سبک های تربیتی والدین و احساس نیاز به موفقیت

hmirzaei@um.ac.ir
مجتبی میرزایی (دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
m_mirzaie1990@yahoo.com
الهام مظلومی (کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران)
elimazlumi@yahoo.com

چکیده
مفهوم توسعه دربردارندۀ پیشرفت و ترقّی جامعه در تمامی ابعاد زندگی استت توستعه
زمانی محقّق میشود که کلیه تلاشها بترا اناتاو و تعتاای او تتوری پت رد در رونتد
توسعه بر عوامل گوناگونی تأکید میشود؛ از جمله «انگیزۀ موفقیّتت» افتراد استت کته ا ت
متغیّر نیز تحت تأثیر عوامل د گر شکل میگیرد ا

مقااه بر اساس نظر ۀ مککلهاند بته

تعیی میزاو انگیزۀ موفقیّت در بی دانشجو او دختر و بررسی برخی عوامل مرتبط و مت ثر
بر ا

انگیزه میپردازد جامعۀ آمار ِ پژوهش ،کلیۀ دانشجو اوِ دختر دانشگاه تبر تز استت

که  611نفر به توری طبقها  ،تصادفی انتخاب شدند و مورد مطااعه قترار گرفتنتد ابتزار
تحقیق پرسشنامه استاندارد و همچنی محقّقساخته است.نتا ج نشاو داد که رابطۀ مثبت و
معنیدار ( )0/23بی شیوۀ تربیتی دموکراتیک وااد

و انگیزۀ پیشرفت دانشجو او وجود

دارد همچنی رابطۀ بی متغیّر علاقه به رشتۀ تحصتیلی و میتزاو انگیتزۀ پیشترفت مثبتت و
معنیدار ( )0/33بوده است از طرفی رابطۀ بی سطح تحصیلای دانشجو با انگیزۀ پیشترفت
رابطۀ معکوس و معنیدار ( )0/32بوده است نتا ج مربوط به تحلیل رگرستیوو نیتز بیتانگر
آو بوده که انگیزۀ پیشرفت بیشتر از همه از بُعد شیوۀ تربیتی دموکراتیک متأثر است
نقش تربیتی وااد

کی از عوامل مهم تاثیرگ ار در افزا ش خلاقیت و انگیزۀ موفقیتت

فرزنداو می باشد ا ا با د سعی شود تا به نحوۀ تربیت آناو بو ژه در محیط خانواده توجته
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شود و وااد

را از ا

سال پانزدهم

امر آگاه ساخت که آ ندۀ فرزنداو آنها و آ نتدۀ توستعۀ کشتور بتی

تاثیر از شیوه تربیتی آنها نیات
کلیدواژهها :توسعه ،مککلهاند ،انگیزۀ موفقیّت ،شیوۀ تربیتی وااد  ،دانشجو او
 .1مقدمه

امروزه هدف تمامی جوامع بشر  ،توسعۀ ماد و معنو است که انااو هاتۀ اتلی ا
فرآ ند و نیرو محرّکه آو محاوب می شود عامل نیرو اناانی به مثابه مهمتر

عامل ا

فرآ ند ،چنانچه نتواند به حد کافی بهرهور باشد ،کلّ فرآ ند توسعه تحت تأثیر قرار میگیرد و
حرکت آو کُند و متوقّف میشود؛ ا ا از ا

نظر که کلیّه عواملی که ضم توسعۀ انگیزش و

تعهّ د به کار ،ااتزام به هنجارها نقش ،میل به پیشرفت و نیاز بته موفقیّتت ،ستختکوشتی و
اهتمام و رقابت سرسخت انه را در افراد ا جاد و تقو ّت میکند حائز اهمیّتت استت (نتور و
عباس پور )6388831 ،از مهمتر

ا

عوامل ،خانواده استت ختانواده بته مثابته پا تهگت ار

شخصیّت افراد نقش مهمی در تعیی سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آ ندۀ آنها دارد و
اخلاق و تحّ ت سلامت روانی فرد تا حدود ز اد در گرو آو است واکنش افتراد در دوراو
نوجوانی نابت به محیط خود تحت تأثیر مواز
آو بزرگ شدهاند؛ بنابرا

اجتماعی و فرهنگی گروهی استت کته در

حفظ ارتب اط مثبت بی وااد

و فرزنداو متیتوانتد انگیتزۀ و را

در مورد آنچه به موفقیّت فرد مربوط میشود ،افزا ش دهتد (بیرامتی و خاروشتاهی86381 ،
 ) 8نقش وااد

و مائوایّت آنها در پرورش فرزنداو و انتخاب شیوۀ تربیّتی مطلوب ،آنچناو

مهم است که امام سجاد (ع) برا تأکید بر گز نش بهتتر

شتیوۀ تربیتتی و تربیتت شا اتتۀ

فرزند ،خطاب به وااد

میفرما ند« 8حق فرزندی بر تو آو است کته بتدانی او از توستت و

رفتار نیک و بدش در ا

دنیا با شیوۀ تربیت تو پیوند دارد و بته دایتل ماتئوایتی کته بترا

تربیت فرزنداو دار  ،موظف هاتی که او را خوب و شا اته تربیت نمتا ی» (پورپتار ز و
تفورا ی)61 86381 ،

