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  چکیده
 باورهاي تفاوت تبیین حاضر، پژوهش از هدف
 در دبیرستانی پسر و دختر آموزان دانش انگیزشی
 و فرایند مدل اساس بر خانواده مختلف هاي گونه

 نوع از و توصیفی پژوهش روش بود. خانواده محتواي
 میان از پژوهش این منظور به باشد. می رویدادي پس
 شهر متوسطه مقطع سوم و دوم پایه انآموز دانش
 تحصیل به مشغول 90- 91 تحصیلی سال در که شیراز
 شیوه به آموز دانش پسر) 122 دختر، 186( 308 بودند،
 شدند. انتخاب اي مرحلهچند اي خوشه گیري نمونه
 بدین پژوهش این در نمونه گروه انتخاب فرایند
 گانه چهار نواحی از کدام هر از ابتدا که بود ترتیب
 یک دخترانه، دبیرستان (یک دبیرستان دو شیراز، شهر

 هر از سپس و انتخاب تصادف به پسرانه) دبیرستان
 کلیه و انتخاب کالس یک رشته تفکیک به دبیرستان
 مطالعه مورد شده انتخاب کالس انآموز دانش

   قرارگرفتند.
 نظر، مورد نمونه انتخاب و گیري نمونه از پس
 خودگزارشی هايمقیاس از اطالعات آوري جمع براي
 (فرم خانواده محتواي خودگزارشی هاي مقیاس فرایند،

 و روایی که یادگیري انگیزشی راهبردهاي و فرزندان)

 به ها داده گردید، استفاده است، شده تأیید ها آن اعتبار
 SPSS افزار نرم از استفاده با شد. تعریف کمی صورت

 توصیفی آمار روش از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به
 آزمون استنباطی آمار روش و معیار انحراف و میانگین
 واریانس تحلیل آزمون متغیره، یک واریانس تحلیل
 استفاده شفه تعقیبی آزمون و تی زمونآ متغیره،چند
   شد.

 هاي یاسمق خرده میان از که داد نشان ها تحلیل
 گذاري ارزش و آمديخودکار انگیزشی، باورهاي
 تفاوت داراي خانواده مختلف هاي گونه در درونی
 با سالم هاي گونه در تفاوت که است، معنادار
 اضطراب در که حالی در باشد. می سالم غیر هاي گونه
 خانواده مختلف هاي گونه در يمعنادار تفاوت امتحان
 از یک هیچ در جنسیتی تفاوت همچنین نشد. مشاهده
 به و نبود. معنادار انگیزشی باور هاي مؤلفه
 این که شود می توصیه مشاوران و مدرسه شناسان روان

 قرار توجه مورد آموزان دانش با مشاوره در را موضوع
  دهند.

 خانواده، فرایند انگیزشی، باورهاي کلیدي: واژگان
  خانواده. محتواي خانواده، هاي گونه
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  مقدمه
 و شناسی روان در رایج مفاهیم جمله از 1انگیزش

 اخیر، دهه دو در و است تربیتی شناسی روان ویژه به
 توجه انگیزش مقوله به تربیت و تعلیم کارشناسان
 قبیل از مسایلی برگیرنده در انگیزش اند. کرده بیشتري
 باورهاي باشد. می گذاري ارزش و نگرش هیجان،
 اهداف یا هدف هاي گیري جهت شامل: 2انگیزشی
 هاي گیري جهت است. 4خودکارآمدي و 3پیشرفت

 رفتار براي شخص که است معنایی و هدف هدف:
 ).1999 ،5(پینتریچ گیرد می نظر در خود پیشرفت
 عملکردي تبحري، متنوعند: هدفی هاي گیري جهت

 ).1998 ،6(میدگلی اجتنابی عملکردي و رویکردي
 در تبحر براي تبحري اهداف با افراد تبحري:_

 عملکردي_ کنند. می تالش محتوا یا مهارت تکلیف،
 گیري جهت با افراد اجتنابی: عملکردي و رویکردي
 خرسند یا خوب نمرات به دستیابی براي عملکردي
 (پینتریچ، کنند می تالش اولیا) یا (معلم دیگران کردن
 هایی گیري جهت اجتنابی ویژگی همچنین ).1999
 شدن نزدیک یا شدن دور جهت شخص تمایل براي
 مؤلفه دارد. اشاره هدف به رسیدن براي تکلیف به

 است. خودکارآمدي انگیزشی باورهاي دیگر
 در شخص هاي ارزیابی یا باورها شامل خودکارآمدي
 خاص هاي موقعیت یا تکالیف انجام در بودن اثربخش
 و 7انتظار است: اساسی مؤلفه دو داراي و است
 تواند می که است معتقد خودکارآمد فرد .8ارزش
 و دهد انجام را نظر مورد تحصیلی و شناختی تکالیف

 است ارزشمند او براي کار این انجام دیگر طرف از

                                                             
1. Motivation 
2. Motivational beliefs 
3. Achievement goals or Goal orientations 
4. Self -efficacy 
5. Pintrich 
6. Midgley 
7. Expectancy 
8. Valu 

 پژوهشگران از بسیاري گذشته در ).1986 ،9(باندورا
 مجزا طور به تحصیلی وري کنش با را انگیزش فرایند
 به شناسان روان اکثر امروزه ولی اند، کرده بررسی
 بر و دارند توجه یادگیري در آن نقش و انگیزش
 ،10خودتنظیمی یادگیري مانند جدید هاي نظریه اساس
 یک صورت به تحصیلی وري کنش و انگیزش
 گرفته نظر در هم به مربوط و تنیده درهم مجموعه

