
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

139 

 
 

.  

 

�����  

         
	�� 	��/�����%/ &�'���()*+,  

 

 

 
 
 

 آموزان دوره متوسطهبررسي رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش

 ∗انهاي خانوادگي آنشهر اصفهان با ويژگي

 

 

 ∗∗∗ دكترحميدرضا عريضي ،∗∗احمد عابدي

 

 
 
 

 :چكيده

آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با        لي دانش يپژوهش به بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحص          اين  
هر يك از متغيرهاي خانوادگي در       نسبي   هدف آن، تعيين رابطه و سهم          .پردازدمي  اي خانوادگي آنان  هويژگي

آموزان طور تصادفي از جامعه دانش      نفر آزمودني به   180به همين منظور  .  تبيين انگيزش پيشرفت تحصيلي است     
حاكي از آن   نتايج بدست آمده    .  دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند             

، 28/0رزندان  ـمرتبط با انگيزش پيشرفت تحصيلي، انتظار والدين از موفقيت ف          خانوادگي  كه از بين عوامل       است
كننده انگيزش   تبيين 16/0)  هاي طبيعي در خانواده    مدرن(و ساخت خانواده     26/0شيوه فرزندپروري مقتدرانه     
  .پيشرفت تحصيلي هستند

 فرزندپروري، ساخت خانواده، انتظار والدين از موفقيت            هايشيوهتحصيلي،  انگيزش پيشرفت    :  ها واژه دكلي
 .فرزندان

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     .اين پژوهش با اعتبارات مالي آموزش و پرورش استان اصفهان انجام گرفته است ∗

 Email: abedi@isfedu.org              ≅     اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان Αي روانشناسي دانشگاه اصفهانا دانشجوي دكتر∗∗
 روانشناسي دانشگاه اصفهان  استاديار گروه روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و∗∗∗

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

140 

 
 

 

���
��� ����� �!�"# / 	��	�� / �����% / &�'���()*+,/

 مقدمه 

در مدرسه به رفتارهايي كه به يادگيري و پيشرفت مربوط است،                 1سازه انگيزش پيشرفت تحصيلي    
براي تعريف انگيزش پيشرفت تحصيلي       رويكردهاي زيادي     .)1994 و ديگران،     2هوسن(شود  اطالق مي 
يكي از آنها،   .  پردازندطور عام مي  هاي مربوط به موفقيت به      بعضي از رويكردها به انگيزش       ؛وجود دارد 

، ايمز(هاي سازگارانه و ناسازگارانه پديد آمده است         ها براساس انگيزش  رويكرد هدف .  هاسترويكرد هدف 
1994(.  

 برابر در    ،هاي يكساني دارند    كودكاني كه توانايي    ،نشان داده است   تحقيقات در زمينه اين رويكرد        
با هاي سطح باال     بعضي از افراد با وجود توانايي      .دهنداي متفاوتي مي  هخ پاس ،مشكالت آموزش و يادگيري   

  بهشانيها دارند و از اينكه تالشيرسد توانايي اندكنظر مي  كه به شوندمواجه مي اي  گونهها به اين دشواري 
كنند كه  آن را تفسير مي     3شدهگاهي در قالب الگوي درماندگي آموخته     .  شوند نااميد مي  ،رسدنميموفقيت  

هاي دروني آنها   بالفعل كردن توانايي    ناسازگارانه است، زيرا در مقابل رسيدن كودكان به اهداف ارزشمند و           
 .كندمانع ايجاد مي
شان هست   سر راه  برهايي كه   بر چالش توانند  ميبينند كه   اي مي گونه مشكالت را به   گروهيدر مقابل،   

 حتي در وجودشان احساس لذت از غلبه نمودن بر چالش پديد             ،شوند از مشكالت ناراحت نمي    ،ندنكغلبه  
كنند و سطوح حل مسئله      آنها توجه خود را به تغيير دادن راهبردها با حداكثر تالش متمركز مي               .آيدمي