شمارة اول
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از سو د گر وجود روحیّه و انگیزۀ پیشرفت در اغلب افراد جامعه به و تژه دانشتجو او
باعث تلاش بیشتر برا کاب ترفیعای و پیشرفت تحصیلی آناو میشتود و ا ت امتر رونتق
کار ها علمی و پژوهشی در سطح دانشگاهها و نها تاً رشد و توسعۀ کشور را به دنبتا دارد
ما معتقد م کته در جامعتۀ کنتونی ا تراو بررستی ،شتناخت و تقو ّتت روحیّته پیشترفت در
دا نشجو او دختر بایار حیاتی و ضرور است به خاطر ا

که امروزه از ک طترف ستهم

دختراو در دانشگاه ها بایار گاترش افته و به طور حتم مطاابه و سهم آناو از بازار کار نیتز
افزا ش چشمگیر خواهد افت و از د گر سو ا

افراد مادراو آتی جامعهاند مادراو علاقهمند

به پیشرفت و نوآور میتوانند فرزنداو پیشرو و خلّاق پرورش دهند ناکافی بودو تحقیقای
مربوط به ا
ا

حوزه به و ژه با تأکید بر دختراو دانشجو از داا ل د گر اهمیتت پترداخت بته

موضوع اساسی است
با توجه به مطااب ذکر شده ماأاۀ اساسی ا

پژوهش بررسی میزاو انگیتزۀ پیشترفت در

دختراو دانشجو و مطااعۀ برخی از عوامل مرتبط با ا

انگیزه به و ژه شتیوۀ تربیتتی وااتد

است
 .2مبانی نظری

نظر ّهها توسعه در ابعاد مختلفی قابل دستهبند است در ا

مقااه ا

نظر ّای بته دو

دسته نظر ّای بدبینانه و نظر ّای خوشبینانه تقایم شده است دستتها از نظر ّتای بدبینانته
بیشتر متما ل به ا

نظر هاتند که راه توسعه به رو همته جوامتع بتاز نیاتت راه توستعه

زمانی به علّ ت ک سلاله عوامل فرهنگی ا اقتصاد  -اجتماعی بر رو جوامتع خاتتّی از
اروپا گشوده شده است و ا

جوامع مراحل تعود به وضع توسعه افتگی را طی کتردهانتد

نظر ّ ای معروف به واباتگی در گرا ش ها اخیر ختود چنتی د تدگتاهی دارنتد از جملته
معروفتر

نظر ّهپردازاو آو آندره گوندرفرانک 6در آخر

نوشتهها خود به بدبینی مطلق
1. Andre Gunder Frank

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

1

سال پانزدهم

رسید آنها راه توسعه را برا کشورها توسعه نیافته به طو کامل باتته د تدهانتد (ستاعی،
 )3 86383امّا مطابق نظر ّای خوشبینانه مانع ذاتی بترا توستعۀ کشتورها وجتود نتدارد و
امکاو توسعه برا همه فراهم است د دگاه نوساز جزو ا

نظر ّای خوشبینانه محاتوب

میشود که در قااب سه حوزۀ ،نظر ّه ها اجتماعی ،اقتصتاد و روانتی مطتر شتده استت
(ازکیا)616-613 86388 ،
در حوزۀ نظر ّهها اجتماعی نظر ّه پردازانتی چتوو اسملاتر ،هتوزایتز و آ زنشتتاد قترار
دارند در حوزۀ نظر ّای نوستاز اقتصتاد میتتواو بته د تدگاه ها هیرشتم  ،شتومتیتر و
روستو اشاره داشت در حوزه نظر ّهها نوساز روانی که نقطۀ شتروع توستعه را نوستاز
انااو و نظام شخصیّتی او میبینند ،میتواو به نظر ّهها کانکل ،هیگ و مککلهانتد 6اشتاره
کرد (ازکیا)613-201 86388 ،؛ در ا

مقااه تأکید بر حوزه نوساز روانی و د دگاه مککله-

اند می باشد
نظر ّ ای کانکل با ا
اعما

فرض شروع میشوند که اگر متا بتتوانیم رفتتار افتراد را از طر تق

ک روش مناسب پاداش و تنبیه تغییر دهیم ،د گر ضرورتی به نظر ّهپرداز ها رواو

شناختی در ارتباط با ا جاد شرا ط مااعد برا تار ع فرآ نتد توستعه نختواهیم داشتت؛ بته
عباری د گر با برقرار

ک سامانه پادا ش و تنبیه درست در روابط اجتماعی ،میتواو رفتتار

افراد را به جهای مورد نظر سوق داد او معتقد است برا تار ع آهنگ رشد و توسعه با تد
ساختار اجتماعی و حقوقی جوامع توس عه نیافته را تغییر داد تا نمونه ها رفتار مطلتوب در
افراد به وجود آ ند کانکل تأکید میکند از آ نجتا ی کته در جوامتع و فرهنتگهتا مختلتف
پاداش و تنبیه بر اساس ارزشها و هنجارها موجود تعیی متیشتوند ،ضترور استت کته
سامانۀ پاداش دهی هر جامعه متن اسب و هماهنتگ بتا خصوتتیّای فرهنگتی آو تنظتیم شتود
(حر ر اکبر  )30 86381 ،از نظر هیگ نیز نقطهها آغاز

و شروع تربیّتت و اجتمتاعی

1. McClelland
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شدو طفل تأثیر قطعی در آ نده او دارد به گونها که ممک است مانع نتوآور

5

تا پت رش

نوآور شود (ازکیا)261 86388 ،
مککلهاند نظر ّها را مطر می کند که محور آو را روحیّته موفقیّتتجتو ی و نیتاز بته
پیشرفت تشکیل میدهد ا

