعواملی نظیر اعتماد به خود، تمرکز حواس، سخت

پشتکار در انجام دادن تکالیف دشوار، تمایل به ادامه مطالعه در 

1. Hermans, H. J. M.
2. hardiness

خاب تکالیف نیازمند تالش کالس و انتپس از اتمام ساعات
در ). 2010، زین، لگراین و ویلدراارادل، س(تر رابطه داردبیش
از طریق انگیزه پیشرفت آموزان و دانشجویان دانشواقع

شوند تا تکالیف تحصیلی خود را براي رسیدن به برانگیخته می
مشخصی از تخصص، مهارت و موفقیت و سطحخود اهداف 

، 3باال، پرانرژيپیشرفتافراد با انگیزهرفتارهاي. ل کنندیمتک
مطلق، عزیزي امرایی، الهی(است6و باثبات5دار، جهت4هدفمند

آموزان همچنین، دانشجویان و دانش.)2011عزیزي و پاهون، 
هاي تحصیلی دشوار کرده و با انگیزه باال خود را درگیر فعالیت

الهیامرایی،(کنند سیار تالش میبراي یادگیري در حد تسلط ب
هاي گوناگونی پژوهشدر ). 2011مطلق، عزیزي و پاهون، 

بین انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی مورد ارزیابی قرار رابطه
ده بین آنها نشان داده شراست، و ارتباط مثبت و معناداگرفته 

وغروي، خسرويمهدوي؛1390، فر و گندمیتمنایی(است
).1391، نجفی

پژوهشی در زمینه روابط بینهايبه یافتهبا توجه
گیزه پیشرفت هاي فرزندپروري، خودکارآمدي تحصیلی، انسبک

حاضر با هدف تعیین رابطه علی پژوهش و عملکرد تحصیلی، 
هاي فرزندپروري و عملکرد تحصیلی با واسطهسبک
بر این . رآمدي تحصیلی و انگیزه پیشرفت صورت گرفتخودکا

)الف:شکل طراحی شدندین هاي پژوهش به ااساس فرضیه
بین سبک فرزندپروري مستبد و )1:هاي مستقیمفرضیه

بین سبک ) 2. خودکارآمدي تحصیلی رابطه منفی وجود دارد
. فرزندپروري مستبد و انگیزه پیشرفت رابطه منفی وجود دارد

بین سبک فرزندپروري مقتدر و خودکارآمدي تحصیلی ) 3
و ربک فرزندپروري مقتدبین س) 4. رابطه مثبت وجود دارد

بین سبک ) 5. انگیزه پیشرفت رابطه مثبت وجود دارد
ر و خودکارآمدي تحصیلی رابطه منفیگیفرزندپروري آسان

گیر و انگیزه بین سبک فرزندپروري آسان) 6. وجود دارد
بین خودکارآمدي تحصیلی ) 7. وجود داردپیشرفت رابطه منفی

بین انگیزه ) 8. داردو عملکرد تحصیلی رابطه مثبت وجود

3. energetic
4. targeted
5. oriented
6. stable
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)ب. پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد
سبک فرزندپروري مستبد با ) 1: مستقیمهاي غیرفرضیه

عملکرد تحصیلی از طریق خودکارآمدي تحصیلی و انگیزه 
سبک فرزندپروري مقتدر با عملکرد ) 2. پیشرفت رابطه دارد

نگیزه پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارآمدي تحصیلی و ا
گیر با عملکرد تحصیلی سبک فرزندپروري آسان) 3. رابطه دارد

.از طریق خودکارآمدي تحصیلی و انگیزه پیشرفت رابطه دارد

روش
جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

1از نوع تحلیل مسیرهمبستگی روش باپژوهش حاضر

جویان  شامل تمامی دانشپژوهشجامعه آماري. صورت گرفت
که در سال بودمقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز 

براي نمونه.بودندمشغول به تحصیل 1392-1393تحصیلی 
به استفاده شد؛تصادفی به شیوهاي چند مرحلهروشاز گیري

هاي دانشگاه شهید چمران اهواز این ترتیب که از بین دانشکده
در مرحله بعد، از ند،شکده به صورت تصادفی انتخاب شددان3