 .)1994ايمز، (نامند مي 4گيري تسلطهايي با جهتها را پاسخاين واكنش. نندكتر ميخود را غني
 و  اهداف عملكردي   :دانندمي  اهدف  طبقه از   مربوط به دو    را  پژوهشگران انگيزش پيشرفت تحصيلي   

كند، بيني مي خود پيش   6ه هدف ـ محوري   يدر نظر )  1998(دوئيك  .  )1998  ،  5دوئيك(  اهداف يادگيري 
هايشان بستگي خواهد    به ادراك آنان از توانائي     ،به اهداف يابي  در دست هاي متفاوت   با سوگيري رفتار افراد   

 .داشت
آموزان  عملكرد و كفايت است و دانش         ،كند در اهداف عملكردي، هدف      اشاره مي )  1998(دوئيك  

تسلط بر   يادگيري و     ،، هدف در اهداف يادگيري    .دانندها را به عنوان مالك كفايت خويش مي         موفقيت
هاي ديگري هستند و در جستجوي فعاليت جديد و افزايش اين حالت افراد به دنبال هدف        در .كفايت است 

 .كنندخود تالش ميكفايت 
مند به اكتساب   آموزاني كه اهداف عملكردي را مدنظر دارند، در ابتدا عالقه             به عبارت ديگر، دانش    

اين افراد  .  كنند تا از موارد منفي اجتناب كنند        سعي مي   ،هايشان هستند از توانايي مثبت  هاي  ارزشيابي
 بدست آورند تا اينكه احتمال ارزشيابي منفي در          تردهند ارزشيابي مثبتي در يك تكليف آسان       ترجيح مي 
 .انگيزتر را بپذيرندتر و چالشتكليفي مهم

ا گسترش دانش خود    هاي جديد ي  راي اهداف يادگيري، ابتدا متوجه كسب مهارت       اآموزان د دانشاما   
هاي  ضروري است كه با انجام پژوهش       لذا.  دنباشهستند، حتي اگر مستلزم داشتن خطاهايي در اين راه            
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يين بت  هر يك از آنها در    نسبي  هاي انگيزش پيشرفت تحصيلي شناسايي و سهم         ستهمبترين ه علمي مهم 
 . انگيزش پيشرفت تحصيلي مشخص گردد

 پرداخته  آموزان دانش  عوامل خانوادگي با انگيزش پيشرفت تحصيلي       در اين پژوهش به بررسي رابطه      

بيشتر به  انگيزش پيشرفت تحصيلي را     )  1994(هوسن و ديگران    تعليم و تربيت،    المعارف  ةدر داير   .شودمي
 انگيزش دروني يك    .شود ميآموز ناميده    كه انگيزش دروني دانش   مي دانند  آن بعدي از انگيزش منحصر       

كنترلي -شود كه انسان خود را داراي كفايت الزم و خود           شناختي است و هنگامي حاصل مي      حالت روان 
شود تا  آموز داده مي  فرصتي كه به دانش   يا  فرصت كنترل     :شود كنترلي به دو بخش تقسيم مي     -خود.  بداند

 عيت بايد ي كه دانش آموز در موق    كفايتيا احساس     توانايي كنترل    و  تصميم بگيرد  ،خود  براي امور تحصيلي  
 .  اقدام كنداساس داشته باشد تا بتواند بر آن 

يكي .  هستندهاي خانوادگي با انگيزش پيشرفت تحصيلي مرتبط        اند، ويژگي نتايج تحقيقات نشان داده   
يندر مطالعات ديانا بام   در اين زمينه،  ترين تحقيق    شناخته .فرزندپروري والدين است  سبك    ،هاويژگياين  از  
 :  سبك تقسيم نموده استسهبه ي فرزندپروري را ها سبكاو. است 7