روحیّه به عنوا و عامل تجدد و توسعه بته حاتاب متیآ تد بته

عقیدۀ مککلهاند در بعضی از فرهنگهتا بترا پترورش روحیّته موفقیّتتجتو ی ماتاعدی
بیشتر وجود دارد (ساعی )66 86383 ،ا و بر ا

باور است که نیاز بته موفقیّتت بتر مبنتا

انتظار انجام کارها بهتر و سر عتر از د گراو ا انجام بهتر ا کار ها نابت به گ شته استت
او ا

و روس ذهنی (نیاز به موفقیّت) را روش و تژها از فکتر کتردو متیدانتد کته ناتبتاً

کمیاب است؛ وای هنگامی که در شخص ا جاد شود و را وادار میکند که به شکل و ژها
پشتکار داشته باشد در ذه ا

ش خص ا

و روس ذهنی نمودار اند شهها ی است کته بتا

خوب انجام دادو کار ا انجام دادو کار بهتر از گ شته در ارتباط است از نظتر او نیتاز بته
موفقیّت را نبا د تنها عامل نوساز تلقی کرد بلکه با د آ و را به عنواو عامل کلیتد در نظتر
گرفت (شفیع زاده و شتجاعی )33-31 86381 ،و ستابقه توستعه اقتصتاد را در چنتد
کشور بی سا ها  6123و  6130م مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که در کشتورها ی
که در سا  6123م در آنها نیاز به موفقیّت بیشتر بوده است ،توسعۀ اقتصاد سر عتر شتکل
گرفته است و بر عکس کشور ها ی که فاقد چنی انگیزها بودهاند ،در توسعه اقتصاد خود
موفقیّتی نداشتهاند (ا مانی راد)662 86311 ،
مککلهاند به ا

نتیجه رسید که نیاز به موفقیّت به عنواو جنبتها از شخصتیّت اناتاو

برا دستیابی به موفقیّت بیشتر موجب توسعۀ اقتصاد میگتردد (ا متانی راد)662 86311 ،
و اشاره میکند با وجود ا

که انگیزۀ موفقیّت پد دها است که با شخصتیّت افتراد سترو

کار دارد وای در حقیقت پد دها کاملا روانی نیات؛ بلکه ا ت پد تده را برختی از شترا ط
اجتماعی تشکیل می دهند که سبب ا جاد درجه ها متفاوتی از ا
(شفیع زاده و شجاعی)31 86381 ،

انگیزه در افراد متیشتوند
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تکو

و پیدا ش ا

سال پانزدهم

و تأثیر آو بتر نیتاز بته پیشترفت و چگتونگی

انگیزه در افراد توجّه میکند به اعتقاد و افراد دارا انگیزۀ پیشترفت

در محیطها ی پرورش می ابند که از آنها انتظار کفا ت و ایاقت میرود ،در ستنی پتا ی بته
آنها استقلا داده میشود ،اقتدارگرا ی پدر اندکی وجود دارد و از سلطهگر مادر عتار
هاتند (شکرک و محب)13 86388 ،؛ به عباری د گر مککلهاند چگتونگی تربیتت و رشتد
فرزنداو را در ا جاد و ژگیها ی همچوو انگیزۀ پیشرفت بااا ،موثر داناته و در جهت بررسی
آنها برآمده است
د انا بامر ند 6111( 6م ) از دانشگاه کاایفرنیا مجموعها از بررسیها را انجتام داده استت
که در آنها مجموعه ا ااگوها ی از شیوۀ رفتار و ااد
توانا بودند که از احاظ استقلا

مشتخص شتد از نظتر او کودکتانی

ا رشد افتگی ،اتّکا به خود ،فعّا بودو ،تالّط بر خود ،میتل

به کاوش ،دوستی و جهت گیر به سو پیشرفت ،رتبۀ بااا ی گرفته بودند او فرض میگیرد
که کودکاو سنی پیش دباتانی که وااد
دارند؛ ز را هر دو نوع وااد

ماتبد ا آساوگیر دارند ،به واباتته بتودو تما تل

میخواهند که بچه ها شاو را در برابر استرسها حما ت کننتد

در نتیجه آنها را از رشد مهاری ابراز وجود و تحمّ ل در برابر ناکامی باز میدارند او همچنی
در افت که کودکاو دارا وااد
وااد

مقتدر منطقی ،با کفا تتر هاتتند بتر طبتق نظتر بامر نتد

مقتدر منطقی ،مائوایتپ ر را در کودکاو رشد میدهند؛ چوو وااد

بتا کودکتاو

تعاملای واقع گرا انه و ارتباط رودررو دارند (زارعی و حانی)603 86383 ،
در حقیقت او در دهۀ  6110م بی سه شیوۀ تربیتی عنی شیوهها ماتبدانه ،2مقتدرانه3
و آساوگیر 3تما ز قا ل شد شیوۀ تربیتی ماتبدانه با سختگیر و انعطافناپ ر مشخص
می شود ا

شیوه بیشتر وااد -مدار است تا کودک -متدار و اواو ّتت بتا چشتمداشتتهتا
1. Baumrind
2. Authoritarian
3. Authoritative
4. Permissive
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است تا خواستهها کودک (اسعد و همکاراو )22 86383 ،طبق نظر ّته د ایتز 6

( 2001م ) وااد

ماتبد قوانی را سختگیرانه اجرا می کنند و بترا اطاعتت از آو قتوانی ،

ارزش قائلاند و هیچ موافقتی با بده-باتاو ها کلامی با فرزندشاو ندارند تمرکز اتلی آنهتا
بر اشتباهای فرزنداو است و تنبیهای آنها در مورد بی انضباطی کودکاو معمواا خش میباشد
(بتتروک ) 63 82066 ،از ستتو د گتتر ،وااتتد