 که خودتنظیمی یادگیري مدل یک اساس بر شوند. می
 شده مطرح )1990( 11گروت دي و پینتریچ توسط
 اضطراب و 12درونی گذاري ارزش خودکارآمدي، است
 گرفتند نظر در انگیزشی هاي باور عنوان به را 13امتحان
 است. شده استفاده نظریه این از پژوهش این در که
 و شخصی هاي معیار از اي دسته انگیزشی هاي باور

 ها آن به عمل یک انجام براي افراد که هستند اجتماعی
 در هایی معیار برگیرنده در ها باور این کنند. می مراجعه
 انجام هاي روش انتخاب جهت افراد استدالل مورد
 رفتار، از ناشی هاي پیامد وسیله به و بوده تکلیف

 قرار تأثیر تحت عوامل سایر و دیگران با همانندسازي
 تغییر است ممکن مختلف هاي موقعیت در و گیرند می
 هایی پژوهش همچنین ).1382 سرمد، و پور (قدم کنند
 داده نشان نتایج است. گرفته صورت زمینه این در
 انگیزه بر فراشناختی راهبردهاي آموزش که است

 را آن و داشته مثبت تأثیر آموزان دانش پیشرفت
 گزارش اخیراً .)1392 عشورنژاد،( دهد می افزایش
 مطالعه هاي مهارت ترویج و مؤثر آموزش که کردند
 دارد درونی انگیزش و تحصیلی عملکرد بر مثبتی تأثیر

   ).2013 همکاران، و 14(گریفین
 که داد نشان )1393( قربانی و زاللی پژوهش نتایج
 در نارساخوانی به مبتال گروه نمرات میانگین

                                                             
9. Bandura 
10. Self-regulation 
11. Pintrich&De Groot 
12. Intrinsic 
13. Test anxiety 
14. Griffin 
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 براي درونی انگیزش درونی، انگیزش متغیرهاي
 رفتاري، اشتیاق تحصیلی، انگیزش کلی نمره و دانستن
 طور هب مدرسه به اشتیاق کلی نمره و هیجانی اشتیاق
 هوشمندجا .باشد می عادي گروه از تر پایین يمعنادار

 مثبتی معنادار رابطه بیانگر نیز )2012 ( احمدزاده و
 انگیزش با فراشناختی و شناختی راهبردهاي بین

 .بود آموزان دانش در تحصیلی

 مشکالتی آموزشی سیستم در وقتی همچنین
 یادگیرنده انگیزه از دهد، می رخ تحصیلی افت همچون

 عوامل شود. می یاد آن مهم علل از یکی عنوان به
 انگیزشی گیري جهت بودن متمایز در مختلفی
 از که دارند تأثیر مختلف هاي موقعیت در آموزان دانش
 اشاره آموزان دانش خانواده محیط به توان می جمله آن

 نماینده ترین مهم و اولین عنوان به خانواده کرد.
 به زندگی شیوه آموزش در را اساسی نقش جامعه،
 که اند داده نشان بسیار تحقیقات کند. می بازي افراد
 از هستند، موفق تحصیلی نظر از که هایی بچه اکثر

 بین سالمی روابط ها آن در که باشند می هایی خانواده
 کلی طور هب ).1987 ،1کللند (مک است برقرار اعضا
 ینتر مهم و ترین جالب عنوان به خانواده همواره
 بیان به است. بوده توجه مورد انسانی سیستم
 بدن همانند خانواده خانواده، سیستم پردازان نظریه
 و گذارد می اثر دیگر جزء بر جزء هر که است انسان
 اجزاء از یکی عنوان به سیستم این در فرزندان
 پذیرند می اثر دیگر اجزاء از هم که شوند می محسوب

 ).1999 ،2(سیگمن گذارند می اثر دیگر اجزاء بر هم و
 نهاد ترین اساسی خانواده اینکه به توجه با همچنین
 این زمینه در پردازان نظریه رود، می شمار به اجتماعی
 ارایه گوناگونی نظري هاي چارچوب بنیادین نهاد
 شناسی گونه در نظري هاي مدل از یکی اند. نموده
 باشد می خانواده محتواي و فرایند مدل خانواده

                                                             
1  . Mcclelland 
2. Sigelman 

 را ها خانواده توان می مدل این مطابق ).2005 (سامانی،
 محتواي و 3خانواده فرایندهاي مؤلفه دو اساس بر

 .نمود بندي دسته خانواده چهارگونه به 4خانواده
 :از عبارتند مدل دراین خانواده مختلف ها گونه

 (ناکارآمد) 6سالم غیر خانواده (کارآمد)، 5سالم خانواده
 و فرایند دار (مشکل 7دار مشکل خانواده نوع دو و

 در خانواده فرایندهاي از منظور محتوایی). دار مشکل
 اعضاي به که است هایی کنش محتوا، و فرایند مدل

 یاري جدید شرایط و ها نیاز با انطباق در خانواده
 ،8مقابله مهارت ها، کنش این جمله از کنند. می

