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Abstract  
The aim of this study was to investigate the role of 
parents' motivation in students' autonomous 
motivation for doing homework and testing a 
model on basis of self –determination theory. This 
study was a correlational study. The statistical 
population included 7260 students (3510 girls and 
3750 boys) from the fourth grade elementary 
school students of Yazd public schools in the 
academic year 2016-2017. Participants were 230 
students who were chosen through the clustering 
multistage sampling method. Participants 
completed Students' motivation for homework 
(SMH), Parents' motivation for help in homework 
(PMHH), Parents' attitudes towards homework 
(PAH), Parents' perceived competence (PPC) and 
Parents' need supportive behavior (PNSB) The 
results showed that the parents’ motivations in 
helping the children to do their homework, the 
parents’ viewpoints in doing the children’s 
homework and finally the perceived competence 
by the parents, can directly influence on the report 
of parents’ supporting of the independence. The 
children’s beliefs regarding parents’ independency 
supporting plays a mediation role between 
parents’ autonomous motivation, their attitude and 
perceived competence with students' autonomous 
motivation. 
Keywords: Motivation, Attitude, Competence, 
Homework 

 دهیچک
والدین در انگیزش نقش انگیزش هدف از پژوهش حاضر، بررسی 

خودمختاری کودکان برای انجام تکالیف شب و آزمون یک مدل 
 همبستگیبود. این مطالعه از نوع  گریاساس نظریه خود تعیین بر

پسر( از  3750دختر و  3510نفر ) 7260 بود. جامعه آماری شامل
آموزان پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی شهر یزد در سال دانش

آموز دانش 230بود. نمونه پژوهش حاضر  1395-96تحصیلی 
ای گیری خوشهبودند که از طریق نمونهپسر( 110دختر و  120)

 هایمقیاسکنندگان ای تصادفی انتخاب شدند. شرکتمرحله چند
انگیزش ، (SMH) آموزان برای انجام تکالیفانگیزش دانش

نگرش والدین به  (،PMHH) والدین برای کمک به تکالیف
و رفتار ( PPC)شایستگی درک شده والدین  (،PAH) تکالیف

ها ( را تکمیل کردند. یافتهPNSBوالدین در رفع نیاز فرزندان )
انگیزش خودمختار والدین، نگرش والدین به انجام  نشان داد،

تکالیف فرزندان و شایستگی ادراک شده والدین بر گزارش حمایت 
ی اثر ساختاری مستقیم داشت. باور فرزندان والدین از خودمختار

ای بین انگیزش در مورد حمایت خودمختارانه والدین نقش واسطه
ها با انگیزش خودمختار والدین، نگرش و شایستگی ادراک شده آن

کرد. برای رشد خودمختاری در خودمختار فرزندان ایفا می
الدین توجه فرزندان، نه تنها باید به انگیزش، نگرش و شایستگی و

 .ها تمرکز کردآموز از این ویژگیکرد؛ بلکه باید بر درک دانش
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 مقدمه
 -)آلنسو اندها را نشان دادهآموزان بر عملکرد آندانشهای پژوهشی اهمیت انگیزش در سه دهه گذشته، یافته

آموزان با دالیل درونی مثل، عالقه، لذت و با هدف وقتی دانش ،دهدها نشان می(. یافته2006تاپیا و پاردو، 
طور ها بهشناختی آنیادگیری، پیشرفت و بهزیستی روان ؛شوندیادگیری و فهمیدن درگیر انجام تکالیف می

دادن توانایی به  کردن دیگران، نشان ها به دالیل بیرونی مثل خوشحالاری بیشتر از زمانی است که آندامعن
 (. 2004)گاتس،  پردازندلیاقتی به انجام تکالیف میدیگران، اجتناب از تنبیه و احساس بی

ریان گری عیینکار گرفته شد، نظریه خودتهای آموزشی بهنخستین چهارچوب نظری انگیزشی که در محیط
گری، نظریه در مورد انگیزش انسان است که با رشد شخصیت ( بود. نظریه خودتعیین2000 و 1985) دسیو 

های انگیزشی را گیریهای اجتماعی سروکار دارد. این نظریه یک زنجیره از جهتو فعالیت انسان در محیط
آوردن پاداش( تا  دست)مانند به های کنترل شده/ بیرونیکند که از انگیزشها توصیف میبرای انجام فعالیت

(. طبق این نظریه، 2000رایان و دسی، ) شودبردن( را شامل می )مانند عالقه و لذت انگیزش درونی/ خودمختار
ای درونی برای رفع نیازهای خود و گرایشی ذاتی برای تسلط بر محیط انسان موجودی فعال و دارای انگیزه

 شمول خودمختاریگرو ارضای سه نیاز اساسی و جهان ا درهشناختی انسانپیرامون خود است. بهزیستی روان
)برقراری رابطه با افراد مهم زندگی و  )تسلط بر عمل( و احساس تعلق عمل(، شایستگی )انتخاب آزادانه

(. بافت و محیطی که با حمایت خود به ارضای این 2000رایان و دسی، ) ها( استبرخورداری از حمایت آن
شناختی را در افراد فراهم دستیابی به سطوح باالی بهزیستی روان کمک کند، زمینه شناختینیازهای روان

گری، انگیزش افراد به محیط و بافتی وابسته است که در آن قرار دارند و بر نماید. طبق نظریه خودتعیینمی
 ی، نقش دیگرانگر(. طبق نظریه خودتعیین2000دسی، رایان و ) نقش محیط بر تغییرات انگیزشی تأکید دارد

کنند و به کمکی که به شناختی کودکانشان فراهم میدلیل حمایتی که از نیازهای روانبه ،معلمان( و )والدین
)کاتز، کاپالن و  کنند، حائز اهمیت استها میهایشان برای انجام فعالیتسازی انگیزهمنظور درونیها بهآن

تز، کاپالن و بوزوکاشولی، )کا والدین در آموزش فرزندانشان مطلوب استدرگیری ترتیب،  این (. به2010کیوتا، 
2011.) 

