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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان، شامل اهداف تسلط-

گرایش، تسلط-اجتناب، عملکرد-گرایش، عملکرد-اجتناب؛ توسط سبک های فرزند پروری است. نمونه پژوهش 
شامل 609 دانش آموز دختر )308 نفر( و پسر )301 نفر( مدارس راهنمایی شهرستان دزفول بودند. برای 
سنجش جهت گیری هدف از پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور )2001( و برای سنجش سبک های 
فرزند پروری از پرسشنامه مرجع فرزند پروری )بوری، 1992( استفاده شد. روایی ابزارها از طریق روش تحلیل 
عاملی تأییدی و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه ها 
بودند. با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان، میزان پیش بینی هر یک از جهت گیری هدف 
فرزندان توسط سبک های فرزند پروری بررسی شد. یافته ها نشان دادند که سبک مقتدر پیش بینی کننده مثبت 
بود. هم چنین، سبک سلطه جو جهت گیری عملکرد-اجتناب را  اهداف تسلط-گرایش، و عملکرد-گرایش 
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مقدمه
یکی از جدید ترین رویکرد های مطرح شده در سه دهه اخیر در حیطه روان شناسی انگیزش، نظریه 
جهت  گیری هدف است؛ این نظریه به ویژه انگیزش دانش آموزان را در مدرسه مورد توجه قرار داده است. 
آیمز1 )1992( جهت گیری هدف را به صورت الگوی منسجمی از باورها، اسنادها، و هیجانات فرد تعریف 
می کند که مقاصد رفتاری فرد را تعیین کرده و سبب می شود تا نسبت به برخی موقعیت ها گرایش بیشتری 
داشته و در آن موقعیت ها به گونه ای خاص عمل نماید. هسته مفهومی همه نظریه ها و الگو های متعددی 
که به بحث پیرامون رویکرد هدف پیشرفت پرداخته اند، بر قصد و نیت فعالیت و رفتارهای مرتبط با پیشرفت 
متمرکز هستند )الیوت و مک گریگور2، 2001؛ براتن و استرامسو 3، 2001(. در این رویکرد به جای پرداختن 
به این که فراگیر در موقعیت پیشرفت به چه چیز می خواهد برسد، ادراک فراگیر از )چرایی( تالش در 
موقعیت های پیشرفت را محور بحث قرار می دهد )اردن و ماهر، 1995؛ به نقل از جوکار، 1384(. در بحث 
از هدف پیشرفت و به طور کلی انگیزش پیشرفت، رسیدن و میل به شایستگی4 و کفایت هدف نهایی است 
)الیوت، 1999؛ الیوت و تراش5، 2001(. شایستگی دارای دو بُعد تعریف6 و ارزش گذاری7 می باشد )الیوت 
و مک گریگور، 2001؛ الیوت و تراش، 2001(: بُعد تعریف بر اساس استاندارد هایی است که فرد برای خود 
در نظر می گیرد که به صورت استاندارد های مطلق8، درون فردی9 و هنجاری10 می باشند. در استاندارد 
مطلق، شایستگی بر اساس تسلط و فهم بهتر یا مهارت یابی در کار است. در استاندارد درون فردی شایستگی 
بر اساس رشد مهارت های شخصی )پیشرفت هر فرد با خودش( تعریف می شود. این دو استاندارد بر 
اساس شباهت های عملی و مفهومی بسیار زیاد با یکدیگر در یک مقوله قرار می گیرند. در استاندارد های 
هنجاری، شایستگی نتیجه عملکرد بهتر نسبت به دیگران است؛ بنابراین، شایستگی عملکردی )بر اساس 
استانداردهای هنجاری( تقسیم می شود. بُعد دیگر شایستگی ارزش گذاری است و از این که جهت هدف 
به سمت پیشرفت )به دست آوردن نتایج مثبت( یا اجتناب از شکست )اجتناب از نتایج منفی( است، صحبت 

در میان می آورد.
در طول تکامل نظریه هدف پیشرفت، اهداف به صورت های گوناگون تقسیم بندی شده اند، بعضی از 
گروه ها به طور کل به بُعد تعریف و جنبه گرایشی بُعد ارزش گذاری ارجاع داشته اند و بعضی هر دو بُعد 
تعریف و ارزش گذاری را مدنظر قرار داده اند. در آخرین تقسیم بندی که توسط الیوت )1999(، الیوت و 