گروه آموزشی به صورت تصادفی انتخاب شدند و 3هر دانشکده 
در مرحله آخر نیز بعد از تهیه لیست دانشجویان هر گروه که 
حداقل دو ترم تحصیلی را گذرانده بودند، از هر گروه به تناسب 

به تعداد دانشجویان هر گروه نسبت به نمونه کلی، دانشجویانی
120(دانشجو 240به این ترتیب. انتخاب شدندصورت تصادفی

4را تکمیل کردند،ابزارهاي پژوهش)پسر120دختر، 
دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شد، و در نهایتپرسشنامه به

جهت ) پسر117دختر، 119(کنندهشرکت236اطالعات
.هاي پژوهش به کار برده شدندبررسی فرضیه

ابزار سنجش
.)BPSQ(هاي فرزندپروري بامریندسبکپرسشنامه

بامریند توسط2هاي فرزندپروري بامریندپرسشنامه سبک
پور، اسفندآباد و امامیصدرالسادات، شمسبه نقل از ؛1972(

ین ا. دهاي فرزندپروري طراحی شسبکبراي تعیین) 1384

1. path analysis
2. Baumrind parenting Styles Questionnaire (BPSQ)

10گیر، گویه آن سبک سهل10گویه دارد، که 30پرسشنامه 
. دنسنجه سبک مقتدر را میگوی10تبد و گویه سبک مس

هاي خود را روي یکدهندگان به این پرسشنامه پاسخپاسخ
مخالفم تا کامال) 4(اي از کامال موافقم درجه5مقیاس لیکرت 

براي هر سبک ترین نمره ترین و بیشکم. کنندثبت می) 0(
، به نقل از1973(بامریند . است40و 0فرزندپروري به ترتیب

میزان ) 1384پور، رالسادات، شمس اسفندآباد و امامیصد
با فاصله زمانی یک 3این پرسشنامه را با روش بازآزماییپایایی
براي سبک مستبد و 85/0گیر، آسانبراي سبک 81/0هفته 

در پژوهش حاضر .پدران گزارش نمودبراي سبک مقتدر92/0
هاي امه سبکهاي پرسشننیز ضرایب پایایی براي خرده مقیاس

به ترتیب4و تنصیففرزندپروري با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 
براي 81/0و 86/0سبک مستبد، براي 76/0و 79/0ترتیب

گیر به دست سبک آسانبراي 73/0و 69/0سبک مقتدرانه و 
. استآمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه فوق 

در مورد ) 1386سنی، به نقل از سهرابی و ح؛1991(5باري
این نتایج 7افتراقیپرسشنامه با استفاده از روایی 6میزان روایی

يگیرمستبد بودن رابطه معکوس با آسان. نتایج را گزارش نمود
در پژوهش حاضر نیز از . دارد) 52/0(و مقتدر بودن ) 50/0(

هاي به استثناء مادهاستفاده شد و روش تحلیل عامل تاییدي 
از سبک مقتدر که بار 4گیر و مادهساناز سبک آ28و 13

بود، و در مرحله دوم از اجراي 30/0ها کمتر از عاملی آن
بار عاملی پرسشنامه يهامادهسایر پژوهش حذف شدند، 

امل مربوط به خود بار مثبت و مناسبی داشتند و روي ع
بیشترین بار عاملی . اندگذاشتهp>001/0دار، در سطحمعنا

13ین آن مربوط به مادهو کمتر) 75/0(20ادهمربوط به م
، RMSEA=084/0دست آمده ه هاي بو شاخصبود) 21/0(

649/0=AGFI 696/0و=GFI نشان از برازندگی مناسب
.داشتها پرسشنامه با داده

3. test-retest reliability
4. Split-half
5. Barry, J. R.
6. validity
7. discriminant validity
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مقیاس .)ASES(یمقیاس خودکارآمدي تحصیل
باسی است است، اقتماده21که شامل 1خودکارآمدي تحصیلی

و همکاران از مقیاس خودکارآمدي تحصیلی که توسط چمرس
در . ساخته شده است) 2005(و همکارانو زاجاکووا) 2001(