شناسند، های موردعالقه کودک خود را میای فعالیتست که والدین تا چه اندازها درگیری والدین به این معنا
درگیری میزانی از توجه مثبت والدین  ،دیگر عبارتکنند. بهمندند و فعاالنه در آن مشارکت میهبه آن عالق

دمپسی، وتسل و گرین،  -هاور والکر،) شودبرای تربیت فرزند و وقت گذاشتن برای این عمل را شامل می
)هیل و  آموزان رابطه مثبتی برقرار استدهد که بین درگیری والدین و عملکرد دانش(. شواهد نشان می2004

ارتباطی بین  ،ها نیزدر حالی که در برخی پژوهش ؛(1997 و 1995لر، و اسند دمپسی -هاور ؛2003کرفت، 
(. 1997، و همکاران ؛ لوین1989)چن و استونسون،  گرددآموزان مشاهده نمیدرگیری والدین و عملکرد دانش
آموزان آسیب شناختی دانشاند که درگیری والدین به پیشرفت و بهزیستی روانبعضی از شواهد هم نشان داده

(. یکی از دالیل احتمالی 1995، هوکسما، ولفسام، موم و گاسکین -؛ نولن1999)الرسن و گیلمن،  کندوارد می



 153                                           یازدهم، سال 1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی رواننامه پژوهشفصل

های مختلف از درگیری والدین و متغیرهای وابسته توان در نظر گرفت، وجود تعریفسان میکه برای نتایج ناهم
کردن  )کمک صورت رفتار والدین در منزلهرا ب بسیاری از پژوهشگران درگیری والدین ،عنوان مثالاست. به

 )دنبال در حالی که پژوهشگران دیگر آن را رفتار والدین در مدرسه ؛اندبه انجام تکالیف منزل( تعریف کرده
(. بسیاری 2001، و همکاران دمپسی -)هاور اندمعلم تعریف کرده -کردن رویدادهای مدرسه( یا ارتباط والدین

؛ 2001)اپستین و ون ورهیز،  اندآموزان تأکید داشتهارتباط درگیری والدین با پیشرفت دانشاز پژوهشگران بر 
آموزان تأکید شناختی دانشدر حالی که دیگران بر احساس بهزیستی روان ؛(2005پومرنتز، گرولینک و پرایس، 

ارتباطات مثبتی  ،مطالعات(. بعضی از 2001دمپسی و همکاران،  -هاور ؛1991)گرونیک، رایان و دسی،  دارند
 ؛(1988؛ هیوسن، 1989)گلدنبرگ،  اندآموزان پیدا کردهدانش بین درگیری والدین در تکالیف و توانایی علمی

. کیفیت و نوع درگیری (2002)پزدک، بری و رنو،  اندای را پیدا نکردهچنین رابطه ،در حالی که مطالعات دیگر
 گذار استآورند تأثیردست میآموزان بهدرگیری والدین بر نتایجی که دانشتر از سطح و میزان والدین بیش

پومرنتز، مورمن و لیتواک،  ؛2008؛ پتال، کوپر و رابینسون، 1989؛ گرولنایک و ریان، 2000)کوپر، لیندسی و نی، 
2007 .) 

به انجام تکالیف کردن  )کمک گذاریم که درگیری والدین در منزلفرض را بر این می ،حاضر در مطالعه
)نوعی از انگیزش که برای یادگیری، پیشرفت و افزایش عالقه به  آموزانمنزل( با انگیزش خودمختاری دانش
های محیطی که انگیزش یعنی به ویژگی ؛(2010، کاتز، کاپالن و کیوتا) مطالب درسی مفید است( ارتباط دارد

در شود. مطالعاتی که نقش والدین دهد، توجه مییش میآموزان را برای انجام تکالیف افزاخودمختاری دانش
های والدین مثل، آموزش، سطح اقتصادی تر به ویژگیاند، بیشبررسی قرار دادهانگیزش پیشرفت کودکان را مورد
نوبه خود با پیشرفت و انگیزش تحصیلی اند که بهها با فرزندانشان پرداختهو اجتماعی و کیفیت روابط آن

های والدین را که های بیشتری نیاز است تا ویژگی(. پژوهش2003)ترنر و جانسون،  ن ارتباط داردآموزادانش
کند، آموزان برای انجام تکالیف کمک میها ارتباط دارد و به افزایش انگیزش دانشبا انواع درگیرهای آن

هدف (. 2004کر و همکاران، ل؛ وا2006ین و ونگ،  -پومرنتز، فی ؛2000، کوپر، لیندسی و نی) نمایدشناسایی 
کند که رفتار گری بیان میتعییننظریه خود های والدین است.پژوهش حاضر، شناسایی این نوع از ویژگیاز 

شناختی؛ خودمختاری، شایستگی و تعلق ارتقا والدین، انگیزش کودکان را از طریق حمایت از نیازهای روان
شایستگی درک شده والدین، نگرش والدین نسبت به تکالیف  ،حاضر (. در مطالعه2000)رایان و دسی،  دهدمی

 گیرد. بررسی قرار می به درگیری در تکالیف کودکان موردها نسبت و انگیزش آن
انگیزشی مرکزی که بر سطح و کیفیت درگیری در رفتار تأثیر  لفهؤعنوان یک مشایستگی درک شده، به

(. شایستگی ادراک شده توسط والدین 2000رایان و دسی، ؛ 1997)بندورا،  شودگذارد، در نظر گرفته میمی
)ترنر و جانسون،  ها با فرزندانشان ارتباط داردکردن به فرزندانشان با سطح و نوع درگیری آن هنگام کمک

تکالیف منزل با فرزندانشان، تمایل به  کنند، هنگام درگیری درینی ادراک مییوالدینی که شایستگی پا(. 2003
که  مسئله کمتری را هنگامیهای حلهنگام ارتباط با فرزندانشان دارند و توجه و مهارت درگیری با افکار منفی

باعث  ،پایین (. شایستگی ادراک شده2000)جکسون،  گیرندکار میبا تکالیف فرزند خود درگیر هستند، به
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ای رفتار کنند گونهها بهکردن به فرزندان خود در تکالیفشان اجتناب کنند و با آن والدین از کمککه شود می
تر باال، راحت ها برای انجام تکالیف لطمه وارد شود. در مقابل، والدین با شایستگی درک شدهکه به انگیزش آن

و این رفتار  نمایندرا کنترل میها کنند، کمتر آنرفتار می ها با گرمیشوند و با آندرگیر تکلیف فرزندان می
 والدین برای احساس شایستگی کودک برای انجام تکالیف مفیدتر است.

بر سطح و کیفیت درگیری  ،نوع نگرش و ارزشی که والدین برای انجام تکالیف منزل توسط فرزند خود دارند
 -هاور انجام تکالیف تأثیرگذار است.ها برای کردن به فرزندانشان و بر انگیزش فرزندان آن ها هنگام کمکآن

درگیری والدین  شان برهای والدین نسبت به نقش والدینیکنند که نگرشبیان می ،(1997)و اسندلر  دمپسی
 گذار است. فریدل، هردا و میگلیتأثیر هاشناختی و عملکرد تحصیلی آنشان و بهزیستی رواندر آموزش فرزندان

گیری انگیزشی های والدین برای تکالیف مدرسه با جهتها و هدفبه این نتیجه دست یافتند که ارزش ،(2001)
( به این نتیجه دست یافتند که 1998) آموزان نسبت مدرسه ارتباط دارد. کوپر، لیندسی، نی و گریتوسدانش

آموزان یف به یادگیری دانش)باور والدین به این موضوع که تکال های مثبت والدین نسبت به تکالیفنگرش
ابتدایی ارتباط دارد.  آموزان برای انجام تکالیف و با نمرات باال در دورهکند( با پافشاری مکرر دانشکمک می