1. Ames
2. Elliot& McGregor
3. Braten& Stromso
4. competence
5. Elliot& Trash
6. definition
7. valence
8. absolute
9. interpersonal
10. normative
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مک گریگور )2001( و پنتریچ1 )2000( صورت گرفت، الگوی چهارگانه اهداف پیشرفت به وجود آمد. 
در این الگو چهارگانه هدف پیشرفت عبارتند از: اهداف تسلط- گرایش2، تسلط- اجتناب3، عملکرد- 
تسلط4، عملکرد- اجتناب5. در اهداف تسلط- گرایش، محور موضوع توسعه و بهبود شایستگی ها از طریق 
افزایش سطح فهم و ادراک موضوع می باشد. این افراد به درگیری با تکالیف چالش انگیز و درک کامل 
آن عالقمند هستند و شکست را مقدمه درک بیشتر در راستای توسعه شایستگی ها می دانند )الیوت و 
تراش، 2001؛ کاپالن، مارتین و ماهر16، 2007(. در اهداف تسلط- اجتناب، شایستگی به صورت تسلط 
کامل به تکالیف تعریف می شود و تمام تالش افراد جهت دوری گزیدن از خطا و اشتباه معطوف است. 
ترس از نفهمیدن مطالب، شکست در یادگیری و فراموشی از ویژگی های این نوع جهت گیری است 
)الیوت، 1999؛ پنتریج، 2000؛ الیوت و مک گریگور، 2001(. جهت گیری هدف عملکرد- گرایش، 
بر تأیید عملکرد و کسب قضاوت مطلوب دیگران درباره عملکردهای شخصی تأکید دارد. محوریت 
این جهت گیری بر کسب قضاوت مثبت دیگران و توجه به مقایسه های اجتماعی )بهتر از دیگران بودن( 
قرار دارد )کاپالن و میدلتون6، 2002؛ پاستور، بارون، میلر، و دیویس7، 2006(. در جهت گیری عملکرد- 
اجتناب، شایستگی به معنای اجتناب از شکست است و هسته اصلی، توجه به مقایسه اجتماعی است، لیکن 
تأکید بر گریز از حقارت و نگریسته شدن به عنوان فردی ُکندآموز محوریت این جهت گیری هدف 
است )الیوت، 1999؛ پنتریچ و شانک8، 2002؛ کاپالن و همکاران، 2006(. از آن جا که اهداف پیشرفت 
متفاوت در محیط آموزشی منجر به نتایج مثبت و منفی متفاوتی می شوند، پی بردن به عوامل تاثیرگذار 
و پیشایند های این اهداف بسیار با اهمیت است )پنتریچ و شانک، 2002؛ چرچ، الیوت و گابل9، 2001(. 
بررسی و مطالعه خانواده به عنوان عمده ترین نهاد اجتماعی و اولین نظام مؤثر بر نحوه رشد وتحول کودکان 

و نوجوانان )سامانی، 1381( از دیرباز مورد کنکاش محققان بوده است.
گرولنیک10)2009( بر این باور است که والدین به عنوان اولین عوامل اجتماعی کردن کودکان نقش مهمی 
در ارضای نیازهای روانی کودکان و نوجوانان داشته و انگیزش تحصیلی دانش آموزان را تسهیل می کنند. 
بررسی نقش عوامل خانوادگی بر انگیزش پیشرفت با توجه به نظریه خود  تعیین گری11 قابل بررسی است. 
رایان و دسی12 )2000( در نظریه خود  تعیین گری به بررسی ماهیت و نحوه اثرپذیری انگیزش پیشرفت از 
عوامل بافتی پرداخته اند. بر اساس این نظریه برانگیخته شدن به داشتن انگیزه برای انجام کارها اشاره دارد، 
1. Pintrich
2. mastery- approach
3. mastery- avoidance
4. performance- approach
5. performance- avoidance
6. Kaplan, Martin& Maher
7. Pastor, Barron, Miller& Davis
8. Pintrich& Shunk
9. Church, Elliot& Gable
10. Grolnick
11. self-determination theory
12. Ryan& Deci
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شخص هنگامی که نیرو یا منبع محرکی برای عمل کردن ندارد، فاقد انگیزه است و برانگیخته نشده است در 
مقابل فردی که برای رسیدن به هدفی به جلو رانده می شود یا فعالیت می کند، برانگیخته شده است.

در نظریه خود تعیین گری تأثیر گذاری والدین در قالب سبک فرزند پروری1 مورد بررسی قرار گرفته 
است. سبک فرزند پروری مجموعه ای از نگرش های والدین نسبت به کودک است که منجر به ایجاد جو 
هیجانی می شود که در آن جو رفتارهای والدین بروز می نمایند، در واقع فرزند پروری فعالیتی پیچیده و در 
برگیرنده رفتارهای خاصی است که کودک را تحت تأثیر قرار می دهد )دارلینگ و استینبرگ، 1993 نقل 

از تنهای رشوانلو و حجازی، 1388(.
متمایز کرد: سبک فرزند پروری  از یکدیگر  را  بامریند2)1971( مشخصات سه سبک فرزند پروری 
مقتدر3، سلطه جو )مستبد(4، و سهل انگار5. مشخصه سبک مقتدر، گرمی، ثبات در فرزند پروری و کمی 
اعالن قدرت است. ارتباطات گسترده و پرورش فردیت و جستجوگری از ویژگی های این سبک می باشد. 
والدین سلطه جو بر همنوایی، اطاعت و احترام به نظر مراجع قدرت در خانواده تأکید دارند. والدین سهل گیر 
ترکیبی از کنترل و نظم پایین را نشان می دهند و قوانین کمی در خانه حکمفرما می کنند )جینس بورگ، و 