تا با استفاده از دشومیاین مقیاس از دانشجویان خواسته 
کامال (4تا ) کامال مخالف(1اي لیکرت که از درجه4مقیاس
نمره کل .دهندت پاسخگیرد، به این سواالرا دربرمی) موافق

. دهنده خودکارآمدي تحصیلی کلی استاین مقیاس نشان
است و نمرات باالتر 21-84نمرات این مقیاس در محدوده 

در پژوهش . نشان دهنده خودکارآمدي تحصیلی باالتر است
با خودکارآمدي تحصیلیحاضر ضرایب پایایی براي مقیاس

81/0و 88/0به ترتیب یفو تنصاستفاده از روش آلفاي کرونباخ
.استبه دست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه 

روایی مقیاس خودکارآمدي تحصیلی ) 2012(در پژوهش آبشا 
مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع نتایج تحلیل عامل 

در پژوهش حاضر نیز از .ییدي، ساختار عاملی آن را تأیید کردات
هاي که طبق آن، مادهییدي استفاده شداتروش تحلیل عامل 

15و 4هاي مادهيتحصیلی، به استثنامقیاس خودکارآمدي
ه دوم از اجراي بود، و در مرحل30/0ها کمتر از که بار عاملی آن

مل بار عاملی مناسبی داشتند و روي عاپژوهش حذف شدند،
p>001/0دار، در سطح مربوط به خود بار مثبت و معنا

و ) 73/0(9بیشترین بار عاملی مربوط به ماده . اندگذاشته
ههاي بشاخصبود؛) 21/0(15کمترین آن مربوط به ماده

744/0و RMSEA ،687/0=AGFI=100/0دست آمده
=GFI ها داردبا دادهمقیاسنشان از برازندگی مناسب.

آزمون انگیزه .)AMT(آزمون انگیزه پیشرفت
بر ) 1389به نقل از سابوته، ؛1970(رمنس را ه2پیشرفت

مبناي دانش نظري و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت 
ال سو29انگیزه پیشرفت هرمنس داراي پرسشنامه. تهیه کرد

ال اند، براي هر سوناتمام بیان شدهاست که به صورت جمالت
االت به گذاري بعضی سونمره. شده استگزینه در نظر گرفته4
و بعضی دیگر به صورت منفی است، بیشترین ورت مثبتص

1. Academic Self-Efficacy Scale (ASES)
2. Achievement Motivation Test (AMT)

است که معرف انگیزه 116امتیاز به دست آمده از پرسشنامه
رف است که مع29پیشرفت تحصیلی باال و کمترین امتیاز 

؛1379(ري هومن و عسگ. انگیزه پیشرفت تحصیلی پایین است
جهت اعتباریابی، ) 1390به نقل از غفاري و ارفع بلوچی، 

اي به نمونهي و هنجاریابی این پرسشنامه، آن را رويواسازر
آموزان شهر از دانش) پسر513دختر و 560(فر ن1073حجم 

اي انتخاب چند مرحلهگیريساوه و حومه که با روش نمونه
ز آلفاي آزمون با استفاده اشدند اجرا کردند؛ ضریب پایایی

در . آمدبه دست 803/0سوال، 8کرونباخ پس از حذف 
پژوهش حاضر ضرایب پایایی براي آزمون انگیزه پیشرفت با 

55/0و 56/0به ترتیب فاي کرونباخ و تنصیف استفاده از روش آل
.آزمون استدهنده پایایی قابل قبول به دست آمد که نشان

براي برآورد روایی )1389به نقل از سابوته، ؛1970(هرمنس
کار گرفت که بنیان آن بر را به 3آزمون، روش روایی محتوا

او همچنین . هاي پیشین درباره انگیزه پیشرفت بودپژوهش
ها را با رفتارهاي از پرسشموردضریب همبستگی دو 

را نشان دادروایی باالي آزمونتایج گرا برآورد کرد که نپیشرفت
)88/0=r ( بود) ،در پژوهش ).1390غفاري و ارفع بلوچی

روایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت از روایی حاضر نیز براي تعیین
هايمعدلبه این ترتیب که اول میانگین. استفاده شد4مالکی

