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 های فرزند پروریبینی مشکالت رفتاری و انگیزش تحصیلی بر اساس سبکپیش

 5، هادی موالیی 4، محسن سعادت درویش3، فهیمه لطیفی2، حسین بهرامی1حسین سعادت درویش

 چکیده

تعداد  هدف پژوهش حاضر پیش بینی مشکالت رفتاری و انگیزش تحصیلی با استفاده از سبک های فرزند پروری بود. بدین منظور

به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه 1392دانش آموز از دبستان های شهر قم در سال 400

( 1981(و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر )1978(، سیاهه رفتاری کودک آیبرگ )1966سبک های فرزندپروری بامریند )

ستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد رابطه سبک های پاسخ دادند.برای تحلیل داده هااز همب

فرزندپروری با مشکالت رفتاری و انگیزش تحصیلی معنادار بود. همچنین بین انگیزش تحصیلی با مشکالت رفتاری رابطه معنادار 

یب مسیر مربوط به تاثیر متغیر سبک استبدادی بر انگیزش وجود داشت. عالوه بر این، نتایج تحلیل مسیر نشان داد بزرگترین ضر

میباشد. بر  23/0 و کوچکترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر متغیر آزادگذاری بر مشکالت رفتاری 75/0 تحصیلی

زندپروری مناسب کاهش داد و همچنین اساس نتایج حاصله می توان مشکالت رفتاری دانش آموزان را با استفاده روشهای فر

 انگیزش تحصیلی را با روشهای تربیتی مناسب ارتقا داد.

پروری های فرزندها: انگیزش تحصیلی، مشکالت رفتاری، سبککلیدواژه  
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 مقدمه

 نیمهمترزا یکیدهد که خانواده، یکودکان نشان م تیرفتار و شخص یریگدر شکل خانواده ها در مورد نقشیمطالعات و بررس

را به  یتینامطلوب ترب اتیرشد خود خصوص ندیدر طول فرا کودکاناز یاریوجود، بس نیعوامل موثر در رشد کودک است. با ا

نلسون و )شوند یم یرفتار مانند و دچار مشکالتیدور م تیکنند و از داشتن اعتماد به نفس و احساس امنیم کسب جیتدر

ها نسبت به کودک در نظر گرفته میهای فرزندپروری به عنوان مجموعه ای از نگرش(.شیوه1381 ،یطوس یترجمه منش ؛لیزرائیا

شود که منجر به ایجاد جو هیجانی می شود که رفتارهای والدین در آن جو بروز می نماید. این رفتارها در برگیرنده رفتارهای 

کنند و ارها، والدین به وظایف والدین بودنشان عمل میمشخص یعنی رفتارهایی که در جهت هدف والدین است و از طریق آن رفت

هم رفتارهای غیرمرتبط با رفتار والدینی مثل ژست یا بیان هیجان های غیرارادی میباشد )برومن و همکاران1، 2005(. گستردهترین 

روری را با عناوین اقتدارگرا، شناسی بامریند است. بامریند سه سبک فرزند پتیپ شناسی فرزندپروری مورد استفاده در غرب تیپ

آمرانه )استبدادی( و آزادگذار مورد شناسایی قرار داده است )نقل از ماندارا2، 2010(. والدین مقتدر والدینی هستند که در عین 

برای  کنند، در مورد انجام آن توضیح داده و همچنین روش های تقویتی راحالی که روش های کنترلی را بر فرزندانشان اعمال می

کنند. والدین گیرند. والدین مستبد، تعامل های سرد همراه با کنترل زیاد را بر فرزندانشان اعمال میتغییر رفتار کودکانشان به کار می

گونه مرزهای کنترلی برای کودکان خود ندارند و این کودکان کمترین میزان اعتماد به نفس، کنجکاوی و خود سهل گیر هیچ

کنترلی را از خود نشان میدهند )بامریند3، 1991؛ به نقل از محبراد، شکری و کدیور، 1385(. تحقیقی در زمینه الگوی کفایت 

ساله  14 - 18نفر از جوانان  4100 نیدربی کار و افراطمسامحه ،یاقتدار منطق ،یاستبداد یجوانان خانواده ها نیدر ب یسازگارو

 ،یرفتارو مشکالت یاضطراب درون ،یلیتحص شرفتیپ ،یشناختشامل رشد روان یتاررفی امدهایدر ارتباط با چهار مجموعه از پ

توسط )لمبورن، مونتس، استینبرگ و دونباخ4، 1991( صورت پذیرفت، نتایج این تحقیق نشانداد نوجوانانی که از خانواده های 

کرده فیتوص یافراط ،یخود را به عنوان استبداد نیکه والد یدارند. نوجوانان یمعنادارباال و یلیتحص یستگیهستند شا یمنطقاقتدار

به طور  ،و مسامحه کارداشت یاقتدار منطق یها گروهی نمره ها نیبه حد متوسط ب شیگرا شانینمره ها اسها،یمق بودند، در تمام