 ،11گیري تصمیم ،10مسئله حل مهارت ،9پذیري انعطاف
 باشد. می 13مذهبی گیري جهت و 12ارتباطی مهارت
 هاي پتانسیل و ها داشت نیز خانواده محتواي از منظور
 سالمت و شغل تحصیالت، درآمد، از اعم خانواده
 همین در ).2008 (سامانی، باشد می روانی و جسمی
 شناختی روان رخ نیم تصریح منظور به و راستا
 محتوا، و فرایند مدل در خانواده مختلف هاي گونه

 مثال طور به است. گرفته صورت متعددي تحقیقات
 که داد نشان خود مطالعات در )1388( صالحی
 مطلوبی وضعیت از فرایندي لحاظ به که هایی خانواده
 و تحصیلی انگیزه با فرزندانی داراي هستند، برخوردار
 جعفري پژوهش اساس بر باشند. می باال خودپنداره

 ،فرایندي دار مشکل و سالم هاي خانواده در )1388(
 در ولی شد مشاهده آمیزي موفقیت تحصیلی پیشرفت
 پیشرفت ،محتوایی دار مشکل و سالم غیر هاي خانواده
 پژوهش در )1388( بهبهانی است. تر ضعیف تحصیلی

                                                             
3. Family processes 
4. Family contextual 
5. Health family 
6. Unhealth family 
7. Problematic family 
8. Coping 
9. Flexibility 
10. Problem solving 
11. Decision making 
12. Communication skills 
13. Religious orientation 
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 در کافی اجتماعی هاي مهارت که کند می بیان خود
 زاده عبداله شود. می مشاهده بیشتر سالم هاي خانواده

 هاي خانواده که داد نشان خود مطالعه در نیز )1388(
 اضطراب (افسردگی، هیجانی مشکالت لحاظ به سالم
 از خانواده هاي گونه دیگر با مقایسه در استرس) و

 )2010( سامانی هستند. برخوردار کمتري مشکالت
 هاي نوادهخا در کرد بیان داد، انجام که مطالعاتی در
 مقابله، براي باال نمره محتوایی دار مشکل و سالم

 وجود اجتماعی انسجام و خارجی انگیزش عملکرد،
 که داد نشان خود پژوهش در نیز )1389( ترابی دارد.
 تمام و شادکامی باالتري میزان سالم هاي خانواده در
 خلق زندگی، از رضایت کارآمدي، و (سالمتی آن ابعاد

 زمینه در مطالعات همچنین دارد. وجود مثبت)
 انگیزشی، باورهاي از استفاده در جنسیتی هاي تفاوت
 با رابطه در مثالً کنند. می گزارش را متناقضی نتایج

 دریافتند )2002( 1شانک و پینتریچ انگیزشی، الگوهاي
 کردن گزارش به پسران با مقایسه در دختران که

 دارند. تمایل بیشتر شخصی کارآمدي تر پایین سطوح
 رابطه پژوهشی در )1990( گروت دي و پینتریچ
 عملکرد با خودتنظیمی یادگیري و انگیزش هاي مؤلفه

 مورد انگلیسی زبان و علوم هاي کالس در تحصیلی
 و دختران میان که داد نشان نتایج دادند. قرار بررسی
 و شناختی راهبردهاي از استفاده زمینه در پسران

 وجود تفاوت درونی گذاري ارزش و خودتنظیمی
 دختران به نسبت تريمعنادار طور هب پسران نداشت.
 داشتند. کمتري امتحان اضطراب و بودند کارآمدتر
 چالش دختران که اند داده نشان ها بررسی همچنین
 به را شکست اغلب و دهند می ترجیح کمتري
 شکست که هنگامی و دهند می نسبت هایشان توانایی
 و (آبالرد شوند می تضعیف بیشتر ،کنند می تجربه را

 این )1387 پیرمرادیان، از نقل به 2000 ،2شولتز لیپ

                                                             
1. Pintrich & Schunk 
2. Ablard & Lipschult 

 بیشتر دختران که کنند می بیان ضمنی طور هب ها یافته
 یادگیري راهبردهاي از و دارند عملکردي اهداف
 تحقیقی )1997( 3ویرتا نایمی کنند. می استفاده کمتري

 نقش داد، انجام هفتم پایه آموز دانش 628 تعداد با
 قرار بررسی مورد را جنسیتی هاي تفاوت در انگیزش

 – شناختی هاي رخ نیم ناچیز تفاوت ها یافته داد.
 نوع داد. می نشان را پسران و دختران در انگیزشی
 و یادگیري میزان بر آموزان دانش انگیزشی باورهاي
 و دارد عمده تأثیر آنان شناختی راهبردهاي از استفاده
 تحصیلی موفقیت در کننده تعیین عوامل جمله از

 ،5هونگ از نقل به ؛1990 ،4(زیمرمن شود می محسوب
2009.(  

 بین که داد نشان )1382( کجباف پژوهش نتایج
 تفاوت امتحان اضطراب زمینه در تنها پسران و دختران
  دارد. وجود يمعنادار

 تأثیر تحت انگیزشی باورهاي از استفاده که آنجا از
 اساس همین بر باشد، می خانواده و جنسیت متغیرهاي
 هاي باور تفاوت تبیین پژوهش این در اصلی هدف

 در دبیرستانی پسر و دختر آموزان دانش انگیزشی
 نگر بافت مدل اساس بر خانواده مختلف هاي گونه
 عبارت به گردید. تعیین خانواده محتواي و فرایند
 در خانواده کارکرد و جایگاه به مطالعه این در دیگر

 پسر و دختر آموزان دانش انگیزشی باورهاي خصوص
 بر ها متغیر از یک هر بررسی شد. پرداخته دبیرستانی
 و گذارند می تأثیر انگیزشی باورهاي از استفاده میزان
 کسب با که چرا است، برخوردار خاصی اهمیت از

 هاي برنامه توان می زمینه، این در کافی اطالعات
 افزایش براي را زمینه و کرد طراحی مناسب آموزشی
 ارایه طریق از و آورد فراهم خانواده فرایند کیفیت

                                                             
3. Niemi Virta 
4. Zimmerman 
5. Hong 
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 افزایش را خانواده کیفیت توسعه اجتماعی خدمات
 قلمرو در پیشین تحقیقات و اهداف به توجه با داد.