تر از ها پایینل آنکل نمونه گرفته شد و به افرادي که معد
ي میانگین بودند کد دو کد یک و به افرادي که باالمیانگین بود

ه انگیزه اظ نمراز لحشد و بعد تفاوت بین این دو گروهداده
در نمره پیشرفت محاسبه شد؛ بین این دو گروه تفاوت معنادار

از تری پایینانگیزه پیشرفت مشاهده شد و افرادي که معدل
به افرادي که میانگین داشتند انگیزه پیشرفت کمتري نسبت

.معدل باالتر از میانگین داشتند نشان دادند
کل در این پژوهش از معدل. لکرد تحصیلیعم

به عنوان 1392- 93شجویان تا نیمسال اول سال تحصیلی دان
.دعملکرد تحصیلی استفاده ش

3. content validity
4. criterion validity
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هایافته
هاي متغیرکنندگان را درهاي آماري شرکتشاخص1جدول

.دهدپژوهش حاضر نشان می

1جدول 
تحصیلی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلیهاي فرزندپروري، خودکارآمدي سبکهايکنندگان در متغیرشرکتمیانگین و انحراف استاندارد

بیشترین نمرهکمترین نمرهMSDمتغیر
42/1837/7931مستبدفرزندپروريسبک

89/2041/61132مقتدرفرزندپروري سبک 
02/1938/5829گیرآسانفرزندپروريسبک

72/4848/133070خودکارآمدي تحصیلی
69/7595/184399انگیزه پیشرفت

11/1686/11340/19عملکرد تحصیلی

بین متغیرهاي پژوهش حاضر در جدول ضرایب همبستگی
نشان2طور که نتایج جدول همان. گزارش شده است2

دهد، کلیه ضرایب همبستگی به دست آمده بین متغیرهاي می
.معنادار هستندp>05/0و p>01/0پژوهش در سطوح 

2جدول 
هاي فرزندپروري، خودکارآمدي تحصیلی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلییب همبستگی بین متغیرهاي سبکضرا

123456متغیر
1مستبدفرزندپروريسبک1
1-53/0**مقتدرفرزندپروريسبک2
1-47/0**15/0*گیرآسانفرزندپروريسبک3
1-43/0**69/0**-39/0**خودکارآمدي تحصیلی4
79/01**-20/0**37/0**-59/0**انگیزه پیشرفت5
45/01**69/0**-37/0**66/0**-48/0**عملکرد تحصیلی6

01/0<p**05/0<p*

هاي برازندگی مدل پیشنهادي و مقایسه شاخص3جدول 
رج در با توجه به نتایج مند. هددمدل اصالح شده را نشان می

مدل هاي برازندگیِگرچه مقادیر برخی از شاخصا، 3ل ودج
با مقدار ) CFI(پیشنهادي مانند شاخص برازندگی تطبیقی 

شاخص نیکویی و IFI  (97/0(برازش افزایشی ، شاخص97/0
حاکی از برازش مطلوب مدل 91/0با مقدار ) GFI(برازش 

مانند شاخصها ها است، اما برخی از شاخصپیشنهادي با داده
، شاخص 54/0با مقدار ) AGFI(نیکویی برازندگی تطبیقی 

، 46/19با مقدار )df/χ2(ي آزادي بر درجهخینسبت مجذور 
، شاخص 52/0با مقدار ) NFI(شاخص برازندگی هنجار شده

و جذر میانگین 89/0با مقدار (TLI)لویس- برازندگی توکر
نشان 28/0با مقدار) RMSEA(مجذورات خطاي تقریب 

پس از حذف .دهند که مدل پیشنهادي نیاز به اصالح داردمی
گیر به انگیزه سبک فرزندپروري آسان(مسیر غیر معنادار 

مسیر خطاي بین خودکارآمدي ، براي بهبود مدل )پیشرفت
بعد از اعمال .تحصیلی به انگیزه پیشرفت به هم وصل شد

نتایج مندرج در . مورد آزمون قرار گرفتتغییرات، مدل مجددا
شامل شاخص هاي برازندگیدهد که شاخصنشان می3جدول 

