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 چکیده 

توستعه  بعاد زندگی استت ی جامعه در تمامی اترقّ پیشرفت و ۀدربردارندمفهوم توسعه 

در رونتد  بترا  اناتاو و تعتاای او تتوری پت  رد  هاتلاششود که کلیه ق میزمانی محقّ

ا ت  افتراد استت کته « موفقیّتت انگیزۀ»از جمله  ؛شودمی تأکیده بر عوامل گوناگونی توسع

 بتهاند کلهمک نظر ۀ اساس بر    مقااها گیرد د گر  شکل میعوامل  تأثیرتحت نیز  متغیّر

ثر ل مرتبط و مت عوامبرخی بررسی  و دختر در بی  دانشجو او موفقیّت انگیزۀتعیی  میزاو 

 استتدختر دانشگاه تبر تز  شجو اوِدان کلیۀ ،پژوهش آمار ِ جامعۀ پردازد بر ا   انگیزه می

ابتزار   و مورد مطااعه قترار گرفتنتد شدند انتخابتصادفی  ،ا طبقه توریه نفر ب 611 که

مثبت و  ۀکه رابطنشاو داد نتا ج .استساخته قمحقّاستاندارد و همچنی   نامهپرسشقیق تح

وجود دانشجو او پیشرفت  انگیزۀوااد   و دموکراتیک تربیتی  شیوۀبی   (23/0) دار معنی

مثبتت و  پیشترفت انگیتزۀو میتزاو تحصتیلی  ۀشتعلاقه به ر متغیّربی  رابطۀ  همچنی  دارد 

پیشترفت  انگیزۀبی  سطح تحصیلای دانشجو با رابطۀ از طرفی   ( بوده است33/0دار )معنی

نیتز بیتانگر رگرستیوو تحلیل نتا ج مربوط به   بوده است (32/0) دارمعکوس و معنیرابطۀ 

 است   متأثرتربیتی دموکراتیک  شیوۀعد پیشرفت بیشتر از همه از بُ انگیزۀکه  هآو بود

خلاقیت و انگیزۀ موفقیتت  در افزا شتاثیرگ ار مهم ل نقش تربیتی وااد    کی از عوام

توجته بو ژه در محیط خانواده فرزنداو می باشد  ا ا با د سعی شود تا به نحوۀ تربیت آناو 
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ی و وااد   را از ا   امر آگاه ساخت که آ ندۀ فرزنداو آنها و آ نتدۀ توستعۀ کشتور بت شود

 نیات آنها  یتربیت تاثیر از شیوه

 دانشجو اوتربیتی وااد  ،  شیوۀ ،موفقیّت انگیزۀ اند،کلهمک ،توسعه :هاکلیدواژه

   همقدم .1

اتلی ا    ۀماد  و معنو  است که انااو هات ۀتوسع، بشر  امروزه هدف تمامی جوامع

عامل ا    تر  مهممثابه شود  عامل نیرو  اناانی به که آو محاوب میو نیرو  محرّ فرآ ند

گیرد و قرار می تأثیرتوسعه تحت  فرآ ند کلّ ،ور باشدهند به حد کافی بهرنتوا ، چنانچهفرآ ند

و انگیزش  ۀه عواملی که ضم  توسعکلیّ از ا   نظر کها ا  ؛شودف میند و متوقّحرکت آو کُ

کوشتی و ، ستختموفقیّتتنقش، میل به پیشرفت و نیاز بته ها  د به کار، ااتزام به هنجارتعهّ

 و ت استت )نتور کند حائز اهمیّتت میانه را در افراد ا جاد و تقو ّاهتمام و رقابت سرسخت

گت ار پا ته مثابته ختانواده بته خانواده استت  ،ا   عوامل تر  مهماز   (6388831 عباس پور،

آنها دارد و  ۀمهمی در تعیی  سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آ ندافراد نقش  شخصیّت

در گرو آو است  واکنش افتراد در دوراو  ز اد ود ت سلامت روانی فرد تا حداخلاق و تحّ

مواز   اجتماعی و فرهنگی گروهی استت کته در  تأثیرنوجوانی نابت به محیط خود تحت 

و  را  انگیتزۀتوانتد اط مثبت بی  وااد   و فرزنداو متیبنابرا   حفظ ارتب؛ اندآو بزرگ شده

8 6381د )بیرامتی و خاروشتاهی، افزا ش دهت ،شودفرد مربوط می موفقیّتورد آنچه به در م

تی مطلوب، آنچناو تربیّ شیوۀدر پرورش فرزنداو و انتخاب  هات آن(  نقش وااد   و مائوای8ّ

 ۀتربیتتی و تربیتت شا اتت شتیوۀبر گز نش بهتتر    تأکیدبرا  مهم است که امام سجاد )ع( 

ی او از توستت و است کته بتدان حق فرزندی بر تو آو» 8ند فرمایمفرزند، خطاب به وااد   

و بته دایتل ماتئوایتی کته بترا   تربیت تو پیوند دارد شیوۀرفتار نیک و بدش در ا   دنیا با 

پتار ز  و )پور« تربیت فرزنداو دار ، موظف هاتی که او را خوب و شا اته تربیت نمتا ی

  ( 861 6381 ،تفورا ی
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دانشتجو او  و تژهه ب افراد جامعهاغلب پیشرفت در  انگیزۀ و روحیّهوجود   د گر از سو

رونتق و ا ت  امتر شتود پیشرفت تحصیلی آناو میو برا  کاب ترفیعای  بیشتر تلاش باعث

  دنبتا  دارده کشور را ب ۀو توسع رشد اًنها تا و هها  علمی و پژوهشی در سطح دانشگاهکار

 پیشترفت در روحیّتهت بررستی، شتناخت و تقو ّتکنتونی ا تراو جامعتۀ در کته معتقد م  ما

ستهم  و ضرور  است  به خاطر ا   که امروزه از  ک طترف نشجو او دختر بایار حیاتیدا

و سهم آناو از بازار کار نیتز مطاابه  به طور حتم ها بایار گاترش  افته ودختراو در دانشگاه

مند هاند  مادراو علاقمادراو آتی جامعهو ا   افراد از د گر س و خواهد  افتچشمگیر افزا ش 