ها در انجام آموزان و پایداری آنهای مثبت دانشطور مستقیم با نگرشبه ،های والدین نسبت به تکالیفنگرش
ی والدین نسبت به تکالیف به احتمال زیاد با تأکیداتی که والدین در مورد اهمیت هاتکالیف ارتباط دارد. نگرش

خاطر دادن به که والدین اعتقادشان بر این است که تکالیف ارزش انجام کنند، ارتباط دارد. هنگامیتکالیف می
ها بر این توجیه تأکید نیستند، آنخاطر انطباق پیدا کردن با قوانین و الزامات مدرسه و فقط به خودشان را دارند

(. نگرش مثبت 2002)اسور و کاپالن و روس،  ها در تکالیف استدارند و افزایش خودمختاری دلیل درگیری آن
دهد و با رفتار والدین والدین را برای کمک کردن به کودک در تکالیف افزایش می والدین، اشتیاق و عالقه

 (.2011، کاتز، کاپالن و بوزوکاشولی) ک نیز ارتباط داردبرای حمایت از نیاز شایستگی کود
که والدین تا یعنی این ؛یک متغیر انگیزشی دیگر، انگیزش خودمختار والدین است. حمایت از خودمختاری

کنند، به آنان حق انتخاب و مسئله تشویق میشوند، کودک را برای حلچه میزانی برای کودک ارزش قائل می
گری بیان تعییند(. نظریه خو2005و دنهلبین،  دهاس، ویلیمس -دهند )گونزلزگیری میشرکت در تصمیم

یعنی نیاز  ؛هاشناختی اساسی آندهند از نیازهای روانکند، درگیری والدین در تکالیفی که کودکان انجام میمی
زند و والدین کند. وقتی فرد آزادانه دست به انتخاب میبه خودمختاری، شایستگی و احساس تعلق حمایت می

مسئله ریزی برای حلیابد، وقتی به طرحکنند، نیاز به خودمختاری در او رشد میهای او را درک میدیدگاه
دهند، ای میدهنده و نه مقایسههای شکله او بازخوردیابد و والدین هم بکند و بر آن مسئله تسلط میکمک می

ها برخوردار کند، از حمایت آنکه با افراد مهم زندگی ارتباط برقرار می کند و هنگامیاحساس شایستگی می
(. 2009)ریو،  یابدها رشد میشود، احساس تعلق در آنکار گرفته نمیها بهشود و مقایسه و رقابت برای آنمی
ها در رفع نیاز ترتیب، نوع انگیزشی که والدین هنگام درگیر شدن در تکالیف دارند با رفتارهای آن این به

رایان و فرزندانشان هنگام انجام تکالیف و با نوع انگیزش کودک برای انجام دادن تکالیف در ارتباط است. 
که به انگیزش خودمختاری/ درونی دست یافتند که درگیری در فعالیتی  به این نتیجه( 2000 و 1985) دسی
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خاطر نیازی ندارد با هیجان مثبت و استرس کم ارتباط دارد. والدینی که درگیر کمک کردن به فرزندانشان به
ها به کنند و با آنها را به فرزندشان منتقل میشوند، همین حسها میبخشی و ارزشمندی فعالیتعالقه، لذت

 ها به تعلق، شایستگی و خودمختاری تأمین گردد. از آنکنند که نیهای رفتار میشیوه
باالی والدین،  شایستگی درک شده ،توان فرض کردهای نظری میبا توجه به شواهد پژوهشی و استدالل

ها در کمک کردن به فرزندشان برای انجام ها به تکالیف، انگیزش خودمختاری باالی آننگرش مثبت آن
 چنین فرض برام انجام تکالیف ارتباط دارد. همها در رفع نیاز فرزندان هنگتارهای آنطور مثبت با رفتکالیف به

طور مثبت با انگیزش خودمختاری آن است که رفتارهای والدین در رفع نیاز فرزندان هنگام انجام تکالیف به
آزمون روابط ساختاری انگیزش خودمختار والدین،  ،این مطالعهاز هدف  ها برای انجام تکالیف رابطه دارد.آن

آموزان برای تکلیف با نقش میانجی ها با انگیزش خودمختار دانشنگرش به تکلیف و شایستگی درک شده آن
 گزارش شده است. ، 1رفتارهای والدین در رفع نیاز فرزندان است. مدل فرضی پژوهش حاضر در شکل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

خودمختاری فرزندان با نقش مدل فرضی از روابط ساختاری انگیزش والدین با انگیزش  -1شکل 

 میانجی رفتارهای والدین در رفع نیاز

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری را دانش
گیری پژوهش حاضر از نوع نمونهاند. روش تشکیل داده 1395-96مدارس دولتی شهر یزد در سال تحصیلی 

صورت تصادفی انتخاب صورت که از بین دو ناحیه، ناحیه یک به ای است. بدینمرحله ای چندگیری خوشهنمونه
پنج مدرسه دخترانه  ،1پسرانه ناحیه  بین مدارس دخترانه و یکسان بود، از جا که حجم مدارس تقریباًشد. از آن

نیاز برای آزمون مدل در این مطالعه حداقل حجم نمونه مورد تصادفی انتخاب شد. صورتپنج مدرسه پسرانه به و
کند که نسبت حجم نمونه به ( تعیین شد. وی توصیه می1993) بر مبنای توصیه بنتلر SEM هایبرای تحلیل

انگیزش خودمختار 

 والدین

 نگرش والدین به تکلیف

 شایستگی درک شده والدین

 گزارش حمایت والدین

آموزان از حمایت درک دانش

 والدین

انگیزش خودمختار 

 آموزان برای تکالیفدانش

رفتارهای 
والدین در 
رفع نیاز 
 فرزندان
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 50: 1یا  10:1( و ترجیحاً 5:1) شود باید حداقل پنج به یک باشدمی آوردداد پارامترهایی که در یک مدل برتع
(. در این مطالعه با توجه به مدل 1990و  1996)میولر،  آیندی معناداری آماری درست درهاباشند تا آزمون

 230کنندگان در این مطالعه شرکت نفر انتخاب شدند. 230حداقل حجم نمونه  پارامتر 16و تعداد  مفهومی
 .است 1/1: 1 بودند. نسبت پسر به دختر تقریباًپسر( پایه چهارم ابتدایی  110دختر و  120آموز )دانش

د در مدرسه مراجعه های چهارم موجوبه یکی از کالس ،بعد از مراجعه به مدرسه و هماهنگی با مدیر مدرسه
ام آموزان برای انجنامه مقیاس انگیزش دانشگروهی پرسش صورتآموزان بهشد و با همکاری معلم، دانش

یاس نگرش والدین های مقیاس انگیزش والدین برای کمک به تکالیف، مقنامهپرسشتکالیف را تکمیل نمودند. 
ن با همکاری معلمان والدین، مقیاس رفتار والدین در رفع نیاز فرزندا به تکالیف، مقیاس شایستگی درک شده

