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  چکیده
شرایط  یابی رابطه بین پژوهش حاضر با هدف مدل

جو عاطفی خانواده و  و اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی
ي با انگیزش تحصیلی انجام شده هاي فرزندپرور شیوه

  است. 
آموزان دوره  نفر از دانش 600براي انجام این تحقیق 

گیري تصادفی  متوسطه شهر تهران به روش نمونه
آوري  اي انتخاب شدند. در این تحقیق براي جمع خوشه

انگیزش تحصیلی، جو  نامه پرسش چهاراطالعات، از 
 نامه پرسشهاي فرزندپروري و  عاطفی خانواده، شیوه

شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خانواده استفاده شد. 
ها با استفاده از روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل  داده

اي  شد. بر اساس پیشینه تحقیقات انجام شده، مدل اولیه
  براي بررسی روابط بین متغیرها در نظر گرفته شد. 

ژوهش هاي این پ نتایج تحلیل نشان داد که مدل با داده
برازش مناسبی دارد. نتایج نشان داد که جو عاطفی، 

شرایط اقتصادي، شرایط اجتماعی و شرایط فرهنگی به 
بر  41/0و  15/0، 46/0، 86/0با مقدار اثر  ترتیب
د. در گذار بودنتأثیرمستقیم و  تأثیرهاي فرزندپروري  شیوه

حالی که از بین شرایط خانوادگی فقط شرایط اقتصادي با 
 تأثیرمستقیم داشت.  تأثیربر جو عاطفی  41/0اثر  مقدار

و شرایط اقتصادي با مقدار  56/0جو عاطفی با مقدار اثر 
بود.  گذارتأثیربر انگیزش به صورت مستقیم  41/0اثر 

شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی و جو عاطفی نیز به 
بر انگیزش به  89/0و  39/0، 36/0ترتیب با مقدار اثر 
نشان داشتند. نتایج تحقیق  تأثیریم صورت غیرمستق

درصد از متغیر انگیزش  19دهد که شرایط خانوادگی  می
  کند. بینی می را تبیین و پیش

انگیزش تحصیلی، شرایط خانوادگی،  :واژگان کلیدي
جو عاطفی، شرایط اقتصادي، شرایط فرهنگی، شرایط 

  .هاي فرزندپروري شیوهاجتماعی و 

  
  Nasrisadegh@gmail.com دانشگاه شهید رجائی ،شناسی روان استادیار.1
  Rtaymouri@gmail.com )ولؤ*نویسنده مس( دانشگاه آزاد مدیریت آموزشی، .دانشجوي دکتراي2
  Alierfan5246@yahoo.com دانشگاه شهید رجائی شناسی تربیتی، روان .کارشناس ارشد3

 24/12/92دریافت: 
 26/06/93پذیرش: 

mailto:Nasrisadegh@gmail.com
mailto:Rtaymouri@gmail.com
mailto:Alierfan5246@yahoo.com


  92زمستان  ،شماره سوم ،سال اول ،دگیري آموزشگاهیدر یا  پژوهشفصلنامه  40

 
 در یادگیري آموزشگاهی پژوهش 

 سوم سال اول/ شماره
Vol .1- No.3 / Winter 2014 

 

  مقدمه
هاي  واقعیت مهم آن است که همه پیشرفت

نسان در دنیاي امروز زاییده یادگیري است. انگیز ا شگفت
هاي خود را از طریق یادگیري به  انسان بیشتر توانایی

کند  آورد. از طریق یادگیري، رشد فکري پیدا می دست می
. بنابراین، چنین شود محقق میاش  هاي ذهنی و توانایی

هاي بشر در  گیري کرد که همه پیشرفت توان نتیجه می
بر  مؤثریکی از شرایط  .آید دست مینتیجه یادگیري به 

یادگیري در میان یادگیرندگان، انگیزش تحصیلی است. 
وقتی در نظام آموزشی مشکالتی همچون افت تحصیلی 

دهد، از انگیزش یادگیرنده، به عنوان یکی از علل   رخ می
شود. در کاربردهاي آموزشی انگیزش، به  مهم یاد می

حصیلی یا انگیزش یزش تتعابیر مختلفی از قبیل انگ
نظران منبع این  کنیم و صاحب خورد مییادگیري بر

. دانند انگیزش را گاهی درونی و گاهی بیرونی می
  )2010(کالرك، 

انگیزش تحصیلی یکی از ملزومات یادگیري به حساب 
بخشد  آید و چیزي است که به رفتار شدت و جهت می می

در واقع کند.  و در حفظ تداوم آن به یادگیرنده کمک می
دهد و   انگیزش آن چیزي است که به یادگیرنده انرژي می

  کند. هاي او را هدایت می فعالیت
تازان تحقیق در زمینه  ) که از پیش1961( 1کللند  مک

انگیزش پیشرفت است، بر این باور است که آینده هر 
اي، وابسته به سطح انگیزش پیشرفت فعلی  جامعه
 )1384بحرانی، ( .آموزان آن جامعه است دانش

تعلیم و تربیت فراهم کردن شرایط مناسب و مساعد 
هایی است که  براي بروز و ظهور استعدادها و توانمندي

هاي تربیت  در نهاد آدمیان وجود دارد. به این اعتبار زمینه
فرزندان خانه، مدرسه و جامعه است. امروزه به سبب 

بزار گسترش بیش از پیش اطالعات و نیز پیشرفته شدن ا
توان به مدرسه  و وسایل آن، همه نقش تربیتی را نمی

                                                
1.Mc Clelland 

محدود دانست و باید پذیرفت که خانواده و جامعه نقش 
تري در این ارتباط دارند، به عبارت دیگر خمیر  برجسته