تحقیقای  ناکافی بودواق پرورش دهند  توانند فرزنداو پیشرو و خلّ  میت و نوآوربه پیشرف

از داا ل د گر اهمیتت پترداخت  بته بر دختراو دانشجو  تأکیدو ژه با ه مربوط به ا   حوزه ب

 ا   موضوع اساسی است  

پیشترفت در  انگیتزۀاساسی ا   پژوهش بررسی میزاو  ۀاأمابا توجه به مطااب ذکر شده 

 تربیتتی وااتد   شتیوۀبه و ژه  هانگیزبرخی از عوامل مرتبط با ا    ۀدختراو دانشجو و مطااع

 است 

 نظری مبانی. 2

ای بته دو در ا   مقااه ا   نظر ّ  بند  استابعاد مختلفی قابل دسته درها  توسعه نظر ّه

بینانته ای بدنظر ّتا  از دستته  شده استبینانه تقایم ای خوشای بدبینانه و نظر ّنظر ّدسته 

راه توستعه  بیشتر متما ل به ا   نظر هاتند که راه توسعه به رو  همته جوامتع بتاز نیاتت 

ی از رو  جوامتع خاتتّ اجتماعی بر -ت  ک سلاله عوامل فرهنگی  ا اقتصاد زمانی به علّ

  انتدبه وضع توسعه  افتگی را طی کترده اروپا گشوده شده است و ا   جوامع مراحل تعود

از جملته   گتاهی دارنتدها  اخیر ختود چنتی  د تدای معروف به واباتگی در گرا شر ّظن

ا  خود به بدبینی مطلق هخر   نوشتهدر آ 6فرانکگوندر آو آندرهپردازاو نظر ّهتر   معروف

                                                           
1. Andre Gunder Frank 
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 )ستاعی، انتدباتته د تده نیافته به طو  کامل سعهها  توتوسعه را برا  کشور نها راهآ  رسید

وجتود نتدارد و کشتورها  ۀتوستعی بترا  بینانه مانع ذاتای خوشنظر ّمطابق ا امّ(  83 6383

محاتوب بینانه ای خوشا   نظر ّ گاه نوساز  جزود د  استفراهم  همهامکاو توسعه برا  

 ستتمطتر  شتده اها  اجتماعی، اقتصتاد  و روانتی هنظر ّ ،ۀکه در قااب سه حوز شودمی

  (616-8613 6388 ،)ازکیا

قترار  پردازانتی چتوو اسملاتر، هتوزایتز و آ زنشتتادهها  اجتماعی نظر ّهنظر ّ ۀدر حوز

ها  هیرشتم ، شتومتیتر و تتواو بته د تدگاهی نوستاز  اقتصتاد  میانظر ّ ۀدارند  در حوز

شتروع توستعه را نوستاز  ۀ نقط که ها  نوساز  روانیهدر حوزه نظر ّ  اشاره داشت روستو

اشتاره  6انتدکله  کانکل، هیگ  و مکهاهتواو به نظر ّمی ،ینندبی او میشخصیّتانااو و نظام 

-کلهد دگاه مکحوزه نوساز  روانی و بر  تأکیددر ا   مقااه ؛ (613-8201 6388 ،)ازکیاکرد 

  می باشدند ا

که اگر متا بتتوانیم رفتتار افتراد را از طر تق  شوندای کانکل با ا   فرض شروع مینظر ّ

ها  رواو پرداز هد گر ضرورتی به نظر ّ ،هیماداش و تنبیه تغییر داعما   ک روش مناسب پ

بته ؛ نختواهیم داشتتتوستعه  فرآ نتدشناختی در ارتباط با ا جاد شرا ط مااعد برا  تار ع 

تواو رفتتار می ،ش و تنبیه درست در روابط اجتماعیعباری د گر با برقرار   ک سامانه پادا

با تد  هنگ رشد و توسعهاو معتقد است برا  تار ع آ  ادجهای مورد نظر سوق دافراد را به 

ها  رفتار  مطلتوب در عه نیافته را تغییر داد تا نمونهساختار اجتماعی و حقوقی جوامع توس

ختلتف هتا  منجتا ی کته در جوامتع و فرهنتگاز آ کندمی تأکیدکانکل  وجود آ ند  افراد به

ضترور  استت کته  ،شتوندجود تعیی  متیها و هنجارها  موپاداش و تنبیه بر اساس ارزش

 و تنظتیم شتودای فرهنگتی آاسب و هماهنتگ بتا خصوتتیّدهی هر جامعه متنپاداش ۀسامان

ت و اجتمتاعی غاز   و شروع تربیّتها  آنقطه نیز ز نظر هیگ ا  (30 63818 )حر ر  اکبر ،

                                                           
1. McClelland 
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 تا پت  رش   ا  که ممک  است مانع نتوآوربه گونه  نده او داردقطعی در آ تأثیرشدو طفل 

  (8261 6388 )ازکیا، ور  شودنوآ

و نیتاز بته  جتو یموفقیّتت روحیّتهکه محور آو را  درا مطر  می کنا  هنظر ّاند کلهمک

بته   آ تدو عامل تجدد و توسعه بته حاتاب متیبه عنوا روحیّها   دهد  تشکیل میپیشرفت 

دی جتو ی ماتاعوفقیّتتم روحیّتههتا بترا  پترورش بعضی از فرهنگدر اند کلهمک ۀعقید

بتر مبنتا   موفقیّتتو بر ا   باور است که نیاز بته ا ( 66 63838 )ساعی، داردوجود بیشتر  

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

 اًناتبتنتد کته داا  از فکتر کتردو متیرا روش و تژه (موفقیّتاو ا   و روس ذهنی )نیاز به 

ا  د که به شکل و ژهکنرا وادار مید شود و  وای هنگامی که در شخص ا جا ؛ب استکمیا

ی است کته بتا ها خص ا   و روس ذهنی نمودار اند شهدر ذه  ا   ش پشتکار داشته باشد 

از نظتر او نیتاز بته  در ارتباط است  ا انجام دادو کار  بهتر از گ شته  خوب انجام دادو کار

و را به عنواو عامل کلیتد  در نظتر از  تلقی کرد بلکه با د آرا نبا د تنها عامل نوس وفقیّتم