ین تکمیل شد و ها توسط والدنامهرا با خود به منزل بردند. پرسش هانامهها پرسشآموزان داده شد. آنبه دانش
تاندارد( و همبستگی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف اس های توصیفیبه پژوهشگر برگردانده شد. از شاخص

ها ده شده است. دادهاز تحلیل مسیر استفا برای متغیرهای مورد بررسی استفاده شد. برای آزمون مدل مفهومی
 تحلیل شدند. -57/8Lisrel و -22Spss افزاربا نرم

 سنجش ابزار
انگیزش : )SMH( 1آموزان برای انجام تکالیف شبمقیاس انگیزش خودمختار دانش

 ؛(1989) کنل و ر طبق دیدگاه ریانالی که بؤس 19آموزان برای انجام تکلیف شب با یک مقیاس دانش
گیرد. ارزیابی قرار می ساخته شده است، مورد 1989رولینک و ریان، گ؛ 1991اران، گرولینک، ریان و دسی )

ال، درگیری ؤس 11مختار و انگیزش کنترل شده تشکیل شده است. مقیاس انگیزش خود این مقیاس از دو خرده
 54/0ها بین که بار عامل( ∝=93/0) مختاریالیف شب را به دالیل درونی و خودآموزان برای انجام تکدانش

آموزان برای انجام تکالیف را به دالیل بیرونی درگیری دانشال، ؤکند. هشت سگیری میاست، اندازه 86/0تا 
، کاتز، کاپالن و کیوتا) کندگیری میاست، اندازه77/0تا  57/0هایش بین که بار عامل( ∝=86/0) و کنترل شده

، =اصال0ًای )ها در یک طیف لیکرت پنج درجهالؤ(. س2004؛ ویلیامز، مکگرگور، زلدمن، فریدمن و دسی، 2010
مقیاس انگیزش خودمختاری  شوند. در مطالعه حاضر، آلفای کرونباخ برای خردهبندی می( درجه=خیلی زیاد4

 باشد.می 65/0

نگرش والدین به تکالیف با بخش نگرش پرسشنامه : )PAH( 2مقیاس نگرش والدین به تکالیف

الی با طیف لیکرت ؤاز مقیاس پنج س ،شود. در این مطالعه( ارزیابی می1998پردازش تکالیف )کوپر و همکاران، 
ال دارای ؤدهد که شش سمخالفم( استفاده شده است. نتایج نشان می =کامال6ًموافقم،  =کامال0ً) ایهفت درجه

 73/0تا  54/0االت بین ؤگیری نگرش والدین به تکالیف هستند. بار سبرای اندازه 42/0واریانس تبیین شده 

                                                           
1. Students' Motivation for Homework (SMH) 

2. Parents' Attitudes towards Homework (PAH) 
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تر به تکالیف است. در پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ برای حاکی از نگرش مثبتاست. نمرات باالتر ( ∝=78/0)
 باشد.می 77/0نگرش والدین به تکالیف برابر با 

انگیزش والدین برای کمک به : )PMHH( 1مقیاس انگیزش والدین برای کمک به تکالیف

گیرد. است، مورد ارزیابی قرار می ( ساخته شده1989) اساس مقیاس ریان و کنل فرزندانشان با دو مقیاس که بر
تشکیل شده است. نتایج تحلیل  ،مختار و انگیزش کنترل شدهمقیاس انگیزش خود این مقیاس از دو خرده

بار داشته است.  52/0مجزا با واریانس تبیین شده  لفهؤها بر روی دو مالؤعاملی اکتشافی نشان داده است که س
بوده است که درگیری والدین در تکالیف را با دالیل  39/0واریانس تبیین شده ال با ؤس نُهلفه شامل ؤاولین م

لفه ؤکند. دومین مگیری میبوده است، اندازه 90/0تا  39/0االت بین ؤکه بار س( ∝=90/0) درونی/ خودمختاری
ل بیرونی و بوده است که درگیری والدین در تکالیف را با دالی 13/0ال با واریانس تبیین شده ؤس هشتشامل 

کند. در این مطالعه از گیری میبوده است، اندازه 87/0تا  46/0االت بین ؤکه بار س( ∝=87/0کنترل شده )
لفه دارای ؤدو م ،خیلی زیاد( استفاده شده است=4، =اصالً 0ای )الی با طیف لیکرت پنج درجهؤس 17مقیاس 

(. در پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ 2004همکاران، )ویلیامز و  ( با هم بودندp ،05/0=r<05/0هبستگی مثبت )
 باشد.می 83/0 مقیاس انگیزش خودمختاری برای خرده

الی ؤس 12والدین با یک مقیاس  شایستگی درک شده: )PPC( 2مقیاس شایستگی درک شده والدین

تکالیف شب مورد  اقتباس شده و در زمینه ،(1989، و ماش)جانستون  های کلی والدینکه از مقیاس توانایی
جام تکالیف از شایستگی الزم کنم که برای کمک به فرزندم در ان)مانند، من احساس می اصالح قرار گرفته

لفه مجزا بار ؤاالت بر روی دو مؤدهد که سردار هستم( استفاده شده است. نتایج تحلیل واریانس نشان میبرخو
باالی  ال که شایستگی درک شدهؤس 7شده و دارای  واریانس تبیین 31/0لفه دارای ؤداشته است. اولین م

واریانس  15/0لفه دارای ؤدهد. دومین مگیری قرار میمورد اندازه( ∝=83/0)75/0تا  59/0 والدین را با بار بین
 76/0تا  39/0پایین والدین را با بار بین  باشد که شایستگی درک شدهال میؤس پنجتبیین شده بوده و دارای 

( با هم بودند. r=-24/0) لفه دارای همبستگی ضعیف و منفیؤدهد. دو مگیری قرار میمورد اندازه( ∝=70/0)
دهد که این مقیاس دو جنبه مختلف از شایستگی درک شده لفه نشان میؤهمبستگی پایین و منفی بین دو م

الی، از ؤس پنجمقیاس گذاری معکوس حاضر، پس از کد دهد. در مطالعهگیری قرار میوالدین را مورد اندازه
خیلی زیاد( که شایستگی درک شده والدین را =7، اصالً=0ای )الی با طیف لیکرت هفت درجهؤس 12 مقیاس

کند، استفاده شده است. در پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ برای شایستگی درک شده والدین گیری میاندازه
 باشد. می 77/0

                                                           
1. Parents' Motivation for Help in Homework (PMHH) 

2. Parents' Perceived Competence (PPC) 
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کننده نیاز والدین از طریق دو  رفتار برطرف: (PNSB) 1فرزندانمقیاس رفتار والدین در رفع نیاز 

ادراک کودکان از  -2 ؛های والدین از رفتار برطرف کننده نیازشان در تکالیف شباز طریق گزارش -1 شاخص
اساس چندین مقیاس  ها برشود. این مقیاسگیری میکننده نیاز والدین در تکالیف شب اندازه رفتار برطرف