برونستین6، 1993؛ گنزالز، و ولترز7، 2006(.
مطالعه رابطه سبک های فرزند پروری بامریند و هدف گرایی، بر رابطه مثبت و معنادار سبک فرزند پروری 
مقتدر با هدف گرایی تسلط و رابطه مثبت و معنادار سبک های فرزند پروری سلطه جو و سهل گیر با 
اهداف عملکرد- گرایش و عملکرد- اجتناب، تأکید دارند )گانزالز، گرین وود و هسو8، 2001؛ گانزالز 
و همکاران، 2002؛ چان و چان9، 2004؛ ریکو و ردریگوئز10، 2006؛ گانزالز و ولترز، 2006(. در زمینه 
مشارکت والدین در امور فرزندان، نتایج مطالعه گنزالز و همکاران )2002( نشان داد که مشارکت والدین 
با اهداف تسلط رابطه قوی نشان دادند، مشارکت خانواده در فعالیت های تحصیلی فرزندان منجر به چالش 
طلبی و استمرار بیشتر در انجام تکالیف در آنان می شود. همین نتایج در تحقیقات گنزالز و همکاران )2001( 
و گنزالز و ولترز )2006( نیز مورد تأیید قرار گرفت. گنزالز، ویلمز، دوان هولبین11 )2005( در پژوهشی 
بین 181 دانش آموز پایه های چهار و پنج مدارس آمریکا، با انجام تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان 
داد که جهت گیری هدف کودکانی که والدینی با سبک مقتدر دارند، بیشتر از نوع جهت گیری تسلطی 
است. اخیراً بریت12 )2011( در پایان نامه دکتری خود، به بررسی سبک های فرزندپروری مادرانه و اهداف 
1. parenting style
2. Bamrind
3. authoritative
4. authoritarian
5. permissiveness
6. Ginsburg& Bronstein
7. Gonzalez& Wolters
8. Gonzalez, Greenwood& Hsu
9. Chan& Chan
10. Ricco& Rodriguez
11. Gonzalez, Willems& DoanHolbin
12. Britt
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سه گانه پیشرفت )تسلط، عملکرد- گرایش، عملکرد- اجتناب( در نمونه ای مشتمل بر 160 دانش آموز 
مدارس راهنمایی ایالت نیویورک آمریکا پرداخت؛ نتایج تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که 
سبک فرزند پروری مقتدر با اهداف تسلط ارتباط معناداری دارد اما دو سبک سلطه جو و سهل گیر ارتباط 

معناداری با انواع جهت گیری ندارند.
 در ایران پژوهشی که به بررسی رابطه  سبک های فرزندپروری و جهت گیری چهارگانه هدف پیشرفت 
پرداخته شده باشد، یافت نشد اما عابدی و عریضی )1384( در پژوهشی به بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه با ویژگی های خانوادگی آنان پرداختند، نتایج حاصل از یک نمونه 
180 نفری دانش آموزان شهر اصفهان، نشان داد که از بین عوامل خانوادگی مرتبط با انگیزش پیشرفت 
تحصیلی، انتظار والدین از موفقیت فرزندان 28 درصد، شیوه فرزند پروری مقتدرانه 26 درصد، و ساخت 
خانواده 16 درصد تبیین کننده انگیزش پیشرفت تحصیلی هستند.  زارع و سامانی )1387( در بررسی نقش 
انعطاف پذیری و انسجام خانواده بر هدف گرایی فرزندان، نشان دادند که انسجام خانواده پیش بین مثبت 
اهداف تسلط- گرایش، و عملکرد- گرایش بوده اما پیش بینی کننده منفی جهت گیری عملکرد- اجتناب 
است. همچنین جهت گیری های تسلط- گرایش به طور مثبت و اهداف تسلط- اجتناب و عملکرد- اجتناب 
به طور منفی در خانواده های دارای انعطاف پذیری باال، قابل پیش بینی است. تنهای رشوانلو، و حجازی 
)1388( نیز در پژوهشی به بررسی سبک های فرزند پروری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی 
پرداختند و دریافتند که درگیری مادر و گرمی پدر، خرده مقیاس های انگیزش تحصیلی را پیش بینی 

می کنند.
سلطه جو،  )مقتدر،  فرزند پروری  سبک های  رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف  اساس،  این  بر 
سهل انگار( با جهت گیری هدف )تسلط- گرایش، تسلط- اجتناب، عملکرد- گرایش، عملکرد- اجتناب( 
است و درصدد برآورد قدرت پیش بینی کنندگی هر یک از سبک های فرزند پروری به تفکیک برای 
چهار جهت گیری هدف پیشرفت است. بر مبنای یافته های نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه های زیر تدوین 

و مورد آزمون قرار گرفتند:
سبک فرزند پروری مقتدر به طور مثبت، جهت گیری هدف پیشرفت تسلط-گرایش را پیش بینی 

می کند.
سبک فرزند پروری سلطه جو به طور مثبت، جهت گیری هدف پیشرفت عملکرد-گرایش را 

پیش بینی می کند.
در خصوص سبک فرزند پروری سهل انگار با توجه به اندک بودن تحقیقات پیشین و تناقضات موجود، 

در پژوهش حاضر سوال تحقیق همچنان باقی می ماند و فرضیه ای در این مورد ارائه نمی شود.