و  ستابقه توستعه اقتصتاد  را در چنتد     (33-31 63818 شتجاعی،و  گرفت )شفیع زاده

که در کشتورها ی و نتیجه گرفت  مورد بررسی قرار داد م 6130و  6123ها  کشور بی  سا 

تر شتکل اقتصاد  سر ع ۀتوسع است، بیشتر بوده موفقیّتدر آنها نیاز به   م 6123که در سا  

در توسعه اقتصاد  خود  ،اندا  بودههها ی که فاقد چنی  انگیزگرفته است و بر عکس کشور

 ( 662 63118 )ا مانی راد، اندی نداشتهموفقیّت

اناتاو  شخصتیّتا  از بتهبه عنواو جن موفقیّتکه نیاز به  رسید اند به ا   نتیجهکلهمک 

  (662 63118 )ا متانی راد، گتردداقتصاد  می ۀر موجب توسعبیشت موفقیّتبرا  دستیابی به 

افتراد سترو  شخصتیّتا  است که با پد ده موفقیّت انگیزۀکه  با وجود ا   کندو  اشاره می

ی از شترا ط ا ت  پد تده را برخت بلکه ؛ا  کاملا روانی نیاتارد وای در حقیقت پد دهکار د

 شتوندها  متفاوتی از ا   انگیزه در افراد متیدهند که سبب ا جاد درجهاجتماعی تشکیل می

 ( 831 6381 )شفیع زاده و شجاعی،
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آو بتر نیتاز بته پیشترفت و چگتونگی  تأثیرتی وااد   و تربیّ شیوۀبه  و  در همی  زمینه

پیشترفت  انگیزۀراد دارا  عتقاد و  افکند  به امی توجّها ش ا   انگیزه در افراد تکو   و پید

  پتا ی  بته رود، در ستنیاز آنها انتظار کفا ت و ایاقت می ابند که پرورش میها ی در محیط

گر  مادر  عتار  پدر  اندکی وجود دارد و از سلطه گرا یاقتدار شود،آنها استقلا  داده می

و رشتد اند چگتونگی تربیتت کلهمک د گر به عباری؛ (813 6388)شکرک  و محب،  هاتند

پیشرفت بااا، موثر داناته و در جهت بررسی  انگیزۀی همچوو  هافرزنداو را در ا جاد و ژگی

 آنها برآمده است 

را انجتام داده استت  هابررسی ا  از( از دانشگاه کاایفرنیا مجموعه م 6111) 6د انا بامر ند

ااد   مشتخص شتد  از نظتر او کودکتانی رفتار  و شیوۀکه در آنها مجموعه  ا ااگوها ی از 

ر خود، میتل ط با  بودو، تالّبه خود، فعّ اتّکاتوانا بودند که از احاظ استقلا   ا رشد افتگی، 

د گیررض میا ی گرفته بودند  او فباا ۀرتب ،گیر  به سو  پیشرفتبه کاوش، دوستی و جهت

به واباتته بتودو تما تل  ،ارندر دگیدباتانی که وااد   ماتبد  ا آساو که کودکاو سنی  پیش

 ها حما ت کننتد ها شاو را در برابر استرسخواهند که بچهز را هر دو نوع وااد   می ؛دارند

او همچنی   دارند ل در برابر ناکامی باز مید و تحمّدر نتیجه آنها را از رشد مهاری ابراز وجو

ر نتد نظتر بام بتر طبتق تر هاتتند با کفا ت در افت که کودکاو دارا  وااد   مقتدر منطقی،

وااد   بتا کودکتاو  چوو دهند؛پ  ر  را در کودکاو رشد میمائوایت ،وااد   مقتدر منطقی

 ( 603 63838 ،حانی و گرا انه و ارتباط رودررو دارند )زارعیتعاملای واقع

 3رانه، مقتد2ها  ماتبدانهتربیتی  عنی شیوه شیوۀبی  سه   م 6110در حقیقت او در دهۀ 

ناپ  ر  مشخص گیر  و انعطافتربیتی ماتبدانه با سخت شیوۀشد  تما ز قا ل  3گیرآساو و

هتا  داشتتت بتا چشتممتدار و اواو ّت -کودکمدار است تا  -شود  ا   شیوه بیشتر واادمی

                                                           
1. Baumrind 

2. Authoritarian 

3. Authoritative 

4. Permissive 
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 6ایتز د   ّتهطبق نظر ( 822 6383 )اسعد  و همکاراو، ها  کودکوااد   است تا خواسته

، کنند و بترا  اطاعتت از آو قتوانی اجرا می گیرانهقوانی  را سختااد   ماتبد ( و م 2001)

تمرکز اتلی آنهتا  ها  کلامی با فرزندشاو ندارند باتاو-هیچ موافقتی با بده و نداارزش قائل

 باشدانضباطی کودکاو معمواا خش  میبر اشتباهای فرزنداو است و تنبیهای آنها در مورد بی

دهتتی و )دمتتوکرای( از نظتتر پاستت  (  از ستتو  د گتتر، وااتتد   مقتتتدر863 2066 )بتتروک،

-(  وااتد   آستاو8311 6383مکاراو، ها در سطح بااا ی قرار دارند )رحمانی و هداشتچشم

رابطتۀ  گ ارنتد آزاد می کاملاً هاشاوتها و تنظیم فعاایّگیر گیر نیز فرزندانشاو را در تصمیم

به طور  که فرزنداو هنگام ارتکاب اشتباه با  استدوستی رابطۀ یه آنها با فرزندشاو بیشتر شب

( اشخاتتی  م 6182) 2(  به اعتقاد واترم 86281 2006 )پاتوک، شوندحداقل تنبیه مواجه می

کننتده دارنتد، غاابتا کتار  تا طتردگیر، ماامحهها ی قرار دارند که وااد   آساوکه در خانواده

ت ختود دچتار مشتکل آمیتز بحتراو هو ّتموفقیّتتکه در حتل    اند  ا ات آشفتهدارا  هو ّ

 ( 811 6381، ، محمود  و رحیمیند )رضو شومی

 تحقیق ۀپیشین. 3

 تأثیرو افراد  موفقیّتپیشرفت و  انگیزۀتربیتی وااد   بر  شیوۀناپ  ر انکار تأثیربه  توجّهبا 