مجذور ، شاخص هنجارشده18/9با مقدار ) χ2(مجذور خی 
با ) GFI(، شاخص نیکویی برازش 29/2با مقدار ) χ2/df(کاي 
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با ) AGFI(نیکویی برازندگی تطبیقی ، شاخص99/0مقدار 
با مقدار ) NFI(شده، شاخص برازندگی هنجار93/0مقدار 

، 99/0با مقدار ) CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی 91/0
، شاخص99/0با مقدار ) IFI(شاخص برازندگی افزایشی 

و جذر میانگین مجذورات 99/0با مقدار ) TLI(لویس -توکر
حاکی از برازش 07/0با مقدار ) RMSEA(خطاي تقریب 

شده یا بنابراین مدل اصالح. مطلوب مدل اصالح شده است
.نهایی نمونه دانشجویان از برازندگی مطلوبی برخوردار است

3جدول 
هدگی مدل پیشنهادي و مدل اصالح شدهاي برازنمقایسه شاخص

2χDfχ2/dfGFIAGFINFICFIIFITLIRMSEAهاي برازندگیشاخص

82/77446/1991/054/052/097/097/089/028/0مدل پیشنهادي اولیه
18/9429/299/093/091/099/099/099/007/0مدل اصالح شده نهایی

مدل نهایی پژوهش حاضر را به همراه ضرایب 1شکل 
نشان 1طور که شکل همان.دهداستاندارد مسیرها  نشان می

گیر به انگیزه دهد، مسیرهاي سبک فرزندپروري آسانمی
یشرفت به عملکرد مسیر انگیزه پو )=-01/0(پیشرفت 
همچنین نتایج نشان . غیر معنادار است)=- 04/0(تحصیلی

دهد مسیر سبک فرزندپروري مستبد به خودکارآمدي می
، مسیر سبک فرزندپروري مقتدر به )= - 57/0(تحصیلی 

، مسیر سبک فرزندپروري )=36/0(خودکارآمدي تحصیلی 
، مسیر سبک )= - 17/0(تحصیلی گیر به خودکارآمديآسان

، مسیر )= -86/0(فرزندپروري مستبد به انگیزه پیشرفت 
، و )=13/0(سبک فرزندپروري مقتدر به انگیزه پیشرفت 

، )= 69/0(مسیر خودکارآمدي تحصیلی به عملکرد تحصیلی  
001/0pدر سطح  .معنادار است>

همراه ضرایب استاندارد مسیرهامدل اصالح شده نهایی به: AMOSبرونداد نرم افزار .1شکل 
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ماکرو اي از آزمون بوت استراپ روابط واسطهبراي آزمون
مشاهده 4که نتایج آن در جدول استفاده شدپریچر و هیز 

نتایج آزمون بوت استراپ دهد کهنشان می4جدول . شودمی
05/0pاي، در سطحمسیرهاي واسطهبراي تمامی معنادار >

گیري مجدد بوت و تعداد نمونه95/0نان فاصله اطمی. است
با توجه به اینکه در تمامی مسیرها، صفر . است5000استراپ 

اي گیرد، تمامی روابط واسطهبیرون از فاصله اطمینان قرار می
.مفروض معنادار هستند

4جدول 
اير و هیز براي مسیرهاي واسطهنتایج آزمون بوت استراپ ماکرو پریچ

ايمسیرهاي واسطه
فاصله اطمینانحد باالحد پایینبوت استراپمتغیر وابستهايمتغیر واسطهمتغیر مستقل

95/0-13/0-31/0-22/0عملکرد تحصیلیخودکارآمدي تحصیلی و انگیزه پیشرفت سبک فرزندپروري مستبد
95/0-19/0-25/0-22/0عملکرد تحصیلیخودکارآمدي تحصیلیسبک فرزندپروري مستبد
95/0-19/0-41/0-31/0عملکرد تحصیلیانگیزه پیشرفتسبک فرزندپروري مستبد
23/016/032/095/0عملکرد تحصیلیخودکارآمدي تحصیلی و انگیزه پیشرفت سبک فرزندپروري مقتدر
23/016/032/095/0عملکرد تحصیلیخودکارآمدي تحصیلیسبک فرزندپروري مقتدر
09/005/014/095/0عملکرد تحصیلیانگیزه پیشرفتسبک فرزندپروري مقتدر
95/0-12/0-20/0-16/0عملکرد تحصیلیخودکارآمدي تحصیلی و انگیزه پیشرفت گیرسبک فرزندپروري آسان
95/0-11/0-17/0-14/0عملکرد تحصیلیخودکارآمدي تحصیلیگیرسبک فرزندپروري آسان