د.از دست آم بهموارد ریو سا یلیتحص شرفتیو مسامحه کار از نظر پ یاقتدار منطق یخانواده ها نیب اندازه تفاوت نیشتریب یکل

سوی دیگر، مشکالت رفتاری اغلب توسط والدین به صورت مشکل در تنظیم و اداره رفتارهایی مثل نافرمانی، قشقرق به پا کردن، 

شوند. این رفتار ها بخش طبیعی و گذرای دوران کودکی بعضی از کودکان را پرخاشگری و داد و فریاد راه انداختن معرفی می

تشکیل میدهد و برای برخی دیگر نشانگر مشکالت بلند مدت است )ویز، الوجودی و الندایی5، 2005(. مشکالت رفتاری، 
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اختالل های رفتاری خانواده، آموزشگاه و اجتماع را با  آورد. کودکان مبتال بهوجود می مشکالت فردی و اجتماعی فراوانی را به

اجتماعی دوران نوجوانی و حتی بزرگ  -در برابر آشفتگی های روانی زرا نی میکنند و آن ها مسایل و دشواریهای گوناگونی مواجه

سالیآسیب پذیر می سازند.پژوهش عظیمی، وزیری و کاشانی1 )2012( نشان داد که سبک فرزند پروری مستبدانه مادر ارتباط 

مقتدرانه با پرخاشگری کودکان  مثبت و معنادار با رفتارهای پرخاشگری کودکان دارد.با این حال، شیوه های فرزند پروری

همبستگی منفینشان داد.تان، کامراز، دنگ، زانگ و لو2 )2012( نشان دادند که از بین سبک های فرزند پروری، سبک فرزند 

پروری مستبدانه و سهل گیر با مشکالت رفتاری کودکان رابطه مثبت داشتند. روانپزشکان عقیده دارند جبر و زورگویی تار و پود 

ریزد و بر عکس، عشق و محبت والدین و آموزگاران باعث تعادل و رشد در ت کودک و استعدادهای فطری او را در هم میحیا

 30پژوهش های مختلف نشان می دهد که تقریبا (.1389شود )میالنی فر، دستگاه مرکزی و در نتیجه در حالت های روانی او می

تعدادکودکانی که  ،ک اختالل روان پزشکی قابل تشخیص را تجربه خواهند کرددرصد کودکان و نوجواناندر طول زندگی خود ی

درصد تخمین زده شده است  22تا  15وخامت مشکالت آنان در حدی است که نیاز به درمانگری را مطرح می کند درحدود 

)کاستلوو، برنز، آنگولد و لیف3، 1993(. ورا، گرانرو و ایزپلتا4، )2012( نشان دادند شیوه های فرزند پروریمی تواند یکهدف 

برایپیشگیریازرفتار ضد اجتماعیدر فرزندانوالدین مبتال بهمشکالت روانی باشد.انتونیو، اوسونا، اولیوارز و کبرییا5، )2013( نشان 

پژوهش مورد دادند که فرزندان والدین مستبد نمره ای باال در رفتار پرخاشگرانه داشتند. از سوی دیگر متغیر دیگری که در این 

و هدف وا  تیفعال یانسان را به سو کهاست یشده ا فیبه عنوان مجموعه عوامل تعر زهیانگپژوهش است انگیزش تحصیلی است. 

میدارد، آن راهدایت می کند و سبب تداوم آن می شود )هافمن6، 2006(. این که چه چیزی پایه های انگیزش را تشکیل می 

. قرار گرفته است قیمورد تحق یادیز یسال ها زندیبرانگ رادانش آموزانشان یه گونه مؤثرتواند ب یچگونه معلمان م ودهد

امز7)1992( انگیزه باال دردانش آموزان را عامل کاهش میزان ترک تحصیل و افزایش سطح موفقیت دانش آموزان می-

دار  تیو صالح قیال یخود به عنوان فرد اهدهمشبه شناخت خود، باور کردن و ازیشوند، ن ختهیانگ خود آن که یدانند.کودکان برا

 رابطه زشیتن به کار نخواهد داد. پس انگ ندینب شرفتیپ ستهیشامعلم جالب باشد اما اگر کودک خود را سیتدر دیشاهستند.