مینه توری گرفته است کته تحقیقای گوناگونی در ا   ز ،جوامع ۀماتقیم آو در روند توسع

 ی تحقیقای در ا   زمینهبرخاند؛ کردهبررسی  خاص ا را از زاو ه مائلههر کدام از آنها ا   

 8به شر  ذ ل است

تربیتتی وااتد   بتا  شتیوۀ( در تحقیقی بته بررستی ارتبتاط 6381بیرامی و خاروشاهی )

کته  نشتاو داد ت  تحقیتق آموزاو مقطع راهنما ی پرداختنتد  نتتا ج اپیشرفت تحصیلی دانش

دار و بتا مثبتت و معنتارابطتۀ  پرور  مقتدرانه )دموکراتیک(پیشرفت تحصیلی با سبک فرزند

 نتا ج ،دار  دارد  علاوه بر ا  امنفی و معنرابطۀ یر و ماتبدانه گپرور  آساوها  فرزندسبک

                                                           
1. De Lisi 

2. Waterman 
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تغیتر پیشترفت نشاو داد کته متغیتر شتیوۀ تربیتتی مقتدرانته بترا  متحلیل رگرسیوو تحقیق 

 تحصیلی پیش بینی کنندۀ قو  بوده است 

 استتبداد ، ها خانواده جواناو بی  در سازگار  و کفا ت ااگو  زمینه در د گر تحقیقی

 شتامل پیامتدها  رفتتار ؛ از مجموعته چهار با ارتباط درافراطی  و کارماامحه ،دموکراتیک

 از نفر 3600 بی مشکلای رفتار   و درونی اضطراب تحصیلی، پیشرفت شناختی، وروا رشد

 فتت گر توری (م 6116) 6مونتز، استنبرگ و دورنبوش، امبورو توسط سااه 63-68 جواناو

 شا اتتگی هاتتند دموکراتیتک هتا ختانواده از کته نوجوانتانی نشتاو داد تحقیق ا   نتا ج

 افراطتی و بداد استت عنتواو به را خود وااد   که نوجوانانی دارند  و معنادار  بااا تحصیلی

هتا  نمتره بتی  متوستط حتد به گرا ش ها شاونمره ها،مقیاس تمام در بودند، توتیف کرده

-ختانواده تفاوی بی  ۀانداز بیشتر   کلی طور به  داشت کارماامحه و دموکراتیکها  گروه

  آمد دست موارد به سا ر و تحصیلی پیشرفت نظر از ارکماامحه و دموکراتیک ها 

آو بر رشتد اجتمتاعی افتراد پژوهشتی انجتام داده  تأثیرمحیط خانواده و  ۀیز دربارن 2اادر

تربیتتی  شتیوۀده است  ا   پژوهش به توتیف سه گونته کرنیز به آو استناد  3است که کلم 

هتا  تیتک و ارتبتاط آو بتا برختی از جنبتهگیتر و دموکراآساوماتبدانه،  شیوۀوااد    عنی 

د نتزد کته فراوانتی اعتمتاد بته ختو   تحقیق نشاو داد   نتا ج اافراد پرداخته است شخصیّت

گیتر و بته و تژه هتا  آستاونابت بته ختانواده ها  دموکراتیکپاراو و دختراو در خانواده

 ( 13-811 6316)احد  و محانی،  بیشتر است ماتبدانه

 در (م 6111) 3  و، دورنبتوش، ترو تر، استتینبرگ و ر تترگلاسک تحقیقای نتا جهمچنی  

نما تاو  نوجوانتاو در تحصیلی پیامدها  و اسناد و پرور فرزند ها شیوهرابطۀ بررسی  زمینۀ

                                                           
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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 تحصتیلی ارتبتاط پیشترفت و تکتاایف انجام با وااد   کارماامحه و استبداد  شیوۀ ساخت

 .داشت منفی

 داعتما ا جاد به مقتدرانه سبک دارا  نشاو داد که وااد   در تحقیقی (م 6183) 6سانتراک

 بته کتردو کمتک و نزد تکرابطۀ  و مختار  خود مائوایت، احااس نفس، عزی و نفس به

  کنندکمک می فرزندانشاو با رابطه در تحصیلی پیشرفت

کته  گفتت تتواومتی تجربتی و نظر  بند جمع راستا  در موفقیّت انگیزۀ تبیی  پیراموو

 یتتی وااتد   )دموکراتیتک،هتا  ترب    هتر  تک شتیوهد، کانکل، هتیگ  وانکلهبامر ند، مک

 انتدافراد داناته موفقیّت انگیزۀیرای عوامل تبیی  تغی تر  مهمگیر( را  کی از آساوماتبدانه، 

  اند نموده تأکیدفزا ش میل به پیشرفت ها  تربیتی وااد   در او بر نقش شیوه

 تحلیلی تحقیق شکل -4

 

 
 

 مدل تحلیلی تحقیق  -1 شکل

 

                                                           
1. Santrock 
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 قتحقی هایهفرضیّ -5

 رابطه وجود دارد دانشجو او دختر پیشرفت  انگیزۀو  وااد  تربیتی  شیوۀبی   -

 ثر است م دختر پیشرفت دانشجو او  انگیزۀتحصیلی در  ۀعلاقه به رشت -

  پیشرفت آناو رابطه وجود دارد  انگیزۀگو او و بی  سطح تحصیلای پاس  -

معنادار وجتود رابطۀ تر دانشجو او دخپیشرفت  انگیزۀبی  میزاو تحصیلای وااد   با  -

 دارد 

 شهر  و روستا ی متفاوی است دختر پیشرفت دانشجو او  انگیزۀ -

 برحاب گروه قومی متفاوی است دانشجو او دختر پیشرفت  انگیزۀ -

 تحقیق شناسیروش -6

بته امکتاو استتفاده از نتتا ج آو توستط  توجّتهپژوهش حاضر از نوع پیما شی است و با 

 او دانشتجو همتۀ ،آمتار  متورد مطااعتهجامعۀ شود    محاوب میو از نوع کاربردامائوا

-باشد که از ا   بی  با استتفاده از نمونتهدر تمام مقاطع تحصیلی در دانشگاه تبر ز می دختر