گیرد و پس از  مایه شخصیت کودك در خانواده شکل می
ماند،  تر باقی می رنگورود به مدرسه این نقش همچنان پر

یژه تجارب تربیتی فرزندان در خانواده عاملی در به و
سازي  یادگیري است. از این رو، هماهنگ - فرآیند یاددهی

کارکردهاي تربیتی دو نهاد اساسی خانه و مدرسه در 
ناپذیر  جهت تحقق اهداف تعلیم و تربیت امري اجتناب

نویس سند و منشور اصالح نظام  است. براساس پیش
هایی که به  از جمله آسیبآموزش و پرورش ایران، 

صورت آشکار و پنهان نظام آموزشی کشور را تهدید 
هاي تربیتی  کند، تعارض و ناهماهنگی میان نقش می

 مسألههاي تربیتی مدرسه است که این  خانواده با نقش
تالش هر دو نهاد را در پرورش مطلوب کودکان و 

ند ک نوجوانان و نیز جوانان این مرز و بوم نقش برآب می
و تربیت را دور از دسترس  و تحقق اهداف تعلیم

د. لذا گسترش آموزش خانواده، شناسایی شرایط ساز می
گذار خانوادگی بر تعلیم و تربیت فرزندان و همراه تأثیر

نمودن هر چه بیشتر آنان با فرآیند تعلیم و تربیت مطلوب 
از جهات علمی، معنوي و اخالقی در نظام آموزش و 

  )1384(بحرانی،  .د توجیه شده استپرورش این سن
هاي روان شناختی به  شرایط خانوادگی مؤثر بر ویژگی

آموزان را از ابعاد و منظرهاي  خصوص انگیزش دانش
ترین  توان بررسی کرد. در این پژوهش عمده گوناگون می

آموزان  ابعاد خانوادگی مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش
، فرهنگی، جو پنج عامل شرایط اقتصادي، اجتماعی

هاي فرزندپروري مدنظر قرار داده  عاطفی خانواده و شیوه
 تأثیرشده است. این شرایط در تعامل پویا با یکدیگر و در 

  کنند. بر روي انگیزش عمل می
شرایط خانوادگی را بر  تأثیردر این پژوهش برآنیم تا 

م. کنیآموزان دوره متوسطه بررسی  انگیزش تحصیلی دانش
هایی گامی در جهت اعتالي سطح  م چنین تحقیقتا با انجا

تردید  آموزان برداشته باشیم که بی علمی و فرهنگی دانش
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اي فرهیخته و  ترین راه براي رسیدن به جامعه اساس
  پیشرفته خواهد بود.

یکی از مسائل بسیار مهمی که در فرایند تعلیم و تربیت 
ن ای آموزان مربیان و معلمان با آن مواجه هستند، دانش

کافی میلی براي درس   آموزان به اندازه است که دانش
خواندن ندارند، تکالیف محوله را به خوبی انجام 

کنند و در  دهند و تحصیالت خود را تکمیل نمی  نمی
نمایند. براي این که توضیح دهیم  نهایت ترك تحصیل می

انگیزش نیاز   کنند به نظریه ین گونه رفتار میچرا افراد بد
انگیزش این است که توضیح دهد چه   م. هدف نظریهداری

دهد. این انگیزش است   چیزي به رفتار، انرژي و جهت می
که رفتار یک فرد را به سمت هدف خاصی به جاي هدفی 

کند. بررسی انگیزش به فرآیندهایی  دیگر هدایت می
(ریو،  .دهند شود که به رفتار، انرژي و جهت می مربوط می

رآیندي است که طی آن فعالیت انگیزش ف) 2005
گردد. انگیزش یک  محور برانگیخته و حفظ می هدف

توانیم انگیزش را  فرآیند است نه یک فرآورده. ما نمی
توانیم آن را از رفتارهایی  مستقیماً مشاهده کنیم اما می

مانند انتخاب تکالیف، تالش، استقامت و گفتار استنباط 
انگیزش یادگیري نیز  )2011. (پینتریچ و شانک، نماییم

آموز است  ترین ارکان براي موفقیت دانش یکی از اساسی
) انگیزش را کلید 1992( 1به طوري که اسپالدینگ

  داند. آموزان می یادگیري دانش
 ) نشان داد که انگیزش تحصیلی2009( 2اوریاهی

تحصیل آنان داشته و به   آموزان نقش مهمی در ادامه دانش
آموزان رابطه  د تحصیلی دانشصورت مثبت با عملکر

دهند که انگیزش   دارد. به عنوان نمونه تحقیقات نشان می
تحصیلی به طور خاص بر یادگیري و پیشرفت تحصیلی 

همچنین انگیزش  )2002. (توکر، داشته است تأثیر
بین پیشرفت تحصیلی معرفی شده  تحصیلی به عنوان پیش

  )2009. (بوساتو، است

                                                
1.Aspalding 
2.Oriahi 

) که به نظریه 2000( 4و ریان 3دسی  براساس نظریه
آموزان در  مشهور است، افراد از جمله دانش 5خودتعیینی

گیرند. افراد با  گیري انگیزشی قرار می سه نوع جهت
گیري  ، افراد با جهت6گیري انگیزشی درونی جهت

و افراد بدون انگیزش. افراد زمانی که  7انگیزشی بیرونی
رون نظم پیدا گیري انگیزش درونی هستند از د با جهت

دهند دیگران یا عوامل بیرونی بر   کنند؛ یعنی اجازه نمی می
آموز  توجهی بگذارند. بنابراین دانش عملکردشان اثر قابل

داراي انگیزش درونی، براي کسب لذت درونی درس 
ل خواند، نه براي رضایت یا ترس از دیگران و یا عوام می