روش پژوهش
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر و دختر مدارس راهنمایی شهرستان دزفول بود که در سال 
تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند طبق آمار شامل بر هفده هزار نفر می شدند. حجم نمونه طبق 
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اصول علمی با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95%  و با توجه به حجم جامعه و واریانس جامعه 
)2/57( برآورد شده از تحقیقات قبلی، 634 نفر تعیین شد. نمونه گیری به روش تصادفی چند مرحله ای بود، 
به این صورت که ابتدا لیست کامل مدارس راهنمایی شهرستان دزفول از سازمان آموزش و پرورش گرفته 
شد و به روش قرعه از بین مدارس مناطق آموزشی دزفول، 20 مدرسه به تفکیک 10 مدرسه پسرانه و 10 
مدرسه دخترانه، انتخاب شدند. در مرحله بعد با مراجعه به این مدارس پرسشنامه ها توزیع شدند و پس از 
ارائه توضیحات از دانش آموزان خواسته شد به دقت آنها را تکمیل کنند. نهایتاً 609 پرسشنامه که به طور 

صحیح کامل شدند مورد مطالعه قرار گرفتند.
این پژوهش با توجه به هدف آن که در پی اصالح و مطلوب نمودن فعالیت های آموزشی و ارائه راهنمایی 
برای عمل در موقعیت های تحصیلی است، در گروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و روش اصلی 

پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است.

ابزار پژوهش
1 )PAQ( پرسشنامه مرجع فرزند پروری

این پرسشنامه برای سنجش سه سبک فرزند پروری، مطابق با نظریه باوم ریند، توسط بوری2 )1992( 
ساخته شد. دارای 30 گویه در طیف پنج گانه لیکرت است که هر 10 گویه یک سبک فرزندپروری را 
می سنجد. این ابزار را می توان برای ادراک از سبک فرزندپروی مادرانه، پدرانه و یا هر دو والدین به کار 
برد. بوری پایایی سه خرده مقیاس مذکور را به ترتیب برای سبک های مقتدر، سلطه جو و سهل انگار 0/78، 
0/86، و 0/81 محاسبه کرد. در پژوهش حاضر، پس از ترجمه آن به فارسی و مطابقت با نسخه انگلیسی به 
منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای خرده مقیاس های سبک مقتدر، 
سلطه جو، و سهل انگار به ترتیب، ضرایب آلفای 0/75، 0/73، و 0/72 به دست آمد. همچنین به منظور 
تعیین روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده شد، مقدار ضریب KMO )شاخص کفایت 
نمونه گیری( 0/80 و مقدار خی آزمون کرویت بارتلت 4024/15 محاسبه شد که در سطح 0/0001 معنادار 
بود. در تحلیل عاملی از روش تحلیل عناصر اصلی3، با چرخش متعامد از نوع واریماکس و بارهای عاملی 
0/30 برای حداقل همبستگی قابل قبول میان هر ارزش و عامل استخراج شده استفاده شد. نتایج نشان داد 
که سه عامل قوی معنادار با ارزش ویژه باالتر از یک در مقیاس وجود دارد که بر روی هم 44/63 درصد 
واریانس کل را تبیین کردند. این مقدار برای هر یک از عوامل چهارگانه به ترتیب 6/86، 4/99، و 3/24 
بودند. در تحلیل عامل تأییدی نیز با کمک نرم افزار AMOS برازش خوبی برای مدل سه عاملی به دست 
آمد؛ در نتیجه، از نظر ساختار عاملی، وجود سه عامل در پژوهش حاضر با مدل سه عاملی نظریه باوم ریند، 
که این پرسشنامه بر اساس آن شکل گرفته، همسو و سازگار است، آماره های برازش مدل در جدول 1 آمده 

است که همگی هرچند برازش کاملی نیست ولی برازش قابل قبولی را نشان می دهد.