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

استفاده شتده  اندارد هرمنساست نامهرسشپ از پیشرفت انگیزۀبرا  سنجش در ا   تحقیق 

ها  متداد و کاغت   تر   پرسشتنامهرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس  کی از را جپ است

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

از  وااتد  تربیتتی هتا  هتا  شتیوهمتغیّربرا  سنجش  حوزه ا   پرسشنامه را ساخته است 

   ه استساخته استفاده گرد دقمحقّ نامهپرسش

 گیری تحقیقبررسی اعتبار و روایی اندازه -6-1

نظراو مربوطه حاتل شتده بوده و از طر ق مراجعه به تاحب 6اعتبار ابزار تحقیق تور 

 است  

                                                           
1. Face validity 
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ه ضتر ب بت  شتدها  تحقیق از ضر ب آافا  کرونباخ استتفاده گو هروا ی هبرا  محاسب

  بوده است 12/0تربیتی  شیوۀ متغیّرِو برا   16/0پیشرفت  انگیزۀ متغیّرِا  دست آمده بر

 های تحقیقمتغیّراتی و عملیّ تعاریف مفهومی -7

 پیشرفت انگیزۀ -7-1

بته  توجّتهجانبه به ارز ابی عملکرد خود بتا ست از گرا شی همها عباریانگیزۀ پیشرفت 

در  موفقیّتتتی که بتا در عملکرد و برخوردار  از ا ّ موفقیّتتر   معیارها، تلاش برا  عاای

ت روانتی م است  ا   نیاز را مور  به عنواو  کی از معیارها  شناستا ی وضتعیّأعملکرد تو

ت کند و اعتقاد دارد که از طر ق شناسا ی نیاز به پیشرفت، حصتو  بته وضتعیّفرد مطر  می

اند نیز ا   کلهروانی را تشخیص داد  مک تواو نیازها شود و به راحتی میتر میآساوروانی 

هتا نیرومنتد ستاخته و تموقعیّت ۀتواند رفتار را در همکند که میانگیزه را سا قی تعر ف می

هرمنس  پرسشنامهااای استاندارد  از س متغیّردر سنجش ا    ( 83 6381د )احد ، هدا ت کن

 استفاده شد 

 تربیتی والدین شیوۀ -7-2

 3، مقتدرانته2  ماتبدانههاشیوه -تربیتی شیوۀبی  سه  م 6110 ۀ( در ده م6111) 6بامر ند

پت  ر  انعطتافعتدم گیتر  و تربیتی ماتبدانه با ستخت شیوۀشد  تما ز قا ل  -3گیرآساو و

ت بتا متدار و اواو ّت -کتودکمتدار استت تتا  -شود  ا ت  شتیوه بیشتتر وااتدمشخص می

وااد   مقتدر )دموکرای(  ودک  از سو  د گرها  کخواستهها  وااد   است تا داشتچشم

)استعد  و همکتاراو،  دارنتد تأکیتدرای ختانواده مقترّ ۀمختار  فرزنداو در محدودبر خود

 ها در ستطح بااتا ی قترار دارنتدداشتدهی و چشما   نوع وااد   از نظر پاس   (822 6383

ی زنداو از قتوانی  مشخصتّگیر در تربیت فر  وااد   آساو(8311 6383و همکاراو، )رحمانی 

                                                           
1  . Baumrind 

2. Authoritarian 

3. Authoritative 

4. Permissive 
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د   فرزندانشتاو را در کنند و کنترای بتر کتردار و رفتتار آنتاو ندارنتد  ا ت  وااتپیرو  نمی

 متغیّتردر ا   تحقیتق (  822 6383)اسعد  و همکاراو،  گ ارندآزاد می ها کاملاًگیر تصمیم

 هتا بتا شتاخصر گیتآساو ماتبدانه وتربیتی دموکرای،  شیوۀ  در قااب تربیتی وااد  شیوۀ

متور شخصتی، متورد بازخواستت گیر  وااد   در منز ، آزاد  فرد در انجتام امیزاو سخت

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

 در برخی از امور مورد سنجش قرار گرفت  ترف فرزنداو در خانواده

 پژوهشی هایافته -8

متورد  ۀی نمونت  ستنّو بررسی آمار و ارقام، میتانگی هاه دست آمده از جدو ا ج بطبق نت

 12سا  بوده است  از نظر مقطع تحصیلی  33تا  68ی دانشجو او سنّ ۀسا  و دامن 22بررسی 

درتتد در مقطتع  8/60درتد در مقطع کارشناسی ارشد و  2/21 مقطع کارشناسی، درتد در

 1030110)مورد بررسی میانگی  درآمد خانواده  ۀاند  در نموندکتر  مشغو  به تحصیل بوده

گو تاو در ستطح ت پاست پتدر اکثر ّت تحصتیلای ،وااتد   تحصیلایاز نظر باشد  ( میر ا 

( و د تتلم 6/30( و تحصتیلای متادر نیتز در ستطح ابتتدا ی )3/23( و د تلم )1/68ابتدا ی )

مطااعته ا ت  دانشتجو او دختتر متورد  پیشترفت انگیزۀهمچنی  میانگی   ( بوده است 6/21)

 دهد ت مناسبی را نشاو نمیاشد که وضعیّبدرتد می 30/38تحقیق در حد 

 هافرضیّهنتایج آزمون  -8-1

 بی  شیوۀ تربیتی وااد   و انگیزۀ پیشرفت دانشجو او دختر رابطه وجود دارد  -

 است  ثر مدختر پیشرفت دانشجو او  انگیزۀتحصیلی در  ۀعلاقه به رشت -

 پیشرفت آناو رابطه وجود دارد  انگیزۀگو او و بی  سطح تحصیلای پاس  -

معنتادار وجتود رابطتۀ دانشجو او دختر پیشرفت  انگیزۀوااد   با  بی  میزاو تحصیلای -

 دارد 
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 های مستقل و وابسته تحقیقمتغیّرنتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط با   -1جدول

 پیشرفت انگیزۀ لهای مستقمتغیّر

R Sig 

 008/0** 223/0 مقتدرانهتربیتی  شیوۀ

 113/0 -033/0 تربیتی ماتبدانه شیوۀ

 861/0 -020/0 گیرتربیتی آساو شیوۀ

 