 در را پژوهش مورد هاي فرضیه بررسی مورد موضوع
  کرد: بیان توان می زیر قالب دو
 به خانواده مختلف هاي گونه در آموزان دانش بین .1

 دارد. وجود يمعنادار تفاوت انگیزشی باور لحاظ

 باور هاي مؤلفه لحاظ به پسران و دختران بین .2
 و درونی گذاري ارزش (خودکارآمدي، انگیزشی
  دارد. وجود يمعنادار تفاوت امتحان) اضطراب

  ها روش و مواد
 رویدادي) (پس توصیفی نوع از حاضر تحقیق

 باورهاي مقایسه به پژوهش این در که باشد. می
 مختلف هاي گونه در پسر و دختر فرزندان انگیزشی
 خانواده محتواي و فرایند مدل اساس بر خانواده
 کلیه شامل پژوهش این آماري جامعه شد. پرداخته
 شهر متوسطه مقطع سوم و دوم پایه آموزان دانش
 تجربی، فیزیک، - ریاضی هاي رشته (در که بود شیراز
 به مشغول 90- 91 تحصیلی سال در انسانی) علوم

   بودند. تحصیل
 روش از استفاده با مطالعه این نمونه گروه حجم
 شهر دبیرستانی آموز دانش 308 شامل مورگان جدول
 چند اي خوشه گیري نمونه روش به که بود شیراز
 نمونه گروه انتخاب فرایند شدند. انتخاب اي، مرحله
 از کدام هر از ابتدا که بود ترتیب بدین پژوهش این در

 (یک دبیرستان دو شیراز، شهر چهارگانه نواحی
 تصادف به پسرانه) دبیرستان یک دخترانه، دبیرستان
 یک رشته تفکیک به دبیرستان هر از سپس و انتخاب
 شده انتخاب کالس آموزان دانش کلیه و انتخاب کالس
  گرفتند. قرار مطالعه مورد
 پژوهش انجام براي اطالعات گردآوري منظور به
  شد: استفاده زیر شرح به مختلف مقیاس سه از حاضر

 11یادگیري براي انگیزشی هاي راهبرد مقیاس - 1
(MSLQ) 

 مقیاس پژوهش این در استفاده مورد ابزار
 توسط که است یادگیري براي انگیزشی هاي راهبرد
 است شده ساخته 1990 سال در گروت دي و پینتریچ
 شامل و است سؤال 46 داراي مقیاس این

 است. امتحان اضطراب و درونی ارزش خودکارآمدي،
 5 و مدرج صورت به مقیاس این به مربوط سؤاالت
 1( مخالفم کامالً تا نمره) 5( موافقم کامالً از اي نمره

 پژوهش در نامه پرسش پایایی است. شده منظم نمره)
 شهر تیزهوشان مراکز روي )1378( سامانی و البرزي
 و شد سنجیده بازآزمایی شیوه از استفاده با شیراز،
 >005/0p سطح در و /.76 برابر حاصل ضریب
 صوري روایی بررسی براي است بوده معنادار
 اساتید نظرات از )1378( سامانی و البرزي ،نامه پرسش
 روایی که کردند استفاده شیراز دانشگاه نظر صاحب
  است. شده گرفته نظر در آن براي قبولی قابل

  )SFPC( 2خانواده فرایند خودگزارشی مقیاس - 2
 سال در سامانی توسط خانواده فرایند مقیاس

 سوال 47 شامل ابتدا در که است شده ساخته 2008
 آن جدید فرم گردید. حذف آن سوال 4 بعداً که بود
 صورت به که باشد می اي گزینه 5 سوال 43 شامل
 کامالً =5 تا مخالفم کامالً =1( 5 تا 1 از لیکرت طیف

 هاي مهارت عامل 5 و است شده بندي درجه موافقم)
 گیري تصمیم هاي مهارت اي، مقابله هاي مهارت ارتباطی،

 مذهبی عقاید و پذیري انعطاف و انسجام مسأله، حل و
 نمرات کردن جمع با و دهد می قرار ارزیابی مورد را
   .آید می دست بهنامه  پرسش کل نمره آمده، دست به

                                                             
1. Motivated Strategies for Learning Question-

naire  
2. Self-Report Family Process Scale 
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 فاصله با بازآزمایی و آزمون شیوه به پایایی ضریب
 به آزمون این براي آلفا ضریب و هفته دو زمانی
 سامانی است. شده گزارش 85/0 و 80/0 ترتیب

 خانواده فرایند مقیاس روایی تعیین منظور به )1387(
 عامل تحلیل نتایج کرد. استفاده عامل تحلیل روش از