95/0-03/0-08/0-06/0عملکرد تحصیلیانگیزه پیشرفتگیررزندپروري آسانسبک ف

بحث
هاي ی سبکهدف پژوهش حاضر آزمون کردن مدل علّ

مدي خودکارآواسطهکرد تحصیلی با فرزندپروري و عمل
نتایج تحلیل . تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان بود

د و ها دارش نامناسبی با دادهبراز،مدل نشان داد که مدل اولیه
بودند که با حذف یک مسیر و ندار برخی از مسیرهاي مدل معنا

وصل کردن یک مسیر خطا برازش بهتري در زمینه روابط 
ه و آزمون شد، یمدلی که ارا. ساختاري بین متغیرها حاصل شد

کند که مقتضیات محیط تربیتی اولیه به طور اشاره می
لدین از طریق وا. تحصیلی اثرگذار استغیرمستقیم بر عملکرد 

رات بسیار مهم و چشمگیري در یاثشان تهاي فرزندپروريسبک
. پیشرفت تحصیلی فرزندان در سطوح مختلف آموزش دارند

شان نوجوانان و جوانان، براي موفقیت در آموزش عالی و زندگی
، خصوصا مایت، روابط نزدیک با خانوادهنیازمند اعتماد، ح

به همین دلیل برخی از محققان پیشنهاد . شان هستندوالدین
، پشتوانه محکمی در ند که حمایت خانواده از نوجواناناکرده

هاي دانشگاه استسالص طی، به خصوهاطول زندگی آن
بسیاري از مطالعات تجربی، در). 1990رایس، کول و الپسلی، (

را بر هاي فرزندپروري د که اثرات سبکانمحققان تالش کرده
نان از جمله در پیامدهاي مختلف تحولی کودکان و نوجوا

؛ 2001استینبرگ، (توضیح دهند هاپیشرفت تحصیلی آن
در ). 1971بامریند، ؛ 2004ولد، ساپل و بوش، اینگلدبی، شون

این مطالعات به طور مداوم اثبات شده است که کودکان و 
سبک اند  که هایی بزرگ شدهنوجوانانی که در خانواده

در وجود داشته است، در مدرسهدر آن فرزندپروري مقتدر
اند که انواع هایی بزرگ شدهمقایسه با کسانی که در خانواده

اند، کارایی بهتري هاي فرزندپروري را اتخاذ کردهدیگر سبک
ر ابآ، )2005(گونزالز ، )2012(هاي آبشا این یافته با یافته. دارند

، اینگلدبی و )1390(اي و همکاران ، اژه)2009(و همکاران، 
و )2009(و همکاران ترنر، )2005(، بروکه )2004(همکاران 

.استهمسو)1390(و همکاران جانیتوزنده
هاي پژوهش حاضر، رابطه مثبت و یکی دیگر از یافته

ا ار خودکارآمدي تحصیلی با عملکرد تحصیلی است که بمعناد
و وایگندرینولدز، )2014(براین و همکاران هايپژوهش

بندورا . همسو استو ) 2013(را و داستین یمو) 2010(
از باورهاي اياحساس رشد یافتهمعتقد است که) 1993(
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خودکارآمدي به طور نیرومندي در ظرفیت انجام دادن کار، 
، پایداري در و به انجام رساندن کارهاتالش در جهت فعالیت

بینانه اثر دارد، این خوشو داشتن یک دیدگاهمشکالتبرابر 
درحالی است که فردي با سطح پایینی از خودکارآمدي 

نجام دادن تکالیف دشوار، اطمینان کمی به ظرفیت خود براي ا
به . داردايسطح پایین، و دیدگاه بدبینانهآرزوها و تعهد کاري 