؛ گرولینک، 2002 ،اسور و کاپالن و روسنیاز معلمان و والدین ساخته شده است ) کننده ارزیابی رفتار برطرف
ها در دو الؤ(. س2004؛ ریوو، جنگ، کورل، جوون و بارچ، 2010، کاتز، کاپالن و کیوتا؛ 2007دسی و ریان، 

والدین و کودکان جای گرفته است.  نسخهطور موازی در مقیاس با تمرکز بر تکالیف شب ساخته شده است و به
مجزا با واریانس تبیین  لفهؤنیاز والدین در دو م کننده نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که رفتار برطرف

ها که بار آن( ∝=80/0) الؤس 8و شامل  35/0لفه با واریانس تبیین شده ؤگردد. اولین مارزیابی می 40/0شده 
که همبستگی ( ∝=71/0) الؤس 3و شامل  5/0لفه با واریانس تبیین شده ؤ. دومین ماست 80/0تا  36/0بین 

 هاالؤ( و اعتبار مقیاس در همه سr=61/0) لفه مثبت و باالؤ. همبستگی بین دو ماست 75/0تا  47/0ها بین آن
صورت یک ها بهالؤس صورت جداگانه است. در نتیجه، همهلفه بهؤبود که باالتر از اعتبار هر م( ∝=85/0)

ال( ترکیب شدند. در ؤس 11) ها برای انجام تکالیفآموزان از رفتار والدین در رفع نیاز آنمتغیر، ادراک دانش
نتایج  .خیلی زیاد( استفاده شده است=4، =اصال0ًای )الی با طیف لیکرت پنج درجهؤس 11این مطالعه از مقیاس 

اند، هایی است که والدین ارائه دادهصورت گزارشدر رفع نیاز که به تحلیل عاملی اکتشافی برای رفتار والدین
است.  41/0لفه مجزا بار داشته و دارای واریانس تبیین شده ؤاالت بر روی دو مؤاین است که س دهندهنشان

 75/0تا  33/0ها بین که بار آن( ∝=81/0) الؤس 6و شامل  36/0لفه دارای واریانس تبیین شده ؤاولین م
خیلی زیاد( استفاده =4، اصالً=0ای )الی با طیف لیکرت پنج درجهؤس 11باشد، است. در این مطالعه از مقیاس یم

تا  33/0که بار آن بین ( ∝=67/0) الؤس 5و شامل  5/0لفه دارای واریانس تبیین شده ؤشده است. دومین م
ها، هیچ تمییز آشکاری در بین رفع نیاز آنآموزان از رفتار والدین برای باشد، است. در ادراک دانشمی 87/0

 ( است و اعتبار یک مقیاس با همهr=62/0) لفه مثبت و باالؤمحتوای فاکتورها وجود ندارد، همبستگی بین دو م
صورت جداگانه است. در پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ به مؤلفهباالتر از پایایی هر ( ∝=85/0) هایشالؤس

و برای ادراک کودکان از  6/0نیازشان در تکالیف شب  کننده الدین از رفتار برطرفهای وبرای مقیاس گزارش
 بود. 72/0نیاز والدین در تکالیف  کننده رفتار برطرف

 هایافته
ها ارائه شده است. یافته، 1های توصیفی، ماتریس همبستگی صفر مرتبه و ضرایب آلفای کرونباخ در جدول آماره

آموزان و گزارش حمایت والدین از خودمختاری و نگرش والدین انگیزش خودمختار دانشدهد، بین نشان می
برای گزارش شده است. ، 1(. سایر روابط در جدول p<01/0دار وجود دارد )ای مثبت و معنبه تکالیف همبستگ

پرت مشاهده ها مقادیر ها نشان داد که در دادههای آماری بررسی شد. یافتهفرض آزمون مدل فرضی، پیش

                                                           
1. Parents' Need Supportive Behavior (PNSB) 



 159                                           یازدهم، سال 1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی رواننامه پژوهشفصل

شان ن ،(. وارسی ماتریس همبستگی<05/0Pکرد )نشد. توزیع نمرات متغیرها از یک توزیع نرمال تبعیت می
بنابراین همخطی چندگانه بین متغیرها وجود ندارد. روابط  ؛دهد که شدت همبستگی بین متغیرها قوی نیستمی

ن داد که مدل اولیه از برازندگی الزم برخوردار ها نشادرونی بین متغیرها در یک مدل فرضی آزمون شد. یافته
 اند. گزارش شده، 2های برازندگی این مدل در جدول نیست. شاخص

میانگین، انحراف استاندارد، ضرایب اعتبار و همبستگی صفر مرتبه بین متغیرهای  -1جدول 

 پژوهش

 هامؤلفه 1 2 3 4 5 6

 خودمختارحمایت  آموز ازدرک دانش -1 72/0     

 گزارش حمایت والدین از خودمختاری -2 43/0** 60/0    

آموز برای انگیزش خودمختار دانش -3 25/0** 17/0* 68/0   
 انجام تکالیف 

انگیزش والدین برای کمک به انجام  -4 -03/0 23/0** 11/0 86/0  
 تکالیف

 نگرش والدین -5 33/0** 30/0** 25/0** 07/0 77/0 

 والدین شایستگی ادراک شده -6 15/0* 22/0** 08/0 34/0** 11/0 77/0

 میانگین 92/32 24/32 94/58 66/48 80/26 98/55
 انحراف استاندارد 40/6 39/5 36/9 01/10 79/3 53/9

 اسمیرنف -اندازه کولموگروف 5/0 51/0 74/0 48/0 71/0 58/0

 *P** 05/0>P<01/0                                                                                           مقادیر روی قطر ضرایب اعتبار هستند 

 های برازندگی مدل اولیه و نهاییشاخص -2جدول 
 2X Df /df2X GFI NFI CFI RMSEA CI(90%) مدل

RMSEA 
 07/0-16/0 12/0 82/0 78/0 95/0 75/3 9 98/33 اولیه
 019/0-11/0 07/0 93/0 88/0 97/0 09/2 9 81/18 نهایی

ی هادر مدل اولیه مسیر فرضی از نگرش والدین بر سازه رفتار والدین در رفع نیاز معنادار نبود. بررسی شاخص
انتظار پارامتر نشان داد که یک مسیر ساختاری مستقیم از نگرش والدین بر انگیزش  اصالح و مقادیر مورد

 )شکل مدل آزمون شد معنادار حذف شدند و مجدداًحال، مسیرهای غیر هربه .وجود داردآموزان خودمختار دانش
دهد که مدل اصالح شده از برازندگی مناسبی برخوردار است های برازندگی مدل نهایی نشان می(. شاخص2

 (.2)جدول 
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والدین با  درک شدهمختاری، نگرش و شایستگی مدل نهایی آزمون شده انگیزش خود -2شکل 