   است. مقیاس این باالي روایی از حاکی

 1خانواده محتواي خودگزارشی مقیاس - 3
)SFCC( را عامل هفت خانواده محتواي بعد 
 و شغل مقیاس -1 از: عبارتند که سنجد می

 درآمد، و مالی منابع - 3 بودن، هم با - 2 تحصیالت،
 - 6 روانی، و جسمی سالمت - 5 فیزیکی، ظاهر - 4

                                                             
1. Self-Report Family Content Scale 

 براي آموزشی. تسهیالت - 7 و زندگی فضاي
 محتواي مقیاس از خانواده محتواي گیري اندازه
 شده استفاده )2008 (سامانی، فرزندان فرم هدخانوا
 سامانی توسط 2008 سال در نامه پرسش این است.
 باشد. می خودسنجی مقیاس یک و است شده ساخته
 این در دارد. مقیاس خرده 7 و سؤال 38 مقیاس این
 (کامالً 1 تعیین درجه سؤال هر گذاري نمره براي فرم

 تعلق آزمودنی هر به موافقم) (کامالً 5 تا مخالفم)
 نمره آمده، دست به نمرات کردن جمع با و گیرد. می
 شیوه به پایایی ضریب آید. می دست به نامه پرسش کل

 ضریب و هفته دو زمانی فاصله با بازآزمایی و آزمون
 گزارش 79/0 و 78/0 ترتیب به آزمون این براي آلفا
 روایی تعیین منظور به )2008( سامانی است. شده
 استفاده عامل تحلیل روش از خانواده محتواي مقیاس

 این باالي روایی از حاکی عامل تحلیل نتایج کرد.
  است. مقیاس
 گردآوري و ها نامه پرسش اجراي منظور به

 پژوهشی معاونت از نامه معرفی دریافت با اطالعات
 و آزاد دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم دانشکده
 اخذ و معلم پژوهشکده از ها نامه پرسش تأیید سپس

 متغیرها همبستگی ضریب .2جدول

  3  2  1  ها متغیر
      1  محتوا - 1
    1 0.556**  فرایند - 2
  1 0.237**  0.144*  انگیزشی باورهاي - 3

P<0.01=**, P<0.05= *  

 مطالعه مورد متغیرهاي معیار انحراف و میانگین .1 جدول
 جنسیت تفکیک به

 و میانگین  جنسیت
 انحراف
  معیار

 باورهاي
  انگیزشی

  فرایند  محتوا

  میانگین  دختر
 انحراف
  معیار

94.42  
9.46  

128.59  
21.84  

154.28  
29.22  

  میانگین  پسر
 انحراف
  معیار

90.47 

11.15 

130.77 

25.80 

150.48 

19.21  

  میانگین  کل
 انحراف
  معیار

92.92 

10.31 

129.45  
23.46 

152.78 

29.11 

 خانواده مختلف هاي گونه در انگیزشی باورهاي مقایسه براي متغیره یک واریانس تحلیل نتایج .3 جدول

  يمعنادار سطح  Fمقدار  میانگین مجذور  آزادي درجه  مجذورات مجموع  ها واریانس
  0.085  2.230  234.403  3 703.210  گروهی بین
      105.115  304  31954.072  گروهی درون
        307 32657.282  کل
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 و فارس استان پرورش و آموزش کل اداره از مجوز
 انتخاب تصادف به مدارس شیراز چهارگانه نواحی
 مطالعه مورد هاي دبیرستان به مستقیم مراجعه با شدند.
 اطالعات گردآوري و ها نامه پرسش اجراي به نسبت
 نمونه به پژوهش هدف بیان با سپس گردید. اقدام
 اینکه به نسبت آنان اعتماد جلب و مطالعه مورد

 همچنین و باشد می پژوهش جهت صرفاً اطالعات
 ارائه نامه پرسش تکمیل نحوه مورد در الزم توضیحات

 آوري جمع و نامه پرسش اجراي از پس گشت.
 تعریف کمی صورت به ها داده نیاز، مورد اطالعات

 و تجزیه مورد SPSS افزار نرم از استفاده با و شد
 در انگیزشی هاي باور مقایسه براي گرفت. قرار تحلیل

 آماري هاي روش از خانواده مختلف هاي گونه
 تحلیل و چندمتغیره واریانس تحلیل روش و توصیفی
 P>05/0 يمعنادار سطح در که متغیره یک واریانس
 t آماري آزمون از و گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد
 انگیزشی باور هاي مؤلفه میانگین تفاوت براي مستقل
   .شد استفاده جنس دو در

  ها داده و اطالعات

 منظور به اطالعات، آماري تحلیل فرایند ابتداي در
 انحراف و میانگین متغیرها، توصیفی اطالعات بررسی
 نشانگر 1 شماره جدول گردید. محاسبه متغیرها معیار
   است. اطالعات این

 معیار انحراف و میانگین مقدار 1 شماره جدول در
 و دختر تفکیک به آمده دست به هاي داده به مربوط
 دخترها هاي شاخص نزدیکی است. شده محاسبه پسر
 همچنین و هم به نزدیک نظرات دهنده نشان هم به

 باعث یکدیگر به اپسره هم به نزدیک نظرات
 دو در میانگین حول ها داده یکسان نسبتاً پراکندگی
   باشد. می گروه