انرژي درمهمیطور کلی خودکارآمدي تحصیلی نقش 
اثرگذاري بر ، اي وضع اهداف باالآموزان بربخشیدن به دانش

آموزان براي شناسایی مطمئن و کمک به دانش،میزان تالش
رسد دانشجویانی که به نظر می.داردثر یادگیري وراهبردهاي م

بارویاروییهنگامسطح خودکارآمدي تحصیلی پایینی دارند 
راهبهزودوکاهندمیخودکوششازتحصیلیهايچالش

که افراد با سطححالیدردهندمیتنییندست پاهايحل
و   ز انگیچالشهايفعالیتي تحصیلی باالترخودکارآمد

شانانجامبرايکنندمیحسکهگزینندمیبرراهاییمحیط
بهبهتري تحصیلیعملکردبرایشانامرهمینودارندتوانایی

.ددنبال دار
پیشرفت و این پژوهش رابطه بین انگیزهجالب توجهیافته 

نشان داد که بین انگیزه پیشرفت و بود؛ نتایجعملکرد تحصیلی 
یک دلیل احتمالی . وجود نداردمعناداررابطهعملکرد تحصیلی

تواند مربوط به اهداف و انگیزه دانشجویان براي این نتیجه می
؛ براي ورود به دانشگاه و همچنین انتخاب رشته آنها باشد

میل و عالقه شخصی انتخاب قممکن است دانشجویان طب
کسب شغل و صرفا نند و انگیزه آنها از ورود به دانشگاه رشته نک

.باشدت آوردن جایگاه اجتماعی مطلوب درآمد مناسب و بدس
دست آمدن این هبراي بيدلیل دیگررسد همچنین به نظر می

، چرا کهباشداز آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس نتیجه استفاده 
سنجد نه صرفات را به صورت کلی میانگیزه پیشرفاین آزمون 

.انگیزه تحصیلی را
سبک بین همبستگی هاي پژوهش،یافتهبراساس

و انگیزه پیشرفت، و بین انگیزه پیشرفت گیرفرزندپروري آسان
ارد این ولی ضرایب استاندبودمعنادار عملکرد تحصیلیو 

طه همبستگی عنادار بودن رابمچه؛ چنانمسیرها معنادار نشد
طور کلی محیط به .به معناي رابطه علّی معنادار نیستالزاما

رشد و پرورش کیفیت سزایی در ثیر بهتواند تاخانواده می

ل آموزشی داشته مسایهاي گوناگون از جملههفرزندان در زمین
گیر با فقدان کنترل والدین و سبک فرزندپروري آسان. باشد

این سبک . شودك مشخص میهاي کودپاسخدهی به خواسته
دلیل فقدان هفرزندپروري با بزهکاري و پرخاشگري فرزندان، ب

هپسلو و (دارد هطکارانه والدین رابهاي اهمالگینظارت و ویژ
) 1390خواه، ، نقل از حیدري2006(1وئرا). 1994ترمبلی، 

یند یادگیري که خودکارآمدي اهمیت زیادي در فرامعتقد است 
که بر میزان درگیري و چراخودگردان داردده یاخودنظم

گذارد و ر میانگیز اثگیرندگان در تکالیف چالشایستادگی یاد
براي افزایش سطح خودکارآمدي و انگیزه، فرزندان نیازمند 

تر اشاره والدین هستند ولی همانطور که پیشحمایت از طرف 
توجهی است و این عدمگونه والدین بیویژگی اصلی اینشد

هاي آنان باعث پایین آمدن توجه به فرزندان و نیازها و خواسته
شود که این امر، زه آنان میسطح خودکارآمدي تحصیلی و انگی

که در آنها یهایخانواده. دکاهش عملکرد تحصیلی را در پی دار
، با اعمال قوانین و شودسبک فرزندپروري مقتدر اعمال می

و همچنین داشتن ،اي دقیقاستانداردهتعیینمقررات الزم و 
به آنها آزادي انتخاب داده ،انتظارات متناسب با توانایی فرزندان

حمایت ضمندانند وها دخیل میگیريو آنها را در تصمیم
، درنتیجه فرزندان والدین مقتدر دهندمی، به آنها استقاللالزم