 الگوي بسيار محدودكننده فرزندپروري است كه والدين            :8)آمرانه(ـ سبك فرزندپروري مستبدانه       
 ،دهندندرت به كودك توضيح مي    ه  كنند، انتظار اطاعت مطلق و دقيق دارند و ب        قوانين زيادي را تعيين مي    

 .كننديد ميكأتبيه ناغلب جهت كسب اهداف روي ت
پذيري است كه والدين به كودكان آزادي         سبك فرزندپروري انعطاف    :9ـ سبك فرزندپروري مقتدرانه    

كنند هايي كه ايجاد مي    در عين حال در ارائه داليل منطقي براي محدوديت          .  دهنداي مي قابل مالحظه 
اين والدين نسبت به نيازها و      .  كار گيرند ه  ها را ب   كودكان اين راهنمايي   كه  كنند مراقبت مي  ،دقيق هستد 

نظرات كودكان پاسخگو و حساس هستند و اغلب از نظرات آنها در تصميمات مربوط به خانواده                      نقطه
 .كننداستفاده مي

  و دهند دستور مي  ترنسبت كم به   كه والدين    الد است يك الگوي و    :10گيرانهـ سبك فرزندپروري سهل   
 . را آزادنه بروز دهندشاندهند احساسازه ميجبه كودكان ا

خواست بداند كدام شيوه فرزندپروري     ، مي دكان شيوه فرزندپروري كو   با توجه به    )1994(  آنماري فونتن 
 متغيرهاي  . مادر انجام داد    288پژوهش خود را بر روي          وا.  با انگيزش پيشرفت تحصيلي ارتباط دارد       

ي خانواده و انتظار والدين از موفقيت          هاي فرزندپروري، پذيرش فرزند، ساختار زندگ        پژوهش او شيوه   
انتظار والدين از موفقيت فرزندان رابطه        و   مقتدرانهها نشان دادند شيوه فرزندپروري       يافته.  فرزندان بود 

 .معناداري با انگيزش پيشرفت تحصيلي دارد
، آموز دوره متوسطه را با يكديگر مقايسه نمود          دانش 180  ،در يك پژوهش  )  1993(  11ماري كولمن 

 سه گروه مورد مقايسه قرار      در  نوجوانان را    آنها . با خود بود   عامل خانوادگي در پژوهش آنها تعامل والدين       
كردند و  هاي خود زندگي مي   كردند، گروهي كه با پدربزرگ    زندگي مي والدين خويش     گروهي كه با  :  دادند

.../آموزانبررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش
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هاي پژوهش نشان داد    يافته.  دندكراي به جز والدين و يا پدربزرگ خود زندگي مي          گروهي كه در خانواده   
 .انگيزش پيشرفت تحصيلي در گروه اول بيشترين و در گروه سوم كمترين است

) اولي، آخري، و نفرات وسط      (ترتيب تولد    و  )  زوج يا فرد   (  به تأثير نوع خانواده    )  1990(فاطمي  
همچنين سطح    . اول و آخر انگيزش پيشرفت تحصيلي بهتري دارند           فرزندان وي دريافت كه      .پرداخت

هاي يكي ديگر از ويژگي      .باشدهاي زوج و منسجم باالتر مي      انگيزش پيشرفت تحصيلي كودكان خانواده     
تعامل ساخت خانواده مجموعه .  ساخت خانواده است .خانواده كه با انگيزش پيشرفت تحصيلي مرتبط است       

 يـزدچـي.  دهدده را سازمان مي   هاي اعضاي خانوا  هاي مراوده ميان كنش    خانواده است كه شيوه    بين اعضاء 
 سلسله مراتب قدرت در   ،كم جمعيت   ايپرجمعيت     طبقه  سه در پژوهش خود ساخت خانواده را به      )  1380(

 تعامل بين اعضا،  ( كه بين ساخت خانواده       نشان داد  و   كرد خانواده تقسيم     تعامل بين اعضاء    وخانواده  
 . وجود داردو انگيزش پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري ) خانواده