اد مورد و افر دوستان پس واکنش رد،یگ یشکل م گرانید لهیدر آغاز به وس دوبا عزت نفس و خودانگاره دارد و چون هر یتنگاتنگ

اعتماد تأثیر عمیقی در خودباوری وانگیزش کودک دارد. فونتن8)1994( در پژوهشی شیوه های فرزندپروری را بررسی کرد و به 
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این نتیجه رسید که خانواده های دارای ساختار و سازماندهی مناسب که در آنها پذیرش فرزندان، استقالل آموزی و انتظار موفقیت 

همچنین، نتایج پژوهش های  صیلی فرزندان باال می باشد و آنها از موفقیت تحصیلی خوبی برخوردارند.وجود دارد، انگیزش تح

اند که توجه به تفاوت های فردی و مشکالت رفتاری یادگیرندگان از سوی معلمان در بهبود انجام شده بر این حقیقت تاکید کرده

(. گرونیک بر این باور است که 1388ر تاثیرگذار است )سیف، کیفیت یادگیری و افزایش سطح انگیزش تحصیلی آنان بسیا

والدین به عنوان اولین عامل اجتماعی کردن کودکان نقش مهمی در ارضای نیازهای روانی کودکان داشته و انگیزش تحصیلی 

دانش آموزان را تسهیل میکنند )استرنبرگ، 2009(. نتایج تحقیقات)گالسکو1 و همکاران، 1997(نیز، در زمینه ی بررسی رابطه 

با انجام  نیو مسامحه کار والد یاستبداد وهیش انساختیدر نوجوانان نما یلیتحص یامدهایو اسناد و پ یفرزند پرور یها وهیش ی

(.پژوهش ماتجویک، 1390)به نقل از مداحی، لیاقت، صمدزاده و مرادی،  داشت یمنف ارتباطی لیتحص شرفتیو پ فیتکال

جووانویک و جووانویک2 )2014(نشان داد که سبک فرزند پروری مقتدرانه مادران، با مشارکت بیشتر در فعالیت های مدرسه و 

موفقیت بیشتری از نوجوانان ارتباط داشت. فراری و الیوت3)1993( نشان دادند، دخترانی که والدینشان دارای سبک مستبدانه 

خترانی که والدینشان دارای سبک مستبدانةپایین بودند. کودکان و دانستند،تادباالبودند،خودرافاقدتوانایی تصمیم گیری می

شوند، مهارتهای اجتماعی ضعیفی های مستبد نمرات متوسطی در مدرسه دارند، در رفتارهای مشکل درگیر نمینوجوانان خانواده

یر بویژه اگر پسر باشند، اغلب گبرند. کودکان والدین سهلدارند، عزت نفسشان پایین است و از افسردگی سطح باالیی رنج می

ای بی اراده و از نظر تکانشی و خشمگین هستند. آنها تمایل دارند رئیس و خود محور باشند. سرکش و فاقد کنترل، تا اندازه

 استقالل و پیشرفت کامالً پایین هستند )دارلینگ4، 2009(.

لی فرزندان خود متفاوت عمل می کنند و این مشارکت ها می والدینی که نگرش های تربیتی متفاوتی دارند، در امر مشارکت تحصی

(. 1388؛ به نقل از رضایی و خودخواه، 1994تواند به تغییراتی در الگوی یادگیری و پیشرفت تحصیلی فرزندان منجر شود )کنل، 

وتی می باشدکه از مهم ترین با توجه به مطالب ذکر شده اختالالت رفتاری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان تحت تاثیر عوامل متفا

آن ها والدین و شیوه های برخورد ایشان با فرزندانشان می باشد. لذا، شناخت این عوامل در بهبود عملکرد آن ها و رفع مشکالت 

مرتبط دانش آموزان حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک فرزندپروری )اقتدارگرایانه، آزادگذار و 

ا مشکالت رفتاری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبستانی است. همچنین هدف دیگر، تعیین سهم مولفه های سبک استبدادی( ب

های فرزندپروری هم به صورت مستقیم و هم با میانجیگری انگیزش تحصیلی در پیش بینی مشکالت رفتاری دانش آموزان دبستانی 

وری )اقتدارگرایانه، آزادگذار و استبدادی( با مشکالت رفتاری و انگیزش می باشد.در پژوهش حاضر رابطه بین سبک های فرزندپر

ی فرزندپرور یسبک ها یمولفه هاتحصیلی دانش آموزان دبستانی مورد آزمون قرار گرفت. همچنین این فرضیه که بیان می کند 
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دانشآموزان  یمشکالت رفتارحصیلی یانه، آزادگذار و استبدادی،هم به صورت مستقیم و هم با میانجیگری انگیزش تاقتدارگرا

کنند مورد بررسی قرار گرفت.ی را پیش بینی میدبستان  

 روش

دختر( دبستان  145پسر و  225دانش آموز ) 400آزمودنی های پژوهش  است، همبستگیتحقیق حاضر توصیفی و از نوع  طرح

این صورت که ابتدا از بین نواحی پنجگانه  ای بود. بهگیری پژوهش حاضر به صورت خوشههای شهر قم بودند. روش نمونه

آموزش و پرورش شهر قم نواحی یک، سه و چهار و سپس از هر ناحیه سه مدرسه ابتدایی به تصادف انتخاب شدند. سپس از هر 

نش آموزان دبستان بعد از موافقت مسولین مدارس، کالسها انتخاب و با ایجاد اطمینان از محرمانه ماندن نتایج و کسب رضایت از دا

 -پرسشنامه ها اجرا شد. برای کنترل متغیر جنسیت دادها از هردو جنس انتخاب شدند و برای کنترل متغیر وضعیت اقتصادی

 اجتماعی، آزمودنی ها از مدارس نواحی متوسط شهر قم انتخاب شدند. 