ی و ریان، . (دسبد)  (مثالً ترس از گرفتن نمره دیگر
2000(   

افراد دیگري هم هستند که بر اساس انگیزش بیرونی 
خود را شایسته خودتعیینی یا خودمختار بودن  ،عمل کرده

یعنی به عوامل بیرونی و افراد دیگر توجه  ؛دانند نمی
بیشتري دارند تا به رضایت شخصی و احساس لذت 

گیري انگیزشی بیرونی به  خود. بنابراین افراد با جهت
جاي تمرکز بر تکلیف و احساس رضایت از انجام خوب 
یک کار، در انتظار نوعی پاداش یا تنبیه اجتماعی در مقابل 

  )2000. (دسی و ریان، انجام یا عدم انجام تکلیف هستند
سرانجام باید گفت که افراد بدون انگیزش مانند افراد 

خودتعیینی   بیرونی بوده و خود را شایسته  داراي انگیزش
ها تالش  دانند. این افراد بعد از مدت ا خودمختاري نمیی

براي انجام تکالیف و صرف وقت و انرژي آن را رها 
اند. ادراك شایستگی و کنترل در آنان چنان پایین  کرده

کنند. آنان  ها احساس درماندگی می است که در موقعیت
فایده است و  بیشان یکه کارهااند  باور پیدا کرده

. شان تحت کنترل خودشان نیستشکست ها و موفقیت
  )2000(دسی و ریان، 

                                                
3. Deci  
4 .Ryan 
5 .self- determination 
6 .intrinsic motivation 
7.extrinsic motivation 
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اندرکاران آموزش  شناسان و دست امروزه رویکرد روان
مند شدن  و انگیزهو پرورش به سمت خودتعیینی 

 ها آنباشد.  آموزان، آن هم به صورت درونی می دانش
ترین شرایط مؤثر در  را یکی از مهم 1انگیزش درونی

دانند. در صورتی که  موزان میآ پیشرفت تحصیلی دانش
ها در نحوه تفکرشان  انگیزش درونی باال باشد، یادگیرنده

 )2005(ریو،  دهند  پذیري بیشتري نشان می انعطاف
کنند و به صورت مفهومی  تر پردازش می اطالعات را فعال

گیرند و به عزت نفس و  وار، یاد می نه طوطی
(دسی و  .یابند خودشکوفایی سطح باالتري دست می

  )2000ریان، 
از سوي دیگر، باید گفت که انگیزش تحصیلی به 

بیرونی  صورت عام و انواع انگیزش (از لحاظ درونی و
مستقیم و  تأثیربودن) به صورت خاص، خود تحت 

غیرمستقیم شرایط مختلفی قرار دارد. یکی از شرایط 
انگیزگی  تواند بر انگیزه داشتن و بی مهمی که می

اثر داشته باشد، شرایط خانوادگی است. به آموزان  دانش
)، انگیزش پیشرفت باال در ابتدا 2006( 2زعم اسالوین

تجارب فرد در خانواده است پس از آن  تأثیرتحت 
کند. موفقیت و  آموز در مدرسه کسب تجربه می دانش

گذارند. موفقیت، اشتیاق براي  انگیزش بر یکدیگر اثر می
د که این نیز به نوبه خود گرد موفقیت بیشتر را سبب می

  موفقیت را به دنبال دارد.
تحقیقات فراتحلیلی انجام شده در زمینه شرایط  

آموزان نشان  غیرشناختی مؤثر برانگیزش تحصیلی دانش
ها در  اقتصادي خانواده- دهد که وضعیت اجتماعی می

آموزان اهمیت قابل  یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانش
   )2005. (سیرین، توجهی دارد

)،  شرایط 2001( 3بنا بر رویکرد کوتسولیس و امبل
غیرشناختی مثل موقعیت خانواده به لحاظ اجتماعی، 

ها و  اقتصادي و فرهنگی، از جمله عوامل مهم در پیشرفت

                                                
1.intrinsic motivation 
2.Slavin 
3.Koutsoulis & ambell 

. رود هاي تحصیلی کودکان به شمار می شکست
ها نیز  نتایج پژوهش )2001(کوتسولیس و امبل، 

 - ین باال بودن سطح اجتماعیوجود ارتباط ب  دهنده نشان
آموزان است  اقتصادي والدین و موفقیت تحصیلی دانش

 عدم ،میتومحرو فقر د تحقیق خو) در 1989( 4افمنـه
دن نامناسب بوو  بودن خانوادهپرجمعیت ، لدینواتوجه 

مؤثر ن گاندگیردیا کاهش انگیزه را در خانوادهساخت 
، ارزش گرراطبقه کي عضااکه ده کري نتیجهگیرو نسته دا

اي براي سیلهو آن را وند تحصیل قایل هستاي بري کمتر
  )1391(سیف،  .نمیکننداد صیلی قلمدپیشرفت تح

ترین شرایط مؤثر  نظران، عمده از دیدگاه صاحب
خانوادگی عبارتند از شرایط فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، 
جو خانوادگی و عوامل ارتباطی. این عوامل هر یک 

ورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روي توانند به ص می
گذار باشند. تأثیرآموزان  تحصیلی دانش  انگیزش
شرایط خانوادگی  تأثیرهاي انجام شده در زمینه  پژوهش

آموزان، فاقد انسجام و تمرکز  تحصیلی دانش  بر انگیزش
کامل بر روي این شرایط بوده است. یعنی هر پژوهش به 

شرایط خانوادگی بر روي  هاي متعدد اي از جنبه جنبه تأثیر
انگیزش تحصیلی پرداخته است. این عامل پژوهشگر را بر 