1. parental authority questionnaire
2. Buri
3. principal component analysis
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)AGQ( 1پرسشنامه جهت گیری هدف
و  الیوت  از سوی  الگوی چهار وجهی  طبق  بر  بُعد جهت گیری هدف  برای سنجش  پرسشنامه  این 
مک گریگور )2001( تهیه شده و مشتمل بر دوازده گویه است. به طوری که هر سه گویه یک جهت گیری 
را می سنجد و در مقابل هر گویه طیف لیکرتی 7 بخشی قرار دارد. الیوت و مک گریگور )2001( با 
استفاده از تحلیل عاملی، چهار عامل را استخراج کردند که روی هم رفته 81/5 درصد کل واریانس را تبیین 

می کردند.
در پژوهش حاضر نیز پس از برگردان نسخه انگلیسی به فارسی، به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش 
آلفای کرونباخ استفاده شد که برای خرده مقیاس های جهت گیری تسلط- گرایش، تسلط- اجتناب، 
عملکرد- گرایش، عملکرد- اجتناب به ترتیب، ضرایب آلفای 0/79، 0/75، 0/75، و 0/68 به دست آمد. 
 KMO همچنین به منظور تعیین روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده شد، مقدار ضریب
)شاخص کفایت نمونه گیری( 0/78 و مقدار خی آزمون کرویت بارتلت 1114/27 محاسبه شد که در سطح 
0/0001 معنادار بود. در تحلیل عاملی از روش تحلیل عناصر اصلی، با چرخش متعامد از نوع واریماکس 
و بارهای عاملی 0/30 برای حداقل همبستگی قابل قبول میان هر ارزش و عامل استخراج شده استفاده شد. 
نتایج نشان داد که چهار عامل قوی معنادار با ارزش ویژه باالتر از یک در مقیاس وجود دارد که بر روی هم 
54/74 درصد واریانس کل را تبیین کردند. این مقدار برای هر یک از عوامل چهارگانه به ترتیب 17/02، 
16/42، 11/95، و 9/35 بودند. در تحلیل عامل تأییدی نیز با کمک نرم افزار AMOS باالترین برازش برای 
همین مدل چهار عاملی به دست آمد؛ در نتیجه، از نظر ساختار عاملی، پدیدآیی چهار عامل در پژوهش 
حاضر با مدل چهار عاملی این پرسشنامه همسو و سازگار است، آماره های برازش مدل در جدول 2 آمده 

است که همگی برازش قابل قبول مدل را مورد تأیید قرار می دهند.

یافته های پژوهش
به منظور آشنایی با اطالعات توصیفی این پژوهش، ابتدا میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهشی 
به صورت کلی و به تفکیک جنسیت، بررسی شده؛ سپس آزمون فرضیه ها انجام شد. جدول3 اطالعات 

توصیفی متغیرهای این پژوهش را نشان می دهد.

1. achievement goal questionnaire

χ2df/dfGFIAGFICFITLIPNFIRMSEAمدل
200/18355/7190/9360/8990/8160/8630/6120/07مرتبه اول

جدول1. آماره های نیکویی برازش پرسشنامه )PAQ( در تحلیل عامل تأییدی

χ2df/dfGFIAGFICFITLIPNFIRMSEAمدل
83/92481/7350/9780/9650/9780/9740/6960/035مرتبه اول

جدول2. آماره های نیکویی برازش پرسشنامه )AGQ( در تحلیل عامل تأییدی
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همچنین قبل از انجام تحلیل های رگرسیونی، روابط همبستگی بین متغیرهای پژوهش از طریق ارزیابی 
ماتریس همبستگی بررسی شد. نتایج مربوط به این تحلیل در جدول 4 ارائه شده است.

ارتباط بین سه سبک فرزند پروری و جهت گیری تسلط – گرایش
به منظور بررسی فرضیه  پژوهش درباره ارتباط بین سه سبک فرزند پروری و جهت گیری هدف تسلط 
– گرایش از تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول 

5 ارائه شده است.

همان طور که در جدول 5 مشاهده می شود، نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد فرضیه پژوهش مورد 

متغیرها
جنسیت

)n=609( کل
)n=308( دختر)n=301( پسر

MSDMSDMSD

جهت گیری 
هدف پیشرفت

18/723/3018/103/5618/413/44تسلط- گرایش
13/935/3113/864/5913/924/97تسلط- اجتناب

14/313/9214/593/9114/453/92عملکرد- گرایش
13/453/9313/323/7113/393/82عملکرد- اجتناب

سبک های 
فرزندپروری

34/626/7534/407/1334/516/93مقتدرانه
30/376/2331/297/0330/836/65مستبدانه

31/446/1032/316/3231/876/22سهل گیرانه

جدول3. میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق به تفکیک جنسیت و به صورت کلی

1234567متغیر ها
11. تسلط- گرایش
1**20/20. تسلط- اجتناب

1*0/10** 30/26. عملکرد- گرایش
0/021*0/10** 40/03. عملکرد- اجتناب

0/031-** 0/060/14-** 50/30. سبک مقتدر
0/061**0/20*0/050/09** 60/02. سبک سلطه جو
1** 0/27** 0/16* 0/08*0/020/09-** 70/15. سبک سهل گیر

P>0/01**       P>0/05 *

جدول 4.  ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

سطح معناداریRR2βtپیش بین ها
مقتدر

0/310/10
0/286/970/00

0/380/71-0/02-سلطه جو
0/071/840/07سهل انگار

جدول5. نتایج تحلیل رگرسیون سه سبک فرزند پروری بر جهت گیری هدف تسلط – گرایش
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تأیید است و سبک فرزند پروری  مقتدر )β=0/28 ،P>0/00( به طور مثبت و معنادار جهت گیری هدف 
تسلط- گرایش را پیش بینی می کند.