 آموزان: نقش میانجی رفتارهای والدین در رفع نیازانگیزش خودمختار دانش

 .اندضرایب مسیر استاندارد در مدل گزارش شده*
 .درصد معنادار هستند پنجهمه ضرایب حداقل در سطح **

 ضرایب استاندارد و خام در مدل نهایی -3 جدول

 هامؤلفه ضرایب مسیر

 استاندارد استانداردغیر

خطای 

 استاندارد

t ضریب 

 
25/5 

 
15/0 

 
**79/0 

 
06/1 

  گیریمدل اندازه

 حمایت خودمختار آموزان ازدرک دانش
 گزارش حمایت والدین از خودمختاری 00/1 00/1 - -
 
45/2 

 
07/0 

 

*17/0 
 
13/0 

 مدل ساختاری

 نیازانگیزش والدین برای کمک به تکالیف بر رفتار والدین در رفع 

 مختارنگرش والدین بر انگیزش خود 30/0 27/0** 06/0 51/4

 نگرش والدین بر رفتار والدین در رفع نیاز 11/0 13/0* 07/0 06/2
 والدین بر رفتار والدین در رفع نیاز شایستگی درک شده 26/0 33/0** 07/0 52/4

 مختارالدین در رفع نیاز بر انگیزش خودرفتار و 19/0 14/0* 056/0 49/2

**P<0/01  *P<0/05 

 اول،گیری آزمون شد. در مدل فرضی سازه رفتار والدین در رفع نیاز دارای دو نشانگر است. نخست مدل اندازه
آموز از حمایت والدین از خودمختاری وی. ضریب گزارش دانش دوم،آموز از حمایت خودمختار و درک دانش

انگیزش خودمختار 

 والدین

 نگرش والدین به تکلیف

شایستگی درک شده 

 والدین

 گزارش حمایت والدین

آموزان از حمایت درک دانش
 والدین

انگیزش خودمختار 

 آموزان برای تکالیفدانش

رفتارهای 
والدین در 
رفع نیاز 
 فرزندان

13/0 

11/0 

26/0 

06/1 

00/1 

19/0 

30/0 
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، p<01/0آموزان از حمایت والدین از نظر آماری معنادار است )دانشمسیر رفتار والدین در رفع نیاز بردرک 
79/0=LYعنوان متغیر مرجع در نظر گرفته شد و ضریب متغیر گزارش حمایت والدین به ،(. در این تحلیل

 ترتیب، هر دو متغیر، نشانگرهای روایی از سازه نهفته رفتار والدین در رفع نیاز این مسیر آن یک فرض شد. به
 گردد.گیری سازه نهفته رفتار والدین در رفع نیاز تأیید میمدل اندازه ،هستند. در نتیجه

در مدل ساختاری، اثر مستقیم و ساختاری انگیزش خودمختار والدین برای کمک به انجام تکالیف بر سازه 
توان گفت هرچه می ،(. در نتیجهp ،17/0=GA<05/0رفتار والدین در رفع نیاز از نظر آماری معنادار است )

 مختار والدین برای کمک به انجام تکلیف فرزندان بیشتر باشد، ادراک از رفتار والدین در رفع نیازانگیزش خود
. اثر مستقیم و باشدمی دمختاری تعریف شده است، بیشترصورت گزارش حمایت والدین از خوجا بهکه در این

 سازه رفتار والدین در رفع نیاز فرزندان از نظر آماری معنادار استساختاری نگرش والدین به تکالیف فرزند بر 
(05/0>p ،13/0=GAدر نتیجه می .)چه والدین نگرش مثبتی به انجام تکالیف فرزند داشته هر ،توان گفت

والدین بر  باشند، ادراک از رفتار والدین در رفع نیاز بیشتر است. اثر مستقیم و ساختاری شایستگی درک شده
 ،توان گفت(. در نتیجه میp ،33/0=GA<01/0) زه رفتار والدین در رفع نیاز از نظر آماری معنادار استسا
بیشتر است. اثر مستقیم و  والدین بیشتر باشد، ادراک از رفتار والدین در رفع نیاز چه شایستگی درک شدههر

یت والدین از خودمختاری تعریف شده صورت گزارش حماجا بهکه در این -ساختاری رفتار والدین در رفع نیاز
، p<05/0) آموزان برای انجام تکالیف از نظر آماری معنادار استبر انگیزش خودمختاری دانش -است

14/0=BEچه رفتار والدین در رفع نیاز بیشتر باشد، انگیزش خودمختاری هر ،توان گفت(. در نتیجه می
 آموزان برای انجام تکالیف بیشتر است.دانش

مستقیم و ساختاری انگیزش خودمختار والدین برای کمک به انجام تکالیف بر انگیزش خودمختاری اثر غیر
(. p ،75/1=testSobel<05/0آموزان از طریق سازه رفتار والدین در رفع نیاز از نظر آماری معنادار است )دانش

کنند، فرزندان گزارش مک به فرزندان میطور مختار اقدام به کتوان گفت وقتی والدین بهدیگر، می عبارتبه
رسند که والدین حمایت ای دارند. وقتی فرزندان به این باور میکنند که والدین حمایت خودمختارانهمی
مستقیم و ساختاری اثر غیر یابد.ها افزایش میآورند، انگیزش خودمختار در آنعمل میها بهای از آنمختارانهخود

آموزان از طریق سازه ادراک رفتار والدین در رفع تکالیف فرزند بر انگیزش خودمختاری دانشنگرش والدین به 
مستقیم و ساختاری شایستگی درک (. اثر غیرp ،58/1=testSobel>05/0نیاز از نظر آماری معنادار نیست )

فع نیاز از نظر آماری آموزان از طریق سازه ادراک رفتار والدین در رمختاری دانشوالدین بر انگیزش خود شده
دیگر، وقتی والدین برای کمک به انجام تکالیف فرزندان  عبارت(. بهp ،19/2=testSobel<05/0معنادار است )

 -خودمختارانه -ها حمایترسند که والدین از آنکنند، فرزندان به این باور میدر خود شایستگی باالیی ادراک می
هنگام اصالح مدل یابد. یک مسیر فرضی بهها افزایش میانگیزش خودمختار در آن ،در نتیجه ؛آورندعمل میبه

آموزان از نظر فرض شد. اثر مستقیم و ساختاری نگرش والدین به تکالیف فرزند بر انگیزش خودمختاری دانش
چه دیگر، هر عبارتگردد. بهاین فرضیه جانبی تأیید می ،(. در نتیجهp ،27/0=GA<01/0) آماری معنادار است

 شود.آموزان بیشتر میوالدین نگرش مثبتی به انجام تکالیف فرزند داشته باشند، انگیزش خودمختاری دانش
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دهد که انگیزش خودمختار والدین برای کمک به انجام تکلیف فرزندان، ها نشان مییافته مجموع،در 
طور ساختاری بر گزارش راک شده والدین بهشایستگی اد ،نگرش والدین به انجام تکلیف فرزندان و در نهایت
مختار اقدام به کمک خود طوردیگر، وقتی والدین به عبارتحمایت والدین از خودمختاری اثر مستقیم دارد. به