مقتتتدر (دمتتوکرای) از نظتتر پاس ت دهتتی و

چشمداشت ها در سطح بااا ی قرار دارند (رحمانی و همکاراو )311 86383 ،وااتد

آستاو-

گیر نیز فرزندانشاو را در تصمیمگیر ها و تنظیم فعاایّتهاشاو کاملاً آزاد میگ ارنتد رابطتۀ
آنها با فرزندشاو بیشتر شبیه رابطۀ دوستی است به طور که فرزنداو هنگام ارتکاب اشتباه با
حداقل تنبیه مواجه میشوند (پاتوک ) 6281 82006 ،به اعتقاد واترم  6182( 2م ) اشخاتتی
که در خانواده ها ی قرار دارند که وااد
دارا هو ّت آشفتهاند ا ا

آساوگیر ،ماامحهکتار تا طتردکننتده دارنتد ،غاابتا

که در حتل موفقیّتتآمیتز بحتراو هو ّتت ختود دچتار مشتکل

میشوند (رضو  ،محمود و رحیمی)11 86381 ،
 .3پیشینۀ تحقیق

با توجّه به تأثیر انکارناپ ر شیوۀ تربیتی وااد

بر انگیزۀ پیشرفت و موفقیّت افراد و تأثیر

ماتقیم آو در روند توسعۀ جوامع ،تحقیقای گوناگونی در ا
هر کدام از آنها ا

ز مینه توری گرفته است کته

مائله را از زاو ها خاص بررسی کردهاند؛ برخ ی تحقیقای در ا

زمینه

به شر ذ ل است8
بیرامی و خاروشاهی ( ) 6381در تحقیقی بته بررستی ارتبتاط شتیوۀ تربیتتی وااتد

بتا

پیشرفت تحصیلی دانش آموزاو مقطع راهنما ی پرداختنتد نتتا ج ا ت تحقیتق نشتاو داد کته
پیشرفت تحصیلی با سبک فرزندپرور مقتدرانه (دموکراتیک) رابطتۀ مثبتت و معنتادار و بتا
سبکها فرزندپرور آساوگیر و ماتبدانه رابطۀ منفی و معنا دار دارد علاوه بر ا  ،نتا ج
1. De Lisi
2. Waterman
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تحلیل رگرسیوو تحقیق نشاو داد کته متغیتر شتیوۀ تربیتتی مقتدرانته بترا متغیتر پیشترفت
تحصیلی پیش بینی کنندۀ قو بوده است
تحقیقی د گر در زمینه ااگو کفا ت و سازگار در بی جواناو خانوادهها استتبداد ،
دموکراتیک ،ماامحهکار و افراطی در ارتباط با چهار مجموعته از پیامتدها رفتتار ؛ شتامل
رشد رواو شناختی ،پیشرفت تحصیلی ،اضطراب درونی و مشکلای رفتار بی  3600نفر از
جواناو  63-68سااه توسط امبورو ،مونتز ،استنبرگ و دورنبوش6116( 6م ) توری گرفتت
نتا ج ا

تحقیق نشتاو داد نوجوانتانی کته از ختانوادههتا دموکراتیتک هاتتند شا اتتگی

تحصیلی بااا و معنادار دارند نوجوانانی که وااد

خود را به عنتواو استتبداد و افراطتی

توتیف کرده بودند ،در تمام مقیاسها ،نمرهها شاو گرا ش به حتد متوستط بتی نمترههتا
گروهها دموکراتیک و ماامحهکار داشت به طور کلی بیشتر

اندازۀ تفاوی بی ختانواده-

ها دموکراتیک و ماامحهکار از نظر پیشرفت تحصیلی و سا ر موارد به دست آمد
اادر 2نیز دربارۀ محیط خانواده و تأثیر آو بر رشتد اجتمتاعی افتراد پژوهشتی انجتام داده
است که کلم  3نیز به آو استناد کر ده است ا
وااد

پژوهش به توتیف سه گونته شتیوۀ تربیتتی

عنی شیوۀ ماتبدانه ،آساوگیتر و دموکرا تیتک و ارتبتاط آو بتا برختی از جنبتههتا

شخصیّت افراد پرداخته است نتا ج ا

تحقیق نشاو داد کته فراوانتی اعتمتاد بته ختود نتزد

پاراو و دختراو در خانوادهها دموکراتیک نابت بته ختانوادههتا آستاوگیتر و بته و تژه
ماتبدانه بیشتر است (احد و محانی)13-11 86316 ،
همچنی نتا ج تحقیقای گلاسک و ،دورنبتوش ،ترو تر ،استتینبرگ و ر تتر 6111( 3م ) در
زمینۀ بررسی رابطۀ شیوهها فرزندپرور و اسناد و پیامدها تحصیلی در نوجوانتاو نما تاو

1. Lamborn, S. D., Mounts, N. S., Steinberg, L., & Dornbusch, S. M.
2. Alder
3. Colman
4. Glasgow, K. L., Dornbusch, S. M., Troyer, L., Steinberg, L., & Ritter, P. L.
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ساخت شیوۀ استبداد و ماامحهکار وااد

1

با انجام تکتاایف و پیشترفت تحصتیلی ارتبتاط

منفی داشت.