 و فرایند مختلف هاي مقیاس بین همبستگی
 زیر جدول در انگیزشی باورهاي خانواده، محتواي
  .است شده مشخص
 همبستگی ضرایب همبستگی، ماتریس به توجه با
 مثبت و معنادار >05/0P سطح در متغیرها تمام بین

 آموزان دانش انگیزشی باورهاي بررسی منظور به است.
 واریانس تحلیل روش از خانواده مختلف هاي گونه در

 خانواده هاي گونه در انگیزشی باورهاي هاي مقیاس مقایسه براي متغیره چند واریانس تحلیل نتایج .4 جدول

  يمعنادار سطح  Fمقدار  میانگین مجذور  آزادي درجه  مجذورات مجموع  واریانس منابع  ها متغیر
  خانواده هاي گونه  آمدي خودکار

  خطا
  کل

198.711 

6966.832 

7165.542  

3 

304 

307  

66.237 

22.917 

-  

2.890 0.036  

  خانواده هاي گونه  درونی ارزشگذاري
  خطا
  کل

242.743  
7622.790  
7865.532  

3 

304 

307  

80.914 

25.075 

-  

3.227  0.023  

  خانواده هاي گونه  امتحان اضطراب
  خطا
  کل

86.688 

4317.390 

4404.078  

3 

304 

307  

28.896 

14.202 

-  

2.035  0.109 
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 3 جدول در که است شده استفاده (انوا) متغیره یک
  است. شده گزارش نتایج
 آزمون معناداري مقدار چون جدول به مالحظه با
 انگیزشی باورهاي بین بنابراین باشد، می 05/0 از بیشتر
 تفاوت خانواده مختلف هاي گونه در آموزان دانش
 سواالت اینکه به توجه با ندارد. وجود يمعنادار
 مقیاس خرده 3 به انگیزشی باورهاي به مربوط

 امتحان اضطراب و درونی گذاري ارزش خودکارآمدي،
 خصوصیت این معنادار تفاوت وجود عدم شده تقسیم
 استفاده اب خانواده مختلف هاي گونه در آموزان دانش
 و بررسی مورد متغیرهچند واریانس تحلیل روش
  است. گرفته قرار تحلیل
 آزمون يمعنادار مقدار چون 4 جدول به توجه با
 05/0 از کمتر درونی گذاري ارزش و خودکارآمدي در
 و خودکارآمدي بین يمعنادار تفاوت بنابراین باشد، می

 مختلف هاي گونه در آموزان دانش درونی گذاري ارزش
 تعقیبی آزمون نتایج به توجه با دارد. وجود خانواده
 مقدار سالم غیر و سالم گونه دو مقایسه در چون
 بنابراین باشد، می 05/0 از کمتر آزمون يمعنادار
 و خودکارآمدي تفاوت از ناشی موجود تفاوت

 غیر و سالم هاي گونه در آموزان دانش گذاري ارزش
  باشد. می سالم
 مقدار چون آمده دست به نتایج به توجه با
 05/0 از بیشتر امتحان اضطراب در آزمون يمعنادار
 بین يمعنادار تفاوت گونه هیچ بنابراین باشد، می

 مختلف هاي گونه در آموزان دانش امتحان اضطراب
  ندارد. وجود خانواده

 لحاظ به پسران و دختران مقایسه براي همچنین
 مستقل t آزمون از آن هاي مؤلفه و انگیزشی باورهاي
  است: آمده زیر در آن نتایج شد. استفاده
 شود می مشاهده باال جداول در که طور همان
 که هستند آن بیانگر ها، آزمودنی همه يمعنادار سطوح
 انگیزشی باور هاي مؤلفه لحاظ به پسران و دختران بین

  .ندارد وجود يمعنادار تفاوت
  گیري نتیجه و بحث

 راهبردهاي تفاوت تبیین حاضر، پژوهش از هدف
 آموزان دانش انگیزشی باورهاي و خودتنظیمی
 مدل اساس بر خانواده مختلف هاي گونه در دبیرستانی
 جامعه منظور بدین است. خانواده محتواي و فرایند
 در را شیراز دبیرستانی آموزان دانش تمام آماري،

 انگیزشی باورهاي در پسران و دختران بین تفاوت .5 جدول

  معناداري سطح  تی  آزادي درجه  معیار انحراف  میانگین  سن بیشترین  سن ترین کم  تعداد  جنسیت
    0.670  17.33  18  16  186  دختر

 0.29 2.92 227.8  0.758  17.26  18  16  122  پسر

     0.706  17.30  18  16  308  کل

 انگیزشی باورهاي ابعاد در پسر و دختر آموزان دانش مقایسه .6 جدول

 باورهاي ابعاد
  انگیزشی

 میانگین
  دختران

 استاندارد انحراف
  دختران

 میانگین
  پسران

 استاندارد انحراف
  پسران

  يمعنادار سطح  تی

 0.39 2.49 0.57 4.08 0.49 1.24  خودکارآمدي

 0.93 2.15  0.57 3.70 0.54 3.84  درونی گذاري ارزش

 0.85 2.46 0.63 3.49 0.61 3.67  امتحان اضطراب



 37... مختلف خانواده بر اساس مدل هاي گونه در فرزندان انگیزشی باورهاي مقایسه سامانی: امکیس و قریشی منا

 

 روش به ها آن از نفر 308 تعداد و گرفت میبر
 و شده انتخاب اي چندمرحله اي خوشه گیري نمونه
  گرفتند. قرار بررسی مورد