( بتا 223/0) مقتدرانهتربیتی  شیوۀ متغیّربی  نتا ج ضر ب همباتگی پیرسوو نشاو داد که 

تربیتی وااد    شیوۀچنانچه  سخ  د گربه  دارد معنادار وجود  ا هرابطپیشرفت  انگیزۀ متغیّر

  نتا ج  ابدفت دانشجو او نیز افزا ش میپیشر انگیزۀ ،مشارکتی و به عبارتی دموکراتیک باشد

بیانگر ا   نکته نیز بود که ها  ماتقل و واباته تحقیق، متغیّرضر ب همباتگی پیرسوو بی  

پیشترفت متوثر نیاتتند بلکته  انگیزۀدر افزا ش  گیر نه تنهاها  تربیتی ماتبدانه و آساوشیوه

 ا ت  علتاوه بتر  (6 )جدو  دنشوآمده تا حد  باعث کاهش آو نیز می به دستمطابق اعداد 

 و تحصتیلی ۀعلاقه بته رشتت میزاو متغیّربی  نتا ج مربوط به ضر ب همباتگی استیرم   طبق

در حتاای  ؛درتد وجود دارد 06/0ار  در سطح دماتقیم و معنیرابطۀ پیشرفت  انگیزۀ متغیّر

 باشتد دار متیپیشرفت معکتوس و معنتی انگیزۀدانشجو او با تحصیلای میزاو  بی رابطۀ که 

پیشرفت دانشجو او را در پتی دارد   انگیزۀکاهش  ،بد   معنا که افزا ش در سطح تحصیلای

ا  معنادار رابطه تپیشرف انگیزۀ متغیّربا  نیز گو اوپاس وااد   بی  میزاو تحصیلای  همچنی 

  (2)جدو   ملاحظه نشد
 

 های مستقل و وابسته تحقیقمتغیّرنتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در ارتباط با  -2جدول

 های مستقلمتغیّر
 پیشرفت انگیزۀ

R Sig 

 000/0** 380/0 تحصیلی ۀعلاقه به رشت

 000/0** -323/0 گو او تحصیلای پاس میزاو

 336/0 -011/0 تحصیلای پدر

 381/0 -033/0 تحصیلای مادر
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 پیشرفت دانشجو او شهر  و روستا ی متفاوی است  انگیزۀ -

بیانگر آو بود که تفتاوی معنتادار  بتی   (T-TEST) فرضیّهآزموو آمار  مربوط به ا   

  نداشته استوجود  دختر شهر  و روستا یپیشرفت دانشجو او  انگیزۀمیزاو 
 

 پیشرفت انگیزۀبرای ارزیابی میانگین  مونهنتایج آزمون تی دو ن -3جدول

 سطح معناداری T خطای استاندارد انحراف معیار میانگین محل سکونت

 123/0 830/8 32/38 شهر
111/0- 381/0 

 322/6 111/3 00/30 روستا

 

 پیشرفت برحاب گروه قومی متفاوی است  انگیزۀ -

ها  مختلتف تیشرفت قومیّپ انگیزۀانگی  نتا ج آزموو آناایز وار انس نشاو داد که بی  می

در بتتی   (13/30( و ستتا ر اقتتوام د گتتر )30/38فتتارس ) (،86/33(، کتترد )66/38تتترک )

نشاو داد که دانشجو او  LSD او تفاوی معنادار  د ده شده است و آزموو تعقیبی دانشجو

شترفت بیشتتر  پی انگیزۀدر قیاس با دانشجو او گروه قومی کرد از  زباو فارس زباو و ترک

 ند بوده ا برخوردار
 

 تقومیّ  متغیّرنتایج آزمون آنالیز واریانس برای  -4جدول
 sigمقدار آماره  انحراف استاندارد پیشرفت انگیزۀمیانگین  تقومیّ

 123/8 66/38 ترک

000/0 
 320/62 86/33 کرد

 833/1 30/38 فارس

 101/1 13/30 سا ر اقوام

 

 متغیّترتربیتتی وااتد   بتر ارتباط سبک هتا  تا میزاو  آو بوددر پژوهش حاضر سعی بر 

در تبیی  تغییترای  هامتغیّرا    هر  ک از و سهم ودگیر  شاندازه پیشرفت دانشجو او انگیزۀ

مشخص شود  از ا   رو از تحلیل رگرسیوو برا  رسیدو به ا ت   پیشرفت دانشجو او انگیزۀ

ها  رگرستیونی را متورد بررستی دا با د پیش فرضبرا  ا   کار ابت  مهم استفاده شده است
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تفاده از تحلیتل دهد ا   تحقیق شرا ط اازم برا  است( نشاو می3)شماره جدو  ا ا قرار داد  

  رگرسیونی را داراست
 

 های رگرسیوننتایج مربوط به پیش فرض -5جدول
 مقدار آماره محدوده قابل قبول آزمون پیش فرض

 613/0 درتد 3باااتر از  میرنوفکلموگروف اس نرما  بودو

 111/6 3/2تا  3/6بی   دوربی  واتاوو استقلا  خطا

 000/0 درتد 3پا ینتر از  F خطیرابطۀ وجود 

 

هتا  تربیتتی واباته، همۀ انواع شتیوه متغیّراو دانشجو او به عنو پیشرفتِ انگیزۀدر تبیی  

ها  ماتقل وارد معاداته متغیّربه عنواو  گیر، ماتبدانه و آساومقتدرانهها  وااد    عنی شیوه

 شتیوۀ دو نشاو داد که فقط 6ها  تبیی  کننده به روش ا نترمتغیّرشد  برازش مد  رگرسیونی 

وارد شده به مد ،  ها متغیّرگیرند  در مد  رگرسیونی قرار می و ماتبدانه تربیتی دموکراتیک

پیشترفت،  انگیتزۀ متغیّتر  در ا ت  متد  دننکواباته را تبیی  می متغیّردرتد از وار انس  63

 متغیّترتربیتتی ماتتبدانه بتر  شتیوۀ متغیّر تأثیرو  تربیتی دموکراتیک متاثر است شیوۀبیشتر از 