 امه سبک فرزندپروری که حاویپرسشن .پرسشنامه ی شیوه های فرزند پروری بامریند:1ها عبارت بودند از: پرسشنامه

سؤال چهارگزینهای به صورت طیف لیکرت به صورت کامالًمخالفم،مخالفم، موافقم،کامالًموافق هستم است،که برای هردانش  30

سوال آخر شیوه  10سوال دوم شیوه دموکراتیک و  10سوال اول شیوه آزاد گذار،  10آموزازطریق پرسشنامه تکمیل شدهاست. 

: به دست آمده بدین صورت است( 1991)می سنجد. میزان پایایی پرسشنامه ازطریق بازآزمایی که به وسیله بوری  استبدادی را

برای  78/0برای سهلگیرانه پدر،  77/0برای دموکراتیک مادر  86/0برای استبدادی مادر، 86/0برای سهل گیرانه مادر،  8/0

برای دموکراتیک پدر.بوری برای مشخص کردن  92/0رای استبداد پدر، ب 85/0برای سهل گیرانه پدر، 77/0دموکراتیک پدر، 

میزان اعتبار پرسشنامه ازروش اعتبارافتراقی استفاده نموده و نتای ج زیربه دست آورده است،مستبدبودنم ادر رابطه معکوس 

ررابطه معکوس باآزادگذاری پدر داشت. همچنین مستبد بودن پد (-48/0)  داشت و دموکراتیک مادر( -38/0) باسهلگیرانه مادر 

–جهت روایی محتوایی پرسشنامه (  1374) (.غالمرضااسفندیاری 1380 ظروفی،) ( داشت-52/0) و دموکراتیک پدر( -50/0)

ازده نفرصاحبنظردرزمینه روانشناسی وو روانپزشکی خواستهاست تامیزان روایی هر جمله راباعالمت زدن مشخص نموده ونظر 

نتیجه این نظرخواهی نشان دادکه پرسشنامه مذکوردارای روایی باالیی است وبرای تعیین پایانی آن ازروشب . اصالحیب دهند

به  77/0 و برای استبدادی 73/0 وبرای دموکراتیک 69/0ازآزمایی استفاده کرده و بعدازگذشتی که فته میزان پایایی سهلگیرانه 

(.1380 مژگانیان،) گزارش کردهاست 72/0 سشنامه رابرابرنیزضریب پایایی پر( 1379) تنکابنی .دست آمدهاست  

گویه ای است در  36سیاهه رفتاری کودک آیبرگ که ابزاری خود گزارشی و  :(ECBI). سیاهه رفتاری کودک آیبرگ

 سال طراحی شده 2-16گیری رفتارهای مشکل و ایذایی کودکان و نوجوانان توسط آیبرگ و راس به منظور اندازه 1978سال 

نمره گذاری می شود. همچنین با درجه بندی  "همیشه"تا  "هرگز"امتیازی لیکرت از  7است. این سیاهه توسط والدین و در مقیاس 

مشکل ساز بودن رفتارهای کودک تعیین می گردد. این ابزار شامل دو مقیاس شدت و مشکل  "خیر"و  "بله "هر ماده به صورت

ی رفتارها، شدت رفتار و از جمع پاسخ های بله، نمره مشکل رفتاری مشخص می شود )ویز است. از حاصل جمع درجه بندی فراوان
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بدست آمد.  91/0و مقیاس مشکل  95/0( ضریب آلفای مقیاس شدت 2007(.   در مطالعه کانزر و همکاران )2005و همکاران، 

( نیز همسانی درونی و روایی افتراقی و 0042) 1همچنین روایی مالک محاسبه شده سیاهه نیز قابل قبول بود.کزدا و همکاران

(. در 2006، 2همزمان خوبی برای آن گزارش کردند. اعتبار حاصل از دو بار اجرای سیاهه نیز معنی دار بدست آمد )کندال

و مقیاس  93/0نفری محاسبه گردید و ضریب آلفای مقیاس شدت  200پژوهش حاضر پایایی این سیاهه در ایران در نمونه ای 

 بدست آمد. روایی سیاهه نیز پس از بررسی توسط پنج استاد روانشناسی قابل قبول گزارش شد.  92/0شکل م

( استفاده 1981به منطور اندازه گیری ابعاد انگیزشی از فرم اصالح شده پرسشنامه انگیزش هارتر): . مقیاس انگیزش تحصیلی3

شکل دو قطبی طرح شده اند که پاسخ به یک سوال یا مبین انگیزش  شد. در مقیاس اولیه هارتر، سوال های انگیزش تحصیلی به

( با تاکید بر این استدالل که بسیاری از موضوعات تحصیلی انگیزه های 2005درونی است یا انگیزش بیرونی. لپر و همکاران )

