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چکیده
بین  انسانی  عاملیت  میانجی  نقش  شناسایی  باهدف 
و  مادر(  و  )پدر  والدینی  سبک های  از  نوجوانان  ادراک 
تاب آوری ، 516 دانش آموز )273 دختر و 243 پسر( سال 
دوم و سوم دبیرستان های شهر تهران به روش نمونه گیری 
خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. نمونة موردبررسی 
خرده  )سه  عاملیت  ارزیابی  از  متشکل  پرسشنامه ای  به 
»خودکارآمدی«(،  و  »آینده اندیشی«  »هدفمندی«،  مقیاس 
پرسشنامه ادراک از سبک های والدینی و مقیاس تاب آوری 
پاسخ دادند. در این پژوهش از روش مدل یابی معادالت 
نتایج  شد.  استفاده  داده ها  تجزیه وتحلیل  برای  ساختاری 
از  نوجوانان  ادراک  میانجی  عاملیت،  که  دادند  نشان 
سبک های والدینی )پدر و مادر( و تاب آوری است  و هر 
دو مدل )ادراک از سبک والدینی  پدر و ادراک از سبک 
والدینی  مادر( 63 درصد واریانس تاب آوری را پیش بینی 
می کنند. ادراک از سبک والدینی پدر 37 درصد واریانس 
از  درصد   31 مادر  والدینی  سبک  از  ادراک  و  عاملیت 
واریانس عاملیت را تبیین می کند. لذا زمانی که سبک های 
والدینی پدر و مادر همسو با یکدیگر، و در راستای ارضاء 
نیازهای بنیادین روانشناختی )ارتباط، شایستگی و حمایت 
درنتیجه  و  عاملیت  باشد،  نوجوانان  خودمختاری(  از 

تاب آوری در آنان افزایش می یابد.
کلید واژه ها: عاملیت انسانی، تاب آوری، ادراک از 

سبک های والدینی، نیازهای بنیادین روانشناختی 

Abstract 

The purpose of this study was to identify the 
role of human agency in the relationship between 
perception of parental styles and resilience among 
adolescents. To fulfill the stated goal, 516 high school 
students (273 female, 243, male) were selected by  
means of cluster and multi stage sampling. The fol-
lowing measures were given to them to complete 
a survey consisted of Assessment Human Agency 
Scale, Perception of Parenting Styles Questionnaire 
and Resilience Scale. The results of structural equa-
tion modeling showed that human agency mediated 
the relation between perception of parental style and 
resilience .Human agency with parental style per-
ceived are predicted 63% of variance of resilience. 
Perception of paternal style and maternal style are 
predicted the 37% and 31% of variability of human 
agency. In general, when there was a consistency be-
tween mother and father parental style and this style 
is based on satisfaction of psychological basic needs, 
adolescence' human agency and resilience raised and 
increased.

Keywords: human agency, resilience, perception 
of parental styles, psychological basic needs.    
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l مقدمه

نوجوانی از دوره های مهم وتاثیرگذار بر آینده انسان است و کسب احساس »عاملیت 
شخصی«1 از چالش های بزرگی است که نوجوانان در این سنین با آن مواجه هستند. عاملیت 
انسانی، سازه ای چندوجهی و مهم است که نقش قابل توجهی در افزایش کارکردهای روانی 
نوجوانان دارد. »هدفمندی«، »آینده اندیشی«، »خودکارآمدی«، »انتخاب گری« و »اراده« ازجمله 
مؤلفه های عاملیت محسوب می شوند.تعاریف مختلفی از عاملیت ارائه شده است. برای مثال 
گیدنز2، عاملیت را به عنوان قابلیت و شایستگی برای انجام یک رفتار و تأمل دربارة پیامدهای 
آن می داند)فراست،2006(. »عاملیت«، قابلیت فرد برای ایجاد یک رفتار و هدایت آن برای 
مارشال )2005(  تویتس )2003( و  اهدافش می باشد )زیمرمن و کلری،2006(.  به  رسیدن 
معتقدند که فرایند انتخاب معرف عاملیت انسانی و خود-تعیین گری در فرد است و موجب 

»تغییر-خود« ،احساس مهار بر زندگی و ارتقاء حرمت –خود می شود.