 ( 1و  1)جداو   واباته تحقیق به توری منفی نشاو داده شده است
 

 مدل رگرسیونی برازش شده ۀتحلیل رگرسیون چندگانه و خلاص -6جدول 

 باتگی چندگانهضر ب هم 310/0

 ضر ب تبیی  631/0

 ضر ب تبیی  شده تصحیح شده 621/0

 اشتباه معیار 00/3

 آزموو دوربی  واتاوو 111/6

  =000/0Pمقدار                      =F 223/61کمیّت 

 
 

                                                           
1. Enter 
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 های باقی مانده در مدل برازش رگرسیونیمتغیّری هاآماره -7جدول 
 B STD.E BETA T Sig هامتغیّرنام 

 000/0 013/1 303/0 023/0 610/0 دموکراتیک شیوۀ

 006/0 -211/3 -203/0 031/0 -623/0 ماتبدانه شیوۀ 
 

 گیرینتیجه -9

توستعه  فرآ نتداست  در  بشر  جوامع ۀهم توجّهامر  همگانی و مورد  ،موضوع توسعه

  اشتاره داشتتهتا  روحتی و روانتی متغیّرتواو به از جمله می اند؛ها  مختلفی دخیلمتغیّر

-متکآنها  تر  مهمدارند که  کی از  تأکیدها متغیّراند شمندانی ز اد  بر رو  ا   دسته از 

توانتد در جهتت موتتور  استت کته متی ،نیاز به پیشرفتاست  به باور و  احااس اند کله

عوامل گوناگونی استت کته  تأثیرد  ا جاد و تواید ا   نیاز تحت شوثر واقع  جوامع م ۀتوسع

تربیتتی  شتیوۀانتظتارای و  ،رفتار ۀو ژه با نحوه آنها نهاد خانواده است  وااد   ب تر  مهمز ا

  بایار موثرنددر فرزنداو  روحیّهخود در ا جاد ا   

دانات که بعتد از ه پیشرفت را مربوط به خانواده میب میلِ ساز ِاند شروع درونیکلهمک

او  گیتر  شتود کننده پیها  اجتماعیق د گر نهادپ  ر  با د از طر عهجام فرآ ندآو و طی 

هارگر  کتم پتدر در رونتد گر  و می نفس بااا با سلطهدر افت که عزّ ها  خوددر پژوهش

گرا انته گر با افزا ش روش اقتدار  و ستلطهبه عباری د ؛ ارتباطی مثبت دارد ،  کودکتحوّ

هیگ  نیتز  ( 836 6381 جلاای،) ابد ی نفس او کاهش میک میزاو عزّرفتار  با کود شیوۀدر 

های ستخت در کودکی از سو  وااد   که با تنبی آمیزت خشک و اطاعتمعتقد است که تربیّ

که برا  شکات  ا   قااب اازم  شوداد  در افراد میاستبد شخصیّتاست باعث ا جاد  همراه

 ت شود است احااس نیاز به پیشرفت در آناو تقو ّ

مثبتت و رابطتۀ حتاکی از وجتود  ،و هیگ اند کلهمک ای ّبا نظر نتا ج ا   تحقیق هماو

به طتور  کته  ؛شدباپیشرفت دانشجو او می انگیزۀ  با تربیتی وااد  شیوۀ متغیّردار بی  معنی

دانشجو او پیشرفت  انگیزۀتر رفتار کنند میزاو منعطفبا اقتدار و در عی  حا  هرچه وااد   
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میتزاو  ،ماتتبدانه حرکتت کنتد شیوۀتربیتی وااد   به سو   وۀشید و هر چه رونیز باااتر می

  ابد پیشرفت آنها کاهش می انگیزۀ

تربیتتی وااتد    شتیوۀجود، تحقیقای پیشی  و تحقیق حاضر وای ماز آنجا که طبق نظر ّ

هتا  شتیوه زمینۀهی دادو به وااد   در ا ا آگا ؛پیشرفت است انگیزۀگ ار بر میزاو بایار اثر

وجتود  در ا   رابطه  باشدساز  در جامعه امر  مهم و ضرور  میو فرهنگ تیتربیّدرست 

آموزشتی  نهادها ها، آنها از طر ق رسانه اتی شدوشده و عملیّارشناسیکو و مدوّها  برنامه

 تواند کارساز باشد و دانشگاهی می

تحصتیلی بتا  ۀرشتتبته علاقه  متغیّردار بی   ج ا   تحقیق ارتباط مثبت و معنیاز د گر نتا

شتاو تحصتیلی ۀدانشجو او بته رشتت ۀچه میزاو علاق باشد که طبق آو هرپیشرفت می انگیزۀ

و در نظتر داشتت   هابه ا    افته توجّهبا   د ابافزا ش مییشرفت آناو نیز پ انگیزۀبیشتر باشد 

 ۀرشتتار  از ستر ناچت از افراد بایار  شودباعث می کهما جامعۀ کنکور در ت خاص وضعیّ

در حتد ر ز  گردد که دانشتجو او ا  برنامهبه گونهضرور  است ا ا  کنند؛را انتخاب  خود

اطلتاع در عتی  حتا  و  شوند که به آو علاقته دارنتدها ی مشغو  به تحصیل امکاو در رشته

چگتونگی انتختاب رشتته زمینتۀ آمتوزاو و دانشتجو او در ها، دانتشرسانی کافی به خانواده

  گیرد توری

پیشترفت آنتاو  انگیزۀگو او ا   تحقیق با بی  سطح تحصیلای پاس رابطۀ از طرف د گر 

پیشترفت  انگیتزۀ با افزا ش سطح تحصیلی دانشتجو او،  عنی؛ استبودهدار معکوس و معنی

ها  رژ  و هز نهرغم ترف وقت، انعلیبا د گفت که  گیر نتیجهبا ا      ابدمیکاهش  آنها

حصتیلاو ااتّو ژه برا  فارغه بشرا ط مطلوبی  متأسفانه ،ماد  برا  تحصیلغیرفراواو ماد  و 

 تحصتیلی ۀرشتتبا ستطح تحصتیلای و یدا کردو شغل مطلوب و متناسب از نظر پدانشگاهی 

 ،انتدهداشتدر دانشگاه  انشجو انی که مقاطع تحصیلی باااتر برا  دوجود ندارد  ا   موضوع 