ا به صورت سوال های جداگانه درونی و بیرونی هردو نقش دارند، فرض دوقطبی بودن انگیزش را کنار گذاشتند و مقیاس هارتر ر

سوال انگیزش بیرونی( دارد و  16سوال انگیزش درونی و  17سوال)  33ای برای هر بعد طرح کردند. فرم جدید مقیاس هارتر 

هربعد از سه پاره مقیاس تشکیل می شود. نمونه ای از سوال های این مقیاس ها به این شرح است. خرده مقیاس های انگیزش 

دوست دارم بفهمم چطور می  -برای این مطالب را می خوانم که به موضوع آنها عالقه دارم. تسلط مستقالنه -اویدرونی: کنجک

دوست دارم تا می توانم در مدرسه یاد بگیرم. خرده  -توانم کارهای درسی ام را بدون کمک دیگران انجام دهم. چالش انگیزی

میل دارم  -ی مدرسه را چون معلم می گوید انجام می دهم. وابستگی به معلمکارها -مقیاس های انگیزش بیرونی: خوشایندی معلم

تکالیف دشوار را دوست ندارم چون مجبورم سخت کار کنم.در تحقیق  -از معلم بخواهم در تکالیفم به من کمک کند. کار آسان

اری این پرسشنامه به صورت طیف شیوه نمره گذحاضر برای سنجش انگیزش تحصیلی از فرم اصالح شده مقیاس هارتر استفاده،

، 19، 16، 15، 10، 9، 5، 4، 3= تقریبا همیشه(. البته این شیوه نمره گذاری در سوال های 5= هیچ وقت الی 1لیکرت می باشد ) 

 اعتبار این مقیاس در نمونه هایی از دانش آموزان امریکایی تائید شده است )لپر و همکاران،معکوس خواهد شد.  31و  27، 21

( نتایج رضایت بخشی را نشان داد. 1388(. در ایران نیز اعتبار یابی مقیاس فوق طی پژوهش جداگانه ای توسط بحرانی )2005

پایایی مقیاس اصالح شده هارتر در نمونه این تحقیق نیز به دو شیوه بازآزمایی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. ضرایب 

و برای پاره  0/52و انگیزش بیرونی  0/81ری به فاصله دوهفته، برای مقیاس کلی انگیزش درونی نف 48بازآزمایی در یک نمونه 

 0/67برای مقیاس انگیزش بیرونی  0/87متغیر بود. ضریب آلفا نیز برای مقیاس کلی انگیزش درونی  0/78تا  0/58مقیاس ها بین 

بدست آمد. 0/82تا  0/60و برای پاره مقیاس ها   

به منطور تحلیل دادها از آمار استنباطی شامل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به منطور تحلیل دادها:روش تجزیه و 

 پاسخگویی به فرضیه های پژوهش استفاده شد. و در مورد نتایج نتیجه گیری به عمل آمد. 

                                                           
1. Kozda & etal 
2. Kendal 
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( سال بودند. یافته ها نشان داد، 11دختر( با میانگین سنی ) 175پسر و  225دانش آموز دبستانی ) 400های پژوهش آزمودنی

سبک فرزندپروری اقتدار منطقی باالترین میانگین و سبک آزادگذار پایین ترین میانگین را بدست آورد.نتایج همبستگی پیرسون 

01/0های فرزندپروری با انگیزش تحصیلی و مشکالت رفتاری در سطح نشان داد رابطه متغیرهای سبک p≤ معنادار است.  

01/0بین انگیزش تحصیلی و مشکالت رفتاری رابطه معناداری در سطح  همچنین، p≤.وجود دارد 

. میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه )1جدول n = 400) 

انحراف  1 2 3 4 5 6 7

 استاندارد

 متغیرها میانگین

      1 93/6  80/28 آزادگذار -1   

     1 650.-
** 

24/8  19/29 استبدادی -2   

    1 -

.803** 

.518** 77/5  87/36 اقتدار منطقی -3   

   1 -

.457** 

.427** .009 19/18  19/75 مشکالت رفتاری -4   

  1 .822** 530.-

** 

485. ** 027.  24/5  76/10 شدت مشکالت  -5 

 رفتاری

 1 784. ** .984** 400.-

** 

377. ** 002.  77/13  42/64 فراوانی مشکالت  -6 

 رفتاری

1 -

.355** 

-

.604** 

-

.444** 

.552** -

.551** 

-

.246** 

02/23  90/99 انگیزش تحصیلی -7   

**p≤/01  
های فرزندپروری به عنوان متغیرهای پیش بین در تبیین واریانس انگیزش تحصیلی و بررسی نقش برای تعیین تاثیر هر یک از سبک

فاده شد. پیش از استفاده از تحلیل مسیر در ابتدا وجود داده های پرت مشکالت رفتاری به عنوان متغیر میانجی از تحلیل مسیر است

تک متغیری با استفاده از نمودار مستطیلی )باکس پالت1( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که داده پرتی وجود ندارد. 