تر بر روي شرایط خانوادگی  آن داشت تا با نگاهی جامع
  نگیزش بررسی نموده با ارائهاین شرایط را بر روي ا تأثیر

یک از این شرایط به صورت  الگویی نشان دهد کدام
یم و با چه میزان یک به صورت غیر مستق مستقیم و کدام

یک از  ي بر روي انگیزش تحصیلی اثر دارند و کدامتأثیر
  )(همان .ندتأثیر شرایط بی

  
  ها مواد و روش

با استفاده از  5پژوهش حاضر از نوع همبستگی
لّییابی  مدلهاي  روش کلیه جامعه این تحقیق، است.  ع
آموزان دوره متوسطه شهر تهران است که در سال  دانش

                                                
4.Halfman 
5.correlation 



 43 ...آموزان  بر انگیزش تحصیلی دانش مؤثریابی روابط عوامل خانوادگی  مدل صادق نصري و همکاران:

 
 پژوهش در یادگیري آموزشگاهی

 سوم صلنامه علمی پژوهشی / سال اول/ شمارهف
Vol .1- No.3 / Winter 2014 

 

در این پژوهش  اند. مشغول به تحصیل بوده 1391- 1392
 ،با توجه به اینکه دسترسی به تک تک اعضا مقدور نبود

اي استفاده گردید. ابتدا  مرحلهاي چند گیري خوشه از نمونه
منطقه  5گانه آموزش و پرورش شهر تهران،  20از مناطق 

) انتخاب شد و پس از مشخص 17و  10، 9، 7، 1(مناطق 
کالس و از  2هر منطقه، از هر مدرسه  مدرسه از 5شدن 

نفر به صورت تصادفی انتخاب و در نهایت  12هر کالس 
 ها آنآموزان و اولیاي  نمونه آماري از دانش 600تعداد 

) براي بررسی 40× (تعداد متغیرها  مطابق با فرمول کالین
  برگزیده شدند.

گیري استفاده  ابزار اندازه چهاردر پژوهش حاضر از 
  شوند: که به قرار ذیل معرفی می گردیده

  انگیزش تحصیلی نامه پرسشالف) 
 نامه پرسشدر این تحقیق  1مقیاس انگیزش تحصیلی

) است که در کشور کانادا 1992( 2والرند و همکاران
) ساخته 1985( 3براساس نظریه خودمختاري دسی و رایان

باشد که  شده است و در برگیرنده هفت خرده مقیاس می
یزش درونی براي فهمیدن، انگیزش درونی براي شامل انگ

کار و پیشرفت، انگیزش درونی براي تجربه تحریک، 
تنظیم همانندسازي شده، تنظیم درونی شده، تنظیم بیرونی 

باشد. والرند و همکاران ضرائب آلفاي  انگیزگی می و بی
گزارش 87/0تا  83/0ها را بین  کرونباخ زیر مقیاس

اي  گزینه هفتپرسش  28اراي اند. این ابزار د کرده
) 1379( باشد. این مقیاس توسط باقري و همکاران می

آموزان دبیرستانی شهر تهران هنجاریابی شده  برروي دانش
و نتایج آن نشان داد که ساختار هفت عاملی مقیاس 
انگیزش تحصیلی با اندکی تفاوت به پنج عامل تقلیل 

%، 84%، 79س یافت و میزان آلفاي کرونباخ سه زیر مقیا
% برآورد گردید و مقیاس به سه قسمت انگیزش 86و

انگیزگی تقسیم شد. الزم به  تحصیلی درونی، بیرونی و بی
انگیزش را به انگیزش درونی،  ،ذکر است که دسی و رایان

                                                
1.academic motivation scale 
2.Vallerand  & et al 
3.Ryan & Deci 

 5در  نامه پرسشاند. این  انگیزگی تقسیم کرده بیرونی و بی
مخالفم و (کامالً موافقم، موافقم، نظري ندارم،  مقیاس

انگیزش  نامه پرسشکامالً مخالفم) طراحی شده است. در 
، 6، 4، 2هاي پرسشتحصیلی مورد استفاده در این تحقیق، 

 28و  27، 25، 23،  22، 21، 20، 18، 17، 15، 13، 11، 9
به انگیزش درونی اختصاص یافته و علت تحصیل 

، 10، 8، 7، 1 هاي پرسش آموزان پرسیده شده است. دانش
به انگیزش بیرونی اختصاص یافته است. و  19و  16 ،14

انگیزگی اختصاص داده  به بی 26و  12، 5، 3 هاي پرسش
  شده است.

در این تحقیق از نظرات اساتید و متخصصان براي 
براي اجراي  نامه پرسشروایی محتوایی استفاده شد و 
قرار گرفت. همراه با  تأییدآزمایشی و بررسی پایایی مورد 

نیز صورت  نامه پرسشی صوري یمحتوایی، روای یروا
نامتناسب و غیرضروري حذف  هاي پرسشگرفت و 

کند که  به این مطلب اشاره می 4گردید. روایی صوري
هاي یک آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به  سؤال

اند.  گیري آن تهیه شده موضوعی هستند که براي اندازه
 نامه رسشپآمده براي  دست بهضریب آلفاي کرونباخ 

  است. 93/0انگیزش تحصیلی، 
  جو عاطفی خانواده نامه پرسشب)

 نامه پرسش 33جو عاطفی خانواده داراي  نامه پرسش
) هنجاریابی 1381( و همکاران است که توسط حقیقی

شده است. نمره کمتر در این آزمون نشانگر این است که 
جو خانواده بیشتر به یک جو عاطفی نامساعد متمایل 

بیانگر تمایل جو  ،هر چه نمره بیشتر باشد است و
خانوادگی به یک وضعیت مساعد است. نمره فرد در این 

هر قدر نمره فرد  است و 165تا  33بر معیار  نامه پرسش
اي با جو مساعد و  داراي خانواده ،نزدیکتر باشد 165به 

اي با جو  داراي خانواده ،نزدیکتر باشد 33هر چه قدر به 
(کامالً موافقم،  مقیاس 5در  نامه پرسشاین  نامساعد است.

موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم) طراحی 

                                                
4 .face validity 
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ضریب پایایی این آزمون با استفاده از روش  شده است.
 دست بهاست. ضریب آلفاي کرونباخ  94/0تصنیف معادل 

جو عاطفی خانواده در این تحقیق  نامه پرسشآمده براي 
  است.  98/0

  هاي فرزندپروري خانواده شیوه نامه شپرسج) 
هاي فرزندپروري براساس  در این تحقیق شیوه

بامریند، خانواده را بر مبناي جو استبدادي،  نامه پرسش
کند و  انگارانه و مقتدارانه بررسی و سنجش می سهل

داراي  نامه پرسشاین  هاي پرسشاست.  پرسش 30حاوي 
ه یکی از سه گزینه (الف، ب و ج) است و هر گزین

انگارانه و  (استبدادي، سهل هاي ارتباطی وضعیت
بر  نامه پرسشسنجد. نمره فرد در این  مقتدارانه) را می

نزدیکتر  90است و  هر قدر نمره فرد به  90تا  30معیار 
هاي فرزندپروري مقتدرانه  اي با شیوه باشد داراي خانواده

اي با جو  نزدیکتر باشد داراي خانواده 30و هر چه قدر به 
) در پژوهش خود 2004ارتباطی مستبدانه است. جورج (

برآورد کرده است و در  79/0ضریب پایایی این مقیاس را 
 نامه پرسشاین پژوهش بر پایه گروه نمونه ضرایب آلفاي 

گیر به ترتیب برابر با  هاي مقتدرانه، مستبدانه و سهل سبک
بوده است و ضریب آلفاي کل  61/0و  93/0، 90/0

  به دست آمد.  81/0برابر با  نامه پرسش
شرایط اقتصادي، اجتماعی و شناسایی  نامه پرسشد) 
  فرهنگی
با مطالعه مبانی نظري پژوهش ساخته  نامه پرسشاین 

 نامه پرسشاین  باشد. می پرسش 29شده است و حاوي 
 11) ساخته شده است. 2001( توسط کوتسولیس و امبل

به شرایط اجتماعی  رسشپ 12 به شرایط اقتصادي، پرسش
ضریب  به شرایط فرهنگی خانواده اشاره دارد. پرسش 6و 

سنجش  نامه پرسشآمده براي  دست بهآلفاي کرونباخ 
 89/0اجتماعی  شرایط نامه پرسش، 79/0شرایط اقتصادي 

است. بدین  91/0شرایط فرهنگی برابر با  نامه پرسشو 
انجام تحقیق ها مورد قبول براي  نامه پرسشترتیب پایایی 

  است. 
 

 نامه پرسشها،  ابزار مورد استفاده براي تحلیل داده
د استفاده در این تحقیق، آماري مور  باشد و تکنیک می

تحلیل مسیر یک روش  مسیر و همبستگی است. تحلیل

توانیم عالوه بر  پیشرفته آماري است که به کمک آن می
ات غیرمستقیم هر یک از متغیرهاي تأثیرات مستقیم، تأثیر

مستقل بر متغیر وابسته را نیز شناسایی کنیم. بنابراین، 
تحلیل مسیر نسبت به ترین مزیتی که استفاده از روش  مهم

 هاي آمار توصیفی متغیرها شاخص .1جدول 
  انحراف معیار  واریانس  میانگین  متغیر

  75/0  56/0  23/3  انگیزش تحصیلی
  73/0  54/0  31/3  انگیزش درونی
  92/0  86/0  17/3  انگیزش بیرونی

  92/0  86/0  17/3  انگیزگی بی
  19/1  44/1  13/3  جو عاطفی

هاي  شیوه
  فرزندپروري

44/2  67/0  82/0  

  64/0  42/0  06/3  شرایط اقتصادي
  51/0  26/0  21/3  شرایط اجتماعی
  95/0  91/0  85/2  شرایط فرهنگی

 ماتریس همبستگی متغیرها .2جدول 
  جو عاطفی  هاي فرزندپروري شیوه  شرایط فرهنگی  اجتماعی شرایط  شرایط اقتصادي  

          34/0**  شرایط اجتماعی
        46/0**  03/0  شرایط فرهنگی

      21/0**  18/0**  19/0**  فرزندپروري هاي شیوه
    35/0**  26/0**  27/0**  05/0  جو عاطفی

  11/0  10/0  -05/0  17/0**  53/0**  انگیزش تحصیلی
  05/0P<  ،600=N،  * معادل >01/0P** معادل        
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روش رگرسیون دارد، این است که در روش تحلیل 
مستقیم هر متغیر  تأثیررگرسیون، تنها قادر به شناسایی 

مستقل بر متغیر وابسته بودیم، اما در روش تحلیل مسیر 
ات غیر تأثیرمستقیم، امکان شناسایی  تأثیرعالوه بر 

سته نیز مستقیم هر یک از متغیرهاي مستقل بر متغیر واب
وجود دارد. به همین خاطر، در تحلیل مسیر، با چندین 
معادله خط رگرسیونی استاندارد شده مواجه هستیم، در 
حالی که در تحلیل رگرسیون، تنها یک معادله خط 
رگرسیونی استاندارد شده داریم. تمام مراحل کار براي 