طح خودکارآمدي و سکنندهاي خود اطمینان میبه توانایی
ولی والدینی که سبک فرزندپروري مستبد را در . دري دارنباالت

شان کنند، نظارت و کنترل زیادي بر فرزندانخانواده اجرا می
هاي آنها را توانایی،ندکنند، حق انتخاب را از آنها سلب میدار

فرزندان تظارات نامعقولی از آنها دارند، و انگیرندنادیده می
ند که این ت مطلق پیروي کنمجبورند که از والدین به صور

شان اینکه فرزندانخود پیامدهاي منفی بسیاري دارد، از جمله 
هاي خود شک کرده و خودکارآمدي آنها نسبت به توانایی

شاندلیل اینکه اهداف و مقاصد زندگیهو ب،کندمیکاهش پیدا 
.ندارنداند انگیزه الزم براي ادامه مسیرانتخاب نکردهشانرا خود
آماري آن بود هاي پژوهش حاضر، جامعهمحدودیتی ازیک

که تنها دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز را در بر
پذیري شود جهت افزایش گستره تعمیمگرفت؛ پیشنهاد میمی

1. Rao, V. S.
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تر و هاي گستردهها، مشابه این پژوهش در نمونهیافته
دیت دیگر، محدو. هاي دیگر نیز تکرار گردددانشگاهدانشجویان 

استفاده صرف از . است1روشیمربوط به سوگیري تک
هاي خودگزارشی، با افزایش احتمال عدم صداقت، پرسشنامه

کاري دانشجویان در پاسخگویی، به رغم دقتی و اهمالبی
هاي برانگیزاننده، منجر به گر و استفاده از روشمراقبت پژوهش

این مشکل براي رفع.شودپژوهش می2کاهش روایی سازه
ها نامه از آزمودنیي پرسششود همزمان با اجراپیشنهاد می

هاي آزمایشی و همچنین از روشاي هم به عمل آیدمصاحبه
.بر عملکرد تحصیلی استفاده شودبراي تعیین عوامل اثرگذار

پیشنهاد مربوط به آزمون انگیزه پیشرفت نیزبراي رفع مشکل
هاي انگیزه رفت از پرسشنامهبه جاي آزمون انگیزه پیششودمی

.تحصیلی استفاده شود
تواند مینظري و عملی هاي پژوهش حاضر در سطحیافته

تـش و اهمیـها بر نقهـري این یافتـدر سطح نظ. اشدـد بـمفی

کیدپروري در زندگی تحصیلی فرزندان تاهاي فرزندسبک
ها بر خودکارآمدي ثیري که این سبکروشن شدن تا.کندمی

نقش و اهمیت محیط خانواده ،تحصیلی و انگیزه پیشرفت دارند
آگاه باشنده الزم است والدین نسبت به آنهادهد کان میرا نش

در سطح .هایی فرزندان را به خوبی بشناسندو نیازها و توانایی
شود دین پیشنهاد میبه والهاي پژوهش، براساس یافتهعملی 

وري مقتدر بر فرزندپرثیر مثبتی که سبک با توجه به تا
، و افزایش عملکرد انگیزه پیشرفتخودکارآمدي تحصیلی،

ها و آموزش کافی گذارد، با دریافت آگاهیتحصیلی فرزندان می
ن سبک فرزندپروري براي تربیت فرزندان خود از ایبکوشند تا

خانواده و درمانگران حوزهبه مشاورانهمچنین. استفاده کنند
، هاي آموزشی و تربیتیکالسبرگزاري باشود پیشنهاد می

والدین را از سه سبک فرزندپروري و پیامدهاي آنها آگاه کنند، 
هایی را براي فرزندپروري به سبک مقتدر در اختیار و مهرت

.والدین قرار دهند

12نابعم
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شده، اهداف پیشرفت، خودکارآمدي و موفقیت ادراك
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نقش انگیزش و ). 1391. (، و پورشافعی، ه.اسدي، عبنی
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1،89 -75.
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.121- 136، 2شناسی بالینی و مشاوره، روان
رابطه ). 1391. (، و نجفی، م.، خسروي، م.غروي، ممهدوي
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