د. نتایج نشان داد خط میانه برای اکثر متغیرها در عالوه بر آن یکسانی شکل توزیع متغیرها نیز با استفاده از نمودار مستطیلی بررسی ش

 وسط نمودار مستطیلی قرار دارد و شکل نمودارها به هم شبیه می باشد.

ها برای متغیر مفروضه نرمال بودن باقیماندها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد. نتایج نشان داد باقیمانده  

./311مشکالت رفتاری  p= 378/0مچنین انگیزش تحصیلی و ه  p= نرمال است.   

                                                           
1. Boxplpt 
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مفروضه یکسانی واریانس ها از طریق نمودار کردن باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون1 در مقابل مقادیر پیشبینی شده   

استاندارد2 رگرسیون بررسی شد. نقاط به صورت تصادفی پراکنده شده بودند که حاکی از یکسانی واریانس ها بود )شکل 2-4 و 

(. به منظور بررسی استقالل خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شد. نتایج نشان داد مفروضه استقالل برقرار است )برای 1-4

 به دست آمد(. مفروضه همخطی چندگانه3 از طریق آماره =DW و برای انگیزش پیشرفت DW=2/11مشکالت رفتاری 1/23

است که نشان می دهد همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل  18/1نتایج برابر با سی شد که تلرانس و همچنین تورم واریانس برر

وجود ندارد. با توجه به برقرار بودن مفروضه ها از تحلیل مسیر استفاده شد. پس از بررسی مفروضه های تحلیل مسیر و حصول 

ین واریانس متغیر مالک مشکالت رفتاری با میانجی اطمینان از برقراری مفروضه ها، به منظور تعیین سهم متغیرهای پیش بین در تبی

 گری متغیر انگیزش پیشرفت از تحلیل مسیر استفاده شد.

پس از بررسی مفروضه های تحلیل مسیر و حصول اطمینان از برقراری مفروضه ها، به منظور تعیین سهم متغیرهای پیش بین در   

ی گری متغیر مشکالت رفتاری از تحلیل مسیر استفاده شد.تبیین واریانس متغییر مالک انگیزش تحصیلی با میانج  

( مدل اولیه1شکل  

 
( مدل نهایی پژوهش2شکل  

                                                           
1. Regression Standardized Residual 
2. Regression Standardized Predicted Value 
3. MultiCollinearity 

 آزادگذار

اقتدار 

 منطقی

 استبدادی

انگیزش 

 تحصیلی

مشکالت 

 رفتاری
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نتایج مدل مذکور نشان می دهد که بزرگترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر متغیر سبک استبدادی بر انگیزش 

میباشد. عالوه  23/. و کوچکترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر متغیر آزادگذاری بر مشکالت رفتاری 75/. تحصیلی

و  67/. بر آن ضریب مسیر برای متغیرهای سبک آزادگذاری و اقتدار منطقی بر انگیزش تحصیلی برابر است با 

می  27/. و 31/. و ضریب مسیر برای متغیرهای استبدادی و اقتدارمنطقی بر مشکالت رفتاری برابر با  30/.

56 باشد. عالوه بر این ضریب مسیر برای متغیر مشکالت رفتاری بر انگیزش تحصیلی /0= β  بدست آمد. همچنین نتایج نمودار

آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی تبیین از واریانس انگیزش تحصیلی توسط متغیرهای سبک  60/0مذکور نشان می دهد که 

از واریانس متغیر مشکالت رفتاری نیز توسط متغیرهای سبک آزادگذاری، استبدادی، اقتدار منطقی و  20/0می شود. همچنین 

، 1ادی است که با درجات آز 09/1انگیزش تحصیلی تبین شده است. نتایج آماره خی دو نشان داد که مقدار این آماره برابر با 

به دست آمد که بیانگر برازش مدل با دادها می باشد. مقدار شاخص برازش نرم شده ) 295/0مقدارسطح معنی داری آن  NFI و )

CFIشاخص برازش مقایسه ای ) و باالتر، قابل قبول فرض می شوند. مقادیر  95/0باشد. مقادیر  1( می تواند بین صفر و  NFI و  

CFI و باالتر، این مقادیر مدل را تعیین می کنند.  95/0است. براساس مالک  98/0و  98/0برابر با در تحقیق حاضر به ترتیب  

( متوسط باقیمانده های بین همبستگی/ کواریانس مشاهده شده نمونه و RMSEAریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب )

 10/0تا  08/0را نشان دهنده برازش خوب،  08/0کمتر از مدل مورد انتظار برآوردشده از جامعه را نشان می دهد. لوهلین مقادیر 

را نشان دهنده برازش ضعیف می داند. مقدار  10/0را بیانگر برازش متوسط و باالتر از  RMSEA  01/0برای پژوهش حاضر  

 بدست آمد که بیانگر برازش خوب مدل با دادها می باشد.