بررسي رابطه جو عاطفي خانواده با انگيزش پيشرفت            Α  تحت عنوان )  1375(پژوهش خوانساري    
و   بين جو عاطفي خانواده    دهد كه     نشان مي   ≅ شهر تهران   3هاي منطقه    آموزان دختر دبيرستان   دانش

معنادار بر  كننده  بيني همچنين تحصيالت مادر يك پيش       .انگيزش پيشرفت رابطه معناداري وجود دارد       
 .استروي انگيزش پيشرفت 

ها نشان دادند عوامل خانوادگي مانند ساختار زندگي خانواده، سلسله مراتب قدرت در                 پژوهش نتايج
هاي فرزندپروري و تعامل والدين با فرزند        خانواده، پذيرش فرزند، انتظار والدين از موفقيت فرزندان، شيوه         

 ماري كولمن،   ؛1990 بختيار فاطمي،     ؛1994ونتن،  فماري(  ندبا انگيزش پيشرفت تحصيلي ارتباط دار        
1993(. 

هاي فرزندپروري، ساختار خانواده، و     شيوه( بررسي رابطه بين عوامل خانوادگي       ،مسئله اساسي پژوهش  
 .  با انگيزش پيشرفت تحصيلي است)انتظار والدين از موفقيت فرزندان

ل خانوادگي در تبيين انگيزش پيشرفت تحصيلي      همچنين در اين پژوهش سهم نسبي هر كدام از عوام         
 .مورد بررسي قرار گرفته  است

 

  روش

ه عبارت ديگر،   ب،  كرده است اين پژوهش با توجه به اهداف و ماهيت آن از روش همبستگي استفاده                 
 انگيزش پيشرفت تحصيلي     :متغيرهاي پژوهش پژوهش حاضر يك مطالعه همبستگي چندمتغيري است          

) هاي فرزندپروري، ساخت خانواده، انتظار والدين از موفقيت فرزندان     شيوه(امل خانوادگي    عو  و متغير مالك 
 .هستندبيني متغيرهاي پيش
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  گيريجامعه، نمونه و روش نمونه
 از اين .  اصفهان و والدين آنان بودند      آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر        دانش ،جامعه آماري 

- نفر از والدين دانش     360جمعاً،  نفر مادر 180نفر پدر و  180(  و والدين آنان  آموز   نفر دانش  180تعداد  

 سيستم  استفاده از  با   گيري اين نمونه  . قرار گرفتند  مطالعه به صورت تصادفي ساده انتخاب و مورد         )آموزان
 ن و آموزاپرورش به نام سيستم دانا كه كليه اطالعات دانش           آموزي دوره متوسطه آموزش و    اي دانش رايانه

 . استگرفته انجام ست،مشخصات آنها را دارا
 

 پژوهشابزارهاي 

. اساس مقياس ليكرت تنظيم شده است         بر ، گويه 49اين مقياس داراي    :  آزمون انگيزش پيشرفت  
انجام گرفت كه    شيراز   اهشناسي ارشد دانشگ  ارنامه ك ندر پايا )  1372(  اين آزمون اولين بار توسط بحراني      

پايايي اين آزمون به روش آلفاي كرونباخ توسط         همچنين  .  شدز توسط وي بررسي     روايي آن ني    پايايي و 
 .  گزارش شده است72/0نيز  )1379(ي چيزد
 

) 1988(  ريندـبام  وسط ديانا ــهاي بسيار ت  يـبررس   اين مقياس پس از     :هاي فززندپروري وهـشي
-گويه شيوه سهل  10  :است سه گويه    اين ابزار شامل  .  آن استفاده نمود    در تحقيقات فراوان از     ساخته شد و  

اين  ميزان پايايي   )1993( 14بوري.  هـگويه مربوط به شيوه مستبدان     10و  ه،ـگويه شيوه مقتدران  10گيرانه،
  .گزارش كرده است81/0  و78/0ها ياسـقـي بين خرده مـاستفاده از روش بازآزماي با مقياس را