سانتراک6183( 6م ) در تحقیقی نشاو داد که وااد

دارا سبک مقتدرانه به ا جاد اعتماد

به نفس و عزی نفس ،احااس مائوایت ،خود مختار و رابطۀ نزد تک و کمتک کتردو بته
پیشرفت تحصیلی در رابطه با فرزندانشاو کمک میکنند
پیراموو تبیی انگیزۀ موفقیّت در راستا جمعبند نظر و تجربتی متیتتواو گفتت کته
بامر ند ،مککلهاند ،کانکل ،هتیگ و هتر تک شتیوههتا ترب یتتی وااتد
ماتبدانه ،آساوگیر) را کی از مهمتر
و بر نقش شیوه ها تربیتی وااد

(دموکراتیتک،

عوامل تبیی تغییرای انگیزۀ موفقیّت افراد داناتهانتد

در افزا ش میل به پیشرفت تأکید نمودهاند

 -4شکل تحلیلی تحقیق

شکل  -1مدل تحلیلی تحقیق

1. Santrock

92

سال پانزدهم

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

 -5فرضیّههای تحقیق

 -بی شیوۀ تربیتی وااد

و انگیزۀ پیشرفت دانشجو او دختر رابطه وجود دارد

 علاقه به رشتۀ تحصیلی در انگیزۀ پیشرفت دانشجو او دختر م ثر است بی سطح تحصیلای پاس گو او و انگیزۀ پیشرفت آناو رابطه وجود دارد -بی میزاو تحصیلای وااد

با انگیزۀ پیشرفت دانشجو او دختر رابطۀ معنادار وجتود

دارد
 انگیزۀ پیشرفت دانشجو او دختر شهر و روستا ی متفاوی است انگیزۀ پیشرفت دانشجو او دختر برحاب گروه قومی متفاوی است -6روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پیما شی است و با توجّته بته امکتاو استتفاده از نتتا ج آو توستط
مائوااو از نوع کاربرد محاوب میشود جامعۀ آمتار متورد مطااعته ،همتۀ دانشتجو او
دختر در تمام مقاطع تحصیلی در دانشگاه تبر ز می باشد که از ا

بی با استتفاده از نمونته-

گیر طبقها تصادفی  611نفر به عنواو حجم نمونه انتخاب شده است
در ا

تحقیق برا سنجش انگیزۀ پیشرفت از پرسشنامه استاندارد هرمنس استفاده شتده

است پ رسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس کی از را جتر

پرسشتنامه ها متداد و کاغت

برا سنجش نیاز به پیشرفت است و با توجه به ادبیای نظر و تحقیقتای تجربتی ا ت
حوزه ا

پرسشنامه را ساخته است برا سنجش متغیّرهتا شتیوههتا تربیتتی وااتد

از

پرسشنامه محقّقساخته استفاده گرد ده است
 -1-6بررسی اعتبار و روایی اندازهگیری تحقیق

اعتبار ابزار تحقیق تور  6بوده و از طر ق مراجعه به تاحبنظراو مربوطه حاتل شتده
است
1. Face validity
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برا محاسبه روا یگو ه ها تحقیق از ضر ب آافا کرونباخ استتفاده شتد ضتر ب بته
دست آمده برا متغیّرِ انگیزۀ پیشرفت  0/16و برا متغیّرِ شیوۀ تربیتی  0/12بوده است
 -7تعاریف مفهومی و عملیّاتی متغیّرهای تحقیق
 -1-7انگیزۀ پیشرفت

انگیزۀ پیشرفت عباری است از گرا شی همه جانبه به ارز ابی عملکرد خود بتا توجّته بته
عاای تر

معیارها ،تلاش برا موفقیّت در عملکرد و برخوردار از ا ّتی که بتا موفقیّتت در

عملکرد توأ م است ا

نیاز را مور به عنواو کی از معیارها شناستا ی وضتعیّت روانتی

فرد مطر می کند و اعتقاد دارد که از طر ق شناسا ی نیاز به پیشرفت ،حصتو بته وضتعیّت
روانی آساوتر میشود و به راحتی میتواو نیازها روانی را تشخیص داد مککلهاند نیز ا
انگیزه را سا قی تعر ف میکند که میتواند رفتار را در همۀ موقعیّتتهتا نیرومنتد ستاخته و
هدا ت کند (احد  )3 86381 ،در سنجش ا

متغیّر از س ااای استاندارد پرسشنامه هرمنس

استفاده شد
 -2-7شیوۀ تربیتی والدین

بامر ند6111( 6م ) در دهۀ 6110م بی سه شیوۀ تربیتی -شیوهها ماتبدانه ،2مقتدرانته

3

و آساوگیر -3تما ز قا ل شد شیوۀ تربیتی ماتبدانه با ستختگیتر و عتدم انعطتافپت ر
مشخص می شود ا ت شتیوه بیشتتر وااتد -متدار استت تتا کتودک -متدار و اواو ّتت بتا
چشمداشتها وااد

است تا خواستهها کودک از سو د گر وااد

مقتدر (دموکرای)

بر خودمختار فرزنداو در محدودۀ مقترّرای ختانواده تأکیتد دارنتد (استعد و همکتاراو،
 )22 86383ا

نوع وااد

از نظر پاس دهی و چشمداشت ها در ستطح بااتا ی قترار دارنتد

(رحمانی و همکاراو )311 86383 ،وااد

آساوگیر در تربیت فر زنداو از قتوانی مشخصتّی
1. Baumrind
2. Authoritarian
3. Authoritative
4. Permissive
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فرزندانشتاو را در

تصمیمگیر ها کاملاً آزاد میگ ارند (اسعد و همکاراو )22 86383 ،در ا
شیوۀ تربیتی وااد