)شناهان  است  زندگی  بر  فرد  تأثیرگذاری  توانایی  عاملیت،  دیگر  تعریفی  در 
ومورتیمر،2003 به نقل از هیتلن والدر ،2007(. نظریه پردازانی همچون بندورا )1989( والدر 
)1994( عاملیت انسانی را در حیطة روانشناسی  و با دو رویکرد متفاوت موردبررسی قرار 
داده اند. بندورا در چارچوب رویکرد شناختی –اجتماعی عاملیت انسانی را طراحی آگاهانه و 
اجرای نیت مند اعمال از سوی فرد به منظور تأثیرگذاری بر رویدادهای آینده معرفی می کند. 
جنبه های اصلی این نظریه، »نیت مندی«3، »آینده اندیشی«4، »خود واکنش سازی«5 و »اندیشه 
ورزی«6 است )بندورا، 1989،2006(. الدر بیش از هر فرد دیگری، به طور مشخص و ویژه، 
مفهوم عاملیت را در مسیر زندگی تعریف کرده است در دیدگاه الدر انسان ها در فرصت ها و 
محدودیت های اجتماعی و تاریخی زندگی خود، با انتخاب ها و اقداماتی که انجام می دهند، 
مسیرهای زندگی خویش را می سازند )الدر، شناهان، جنینگز، 2015(. الدر عاملیت را به عنوان 
یک عامل مهم در فرایندهای انتخابی می داند. افراد الیق، در برخورد با محدودیت های موجود 
در زندگی به صورت هدفمند ، گزینه هایی را انتخاب می کنند که بتواند مسیر زندگی شان را از 
نو طرح ریزی کرده و بسازد )الدر ،1998 ( . بنابراین عاملیت انسانی، سازه ای کاماًل پویاست 
که در ارتباط های اجتماعی شکل گرفته ، توسعه می یابد و منجر به پیامدهای مثبت می شود 
) لرنرو بوش-روسناگل،1981 به نقل از مارشال ،2005 ، هیتلین و جانسون، 2015، مرکر، 
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2011 مورتیمر، استف و لی،2005(. نظریه پردازان مسیر زندگی، تأکید فراوانی بر این دارند 
که عاملیت افراد در دایرة ارتباط های  اجتماعی شکل می گیرد و بنابراین درک این که احساس 
عاملیت در انسان چگونه می تواند پرورش یافته و به پیامدهای مثبت منجر شود امری الزم و 
ضروری است )داگینز،2011(. ازنظر هیتلین و الدر )2007( چهار نوع حمایت اجتماعی شامل 
»حمایت بزرگساالن«، »حمایت معلمان«، »حمایت دوستان« و »توجه خانواده«، پیشایندهای 
قوی برای عاملیت هستند.در همین ارتباط گیگاس )2003( معتقد است که احساس عاملیت 
فیزیکی  و  اجتماعی  عاطفی،  تجربه های شناختی،  از  متأثر  که  است  فرد  زندگی  از  جنبه ای 
فیزیکی  دنیای  یادگیری زبان، مهارت های حرکتی، دانش دربارة  کودک در خانواده  است: 
و اجتماعی، قواعد و ارزش های خانوادگی و چگونه زیستن با افراد خانواده. ازنظر گیکاس 
والدین حمایت گر، که پرسشگری، حل مسئله و رفتارهای جستجوگری را تقویت می کنند و 
دارای نظارت مبتنی بر استدالل هستند می توانند نقش مهمی در تحول و توسعه عاملیت داشته 
باشند. در رویکرد خود-تعیین گری نیز والدین به عنوان اولین عوامل اجتماعی کردن فرزندان 
خودمختاری  حامی  که  والدینی  دارند.  آنان  روانشناختی  نیازهای  ارضای  در  مهمی  نقش 
فرزندانشان هستند و به آنها اجازه می دهند در تصمیم گیری های مربوط به خود شرکت کنند 
و مسائل خود را به طور مستقل حل کنند، در فرزندانشان ادراک حمایت از خودمختاری به 
وجود می آورند. والدینی که فرزندان خود را بدون قید و شرط می پذیرند و با آن ها روابط گرم  
،صمیمی و استواری دارند، در فرزندانشان  ادراک مثبتی از تعامل به وجود می آورند و باعث 
افزایش انگیزش تحصیلی، ادراک شایستگی، سازگاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در آنان 
و  رشوانلو  تنهای  یافته های  چارچوب  همین  در  وریان،1997(.  دسی  )گرولینک،  می شوند 
حجازی )1390،1391( نشان دادند والدین حامی خودمختاری و پاسخگو که  در فعالیت های 
فرزندان مشارکت دارند برانگیزش درون زاد و حرمت خود فرزندان تأثیر مثبت دارند و این 
اثرگذاری برحسب سبک والدینی پدر و مادر نیز متفاوت است. به عبارت دیگرهمانطور که  
یافته های گرولینک، دسی و ریان )1997( نیز نشان داده است، کیفیت مشارکت،حمایت از 

خودمختاری و گرمی پدر و مادر می تواند متفاوت از یکدیگر باشد.