 انگیتزۀیتزاو دانشجو او و به تبع آو م روحیّهمنفی بر  تأثیر مائله   ا و بیشتر ملموس است
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را در  ارشناسی شدهها  کو بررسیت بیشتر مائوااو حااسیّ موضوع  ا   پیشرفت آنها دارد

 د طلبمیجامعه سطح خرد و کلاو 

 از درتد 63 تحقیق ماتقلّ ها متغیّردهد که می نشاو همتغیّر چند رگرسیوو تحلیل نتا ج

  عنتی تحقیتق ماتتقل ها متغیّر از  اندکرده تبیی  را پیشرفت انگیزۀ ،واباته متغیّری تغییرا

 متد  در ماتتبدانه و مقتدرانته بعتد دو فقتط گیرآساو و ماتبدانه، تربیتی دموکراتیک شیوۀ

 پیشترفت انگیتزۀ متغیّتر رو  بتر را تأثیر بیشتر   دموکراتیک عدبُ ماندند و باقی رگرسیونی

پیشترفت در متد   انگیتزۀ متغیّرتربیتی ماتبدانه بر  شیوۀ متغیّر تأثیرلاوه بر آو ع  است داشته

تربیتتی بتر  شیوۀرگرسیونی به توری منفی نشاو داده شده است که بیانگر اثر معکوس ا   

 پیشرفت فرزنداو دارد  انگیزۀ

 وده استتدانشجو او دختر ب ،ا   تحقیق ۀمطااع مورد ۀمونندر پا او با د اضافه نمود که 

باتیار مهتم  در ا   قشتر از ا ت  جهتت موفقیّتپیشرفت و  روحیّهوجود به باور محققاو  و

اق، نتوآور و مشتتاق کترده، خلّتمتادراو تحصتیل  انتدجامعه ۀمادراو آ ند ،ا   قشر است که

و ا   گامی  بودت خواهند تربیّ ۀمند به توسعهنالی پیشرو و علاق به  قی  ،پیشرفت و توسعه

معرفی دانشتجو او دختتر نتوآور، تشتو ق  راستاکشور خواهد بود  در ا    ۀدر توسع اساسی

آناو، دعوی از زناو کتارآفر   جامعته بته محتیط دانشتگاه، نشتاو دادو نیازهتا، کمبودهتا و 

متی توانتد همچنی  پتانایل بااا  زنتاو جامعته در رفتع ا ت  کمبودهتا    جامعه وهاکاستی

  موثر واقع شودا   قشر  ۀپیشرفت و توسع حیّهروت در تقو ّکارساز باشد و 

 کتابنامه

تهراو، انتشارای  ،یو جوان ینوجوان یروانشناس  ادیبن می(  مفاه6316و  ) ،ی   و محان ، احد  6

  ادیبن

 چاپ هشتم  هاو،یتوسعه  نشرک ی(  جامعه شناس6388غ  ) ، م  و غفار ا،یازک  2
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 یاجتماع نهی(  رابطه پس زم6383م  ) ، و گوهر م  ،    محمد ،یان و  کاو ، یم  زکا ، اسعد  3

 62و رفتار،   شه اندفرزنداو    ریادگ و سبک  یلیتحص تیموفق  ، وااد یتیترب وهیبا ش یفرهنگ

(6) ،28-26  

(  تهراو ، راو به تجارب توسعه در ا ی(  توسعه و برنامه درجهاو سوم)با نگاه6311م  ) راد، یمان ا  3

 چاپ او   شبرد،ینشر پ

 یلیتحص شرفتیبا پ   وااد یتیترب وهی(  ارتباط ش6381ج  ) ،یخاروشاه  م  و بهادر ،یرامیب  3

  1-26، (60) 3 ،یتیعلوم ترب ه نشر  یلخچ مدارس شهر ا  یدانش آموزاو راهنما

در عرته  ا  فصلنامهفرزنداو   تیترب  ها وهی(  ش6381م  ) ، ز پار  یم  و تفورا ، ز پورپار  1

  63-31، ( 1) 3خانواده،  مطااعای زناو و

بر نقش  دیبا تاک یآموزش ها   و نابرابر یطبقات ها   رابطه نابرابر لی(  تحل6381م  ) ،یجلاا  1

  63-33 (،3) 23 ت،یو ترب میفصلنامه تعل  ا  واسطه  رهایمتغ

 چاپ او   ،یتوسعه، تهراو، نشرن ت ر (  مد6381م  ) ، اکبر  ر حر  8

 وهی(  ارتباط ش6383آذر، ا  ) یم  تداقت، ک  و فتح ، یبرادراو رضاو   ،یفاطم دیف  س ،یرحمان  1

 راو، ا ینیباا یو روانشناس یمجله روانتزشکدانش آموزاو    مشکلای رفتار زاویبا م   وااد یتیترب

62 (3،) 310- 313  

فرزند  ها  و سبک  یزناشو ت رضا ی(  بررس6381م  ) ،یمیم  و رح ، ع  محمود ، رضو  60

فصلنامه خانواده و شهر ارسنجاو    یفرزنداو در دوره ابتدا  با مشکلای رفتار   ادوا  پرور

  13-10 (،3) 2پژوهش، 

 استاو "دانش آموزاو یخانواده بر رشد اجتماع ریتاث ی(  بررس6383ک  )  ،یا  حان ،یزارع  66

  606-603 (،6) ،یاسلام تیترب ها  پژوهش  "کرمانشاه

 کاتب متعارض  نشر قومس، چاپ او  (  توسعه در م6383ا  ) ،یساع  62

  33-31 (،611) ر،یمجله تدب  تیبه موفق ازیو ن ناو (  کارآفر6381ج )  ،یزاده،    شجاع عیشف  63

در  شرفتیپ زهیانگ اههیس  یبودو، اعتبار، روا یعمل ی(  بررس6388شکرک ،    محب، ا  )  63

  16-13، (2) 6 ،یروانشناخت قاییتحقکارمنداو  
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 تعهد با کار و عداات کار ت کار، رضا ت هو  یرابطه ب بررسی(  6388  )ج تور،ف  عباس ، نور  63

  33-11 ،(3) 3،اجتماعی علوم نامه پژوهش  کارکناو
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