ارتباط بین سه سبک فرزند پروری و جهت گیری تسلط – اجتناب
سوال پژوهشی مطرح در پژوهش حاضر این بود که کدام یک از سبک های فرزند پروری با جهت گیری 
تسلط- اجتناب در ارتباط است؟ برای پاسخگویی به این سوال از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره 

به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج در جدول 6 ارائه شده است.

همان طور که در جدول 6 مشاهده می شود نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از این است که هیچ کدام 
از سبک های فرزند پروری ارتباط معناداری با جهت گیری تسلط- اجتناب نداشته و قدرت پیش بینی 

کنندگی ندارند.

ارتباط بین سه سبک فرزند پروری و جهت گیری عملکرد- گرایش
و جهت گیری  فرزند پروری  سه سبک  بین  ارتباط  زمینه  در  پژوهش  فرضیه های  بررسی  منظور  به 
عملکرد- گرایش نیز از تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج این تحلیل در 

جدول 7 نشان داده شده است.

همان گونه که در جدول 7 مشاهده می شود، نتایج تحلیل نشان می دهد که تنها سبک فرزند پروری مقتدر 
)β =0/12 ،P>0/00( قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای جهت گیری هدف عملکرد- گرایش دارد 

و فرضیه پژوهش تأیید نشد.

ارتباط بین سه سبک فرزند پروری و جهت گیری عملکرد- اجتناب
در این مورد سوال پژوهشی مطرح شده به این قرار بود که کدام یک از سبک های فرزند پروری با 

سطح معناداریRR2βtپیش بین ها
مقتدر

0/090/01
-0/06-1/340/18

0/061/370/17سلطه جو
0/160/87-0/01-سهل انگار

جدول6. نتایج تحلیل رگرسیون سه سبک فرزند پروری بر جهت گیری هدف تسلط – اجتناب

سطح معناداریRR2βtپیش بین ها
مقتدر

0/170/03
0/122/970/00

0/071/770/08سلطه جو
0/051/180/24سهل انگار

جدول7. نتایج تحلیل رگرسیون سه سبک فرزند پروری بر جهت گیری هدف عملکرد- گرایش
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جهت گیری عملکرد- اجتناب در ارتباط است؟ برای پاسخگویی به این سوال از روش رگرسیون چند متغیره 
به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول 8 ارائه شده است.

 )β=0/20 ،P>0/00( نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین سبک های فرزندپروری، سبک سلطه جو
قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای جهت گیری هدف عملکرد- اجتناب دارد.

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های فرزند پروری ادراک شده در پیش بینی جهت گیری 
هدف پیشرفت دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان دزفول بود. نتایج نشان داد که جهت گیری های 
تسلط- گرایش، و عملکرد- گرایش به طور معناداری با سبک فرزند پروری مقتدر در ارتباط است و 
همچنین، سبک سلطه جو جهت گیری عملکرد- اجتناب را پیش بینی می کند. این نتایج با یافته های بسیاری 
از محققان که مورد بررسی قرار گرفت، همسویی دارد )برای مثال: گانزالز و همکاران، 2001، گانزالز و 

همکاران، 2002؛ گانزالز و همکاران، 2005؛  چان و چان، 2006؛ ریکو و همکاران، 2005؛ بریت، 2011(.
در تبیین رابطه سبک های فرزند پروری والدین و جهت گیری های گرایشی، نتایج نشان دادند که سبک 
مقتدر هر دو جهت گیری تسلط- گرایش، و عملکرد- گرایش را پیش بینی می کند. دانش آموزان با 
جهت گیری تسلط- گرایش از رویارویی با مسائل چالش انگیز نمی هراسند، از یادگیری و حل مسئله 
لذت می برند و نسبت به آن انگیزش درونی پیدا می کنند. در خانواده های با سبک فرزند پروری مقتدر  
نقش ها، قوانین و سلسله مراتب افراد از انعطاف پذیری مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین، هنگام رویارویی 
با موضوعات مختلف در گستره زیادی از مسایل بین اعضای خانواده گفتگو صورت می پذیرد و اعضای 
خانواده با هم به حل مسئله می پردازند، فرزندان این گونه خانواده ها به تدریج می آموزند که چگونه مسائل 
را مستقالنه حل کنند، چگونه در برابر آنها از خود انعطاف نشان دهند، پس از حس استقالل، خودکارآمدی، 
عزت نفس، و قدرت انطباق مناسبی برخوردار می شوند؛ همچنین، قادرند به دیگران اعتماد کنند و به قدرت 
خود نیز اعتماد داشته باشند؛ اگر فرزندان احساس کنند مورد پذیرش والدینند، قوانین، انضباط و سلسله 
مراتب خشک و غیرقابل تغییر بر فضای خانه حکم فرما نیست و در رویارویی با مسائل مختلف نظر آنها 
به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری ها در خانواده محسوب می شود، اشتیاق می یابند تا در حل مسئله 
مشارکت ورزند و در نتیجه فن حل مسئله را یاد می گیرند و از رویارویی با مسائل چالش انگیز نمی هراسند، 
در نهایت از یادگیری لذت می برند و نسبت به یادگیری انگیزش درونی پیدا می کنند، پس مورد انتظار 

است که سبک فرزندپروری مقتدر، پیش بین جهت گیری هدف تسلط- گرایش باشد.