همچنين اسفندياري    گزارش شده است،    )1374(  يمحتوايي اين ابزار توسط اسفنديار      در ايران روايي  
  ).1374اسفندياري،( گزارش نموده است690/0تا77/0به روش بازآزمايي از نيز پايايي آن را 

 سپس ميانگين نمره    .دوشميطور جداگانه پاسخ داده     همادر ب   پرسشنامه توسط پدر و   ،  اين پژوهش   در
عنوان شيوه فرزندپروري آن خانواده      ه  ه را بدست آورد ب     هر شيوه كه باالترين نمر       مادر محاسبه و    پدر و 

 .گرددمحسوب مي
 

مجموعه تعامالت بين اعضاء    ه،  تهيه شد   )1975(15اين مقياس توسط گليك     :آزمون ساخت خانواده  
 گويه  39داراي   و   )1380 ترجمه ياسايي  ،ديگران  نگاه كنيد به ماسن و     (  كندگيري مي خانواده را اندازه  

استفاده قرار گرفت كه سه مقوله        مورد  با اندكي تغيير    )1379( اين مقياس توسط يزدچي      در ايران .  است
پايايي اين  .  دكرگيري  مرجع قدرت در خانواده و تعامل بين اعضاي خانواده را اندازه            آموز،نوع خانواده دانش  

 ).1379 ،يزدچي(شد گزارش  69/0 آزمون در پژوهش يزدچي از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه و
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ابدي ـتوسط ع   گويه است و  12اين مقياس شامل      :انتظارات والدين   پرسشنامه سنجش واقعيات و   
اين پرسشنامه    .گزارش شده است  71/0روش آلفاي كرونباخ       با آنپايايي  شده،  ساخته    )1380(عريضي    و

شامل دو    .شودتوسط والدين تكميل مي     .سنجدمي  واقعيات را  و   جمله خبري است كه انتظارات    15شامل  
 .باشدبر اساس طيف ليكرت مي ستون شامل پنج گزينه كه هر است )واقعيات، انتظارات(ستون 
 

 هايافته

تعامل (ساخت خانواده   ،   انتظار والدين از موفقيت فرزندان      نتايج پژوهش نشان داد كه بين متغيرهاي       
وزان در سطح   ـآمي دانش ـتحصيلزش پيشرفت   ـيـ با انگ  شيوه فرزندپروري مقتدرانه  و    ) خانواده بين اعضاء 

01/0< Pوجود دارديرابطه معنادار . 
مرتبط با انگيزش پيشرفت    )  بينمتغيرهاي پيش ( سهم هر يك از عوامل خانوادگي         رابطه و  تعيين  براي
 . گرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شدراز ) متغير مالك(تحصيلي 

 .له شد دبين مربوط به عوامل خانوادگي وارد معا          پيشين ترتيب، در مرحله اول متغيرهاي           ه ا ب
سپس به  .   مشخص گرديد  ،متغيرهايي كه بيشترين سهم را در تعيين انگيزش پيشرفت تحصيلي داشتند            

-دولـها در ج ـرسيون شدند كه نتايج آن    ـرگه  ـلد بودند وارد معا   يترتيب، متغيرهايي كه داراي سهم بيشتر     

 . استآورده شده) 2(و ) 1( شماره هاي
 

رسيون براي تعيين سهم عوامل خانوادگي در تبيين انگيزش گ رآمارهاي توصيفي مدل) 1(جدول شماره 

 پيشرفت تحصيلي

Sig F 
2

R R مرحله رغيمت چندگانه 

 1 انتظار والدين از موفقيت فرزندان 286/0 376/0 83/15 001/0
 2 )واده خانتعامل بين اعضاء(ساخت خانواده  376/0 142/0 6/14 001/0
 3 شيوه فرزندپروري مقتدرانه 448/0 20/0 69/14 001/0

 
 
 