کنند، نگرش مثبتی به انجام تکلیف دارند و در خود شایستگی الزم برای کمک به فرزندان را به فرزندان می
ها دارند. همچنین، وقتی از آن 1ایکنند که والدین حمایت خودمختارانهفرزندان گزارش میکنند، احساس می

آورند، انگیزش خودمختار عمل میها بهای از آنرسند که والدین حمایت خودمختارانهفرزندان به این باور می
ای ای والدین نقش واسطهختارانهترتیب، باور فرزندان در مورد حمایت خودم این یابد. بهها افزایش میدر آن

 کند. ها با انگیزش خودمختار فرزندان ایفا میبین انگیزش خودمختار والدین، نگرش و شایستگی ادراک شده آن

 گیریبحث و نتیجه
ف، نگرش والدین به های این مطالعه نشان داد که انگیزش خودمختار والدین برای کمک به انجام تکالییافته

قیم و ساختاری دارد. والدین، بر سازه رفتار والدین در رفع نیاز اثر مست د، شایستگی درک شدهتکالیف فرزن
ر باشد، ادراک از چه انگیزش خودمختار والدین برای کمک به انجام تکلیف فرزندان بیشتدیگر، هر عبارتبه

یف شده است، بیشتر دمختاری تعرصورت گزارش حمایت والدین از خوجا بهکه در این رفتار والدین در رفع نیاز
 (؛ فورر و اسکینر2002) اسور و کاپالن و روس(، 1985) های دسی و رایان. این نتیجه با نتایج پژوهشباشدمی

خوان است. ( هم2011و )( و کاز، کاپالن و بزوکاشولی2010)کاز، کاپالن و گوتا (؛ 2006) (؛ ریو و جانگ2003)
آموزان یزش دانشها در رفع نیاز و انگانگیزش خودمختار والدین بر رفتارهای آنهای ذکر شده، در پژوهش

بیان شده ( 2000) و دسی گری رایانطور که در نظریه خودتعیینبرای انجام تکالیف تأثیرگذار است. همان
تأثیر مستقیم ها آن آموزان و بهزیستی روانیکننده والدین و معلمان بر انگیزش دانش است، رفتارهای حمایت

 ایستگی درک شدهدارد. نوع انگیزش والدین برای درگیری در انجام تکالیف، نگرش والدین به تکالیف و ش
شناختی فرزندان در حین ها از نیازهای روانوالدین برای کمک به فرزندان برای انجام تکالیف بر حمایت آن

(. والدینی که درگیر 2011، کاز، کاپالن و بزوکاشولیو) طور ساختاری تأثیرگذار استدرگیری در انجام تکالیف به
دانند، هیجان مثبت بیشتر بخش میکه تکالیف را ارزشمند و لذتدلیل اینشوند، بهانجام تکالیف فرزند خود می

ها ای با آنگونهکنند و بهدلی میبیشتر با کودکان خود هم ،در نتیجه ؛دهندو استرس کمتری از خود نشان می
 ها به احساس تعلق، شایستگی و خودمختاری حمایت کنند.های آنکنند که از نیازرفتار می

آموزان تأثیر مستقیم نگرش والدین به تکالیف بر سطح و کیفیت رفتار والدین در رفع نیاز و انگیزش دانش
بیان داشتند که نگرش مثبت والدین بر درگیری والدین در آموزش و  ،(1997) و اسندلر دمپسی -هاور دارد.

ها تأثیرگذار است. والدینی که دارای نگرش مثبت نسبت شناختی کودکان و عملکرد تحصیلی آنبهزیستی روان
کنند. والدینی که دارای نگرش مثبت هستند، به تکالیف هستند بر اهمیت و ارزش تکالیف بیشتر تأکید می

                                                           
ز خودمختاری در نظر والدین اگیری سازه نهفته رفتار والدین در رفع نیاز متناسب با واریانس متغیر مرجع گزارش حمایت اینجا واحد اندازه . در1

 گیرد.اساس تغییرات متغیر اخیر صورت می فسیر این سازه بربنابراین، تگرفته شد. 
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گردد. والدینی که دارای نگرش ها منجر به رشد خود کودک میای که آنگونهدانند بهف را ارزشمند میتکالی
دهند. نگرش منظور انجام تکالیف از خود نشان میمثبت هستند، اشتیاق بیشتری برای کمک به کودکان به

، اسور و کاپالن و روس) دگردد که والدین از نیاز به شایستگی کودکان بیشتر حمایت کننمثبت باعث می
2002 .) 

والدین و کیفیت درگیری رفتاری  اند که بین سطح شایستگی درک شدههای مختلف نشان دادهپژوهش
باالتری  ای که والدینی که دارای شایستگی درک شدهگونه(. به1977)بندورا،  ها ارتباط مثبت وجود داردآن

دهند، با ها رشد میمسئله را در آنهای حلکنند و مهارتها توجه میهستند، در ارتباط با کودکان بیشتر به آن
کنند و بر ها را کنترل میو کمتر آن نمایندها برخورد میکنند، با آرامش بیشتری با آنتر رفتار میها راحتآن

نشان  ،العه(. یافته دیگر این مط2000)جکسون،  نماینداحساس شایستگی کودک برای انجام تکالیف تأکید می
آموزان برای انجام تکالیف اثر ساختاری مستقیم بر انگیزش خودمختاری دانش داد که رفتار والدین در رفع نیاز

آموزان برای انجام نیاز بیشتر باشد، انگیزش خودمختاری دانشچه رفتار والدین در رفعدیگر، هر عبارتدارد. به
 اسور و کاپالن و روس(، 2000 و 1985) دسیرایان و های تکالیف بیشتر است. این یافته با نتایج پژوهش

کاز، کاپالن و بوزوکاشویلی ( و 2010)کاز، کاپالن و گوتا (؛ 2006) (؛ ریو و جانگ2003) (؛ فورر و اسکینر2002)
آموزان و بهزیستی روانی کننده والدین و معلمان بر انگیزش دانش خوان است. رفتارهای حمایت( هم2011)

گری بیان شده، حمایت تعیینطور که در نظریه خود(. همان2000رایان و دسی، ) ها تأثیر مستقیم داردآن
کاز، کاپالن ) گرددها میشناختی آنآموزان باعث ارتقای نیازهای روانشناختی دانشمحیطی از نیازهای روان

والدینی  عنوان یک مؤلفه(. رفتار والدین در رفع نیاز، حس تعلق بین والدین و کودک را به2011، و بوزوکاشویلی
شناختی کودک باشد. تواند عاملی برای حمایت والدین از نیازهای روانکند که همین میاضافی تقویت می

شدن نیازهای  دهد که مرتبط به برطرفآموزان رشد میسازگارانه را در دانش های والدین، انگیزشحمایت
 آموزان از طریق والدین است. شناختی دانشروان
مستقیم و ساختاری انگیزش خودمختار والدین برای کمک به انجام مشخص شد که اثر غیر ،ر این مطالعهد