تحقیتق متغیّتر

در قااب شیوۀ تربیتی دموکرای ،ماتبدانه و آساوگیتر بتا شتاخصهتا

میزاو سخت گیر وااد

در منز  ،آزاد فرد در انجتام ا متور شخصتی ،متورد بازخواستت

قرارگرفت از سو وااد  ،مشارکت در امور منز  ،نظرخواهی وااد

از فرزنتداو ،استتقلا

ترف فرزنداو در خانواده در برخی از امور مورد سنجش قرار گرفت
 -8یافتههای پژوهش

طبق نتا ج به دست آمده از جدو ها و بررسی آمار و ارقام ،میتانگی ستنّی نمونتۀ متورد
بررسی  22سا و دامنۀ سنّی دانشجو او  68تا  33سا بوده است از نظر مقطع تحصیلی 12
درتد در مقطع کارشناسی 21/2 ،درتد در مقطع کارشناسی ارشد و  60/8درتتد در مقطتع
دکتر مشغو به تحصیل بودهاند در نمونۀ مورد بررسی میانگی درآمد خانواده (1030110
ر ا ) میباشد از نظر تحصیلای وااتد  ،تحصتیلای پتدر اکثر ّتت پاست گو تاو در ستطح
ابتدا ی ( )68/1و د تلم ( ) 23/3و تحصتیلای متادر نیتز در ستطح ابتتدا ی ( )30/6و د تتلم
( )21/6بوده است همچنی میانگی انگیزۀ پیشترفت دانشتجو او دختتر متورد مطااعته ا ت
تحقیق در حد  38/30درتد میباشد که وضعیّ ت مناسبی را نشاو نمیدهد
 -1-8نتایج آزمون فرضیّهها

 -بی شیوۀ تربیتی وااد

و انگیزۀ پیشرفت دانشجو او دختر رابطه وجود دارد

 علاقه به رشتۀ تحصیلی در انگیزۀ پیشرفت دانشجو او دختر م ثر است بی سطح تحصیلای پاس گو او و انگیزۀ پیشرفت آناو رابطه وجود دارد بی میزاو تحصیلای وااددارد

با انگیزۀ پیشرفت دانشجو او دختر رابطتۀ معنتادار وجتود
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جدول -1نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط با متغیّرهای مستقل و وابسته تحقیق
متغیّرهای مستقل

انگیزۀ پیشرفت
R

Sig

شیوۀ تربیتی مقتدرانه

0/223

**0/008

شیوۀ تربیتی ماتبدانه

-0/033

0/113

شیوۀ تربیتی آساوگیر

-0/020

0/861

نتا ج ضر ب همباتگی پیرسوو نشاو داد که بی متغیّر شیوۀ تربیتی مقتدرانه ( )0/223بتا
متغیّر انگیزۀ پیشرفت رابطها معنادار وجود دارد به سخ د گر چنانچه شیوۀ تربیتی وااد
مشارکتی و به عبارتی دموکراتیک باشد ،انگیزۀ پیشر فت دانشجو او نیز افزا ش می ابد نتا ج
ضر ب همباتگی پیرسوو بی متغیّر ها ماتقل و واباته تحقیق ،بیانگر ا

نکته نیز بود که

شیوه ها تربیتی ماتبدانه و آساوگیر نه تنها در افزا ش انگیزۀ پیشترفت متوثر نیاتتند بلکته
مطابق اعداد به دست آمده تا حد باعث کاهش آو نیز میشوند (جدو  )6علتاوه بتر ا ت
طبق نتا ج مربوط به ضر ب همباتگی استیرم بی متغیّر میزاو علاقه بته رشتتۀ تحصتیلی و
متغیّر انگیزۀ پیشرفت رابطۀ ماتقیم و معنیدار در سطح  0/06درتد وجود دارد؛ در حتاای
که رابطۀ بی میزاو تحصیلای دانشجو او با انگیزۀ پیشرفت معکتوس و معنتیدار متیباشتد
بد

معنا که افزا ش در سطح تحصیلای ،کاهش انگیزۀ پیشرفت دانشجو او را در پتی دارد

همچنی بی میزاو تحصیلای وااد

پاس گو او نیز با متغیّر انگیزۀ پیشرفت رابطها معنادار

ملاحظه نشد (جدو )2
جدول -2نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در ارتباط با متغیّرهای مستقل و وابسته تحقیق
متغیّرهای مستقل

انگیزۀ پیشرفت
R

Sig

علاقه به رشتۀ تحصیلی

0/380

**0/000

میزاو تحصیلای پاس گو او

-0/323

**0/000

تحصیلای پدر

-0/011

0/336

تحصیلای مادر

-0/033

0/381
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 انگیزۀ پیشرفت دانشجو او شهر و روستا ی متفاوی استفرضیّه ( )T-TESTبیانگر آو بود که تفتاوی معنتادار بتی

آزموو آمار مربوط به ا

میزاو انگیزۀ پیشرفت دانشجو او دختر شهر و روستا ی وجود نداشته است
جدول -3نتایج آزمون تی دو نمونه برای ارزیابی میانگین انگیزۀ پیشرفت
محل سکونت