   برای عاملیت پیامدهای متنوعی ذکرشده است که ازجمله آن ها می توان به حرمت خود، 
دلبستگی با مدرسه، کاهش خشونت و بزهکاری، بهزیستی روانشناختی و تاب آوری )هیتلین 
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والدر، 2007، عشورنژاد، کدیور و حجازی، 1396 ( اشاره نمود. »تاب آوری« عبارت است 
از عوامل حمایتی ،فرایندها و سازوکارهایی که موجب سازگاری بهینة فرد می شود )همدال، 
فرایبورگ، استایلز، مارتیناسن، روزنوینگ،2006(. در این دیدگاه عوامل فردی،خانوادگی و 
نظام های حمایتی بیرونی نقش مهمی در تاب آوری دارند.یافته های پژوهش فیروز بخت و 
لطفیان )1397( و هاشمی و اکبری )1396( نشان داد خانواده هایی که دارای الگوی ارتباطی 
مبتنی بر گفت وشنود هستند و از خودمختاری فرزندان حمایت می کنند، نقش مثبتی در میزان 
رفتارهای عامل  از طرفی  دارند.  فرزندان خود  تنظیم گری  و کاهش خشونت  تاب آوری، 
نقل  به   2009 )ماستن7،  شناخته شده اند  فردی  تاب آوری  برای  ارتقادهنده  عوامل  به عنوان 
با عاملیت باال نسبت به خطراتی  افراد  از ویلیامز و مرتن، 2014(. ازنظر سکومبه )2002( 
که با آن مواجه می شوند، آگاهی داشته و دارای صالحیت و انگیزه برای تغییر فرصت های 

زندگی شان در جهت موفقیت و رضایتمندی هستند )نقل از ویلیامزومرتن،2014(. 

در  عاملیت  ایجاد  در  والدینی  به ویژه سبک های  بافتی  آشکار عوامل  تأثیر  به  توجه  با 
نوجوانان )هیتلین و الدر، 2007، گیکاس، 2003 (در این مطالعه متغیر ادراک روابط والدینی  
در چارچوب نظریه خود تعیین گری به عنوان پیش آیند عاملیت در نظر گرفته شده است. فرض 
بر این است که »ادراک گرمی«، »حمایت از خودمختاری« و »مشارکت والدین« می تواند با 
ایجاد بافت حمایت گر مؤلفه های عاملیت را بهبود بخشد. از طرفی بر اساس یافته های قبلی 
)سکومبه،2002، همدال و همکاران، 2006( عاملیت می تواند بر تاب آوری اثر گذاشته و آن را 
ارتقاء دهد. بنابراین فرض می شود که سبک های والدینی با عاملیت ارتباط داشته و از این طریق 
 بر تاب آوری اثر بگذارند. بر این اساس مدل فرضی پژوهش را می توان به صورت شکل 1 

موردمطالعه قرارداد.

به نظر می رسد که در ایران هنوز »عاملیت شخصی«، به عنوان  سازه ای مهم در ارتقاء 
بنابراین سنجش این سازه و  کارکردهای روانی و آموزشی موردتوجه قرار نگرفته است و 
همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند به برنامه ریزان آموزشی و والدین برای بهبود 

پیامدهای روانی-آموزشی نوجوانان کمک کند.