نیاز معنادار است. وقتی والدین سازه رفتار والدین در رفعآموزان از طریق تکالیف بر انگیزش خودمختاری دانش
ای که والدین حمایت خودمختارانه نمایندکنند، فرزندان گزارش میطور مختار اقدام به کمک به فرزندان میبه

یزش آورند، انگعمل میها بهای از آنرسند که والدین حمایت خودمختارانهدارند. وقتی فرزندان به این باور می
دلیل حمایتی معلمان( به و )والدین گری، نقش دیگرانتعیینطبق نظریه خودیابد. ها افزایش میخودمختار در آن

هایشان سازی انگیزهمنظور درونیها بهکنند و کمکی که به آنشناختی کودکانشان فراهم میکه از نیازهای روان
 درگیری والدین در منزل(. 2010، کاپالن و کیوتا، ز)کات ، حائز اهمیت استنمایندها میبرای انجام فعالیت

)نوعی از انگیزش که برای یادگیری،  آموزانکردن به انجام تکالیف منزل( با انگیزش خودمختاری دانش )کمک
های زیادی از جمله، نگرش والدین پیشرفت و افزایش عالقه به مطالب درسی مفید است( ارتباط دارد. مؤلفه

 ،نیاز تأثیرگذار است. در نتیجهر رفعها دبر رفتارهای آن شایستگی درک شده و انگیزش والدین به تکالیف،
نیاز بر انگیزش خودمختاری قیم از طریق رفتار والدین در رفعمستغیر صورتانگیزش خودمختار والدین به

 (. 2010، کاتز، کاپالن و کیوتا) آموزان تأثیرگذار استدانش
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مستقیم و ساختاری نگرش والدین به تکالیف فرزند بر اثر غیر مطالعه نشان داده شد کهاین همچنین در 
با  ،نیاز معنادار نیست. این نتیجه آموزان از طریق سازه ادراک رفتار والدین در رفعانگیزش خودمختاری دانش

 ،انداین نتیجه دست یافته( که به 1998) ( و کوپر و همکاران2001)میدگلی  و هردا فریدا،های نتایج پژوهش
آموزان برای انجام تکالیف تأثیرگذار طور مستقیم بر انگیزش و نگرش دانشنگرش والدین نسبت به تکالیف به

که ( 2002) اسور و کاپالن و روس( و 2010) کاتز، کاپالن و کیوتااما با نتیجه پژوهش خوان است. است، هم
نیاز بر انگیزش آموزان از طریق ادراک رفتار والدین در رفعانگیزش دانشمستقیم نگرش والدین بر به اثر غیر

های نگرشگونه تبیین کرد که توان اینخوان است. این یافته را میآموزان دست یافتند، ناهمخودمختاری دانش
د، ارتباط دارد. کننوالدین نسبت به تکالیف به احتمال زیاد با تأکیداتی که والدین در مورد اهمیت تکالیف می

و فقط  خاطر خودشان را دارندکه والدین اعتقادشان بر این است که تکالیف ارزش انجام دادن به هنگامی
ها را به ها بر این توجیه تأکید دارند و آنخاطر انطباق پیدا کردن با قوانین و الزامات مدرسه نیستند، آنبه

گیری و باور است که از طریق اعمال و رفتارهایی ورت یک جهتصکنند. نگرش بیشتر بهفرزندان خود القا می
مستقیم بین نگرش والدین و انگیزش  رابطه ،دلیل همینبه .گردددهند به فرزندان القا میکه والدین انجام می

 آموزان برقرار است. خودمختاری دانش
والدین بر انگیزش  شایستگی درک شدهمستقیم و ساختاری این مطالعه نشان داد که اثر غیر یافته دیگر

نیاز معنادار است. وقتی والدین برای کمک  آموزان از طریق سازه ادراک رفتار والدین در رفعخودمختاری دانش
رسند که والدین از کنند، فرزندان به این باور میبه انجام تکالیف فرزندان در خود شایستگی باالیی ادراک می

یابد. این نتیجه ها افزایش میانگیزش خودمختار در آن ،در نتیجه؛ آورندعمل میبه -رانهخودمختا -ها حمایتآن
خوانی ( هم2011) کاتز، کاپالن و بوزوکاشولی( و 2000) دسیرایان و (، 1977) های بندورابا نتایج پژوهش

ها با نوع درگیری آنشایستگی ادراک شده توسط والدین هنگام کمک کردن به فرزندانشان با سطح و دارد. 
(. والدینی که شایستگی خود را برای درگیری در تکالیف منزل 2003)ترنر و جانسون،  فرزندانشان ارتباط دارد

گیرند، تمایل به درگیری با افکار منفی هنگام ارتباط با فرزندانشان دارند و توجه و فرزند خود پایین در نظر می
)جکسون،  گیرندکار میکه با تکالیف فرزند خود درگیر هستند، به میمسئله کمتری را هنگاهای حلمهارت
والدین از کمک کردن به فرزندان خود در تکالیفشان اجتناب  ،شودپایین باعث می (. شایستگی ادراک شده2000

مقابل، والدین ها برای انجام تکالیف لطمه وارد شود. در ای رفتار کنند که به انگیزش آنگونهبه هاکنند و با آن
ها را کنند، کمتر آنرفتار می ها با گرمیشوند و با آنتر درگیر فرزندان میبا شایستگی درک شده باال، راحت

 کنند و این رفتار والدین برای احساس شایستگی کودک برای انجام تکالیف مفیدتر است.کنترل می
حمایت والدین و گزارش حمایت والدین نشانگرهای آموز از همچنین، این مطالعه نشان داد که درک دانش

 کاتز، کاپالن و بوزوکاشولینیاز هستند. این یافته با نتیجه پژوهش روایی از سازه نهفته رفتار والدین در رفع
توانند رفتارهای مختلف آموزان میاند، دانشهای مختلف نشان دادهخوانی دارد. پژوهش( هم2011)

اسور و کاپالن و کننده خودمختاری و وابستگی را از هم تشخیص دهند )رفتارهای حمایتساالن مانند بزرگ
  (. 2006، مایمون و کاپالن -روس، اثور، کانات؛ 2002، روس
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های این تری اجرا گردد تا شواهدی از بسط یافتهپژوهش حاضر بر روی نمونه وسیع ،شودپیشنهاد می
بندی رفتار برای ارزیابی گری مانند مصاحبه، مشاهده و درجهاز ابزارهای دی همچنین .مطالعه فراهم گردد

گیری به روش دیگر فراهم گردد. تا شواهدی از بسط یک روش اندازه انگیزش خودمختاری بهره گرفته شود
ها به آوری شود تا شواهدی از تعمیم یافتهختار فرزندان در سایر تکالیف جمعانگیزش خودم ،شودد میاپیشنه

 سایر تکالیف فراهم شود.
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