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

شهر

38/32

8/830

0/123

روستا

30/00

3/111

6/322

T

سطح معناداری

-0/111

0/381

 انگیزۀ پیشرفت برحاب گروه قومی متفاوی استنتا ج آزموو آناایز وار انس نشاو داد که بی میانگی انگیزۀ پیشرفت قومیّتها مختلتف
تتترک ( ،)38/66کتترد ( ،)33/86فتتارس ( ) 38/30و ستتا ر اقتتوام د گتتر ( )30/13در بتتی
دانشجو او تفاوی معنادار د ده شده است و آزموو تعقیبی  LSDنشاو داد که دانشجو او
فارس زباو و ترک زباو در قیاس با دانشجو او گروه قومی کرد از انگیزۀ پیشترفت بیشتتر
برخوردار بوده اند
جدول -4نتایج آزمون آنالیز واریانس برای متغیّر قومیّت
قومیّت

میانگین انگیزۀ پیشرفت

انحراف استاندارد

ترک

38/66

8/123

کرد

33/86

62/320

فارس

38/30

1/833

سا ر اقوام

30/13

1/101

مقدار آماره sig

0/000

در پژوهش حاضر سعی بر آو بود تا میزاو ارتباط سبک هتا تربیتتی وااتد
انگیزۀ پیشرفت دانشجو او اندازهگیر شود و سهم هر ک از ا
انگیزۀ پیشرفت دانشجو او مشخص شود از ا
مهم استفاده شده است برا ا

بتر متغیّتر

متغیّرها در تبیی تغییترای

رو از تحلیل رگرسیوو برا رسیدو به ا ت

کار ابتدا با د پیش فرض ها رگرستیونی را متورد بررستی
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تحقیق شرا ط اازم برا استتفاده از تحلیتل

رگرسیونی را داراست
جدول -5نتایج مربوط به پیش فرضهای رگرسیون
پیش فرض

آزمون

محدوده قابل قبول

مقدار آماره

نرما بودو

کلموگروف اسمیرنوف

باااتر از  3درتد

0/613

استقلا خطا

دوربی واتاوو

بی  6/3تا 2/3

6/111

وجود رابطۀ خطی

F

پا ینتر از  3درتد

0/000

در تبیی انگیزۀ پیشرفتِ دانشجو او به عنواو متغیّر واباته ،همۀ انواع شتیوههتا تربیتتی
وااد

عنی شیوهها مقتدرانه ،ماتبدانه و آساوگیر به عنواو متغیّر ها ماتقل وارد معاداته

شد برازش مد رگرسیونی متغیّر ها تبیی کننده به روش ا نتر 6نشاو داد که فقط دو شتیوۀ
تربیتی دموکراتیک و ماتبدانه در مد رگرسیونی قرار میگیرند متغیّرها وارد شده به مد ،
 63درتد از وار انس متغیّر واباته را تبیی میکنند در ا ت متد متغیّتر انگیتزۀ پیشترفت،
بیشتر از شیوۀ تربیتی دموکراتیک متاثر است و تأثیر متغیّر شتیوۀ تربیتتی ماتتبدانه بتر متغیّتر
واباته تحقیق به توری منفی نشاو داده شده است (جداو  1و )1
جدول  -6تحلیل رگرسیون چندگانه و خلاصۀ مدل رگرسیونی برازش شده
ضر ب همباتگی چندگانه

0/310

ضر ب تبیی

0/631
0/621

ضر ب تبیی شده تصحیح شده

3/00

اشتباه معیار

6/111

آزموو دوربی واتاوو
کمیّت F= 61/223

مقدار

P= 0/000

1. Enter
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جدول  -7آمارههای متغیّرهای باقی مانده در مدل برازش رگرسیونی
نام متغیّرها

B

STD.E

BETA

T

Sig

شیوۀ دموکراتیک

0/610

0/023

0/303

1/013

0/000

شیوۀ ماتبدانه

-0/623

0/031

-0/203

-3/211

0/006

 -9نتیجهگیری

موضوع توسعه ،امر همگانی و مورد توجّه همۀ جوامع بشر است در فرآ نتد توستعه
متغیّرها مختلفی دخیلاند؛ از جمله میتواو به متغیّرهتا روحتی و روانتی اشتاره داشتت
اند شمندانی ز اد بر رو ا

دسته از متغیّرها تأکید دارند که کی از مهمتر

آنها متک-

کلهاند است به باور و احااس نیاز به پیشرفت ،موتتور استت کته متیتوانتد در جهتت
توسعۀ جوامع م ثر واقع شو د ا جاد و تواید ا
از مهمتر

آنها نهاد خانواده است وااد

خود در ا جاد ا

نیاز تحت تأثیر عوامل گوناگونی استت کته

به و ژه با نحوۀ رفتار ،انتظتارای و شتیوۀ تربیتتی

روحیّه در فرزنداو بایار موثرند

مککلهاند شروع درونیساز ِ میلِ ب ه پیشرفت را مربوط به خانواده میدانات که بعتد از
آو و طی فرآ ند جامعهپ ر با د از طر ق د گر نهادها اجتماعیکننده پیگیتر شتود او
در پژوهشها خود در افت که عزّی نفس بااا با سلطهگر و مهارگر کتم پتدر در رونتد
تحوّ کودک ،ارتباطی مثبت دارد؛ به عباری د گر با افزا ش روش اقتدار و ستلطهگرا انته
در شیوۀ رفتار با کودک میزاو عزّی نفس او کاهش می ابد (جلاای )36 86381 ،هیگ نیتز
معتقد است که تربیّت خشک و اطاعتآمیز در کودکی از سو وااد