افزار آماري  ها به کمک دو نرم تجزیه و تحلیل داده

SPSS  وLISREL .انجام گرفت   
  

  ها یافته
هاي  هاي موجود از متغیرهاي جو عاطفی، شیوه داده

فرزندپروري، شرایط اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی و 
انگیزش تحصیلی بر اساس مدل مفروض، توسط روش 

برازش پیدا کردن  افزار براي تحلیل مسیر تحلیل شد. نرم
مدل مسیرهاي جدیدي را پیشنهاد کرد. همچنین براي 

شدن ضرایب، برخی مسیرهاي نامناسب حذف  دار معنی

شدند. به این ترتیب مدل نهایی بر حسب ضرایب 
هاي  استاندارد شده مربوط به جو عاطفی، شیوه

فرزندپروري، شرایط اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی و 
) ارائه شده 1ست آمد که در شکل (انگیزش تحصیلی به د

هاي فرزندپروري و  ، بین شیوه3مطابق با جدول  است.
هاي فرزندپروري و  )، بین شیوه>01/0pجو عاطفی (

شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هر یک با 
)، بین جو عاطفی و شرایط اقتصادي >05/0pي (دار معنی

)05/0p< بین جو عاطفی و انگیزش تحصیلی ،(
)05/0p<شرایط اقتصادي و انگیزش تحصیلی  ) و بین

)05/0p< مطابق  ي وجود دارد.دار معنی) رابطه مستقیم و
، بین شرایط اجتماعی و انگیزش تحصیلی 4 با جدول

)05/0p< بین شرایط فرهنگی و انگیزش تحصیلی ،(
)05/0p<هاي فرزندپروري  )، بین شرایط اقتصادي و شیوه
)05/0p< انگیزش )، بین جو عاطفی و

ي وجود دار معنی) رابطه غیرمستقیم و >05/0pتحصیلی(
دارد.

 مقادیر اثرات مستقیم برآورد شده و استاندارد در مدل نهایی .3جدول 

  روابط مستقیم متغیرها در مدل
 مقدار استاندارد

  (المبدا)
مقدار 
  برآورد

 tمقدار 
خطاي 
  استاندارد

  سطح
  يدار معنی

  >01/0p  39/0  88/5  19/3  86/0  هاي فرزندپروري با جو عاطفی شیوه
  >05/0p  84/0  22/2  64/1  46/0  هاي فرزندپروري تصادي با شیوهشرایط اق

  >05/0p  48/0  41/2  17/0  15/0  هاي فرزندپروري شرایط اجتماعی با شیوه
  >05/0p  39/1  15/2  19/3  41/0  هاي فرزندپروري شرایط فرهنگی با شیوه

  <05/0p  91/5  65/1  31/9  44/0  هاي فرزندپروري با انگیزش تحصیلی شیوه
  >05/0p  21/0  36/2  58/0  41/0  اقتصادي با جو عاطفی شرایط

  <05/0p  47/0  76/1  81/0  63/0  شرایط فرهنگی با جو عاطفی
  p >05/0  87/0  62/2  61/3  56/0  جو عاطفی با انگیزش تحصیلی

  >05/0p  96/0  31/2  12/2  41/0  شرایط اقتصادي با انگیزش تحصیلی
  <05/0p  92/1  53/1  71/2  63/0  شرایط اجتماعی با انگیزش تحصیلی
  <05/0p  31/1  61/1  11/2  23/0  شرایط فرهنگی با انگیزش تحصیلی



  92زمستان  ،شماره سوم ،سال اول ،دگیري آموزشگاهیدر یا  پژوهشفصلنامه  46

 
 

 دگیري آموزشگاهیدر یا پژوهش
 سوم سال اول/ شماره

Vol .1- No.3 / Winter 2014 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شده مدل مسیر نهایی بر حسب ضرایب استاندارد .1شکل 

 ، بین جو عاطفی و انگیزش تحصیلی5مطابق با جدول 
)05/0p< بین شرایط اقتصادي و انگیزش تحصیلی ،(
)05/0p<بین شرایط اجتماعی و انگیزش تحصیلی ،( 
)05/0p<( بین شرایط فرهنگی و انگیزش تحصیلی ،
)05/0p< ي وجود دارد.دار معنی) رابطه کلی و  
 تأثیرفرضیه اول: شرایط اقتصادي بر انگیزش تحصیلی  - 

  دارد.

دهد که متغیر شرایط   نتایج تحلیل مسیر نشان می
در  تأثیردارد که این  تأثیراقتصادي بر انگیزش تحصیلی 

درصد و به صورت مثبت و مستقیم  95/0سطح اطمینان 
کننده  این فرضیه بیان تأیید). t ،05/0=p=31/2باشد (می

آن است که وضعیت اقتصادي مناسب بر انگیزش 
دارد و با فراهم شدن شرایط اقتصادي،  تأثیری تحصیل

  رود. انگیزش تحصیلی نیز باال می

 مقادیر اثرات غیرمستقیم برآورد شده و استاندارد در مدل نهایی .4جدول 

  روابط غیرمستقیم متغیرها در مدل
 استانداردمقدار 

  (المبدا)
مقدار 
  برآورد

 tمقدار 
خطاي 
  استاندارد

  سطح
  يدار معنی

  <05/0p  96/0  14/0  13/0  07/0  شرایط اقتصادي با انگیزش تحصیلی
  p >05/0  92/1  18/2  85/3  75/0  شرایط اجتماعی با انگیزش تحصیلی
  p >05/0  31/1  23/2  29/2  39/0  شرایط فرهنگی با انگیزش تحصیلی

  p >05/0  84/0  46/2  85/1  41/0  هاي فرزندپروري  تصادي با شیوهشرایط اق
  >01/0p  87/0  69/7  58/17  89/0  جو عاطفی با انگیزش تحصیلی