سطح معناداریRR2βtپیش بین ها
مقتدر

0/220/05
-0/06-1/380/17

0/204/840/00سلطه جو
0/071/600/11سهل انگار

جدول8. نتایج تحلیل رگرسیون سه سبک فرزند پروری بر جهت گیری هدف عملکرد- اجتناب
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همچنین در این پژوهش سبک مقتدر پیش بین جهت گیری عملکرد- گرایش نیز بود. نتیجه حاصل 
برخالف جهت گیری تسلط- گرایش، با توجه به پیشینه تحقیقاتی مرور شده، به خوبی قابل تبیین نیست 
چون آگاهیم که افراد با جهت گیری عملکرد- گرایش به یادگیری به خاطر یادگیری عالقمند نیستند و به 
نتیجه می اندیشند بنابراین از انگیزه بیرونی برخوردارند؛ این دانش آموزان در پی فراگیری روش های حل 
مسئله نیستند و فقط در پی اثبات توانایی های خود هستند، بنابراین از مسائل چالش انگیز می هراسند چون 
ممکن است شکست ایجاد شود )پینتریچ و شانک، 2002(. در پژوهش حاضر، متفاوت از بسیاری تحقیقات 
خارجی ذکر شده، پیش بینی کننده مثبت این نوع هدف گرایی بوده است، علت این امر را می توان به 
عوامل فرهنگی و تأکید باالی خانواده های کشورمان بر کسب نمره و عملکرد بهتر نسبت داد. البته این تأکید 
خانواده ها به هیچ وجه بدون دلیل نیست چرا که نظام آموزشی کشورمان از دوره ابتدایی تا آخرین مدارج 
تحصیالت عالی مالک موفقیت و ارزشیابی فراگیران را نمرات آزمون های آنها قلمداد می کند؛ بنابراین در 
نظام آموزشی کشورمان عملکرد بهتر نشان از موفقیت و پیشرفت خواهد بود و به طبع خانواده بر موفقیت و 
پیشرفت بیشتر و به زبانی دیگر »شاگرد اول شدن« تأکید دارد که البته این امر در گرو کسب نمرات باالتر 
از دیگر همکالسی ها است که موجب می شود انگیزش درونی به انگیزش بیرونی سوق  یابد. با توجه به 
توضیحات داده شده که خانواده های ایرانی بر گرفتن نمره تأکید دارند، فرزندان نیز بر نتیجه مداری تأکید 

می کنند و جهت گیری هدف عملکرد- گرایش را برمی گزینند.
در زمینه رابطه سبک های فرزند پروری و جهت گیری های اجتنابی، نتایج نشان داد که سبک سلطه جو 
پیش بین جهت گیری عملکرد- اجتناب است ولی هیچ کدام از سبک ها قابلیت پیش بینی جهت گیری 
تسلط- اجتناب را ندارند. در تبیین این نتایج همان طور که قباًل هم توضیح داده شد، در جهت گیری 
عملکرد- اجتناب، شایستگی یعنی اجتناب از شکست، پس دانش آموز سعی    می کند تا از شکست 
تحصیلی جلوگیری کند تا توانایی هایش زیر سوال نرود، این جهت گیری بسیار نزدیک به آرمان های 
والدین سلطه جو است، والدین دارای سبک سلطه جو با ایجاد قوانین سخت و ایده آل گرا برای فرزندان 
آنها  دارند،  فرزندان  از  را  موفقیت  پیشرفت و کسب حداکثر  توقع  آنان،  نظرات  نظر گرفتن  در  بدون 
نمی پذیرند که فرزندان در کارها شکست بخورند و حتی شکست های آنان را با تنبیه و سرزنش، مجازات 
می کنند. از این رو، کودکانی که تحت این سبک فرزند پروری رشد کرده اند از شکست هراس دارند 
و دچار اضطراب هستند، پس جهت گیری آنان اجتناب از شکست به هر شکلی است و جهت گیری 

عملکرد- اجتناب به خوبی قابل تبیین است.
هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که سبک های فرزند پروری پیش بینی کننده جهت گیری تسلط- 
اجتناب نیستند. الیوت )1999( بر این اعتقاد است به دلیل وجود فرایندهای متضاد، فرایند مثبت به دلیل 
وجود بُعد تسلط و فرایندهای منفی به دلیل وجود بُعد اجتناب، پیش بینی دقیق اهداف تسلط- اجتناب کار 
دشواری است؛ در این تحقیق نیز به دلیل احتمال وجود رابطه مثبت سبک مقتدر با تسلط مدار بودن هدف و 
احتمال وجود رابطه منفی با اجتنابی بودن هدف و هم چنین به طور معکوس امکان وجود رابطه منفی سبک 