که با تنبیهای ستخت

همراه است باعث ا جاد شخصیّت استبداد در افراد میشود که برا شکات ا

قااب اازم

است احااس نیاز به پیشرفت در آناو تقو ّت شود
نتا ج ا

تحقیق هماو با نظر ّای مککلهاند و هیگ  ،حتاکی از وجتود رابطتۀ مثبتت و

معنیدار بی متغیّر شیوۀ تربیتی وااد
هرچه وااد

با انگیزۀ پیشرفت دانشجو او میباشد؛ به طتور کته

با اقتدار و در عی حا منعطفتر رفتار کنند میزاو انگیزۀ پیشرفت دانشجو او
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به سو شیوۀ ماتتبدانه حرکتت کنتد ،میتزاو

انگیزۀ پیشرفت آنها کاهش می ابد
از آنجا که طبق نظر ّای مو جود ،تحقیقای پیشی و تحقیق حاضر شتیوۀ تربیتتی وااتد
بایار اثرگ ار بر میزاو انگیزۀ پیشرفت است؛ ا ا آگاهی دادو به وااد

در زمینۀ شتیوههتا

درست تربیّتی و فرهنگ ساز در جامعه امر مهم و ضرور میباشد در ا

رابطه وجتود

برنامهها مدوّو و کارشناسیشده و عملیّاتی شدو آنها از طر ق رسانهها ،نهادها آموزشتی
و دانشگاهی میتواند کارساز باشد
از د گر نتا ج ا

تحقیق ارتباط مثبت و معنیدار بی متغیّر علاقه بته رشتتۀ تحصتیلی بتا

انگیزۀ پیشرفت می باشد که طبق آو هر چه میزاو علاقۀ دانشجو او بته رشتتۀ تحصتیلیشتاو
بیشتر باشد انگیزۀ پیشرفت آناو نیز افزا ش می ابد با توجّه به ا

افتهها و در نظتر داشتت

وضعیّت خاص کنکور در جامعۀ ما که باعث میشود بایار از افراد از ستر ناچتار رشتتۀ
خود را انتخاب کنند؛ ا ا ضرور است به گونها برنامه ر ز گردد که دانشتجو او در حتد
امکاو در رشتهها ی مشغو به تحصیل شوند که به آو علاقته دارنتد و در عتی حتا اطلتاع
رسانی کافی به خانوادهها ،دانتش آمتوزاو و دانشتجو او در زمینتۀ چگتونگی انتختاب رشتته
توری گیرد
از طرف د گر رابطۀ بی سطح تحصیلای پاس گو او ا

تحقیق با انگیزۀ پیشترفت آنتاو

معکوس و معنیدار بودهاست؛ عنی با افزا ش سطح تحصیلی دانشتجو او ،انگیتزۀ پیشترفت
آنها کاهش می ابد با ا

نتیجهگیر با د گفت که علیرغم ترف وقت ،انرژ و هز نهها

فراواو ماد و غیرماد برا تحصیل ،متأسفانه شرا ط مطلوبی به و ژه برا فارغااتّحصتیلاو
دانشگاهی از نظر پ یدا کردو شغل مطلوب و متناسب با ستطح تحصتیلای و رشتتۀ تحصتیلی
وجود ندارد ا

موضوع برا د انشجو انی که مقاطع تحصیلی باااتر در دانشگاه داشتهانتد،

بیشتر ملموس است و ا

مائله تأثیر منفی بر روحیّه دانشجو او و به تبع آو میتزاو انگیتزۀ

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

98

پیشرفت آنها دارد ا
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موضوع حااسیّت بیشتر مائوااو و بررسیها کارشناسی شده را در

سطح خرد و کلاو جامعه میطلبد
نتا ج تحلیل رگرسیوو چند متغیّره نشاو میدهد که متغیّرها ماتقلّ تحقیق  63درتد از
تغییرای متغیّر واباته ،انگیزۀ پیشرفت را تبیی کردهاند از متغیّرها ماتتقل تحقیتق عنتی
شیوۀ تربیتی دموکراتیک ،ماتبدانه و آساوگیر فقتط دو بعتد مقتدرانته و ماتتبدانه در متد
رگرسیونی باقی ماندند و بُعد دموکراتیک بیشتر

تأثیر را بتر رو متغیّتر انگیتزۀ پیشترفت

داشته است علاوه بر آو تأثیر متغیّر شیوۀ تربیتی ماتبدانه بر متغیّر انگیتزۀ پیشترفت در متد
رگرسیونی به توری منفی نشاو داده شده است که بیانگر اثر معکوس ا

شیوۀ تربیتتی بتر

انگیزۀ پیشرفت فرزنداو دارد
در پا او با د اضافه نمود که نمونۀ مورد مطااعۀ ا
و به باور محققاو وجود روحیّه پیشرفت و موفقیّت در ا
است که ا

تحقیق ،دانشجو او دختر بوده استت
قشتر از ا ت جهتت باتیار مهتم

قشر ،مادراو آ ندۀ جامعهانتد متادراو تحصتیلکترده ،خلّتاق ،نتوآور و مشتتاق

پیشرفت و توسعه ،به قی نالی پیشرو و علاقهمند به توسعۀ تربیّت خواهند بود و ا
اساسی در توسعۀ کشور خواهد بود در ا
آناو ،دعوی از زناو کتارآفر

گامی

راستا معرفی دانشتجو او دختتر نتوآور ،تشتو ق

جامعته بته محتیط دانشتگاه ،نشتاو دادو نیازهتا ،کمبودهتا و

کاستیها جامعه و همچنی پتانایل بااا زنتاو جامعته در رفتع ا ت کمبودهتا متی توانتد
کارساز باشد و در تقو ّت روحیّه پیشرفت و توسعۀ ا

قشر موثر واقع شود
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