 مقادیر اثرات کلی برآورد شده و استاندارد در مدل نهایی .5جدول 

  متغیرها در مدل کلی روابط
مقدار 

  استاندارد(المبدا)
مقدار 
  برآورد

 tمقدار 
خطاي 
  استاندارد

  سطح
  يدار معنی

  >01/0p  87/0  64/6  19/21  45/0  جو عاطفی با انگیزش تحصیلی
  p >05/0  96/0  12/2  25/2  48/0  شرایط اقتصادي با انگیزش تحصیلی
  >01/0p  92/1  65/3  65/6  38/0  شرایط اجتماعی با انگیزش تحصیلی
  >01/0p  31/1  11/3  40/0  62/0  شرایط فرهنگی با انگیزش تحصیلی

انگیزش 
 تحصیلی

هاي شیوه
  پروريفرزند

 شرایط فرهنگی

 شرایط اجتماعی

41/0 

46/0 

44/0 

41/0- 

41/0 

23/0 
74/0 

15/0 

63/0- 

63/0 

 جو عاطفی
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  دارد. تأثیرفرضیه دوم: شرایط اجتماعی بر انگیزش تحصیلی  - 
دهد که متغیر شرایط اجتماعی   نتایج تحلیل مسیر نشان می

). لذا این t ،05/0=p=53/1ندارد ( تأثیربر انگیزش تحصیلی 
شود و شرایط اجتماعی  نمی تأییدرصد د 95فرضیه در سطح 

 ي بر انگیزش تحصیلی ندارد.تأثیر

  دارد. تأثیرفرضیه سوم: شرایط فرهنگی بر انگیزش تحصیلی  - 
دهد که متغیر شرایط فرهنگی بر   نتایج تحلیل مسیر نشان می

). لذا این t ،05/0=p=61/1ندارد ( تأثیرانگیزش تحصیلی 
شود و شرایط فرهنگی  ینم تأییددرصد  95فرضیه در سطح 

 ي بر انگیزش تحصیلی ندارد.تأثیر

  دارد. تأثیرفرضیه چهارم: جو عاطفی بر انگیزش تحصیلی  - 
دهد که متغیر جو عاطفی بر   نتایج تحلیل مسیر نشان می

در سطح اطمینان  تأثیردارد که این  تأثیرانگیزش تحصیلی 
،  t=62/2باشد ( درصد و به صورت مستقیم و مثبت می 95/0
05/0=p .(این فرضیه بیان کننده آن است که جو عاطفی  تأیید

مستقیم دارد و چنان چه جو  تأثیربر انگیزش تحصیلی 
خانوادگی از حیث عاطفی نامساعد باشد، انگیزش تحصیلی 

یابد و جو عاطفی مساعد انگیزش تحصیلی را  کاهش می
  دهد.   افزایش می

بر انگیزش تحصیلی هاي فرزندپروري  فرضیه پنجم: شیوه - 
  دارد. تأثیر

هاي  دهد که متغیر شیوه  نتایج تحلیل مسیر نشان می
، t=65/1ندارد ( تأثیرفرزندپروري بر انگیزش تحصیلی 

05/0=p شود و  نمی تأییددرصد  95). لذا این فرضیه در سطح
  ي بر انگیزش تحصیلی ندارد.تأثیرهاي فرزندپروري  شیوه

فرزندپروري و جو عاطفی  هاي فرضیه ششم: بین شیوه - 
  .رابطه وجود دارد

دهد که بین  متغیر جو عاطفی و   نتایج تحلیل مسیر نشان می
هاي فرزندپروري رابطه وجود دارد که این رابطه در  شیوه

درصد و به صورت مستقیم و مثبت  99/0سطح اطمینان 
کننده آن  این فرضیه بیان تأیید). t ،01/0=p=88/52باشد ( می

با بهبود شرایط ارتباطی جو عاطفی نیز افزایش  است که
  یابد. می

متغیرهاي شرایط اقتصادي، شرایط فرهنگی، شرایط 
هاي فرزندپروري به عنوان  اجتماعی، جو عاطفی و شیوه
  اند. متغیرهاي مستقل وارد معادله شده

هایی کاي اسکوئر  در این پژوهش با استفاده از شاخص
درجات آزادي، جذر برآورد  ، نسبت کاي دو به1(مربع خی)

، 3شدگی برازندگی ، شاخص نرم2واریانس خطاي تقریب
، 5، شاخص برازندگی تطبیقی4نشده برازندگی شاخص نرم

برازش مدل  7، شاخص خوبی برازندگی6برازندگی فزاینده
مورد بررسی قرار گرفت. توضیح مختصري در مورد این 

  ها آورده شده است. شاخص
ترین آماره برازش  ین شاخص مهمشاخص کاي اسکوئر: ا

است و آزمونی براي قابل قبول بودن مدل در جامعه است. 
باشد یعنی این مدل براي جامعه  دار معنیوقتی کاي اسکوئر 

حجم نمونه و  تأثیرقابل قبول نیست. مجذور کاي تحت 
هاي موجود در مدل قرار دارد لذا براي از میان  همبستگی

شود.  استفاده می شاخص  برداشتن این محدودیت از
باشد، نشانگر  2چنانچه میزان این شاخص کوچکتر از 

مقدار این شاخص در  )1384 (هومن، .برازندگی الگو است
ار خوب به دست آمد که بیانگر برازش بسی 45/1این پژوهش 

  ها است. این مدل با داده
خطاي تقریب: مقدار مالك شاخص جذر برآورد واریانس 

است که میزان به دست آمده در  08/0در این شاخص برابر 
این مدل برابر صفر است که بسیار کمتر از مالك است. پس 