 راهبردهاي مقیاس شامل پژوهش مورد ابزارهاي
 فرایند خودگزارشی مقیاس و یادگیري براي انگیزشی

 و فرایند مدل با مطابق بودند. خانواده محتواي و
 دار مشکل سالم، خانواده گونه 4 خانواده محتواي
 گردید معرفی غیرسالم و فرایندي دار مشکل محتوایی،

 قرار تحلیل و تجزیه مورد انگیزشی باورهاي ابعاد و
 نتایج انگیزشی، باورهاي تحلیل به توجه با گرفت.
 هاي گونه در معنادار تفاوت وجود عدم از حاکی
 ابعاد تحلیل و تجزیه در و است خانواده مختلف
 گذاري ارزش - (خودکارآمدي انگیزشی باورهاي
 که شد حاصل نتایج این امتحان) اضطراب و درونی
 تفاوت درونی گذاري ارزش و خودکارآمدي در که

 اضطراب مقیاس خرده يمعنادار عدم و است معنادار
 تبیین در محتواست. و فرایند بعد دو هر در امتحان
 اضطراب که کرد ذکر باید پژوهش این هاي یافته
 است ناخوشایندي هیجانی حالت یا احساس امتحان
 هاي موقعیت دیگر یا و رسمی امتحانات در که

 تحت آموزان دانش بنابراین شود. می تجربه ارزشیابی
 معلمان و مراقبان برخورد ارزشیابی، هاي موقعیت تأثیر
 که آنجایی از گیرند. می قرار امتحان جلسات در

 قرار نوجوانی سنین در پژوهش مورد هاي آزمودنی
 اجتماعی بافت و همساالن گروه تأثیر تحت دارند،
 متغیرهایی به نسبت خانواده نقش نتیجه در ؛باشند می
 است، خانواده پیرامون اجتماعی بافت در که
 نبودن معنادار اساس همین بر شود. می دیده تر رنگ کم

 از دور خانواده مختلف هاي گونه در امتحان اضطراب
 گذاري ارزش و خودکارآمدي در که حالی در نیست. انتظار

 تفاوت این که است معنادار صورت به تفاوت درونی
 )1389( ترابی باشد. می سالم غیر و سالم هاي گونه در
 سالم هاي خانواده در که کرد بیان خود مطالعه در

 کارآمدي، و سالمتی شادکامی: ابعاد باالتر میزان
 شود. می دیده مثبت خلق و زندگی از رضایت
 خانواده که کند می بیان نیز )1388( صالحی همچنین
 دارند. باالیی پنداره خود و تحصیلی انگیزه سالم

 سطح در فرایند و محتوا لحاظ از که سالم هاي خانواده
 خود تکالیف و ها درس براي فرزندان ،هستند باالیی
 انجام در دارند باور و هستند قائل خاصی اهمیت
 مطالعه در هدف داراي و هستند توانا خود تکالیف
 در پسران و دختران مقایسه نتایج همچنین باشند. می
 و دختران میان که داد نشان انگیزشی باور هاي مؤلفه
 وجود يمعنادار تفاوت ها، مؤلفه از یک هیچ در پسران
 با همسو حاضر، پژوهش نتایج بنابراین ندارد.
 باشد، می )1389( همکاران و ثمرین نوري هاي یافته
 در پسران و دختران مقایسه در که است آن مؤید که

 ندارد. وجود يمعنادار تفاوت انگیزشی باور هاي مؤلفه
 مؤلفه در پسران و دختران تفاوت عدم خصوص در

 حمایت که رسد می نظر به درونی، گذاري ارزش
 فرهنگی هاي ارزش و انکالس هم خانواده، اجتماعی،

 توجیه در کنند. می عمل همانند جنس دو هر مورد در
 نیز پسران و دختران خودکارآمدي میان تفاوت نبود
 در جنسیتی هاي تفاوت که داشت بیان توان می

 بستگی شده ارائه تکلیف نوع به انتظارات، و ها توانایی
 به مربوط را شده ارائه تکلیف فرد چنانچه یعنی دارد؛
 دیگر، جنس با مقایسه در بداند، خود جنسیتی حیطه
 پذیرش داشت. خواهد خود از بهتري عملکرد انتظار
 هاي تجربه تکالیف، تنوع انتخاب، فرصت والدین،
 خودمختاري از حمایت و والدین درگیري تبحري،
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 خودکارآمدي در کننده تعیین و مهم نقش ها آن توسط
 این تبیین در ).1996 وپاجیز، (شانک دارد کودکان
 که است پایگاهی خانواده چون کرد عنوان باید نتایج

 ادراك چگونگی و ها ارزش ها، مهارت آن در فرزندان
 مقایسه در سالم والدین آموزند. می را دیگران و خود
 بیشتر مهربانی و حساسیت با معموالً ناسالم، والدین با
 طرفی از پردازند. می فرزندانشان نیازهاي رفع به
 خانواده محتواي و فرایند مدل در مفروضه ینتر مهم
 سالم خانواده اساساً که است مطلب این از حاکی
 قابلیت از محتوا و فرایند لحاظ به که هایی (خانواده
 در بهتري عملکرد داراي هستند) برخوردار کافی
 و (غیرسالم مدل در مطرح هاي خانواده دیگر با مقایسه
 همچنین ).2008 (سامانی، هستند دار) مشکل
 قبیل از فرایند باالي سطح دلیل به سالم هاي خانواده
 و مقابله مهارت مسئله، حل و گیري تصمیم مهارت
 غنی محتواي همچنین و مذهبی باورهاي ارتباط،