 بحث و نتیجه گیری

 آزادگذار

اقتدار 

 منطقی

بدادیاست  

انگیزش 

 تحصیلی

مشکالت 

 رفتاری

56 /0  
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رابطه متغیرهای سبک های فرزندپروری با انگیزش تحصیلی و مشکالت رفتاری در سطح  نتایج همبستگی پیرسون نشان داد  

معنادار است. همچنین، بین انگیزش تحصیلی و مشکالت رفتاری رابطه معناداری در سطح وجود دارد. نتایج نشان داد که دانش 

فتاری پایین تر و انگیزش تحصیلی باالتری بودند. آموزانی که والدینشان سبک فرزندپروری اقتدار منطقی داشتند دارای مشکالت ر

همچنین دانش آموزانی که والدینشان آزادگذار و استبدادی بودند مشکالت رفتاری باالتر و انگیزش تحصیلی پایین تری داشتند. 

د. این یافته ها عالوه بر این، نتایج نشان داد افزایش مشکالت رفتاری دانش آموزان باعث کاهش انگیزش تحصیلی آنان می شو

؛ انتونیو و همکاران، 2013؛ لی و همکاران، 2012؛ ورا و همکاران، 2012؛ تان و همکاران، 1992همسو با یافته های امز، 

 ؛ دابو،هسمنوبوکسر،1986؛ پترسونوزیل، 2004؛ پرپلتچیکوواوکازدین،2012؛ تلگان و سندرز، 2012؛ پیکو و باالزس، 2013

، فونتن؛ 1997، گالسکو و همکاران؛ 2006؛ دسی و همکاران، 2011؛ حصاری و حجازی، 2012 ؛ عظیمی و همکاران،2003

(به یک رابطةخطیبین کنترل 1986می باشد. در تبیین این یافته ها می توان گفت، پترسونوزیل )1391؛ جلیلیان و همکاران،1994

ل کم ویازیاد، بامشکل رفتاری ارتباط دارد. رابطةبین آنها نتیجه گرفتندکنتر. والدین ومشکالت رفتاری فرزندان دست یافتند

درسالهای اولیةزندگی . کودک و والدین رامیتوان به عنوان نظام یاشبکه ای ازعوامل و بخشهایی دانست که درتعامل بایکدیگرند

نتظارهاوواکنشهای کودک کنش متقابل ورابطةعاطفی بین نوزاد ووالدین به ا. تنهارابطة موجودبرای کودک، رابطةاوباوالدینشاست

اعتقادات،ارزشهاونگرشهای فرهنگی توسط والدین،پاالیش وبه صورتی منسجم به کودک  .درروابط اجتماعی آینده شکل میدهد

اقتصادی،عقایدمذهبی، تحصیالت وشغل پدرومادر،درارائةارزشهای فرهنگی –شخصیتها،نگرش ها،طبقةاجتماعی. ارائه میشوند 

(. مطالعات متعدداز فرزندپروری به عنوان 1387. به نقل از رضوی، 1993بلومومهرابیان، ) تأثیر میگذارندومعیارهای آن برفرزند

نتایج تحقیقات  (.2012یکی ازمؤثرترین عوامل دربروزیا تداوم مشکالت رفتاری کودکان یادکرده اند )تلگان و سندرز، 

ربان، کارامد و متکی به خود هستند، والدینی که بر فرزندان خود ( نشان داده است که فرزندان والدین گرم و مه1966بامریند)

زیاده از حد مسلط هستند، فرزندانی بار می آورند که از احساس امنیت و اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند و والدین سهل گیر، 

گرونیک بر این باور است که والدین به . از سوی دیگر فرزندانی بار می آورند که از لحاظ خویشتن داری در سطح پایین هستند

عنوان اولین عامل اجتماعی کردن کودکان نقش مهمی در ارضای نیازهای روانی کودکان داشته و انگیزش تحصیلی دانش آموزان 

ای (. شیوه هایی که والدین در تربیت فرزندان به کار می برند در شخصیت فرد و ویژگی ه2009را تسهیل می کنند )استرنبرگ ، 

شناختی او تاثیر دارد. والدینی که نگرش های تربیتی متفاوتی دارند، در امر مشارکت تحصیلی فرزندان خود متفاوت عمل می کنند 

؛ به نقل از رضایی 1994و این مشارکت ها می تواند به تغییراتی در الگوی یادگیری و پیشرفت تحصیلی فرزندان منجر شود )کنل، 

ینی که در تعامل با فرزندانشان از روش کنترل بدون محبت استفاده میکنند، عزت نفس و خودکارآمدی (. والد1388و خودخواه، 

؛ به نقل از دانش و 1995فرزندان خود را پایین می آورند و زمینه بروز افسردگی را در آنان بوجود می آورند )الیور و پال، 

قت تاکید کرده اند که توجه به تفاوت های فردی و مشکالت رفتاری (. نتایج پژوهش های انجام شده بر این حقی1386همکاران، 