عاملیت  ادراک سبک های 
تاب آوریوالدینی

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
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l روش 

پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده که با روش همبستگی از نوع معادالت ساختاری 
پسران  و  دختران  تمامی  را  پژوهش  این  آماری«  »جامعة  است.  قرارگرفته  تحلیل  مورد 
دانش آموزی که در فاصله سنی 15 تا 17سال )پایه دهم و سوم دبیرستان( و میانگین سنی 
16/08سال )انحراف معیار 0/731( قرار داشته و در شهر تهران، در سال تحصیلی 94-95 
به روش خوشه ای چندمرحله ای  نمونه گیری  است.  داده  تشکیل  بودند  به تحصیل  مشغول 
انجام شد. برای به دست آوردن نمونه ابتدا 4 محدوده شمال، جنوب، شرق و غرب شهر 
تهران در نظر گرفته شد و سپس طبق نقشه مناطق 19گانه آموزش وپرورش شهر تهران، مناطق 
1)شمال(، 15) جنوب(، 13)شرق( و 2)غرب(  و از هر منطقه، دو دبیرستان دخترانه و پسرانه 
و از هر دبیرستان، دو کالس به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و بعدازآن، دانش آموزان به 
پرسشنامه ها پاسخ دادند. به طور تصادفی 570 پرسشنامه میان دانش آموزان توزیع شد که 54 
پرسشنامه به علت سهل انگاری در پاسخگویی، کنار گذاشته شد و درنهایت داده های مربوط 

به 516 دانش آموز )243پسر  و 273 دختر( برای تحلیل نهایی مورداستفاده قرار گرفت.

l ابزار 

والدینی  روابط  از  آموزان  دانش  ادراک  والدینی8:  ادراک  سبک  پرسشنامة  الف:   □
 ، از والدین که توسط گرولینک و همکاران )1997( تدوین شده است  ادراک  با پرسشنامه 
موردسنجش قرار گرفت. این پرسشنامه دارای دو نسخه کودکان و نوجوانان -دانشجویان 
کالج- است. در این پژوهش از نسخه دوم که متناسب سال های نوجوانی طراحی شده است، 
استفاده شده است. این پرسشنامه 42 ماده ای دارای 2 بخش پدر و مادر است )21 ماده برای 
هرکدام( که کاماًل مشابه هستند. در نمونه اصلی ماده ها بر روی مقیاس 7 درجه ای لیکرت 
پاسخ داده می شود. پاسخ ها شامل پیوستاری از گزینه های کاماًل موافق)7( تا کاماًل مخالف)1( 
می شود . ساختار عاملی این پرسشنامه بر اساس نظر سازندگان، مؤلفه های مشارکت، حمایت 
از خودمختاری و گرمی را برای هر یک از والدین در بردارد که درمجموع شش عامل را 
تشکیل می دهند. ماده های زیر به عنوان نمونه به ترتیب از سه زیر مقیاس مشارکت، حمایت 
از خودمختاری و گرمی هستند: »مادرم برای کمک کردن به من وقت و انرژی زیادی صرف 
می کند«، »مادرم تا جایی که ممکن است به من اجازه می دهد تا آنچه را می خواهم انجام دهم، 
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انتخاب کنم«، »مادرم مرا همان گونه که هستم، می پذیرد و دوست دارد«. بررسی های انجام شده 
در ایران به منظور تعیین ساختار عاملی پرسشنامه ادراک والدین نشان می دهند که این ابزار، 
همخوان با نتایج گزارش شده توسط سازندگان، متشکل از سه خرده مقیاس مشارکت، حمایت 
از خودمختاری و گرمی برای هر یک از والدین است )شیرزادی فرد،1390؛ باباخانی،1390(. 
 نتایج پژوهش های مذکور روایی سازه این پرسشنامه را برای جامعة ایرانی مورد تأیید قرار 
می دهند. اعتبار خرده مقیاس های این ابزار توسط سازندگان، 0/72 تا 0/86گزارش شده است 
اعتبار  از  حاکی   )1390( فرد  شیرزادی  یافته های  ایران،  در  همکاران،1997(.  و  )گرولینک 
قابل قبول این پرسشنامه است )ضرایب آلفای کرونباخ 0/86 برای خرده مقیاس رابطه با پدر 
پژوهش حاضر  در  به دست آمده  آلفای  مادر(. ضرایب  با  رابطه  مقیاس  برای خرده  و 0/87 
برای خرده مقیاس های مشارکت مادر)0/80(، خودمختاری مادر)0/81(، گرمی مادر)0/81(، 
مشارکت پدر )0/80(، خودمختاری پدر) 0/80(، گرمی پدر) 0/82( و در کل پرسشنامه)0/90(  
به دست آمده است. در پژوهش حاضر به منظور شناسایی و تأیید عوامل اندازه گیری  پرسشنامه 
ادراک والدین، روایی این پرسشنامه به طور جداگانه برای مادر و پدر با انجام تحلیل عاملی 
تأییدی مورد آزمون قرار گرفت شاخص های نسبت مجذور کاي به درجه آزادی )4/33(، 
و   )AGFI=0/87( برازش  نیکویي  تعدیل شده  شاخص   ،)GFI=0/90( برازندگي  نیکویي 
مدل   خوب  برازش  از  حاکي   )RMSEA=0/03 تقریب  مجذورات  میانگین  خطاي  ریشه 
در مادر بود. و شاخص های نسبت مجذور کاي به درجه آزادی )2/33(، نیکویي برازندگي 
)GFI=0/92(، شاخص تعدیل شده نیکویي برازش )AGFI=0/95( و ریشه خطاي میانگین 