سلطه جو با اهداف تسلط و احتمال وجود رابطه مثبت با اهداف اجتنابی رابطه معناداری پیدا نشده است.
به طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش، صرف نظر از سبک سهل انگار که مشاهده شد هیچ رابطه ای 
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با چهار نوع جهت گیری هدف پیشرفت فرزندان ندارد و به قولی سبک تربیتی مطلوبی قلمداد نمی شود، 
دو سبک مقتدر و سلطه جو بر جهت گیری هدف فرزندان اثر گذار است. ویژگی های فردی والدین از 
قبیل توقعاتی که از فرزندان دارند و آمال و خواسته های آنان می تواند بر میزان کنترل آنان و دادن یا ندادن 
فرصت انتخاب به کودکان تأثیر بگذارد، یکی از مهمترین تفاوت های فرزند پروری مقتدر و سلطه جو در 
مفهوم کنترل روان شناختی نهفته است، کنترل روان شناختی به تالش والدین برای کنترل رشد هیجانی و 
روان شناختی کودکان اشاره دارد. در کنترل روان شناختی والدین تالش می کند تا احساساتی نظیر احساس 
گناه و شرم را در فرزندان ایجاد کنند؛ در هر دو روش والدین از فرزندان تقاضاها و انتظارات باالیی دارند 
و به رعایت نظم و مقررات خانواده ها تأکید می ورزد، ولی تفاوت آنها در این است که در فرزند پروری 
سلطه جو والدین انتظار دارند که فرزندان بی چون و چرا نظرات ارزشی و هدف های آنان را بپذیرند در 
حالی که در فرزند پروری مقتدر، والدین با فرزندان خود تعامل دارند و تالش می کنند تقاضاهای خود 
و مقررات خانواده را برای فرزندان خود تبیین کنند اگرچه در هر دو روش والدین رفتارهای فرزندان را 
بسیار کنترل می کنند ولی در فرزند پروری مقتدر والدین از کنترل روان شناختی فرزندان پرهیز می کنند 
)دارلینگ، 1999نقل از تنهای رشوانلو و حجازی، 1388(. بهرحال در هر دو سبک مقتدر و سلطه جو، 
درگیر شدن والدین در امور تحصیلی فرزندان باال است، گونزالز و همکاران )2005( بر این باورند که 
درگیر شدن والدین در امور تحصیلی فرزندان با انگیزش آنان در ارتباط است. وقتی والدین به عنوان الگو 
و یک منبع قابل اعتماد در فعالیت های تحصیلی دانش آموزان در منزل درگیر می شوند، دانش آموزان 
احساس کفایت و شایستگی بیشتری می کنند و می توانند در انجام امور تحصیلی مؤثرتر عمل کنند. این 
احساس شایستگی و کنترل به انگیزش درونی در دانش آموزان می انجامد. درگیری والدین همچنین باعث 
احساس امنیت و تعلق داشتن در کودکان می شود. وقتی والدین در فعالیت های دانش آموز درگیرند، 
محدودیت هایی را اِعمال می کنند، تشویق می کنند و در مواقعی که دانش آموز با مشکالت اجتماعی، 
تحصیلی و فردی روبه رو می شود می توانند به عنوان راهنمای او عمل کنند. این درگیر شدن نشان می دهد 
که والدین برای کودک ارزش قائل اند و به او اهمیت می دهند. از دیگر سوی درگیری والدین باعث 
می شود دانش آموزان ارزش تحصیل را درک کرده و آن را درونی سازند. شور و شوق والدین نسبت 
به یادگیری دانش آموزان، نشان دهنده این است که یادگیری پدیده ای ارزشمند است، دانش آموزان این 

واقعیت را درک کرده و ارزشمندی تحصیل را درونی کرده و عملکرد تحصیلی بهتری را نشان می دهند.
همانند هر پژوهش دیگری نتایج این پژوهش با محدودیت هایی همراه بود که احتیاط در به کارگیری 
نتایج را با انجام پژوهش های بیشتر، می طلبد تا روابط میان متغیر ها به طور دقیق تر مورد بررسی قرار گیرند. 
از جمله این محدودیت ها اجرای طرح در یک شهر کوچک با ویژگی های خاص خود بود، که امکان 
دارد در جامعه ی آماری بزرگ تر، نتایج متفاوتی را به دست دهد. عالوه بر این با توجه به ویژگی های 
انواع سبک های فرزند پروری به تفکیک برای والدین )سبک های پدرانه و مادرانه( در مورد فرزندان و 
هم چنین نتایج این پژوهش با لحاظ کردن متغیر جنسیت فرزندان و احتمال متفاوت بودن ادراکات دختران 
و پسران از سبک های فرزند پروری هر یک از والدین، موضوعاتی هستند که برای تحقیقات آینده مفید 

به نظر می آیند.
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