 و بیشتر مالی منابع مناسب، شغل شامل که خانوادگی
 معموالٌ نتیجه در و باشد می و... مناسب امکانات
 ارزشیبا احساس هایی خانواده چنین در نفرزندا
 و هستند موفق تکالیف انجام در دارند باور و کنند می
  باشند. می برخوردار الزم توانایی از

 توجه دارد وجود هایی محدودیت تحقیق هر در
 ها یافته از دفاع در را محقق ها محدودیت این به

 اصل این از نیز تحقیق این چون و سازد می مجهزتر
 خالصه زیر موارد در ها محدودیت لذا ،نیست مستثنی
  گردد. می

 دیگر در تحقیق اجراي .1 :پژوهش پیشنهادهاي
  راهنمایی). و (ابتدایی تحصیلی هاي پایه

 (اجراي پژوهش جامعه عنوان به والدین از استفاده .2
 والدین). روي بر نامه پرسش

 به اجتماعی بافت پژوهش این در که آنجایی از .3
 خانواده بر محتوا، و فرایند مدل ابعاد از یکی عنوان
 در پژوهش این که شود می پیشنهاد گذارد، می اثر

 اجرا مختلف هاي فرهنگ در و دیگر هاي شهرستان
 شود.

 در آموزان دانش به انگیزشی باورهاي آموزش .4
 جهت ها آن نتایج بررسی و خانواده مختلف هاي گونه
 آموزان. دانش عملکرد بر آموزش تأثیرگذاري میزان

 توسعه و گسترش براي والدین آگاهی و آموزش .5
 بر آموزش نتیجه بررسی و فرزندان انگیزشی باورهاي
 فرزندان. عملکرد

 ارزیابی زمینه در دیگر هاي مقیاس از استفاده .6
  انگیزشی. باورهاي

  
  منابع

 و بررسی" ).1378( سیامک. سامانی، شهال؛ البرزي،
 راهبردهاي و انگیزشی باورهاي مقایسه

 آموزان دانش میان در یادگیري براي خودتنظیمی
 تیزهوشان مراکز راهنمایی مقطع پسر و دختر
 انسانی و اجتماعی علوم مجله ."شیراز شهر

  .3- 18 )،1( 15 ،شیراز دانشگاه

 ارتباطی هاي سبک بررسی" ).1388( مینا. بهبهانی،
 مدل در خانواده مختلف هاي گونه در خانواده
 کارشناسی نامه پایان ."خانواده محتواي و فرایند
  شیراز. دانشگاه ارشد،
 باورهاي آموزش" ).1387( رضیه. پیرمرادیان،
 بر خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي و انگیزشی
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 ارشد، کارشناسی نامه پایان ."تحصیلی هاي مهارت
  .مرودشت آزاد دانشگاه

 هاي گونه در شادکامی بررسی" ).1389( عطا. ترابی،
 محتواي و فرایند مدل اساس بر خانواده مختلف
 آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ."خانواده

  مرودشت.
 پیشرفت مقایسه" ).1388( محمدعلی. جعفري،

 مختلف هاي گونه در آموزان دانش تحصیلی
 محتواي و فرایند مدل اساس بر خانواده
 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ."خانواده
  شیراز.
 مقایسه" ).1393( فاطمه. قربانی، بهروز؛ زاللی،

 در مدرسه به اشتیاق و تحصیلی انگیزش
 مجله ."نارساخوانی بدون و با آموزان دانش
  .44-58 )،4(3 .یادگیري ناتوانی
 تحصیلی انگیزش بررسی" ).1388( ساناز. صالحی،

 مدل در خانواده مختلف هاي گونه در خانواده
 کارشناسی نامه پایان ."خانواده محتواي و فرایند
  شیراز. دانشگاه ارشد،
 آموزش اثربخشی" ).1392( فاطمه. عشورنژاد،

 پیشرفت، انگیزه بر فراشناختی راهبردهاي

 .کاربردي شناسی روان فصلنامه ."آموزان دانش
  .116،ص 27 شماره
 هیجانی نیمرخ بررسی" ).1388( نازنین. زاده، عبداله

 اساس بر خانواده مختلف هاي گونه در فرزندان
 نامه پایان ."خانواده محتواي و فرایند مدل

  تهران. نور پیام دانشگاه ارشد، کارشناسی
 باورهاي نقش" ).1382( ز. سرمد، ع؛ پور، قدم

 تحصیلی پیشرف و طلبی کمک رفتار در انگیزشی
- 126 )،7( 26 .شناسی روان مجله ."آموزان دانش
112.  
 باورهاي رابطه" ).1382( .محمدباقر کجباف،

 با خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي و انگیزشی
 ".دبیرستانی آموزان دانش تحصیلی عملکرد
  ).1( 5 .شناختی علوم هاي تازه فصلنامه

 فالطونی، مسعود؛ برومندنسب، شهرام؛ ثمرین، نوري
 مقایسه" ).1389( ناصر. خرمی، سراج فردوس؛
 یادگیري راهبردهاي و انگیزشی باورهاي

 ".عادي و تیزهوش آموزان دانش در خودتنظیمی
  .47- 59 .شناسی روان در نو هاي یافته مجله
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