  مدل داراي برازش خوب و قابل توجهی است.
شده برآزندگی: این شاخص در مدل حاضر  شاخص نرم

، به دست آمده است که هر چه به یک نزدیکتر باشد 91/0
  .مدل برازش بهتري دارد پس برازش مدل بسیار خوب است

                                                
1 .chi-square  
2 .Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 
3 .Normal Fit Index (NFI) 
4 .Non Normed Fit Index (NNFI) 
5 .Comparative Fit Index (CFI) 
6 .Increment Fit Index(IFI) 
7 .Goodness of Fit Index  
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نشده برآزندگی: به طور قراردادي الزم است  شاخص نرم
بیشتر باشد که که در مدل حاضر برابر با  9/0این شاخص از 

  .است 85/9
شاخص برازندگی تطبیقی: به طور قراردادي الزم است این 

 01/1بر بیشتر باشد که در مدل حاضر برا 9/0شاخص از 
  است. 

باالتر  9/0شاخص برازندگی فزاینده: این شاخص باید از 
  است. 78/9باشد که در این مدل برابر 

شاخص خوبی برازندگی: مقدار این شاخص در مدل 
باالتر است. پس  9/0است که از مقدار مالك  96/0حاضر 

  )1384.(هومن،داراي برازش مطلوب است
  

   گیري نتیجهو  بحث
طالعه انگیزش تحصیلی الزم است در ابتدا به به منظور م
هاي فرزندپروري و جو عاطفی بر انگیزش  نقش شیوه

تحصیلی پرداخته شود. نتایج این پژوهش داللت بر آن دارد 
مستقیم و غیرمستقیم  تأثیرکه جو عاطفی بر انگیزش تحصیلی 

به  هاي فرزندپروري در مورد شیوه تأثیرگرچه این  ،دارد
آن بر روي انگیزش  تأثیردار نیست و  معنی صورت مستقیم

دار  تحصیلی با واسطه جو عاطفی به صورت غیر مستقیم معنی
  است. 

هاي  مطالعات متعدد نشان داده است که جو عاطفی و شیوه
دهی انگیزش و هدایت عمل و رفتار  فرزندپروري در نظم

اهمیت است. در این مطالعه جو  انسان عنصري کلیدي و با
هاي فرزندپروري به صورت متغیرهاي  و شیوهعاطفی 

شرایط اقتصادي،  تأثیرزاي مستقل نیز وارد مدل شدند و  درون
بررسی شد تا مشخص  ها آناجتماعی و فرهنگی بر روي 

گردد که چه میزان از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی را به 
هاي فرزندپروري تبیین  واسطه دو متغیر جو عاطفی و شیوه

  کند. می
ي دار معنی تأثیرنتایج تحقیق نشان داد که شرایط خانوادگی 

از  تأثیربر روي انگیزش تحصیلی دارند و انگیزش تحصیلی م
تغیرات هر یک از این شرایط است. نتایج، رابطه مستقیم و 

 هاي فرزندپروري با جو عاطفی ي بین شیوهدار معنی

)01/0<pيهاي فرزندپرور )، بین شرایط اقتصادي با شیوه 
)05/0<pهاي فرزندپروري )، بین شرایط اجتماعی با شیوه 
)05/0<pهاي فرزندپروري )، بین شرایط فرهنگی با شیوه 
)05/0<p نشان داد. در حالی که از بین شرایط خانوادگی (

ي دار معنیفقط شرایط اقتصادي با جو عاطفی رابطه مستقیم و 
و  ). رابطه انگیزش تحصیلی با جو عاطفیp>05/0( داشت

بود. نتایج تحقیق  دار معنیشرایط اقتصادي به صورت مستقیم 
درصد از متغیر انگیزش  19دهد که شرایط خانوادگی  نشان می

  کند. بینی می تحصیلی را تبیین و پیش
نتایج تحقیق هم چنین نشان داد که بین شرایط اجتماعی و 

)، بین شرایط فرهنگی و انگیزش >05/0pانگیزش تحصیلی (
هاي  )، بین شرایط اقتصادي و شیوه>05/0p(تحصیلی 

 )، بین جو عاطفی و انگیزش تحصیلی>05/0pفرزندپروري (
)05/0p< ي وجود دارد.دار معنی) رابطه غیرمستقیم و  

)، 1373( نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات باقري
)، 1384( )، نریمانی1377( )، تاجوند1375( خوانساري

 )، مولوي و همکاران1384( )، جوانبخت1384( بحرانی
) و 2000)، کاسیدي (2000)، فونتاین و همکاران (1386(

 ) همخوانی دارد.2001کوتسولیس و امبل (
با توجه به نتایج به دست آمده از نتایج این تحقیق، 

  شود: پیشنهاداتی در این زمینه مطرح می
توانست متغیرهاي دیگر همچون  تحقیق حاضر می .1

 نیز مورد آزمون قرار دهد.شرایط شخصیتی را 
تحقیقات انجام گرفته در زمینه شرایط خانوادگی، شرایط . 2

بر انگیزش تحصیلی  مؤثردرون مدرسه و شرایط فردي 
بررسی گردد تا به یک نتیجه واحد در این زمینه منجر 

 گردد.
از سایر فنون همچون مصاحبه براي انجام این نوع . 3

 تحقیق استفاده گردد.
این مدل  تأییداین پژوهش در جوامع دیگر براي  انجام. 4

 رسد. ضروري به نظر می
  سپاسگزاري

از زحمات دکتر حمیدي معاون آموزشی سازمان آموزش و 
پرورش شهر تهران که صمیمانه ما را در انجام این تحقیق 

  گزاریم. یاري نمودند، سپاس
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