 متغيرهاي عوامل خانوادگي درون معادله در مرحله سوم در تبيين انگيزش پيشرفت تحصيلي) 2(جدول شماره 

Sig T Beta B متغير 

 فرزندانانتظار والدين از موفقيت  471/0 29/0 299/4 001/0

 ) خانوادهتعامل بين اعضاء(اخت خانواده  س 82/1 25/0 711/3 001/0
 شيوه فرزندپروري مقتدرانه مقدار ثابت 083/1 242/0 594/3 001/0

 مقدار ثابت 128/69  868/3 001/0
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-سهم هر كدام از عوامل خانوادگي را در تبيين انگيزش پيشرفت تحصيلي نشان مي             )  2(جدول شماره   

تعامل (متغير انتظار والدين از موفقيت فرزندان، ساخت خانواده           است كه    آننتايج جدول حاكي از     .  دهد
 انگيزش پيشرفت    هاي معناداري براي   تبيين كننده ،   شيوه فرزندپروري مقتدرانه     ،) خانواده بين اعضاء 

 .تحصيلي هستند
 

 بحث 

اي ههش در مورد ساخت خانواده و ارتباط آن با انگيزش پيشرفت تحصيلي با يافته               وهاي اين پژ  يافته
كه به رابطه بين ساختار زندگي      )  1990(و فاطمي   )  1993(، كولمن   )1994(ه فونتن   ـپژوهشگراني از جمل  

آنها متغيرهاي پذيرش   .  اند، همخواني دارد  هاي فرزندپروري با انگيزش پيشرفت تحصيلي اشاره نموده       شيوه
ترين از مهم را  ر موفقيت از فرزند     آموزي و انتظا  ساختار زندگي خانواده، استقالل   /فرزند، جو عاطفي خانواده   

 .دانندعوامل مؤثر در انگيزش پيشرفت تحصيلي مي
يعني سبك  )  1988(بامريند    نااهاي پژوهش با يك بعد از نتايج تحقيق دي                 همچنين يافته 

 رفتارهاي هدفمند و    ،هاي كودكان سبك مقتدرانه    يكي از ويژگي   دهدنشان مي فرزندپروري مقتدرانه كه    
  .گرا است، همخواني داردپيشرفت 

شيوه مقتدرانه با    ،  )گيرانهمقتدرانه، استبدادي و سهل     ( فرزندپروري    هايدر اين پژوهش از شيوه      
-همين نتيجه را نشان مي     نيز   يندامر ب  داشت كه تحقيقات ديانا    يانگيزش پيشرفت تحصيلي رابطه معنادار    

 ولي در اين    ،ريند و ديگران انگيزه پيشرفت بود      بام   سازه مورد مطالعه ديانا     است كه  الزم به توضيح      .داد
 .مطالعه سازه ديگر پيشرفت تحصيلي مورد بررسي قرار گرفته است
به سه بخش سلسله مراتب قدرت،       )  1380(در اين پژوهش ساخت خانواده براساس پژوهش يزدچي          

اخت خانواده  بين س و   خانواده مورد بررسي قرار گرفت         تعامل بين اعضاء  پرجمعيت و كم جمعيت در        
همچنين نتايج    . انگيزش پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري بدست آمد          و)   خانواده تعامل بين اعضاء   (

 با  ،هاي فرزندپروري و همبستگي آن با انگيزش پيشرفت تحصيلي         حاصل از اين پژوهش در ارتباط شيوه       
ه ب.  همخواني داشت )  1377  ( تاجوند  و )1372(هاي انجام شده در ايران از جمله باقري          هاي پژوهش يافته
پيشرفت ه  آموزي، با انگيز   و مراقبت  يآموزآموزي، تسلط هاي فرزندپروري استقالل  ين ترتيب بين شيوه    ا