یادگیرندگان از سوی معلمان در بهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح انگیزش تحصیلی آنان بسیار تاثیرگذار است )سیف، 
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جویدن، تیک،لکنت  (. منظورازمشکالت رفتاری،کلیه رفتارهای تکراری،غیر عادی وآزاردهنده نظیرمکیدن انگشت،ناخن1388

است که باعث اختالل درکارکردفردوخانواده شده وآثارمنفی بریادگیری،ارتباط وکارائی  ... زبان،کتک کاری،قشقرقراه انداختن و

اجتماعی آنان دارد واگربه موقع تشخیص ودرمان نشود،میتواندمنجربه افت عملکردتحصیلی،عدم تبعیت ازوالدین،مشکالت تعاملی 

(  1391ظیربزهکاری ویاسوءمصرف مواد شود )جلیلیان، پناه، فاضل، معینی، امدادی، مقیم بیگی و رخشانی، دربزرگسالی ن

یانه، آزادگذار و استبدادی،هم به صورت مستقیم اقتدارگرای فرزندپرور یسبک ها یمولفه هاهمچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد، 

ی را پیش بینی می کنند. نتایج نشان داد که دانش آموزان دبستان دانش یمشکالت رفتارو هم با میانجیگری انگیزش تحصیلی 

آموزانی که والدینشان استبدادی بودند یا از شیوه ی آزادگذاری استفاده می کردند، از انگیزش تحصیلی پایین تر و مشکالت 

منطقی بهره می بردند از انگیزش تحصیلی رفتاری باالتری برخوردار بودند و دانش آموزانی که والدینشان از شیوه تربیتی اقتدار

؛ دسی 2012؛ تلگان و سندرز، 2013باالتر و مشکالت رفتاری پایین تری برخوردار بودند. این یافته با یافته های )لی و همکاران، 

ه انگیزه تحصیلی، انگیز( همسو می باشد. 2009، استنبرگ، 1994، فونتن1997، گالسکو و همکاران؛ 2006و همکاران، 

فعالیتهای تحصیلی به تمایل فرد برای رسیدنبه هدفهای تحصیلی اشاره  فراگیری است که با اثرگذاری بر انواع مختلف روانشناختی

برای پیشرفت تحصیلی  انگیزشی شخص روی فعالیتهایی که -شناختی  دارد. این سازه باحصول آگاهی از چگونگی تأثیر فرایندهای

شدن به آنها و تالش  ویژه، نگرشها و باورهای خاص، روشهای نائل ود. انگیزش تحصیلی با هدفهایوی اهمیت دارند،برآورد می ش

عوامل  یی یانامرتبط با توانا یها یرمتغ یکننده  ینیب یشو پ یتاز محققان نقش با اهم یادیو کوشش فرد در ارتباطاست. تعداد ز

خود  یپژوهش یها یتفعال یسرلوحه  یلیتحص انگیزشرا بر  یآموزشامکانات  ز ودانش آمو یطبقه اجتماع یلاز قب یلیتحص یرغ

( نشان 2006یکی از این متغیرها سبک های فرزندپروری است. همچنین برونت و همکاران ) (.1391نژاد،  یقرار داده اند)جعفر

با عزت نفس و  ینگتنگات رابطه زشیپس انگدادند که درگیری و گرمی والدین پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی هستند. 

در  یقیعم ریو افراد مورد اعتماد تأث دوستان پس واکنش رد،یگ یشکل م گرانید لهیدر آغاز به وس دوخودانگاره دارد و چون هر

( در پژوهشی شیوه های فرزندپروری را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که 1994فونتن). کودک دارد زشیانگو یخودباور

اختار و سازماندهی مناسب که در آنها پذیرش فرزندان، استقالل آموزی و انتظار موفقیت وجود دارد، خانواده های دارای س

. گرونیک بر این باور است که والدین به انگیزش تحصیلی فرزندان باال می باشد و آنها از موفقیت تحصیلی خوبی برخوردارند

ی نیازهای روانی کودکان داشته و انگیزش تحصیلی دانش آموزان عنوان اولین عامل اجتماعی کردن کودکان نقش مهمی در ارضا

(. کودکان دارای والدین مستبد، به ناشاد بودن، عدم اعتماد به دیگران، ضعف ارتباطی با 2009را تسهیل می کنند )استرنبرگ، 

ها تقویت شابه والدین در آندهند، پیشرفت درسی کمتری دارند و رفتارهای مهمساالن و ناسازگاری در مدرسه تمایل نشان می

دهند ، با خصومت و خشم واکنش نشان میشود. این کودکان، مضطرب، گوشه گیر و ناخشنود هستند. در صورت ناکامیمی

پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد و روابط حاصله جنبه علی ندارند؛ لذا پیشنهاد می شود یافته های (.1382)آزادی، 
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یشی بررسی شود همچنین به منظور دستیابی به دامنه همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه و ضرایب تاثیر، این حاصل با روش آزما
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