آموزي آموزي و مراقبت  ين معني كه هر چه هر يك از ابعاد استقالل          ه ا ب.  رابطه منفي معناداري وجود دارد    
 البته پژوهشگران فوق    .كندرشد بيشتري مي  ،  نگيزه پيشرفت تري مورد استفاده قرار گيرد، ا     در سطح پايين  
اند، استفاده نموده )  1953(اتوم  ـنتربيروري و ـرزندپـه ف ـي از پرسشنام  رگيري شيوه فرزندپرو  براي اندازه 

 همچنين سازه مورد مطالعه آنها      .بامريند استفاده شد    ولي در پژوهش حاضر از پرسشنامه فرزندپروري ديانا       
 . انگيزش پيشرفت تحصيلي مورد مطالعه قرار گرفت، ولي در پژوهش حاضر،رفت بودانگيزه پيش
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هاي تربيتي آن نقش بسيار     روش  كه خانواده و  شود  باط مي ناز نتايج پژوهش چنين است      ين ترتيب، ه ا ب
هاي  لذا بايد در برخورد با كودكان عالوه بر جنبه            ؛ثري در انگيزش پيشرفت تحصيلي كودكان دارد        ؤم

 ساخت  به عبارت ديگر،  .  ويژه انگيزه پيشرفت تحصيلي توجه نمود     ه  هاي آنان ب  شناختي به انگيزه    ي و هوش
كننده در شخصيت و    هاي تربيتي اتخاذ شده توسط والدين در دوران كودكي نقش تعيين           خانواده و روش  

هاي امعه بايد زوج  ج  يآموزش  اين منظور مسئولين و نهادهاي فرهنگي و        به.  هاي افراد در آينده دارد    انگيزه
 .هاي تربيتي مؤثر كودك آشنا كنندجوان را با مسائل مختلف و روش

 

 پيشنهادهاي پژوهش

سبك (هاي فرزندپروري     از بين عوامل خانوادگي مورد مطالعه، شيوه             ،تايج پژوهش نشان داد     ن
ان داراي بيشترين سهم در     و انتظار موفقيت از فرزند    )   خانواده تعامل بين اعضاء  (، ساخت خانواده    )مقتدرانه

هاي  آموزش خانواده شيوه     هايلذا الزم است در كالس       .  هستندتبيين انگيزش پيشرفت تحصيلي        
  .فرزندپروري و ساختار خانواده آموزش داده شود

هاي تربيتي اتخاذ شده     ساخت خانواده و روش    .  كننده در رفتار آينده افراد دارد      خانواده نقش تعيين  
به اين    .آينده دارد   هاي افراد در  كننده در شخصيت و انگيزه     دوران كودكي نقش تعيين    توسط والدين در  

هاي هاي جوان را با مسائل مختلف و روش       امعه بايد زوج  ج  يآموزش  منظور مسئولين و نهادهاي فرهنگي و     
 آن توجه   گردد و مي  جنبه ديگر نتايج اين پژوهش به مربيان و معلمان بر            .تربيتي مؤثر كودك آشنا كنند    

-يعني يادآوري اين نكته كه پيشرفت تحصيلي دانش         .  آموزان است به ابعاد شخصيتي و انگيزشي دانش      

هاي ها و انگيزش   بلكه توجه به نگرش     ،هاي هوشي آنان بستگي ندارد      به توانايي  تنهاآموزان در مدرسه     
  .آموزان نيز اهميت دارددانش

 مدارس قرار و  نترباتوم در سرفصل آموزش خانواده       يو و   يندربام   سبك تربيتي ديانا   ،گرددپيشنهاد مي 

  .و دبستان آموزش داده شودگي خصوص دوره آماده آموزان بها به والدين دانشالزاماً اين شيوه و گيرد
اي و اجتماعي را با انگيزش پيشرفت        مدرسه  شخصيتي،  متغيرهاي ي پژوهشگران بعد  ،شودپيشنهاد مي 
 كننده نتايج عوامل خانوادگي     ل مورد بررسي قرار دهند تا نتايج آنها تكمي         ،يش آن هاي افزا تحصيلي و راه  

 .باشد
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