مجذورات تقریب RMSEA=0/04( حاکي از برازش خوب مدل  در پدر بود. 

□ ب: مقیاس تاب آوری9: ابزار مورداستفاده در این پژوهش ، برای سنجش تاب آوری 
و  واگنیلد  توسط  تاب آوری  مقیاس  اولیه  نسخه  می باشد.   )RS-14( تاب آوری  مقیاس   ،
میزان  ارزیابی  آن  طراحی  از  هدف  و  بوده  ماده   25 شامل  که  شد  طراحی   )1993( یانگ 
 تاب آوری فردی در جمعیت عادی  و از طریق پنج ویژگی شخصیتی شامل »تعادل فکری«، 
»پشتکار«، »اعتمادبه نفس«، »معناداری« و »منحصربه فرد بودن« می باشد. بعدازآن، سیر مطالعات 
 )2010( واگنیلد  توسط  که  شد  هدایت   )RS-14( شده  کوتاه  نسخه  از  استفاده  سمت  به 
طراحی شده و شامل 14 ماده  و برگرفته از نسخه 25 ماده ای می باشد. پاسخ های ماده ها در 
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مخالف)1(  کاماًل  تا   )7( موافق  کاماًل  از  لیکرت  درجه ای  پیوستار7  به صورت  اصلی  نمونه 
نمره گذاری شده است . در ابتدا مقیاس تاب آوری )RS-14( به فارسی ترجمه گردیده و متن 
فارسی آن در اختیار متخصص قرارگرفته تا مجدداً به زبان اصلی برگردانده شود و تطابق آن با 
ترجمة فارسی موردبررسی قرار گیرد . مقیاس 14 ماده ای بر روی 690 نفر بزرگ سال انجام شده 
و تک عاملی بودن آن مشخص شده و آلفای کرونباخ 0/93 بوده است )داماسیو، برسا و سیلوا، 
2011(. در کشورهای دیگر هم این مقیاس مورد آزمایش قرارگرفته است. ازجمله در کشور 
برزیل که تک عاملی بودن گویه ها مورد تأیید قرارگرفته و آلفای کرونباخ 0/82 بوده است 
)داماسیو و همکاران ،2011(. در پژوهش های انجام شده درباره تاب آوری در کشورمان  تاکنون  
از این مقیاس )RS14(  استفاده  نشده است .  باهدف بررسی روایی نسخه فارسی مقیاس 
تاب آوری در میان دانش آموزان از  روش تحلیل عاملی استفاده شد. بدین منظور گروه نمونه 
به دونیم تقسیم شد تا شرایط اجرای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی  فراهم شود. داده های 
زیرگروه اول برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی و داده های گروه دوم برای اجرای تحلیل 
عامل تأییدی مورداستفاده قرار گرفت.  پیش از اجرای تحلیل عاملی پیش فرض عدم وجود 
رابطه هم خطی چندگانه عوامل بررسی شد. بر پایة ضرایب همبستگی به دست آمده که همگی 
کمتر از0/85 می باشند، فرض عدم وجود رابطه هم خطی چندگانه بین عوامل رعایت شده 
 )KMO=0/917( تحلیل های مربوط به کفایت نمونه برداری .)است )تاباچنیک و فیدل، 1996 
و اعتبار ماتریس همبستگی )آزمون کرویت بارتلت = 885/1913( نشان دهندة قابلیت توجیه 
اجرای تحلیل عاملی و قابلیت اطمینان ساختار عاملی به دست آمده است. برای تعیین تعداد 
و محتوای عوامل مقیاس تاب آوری، »ارزش های ویژه« درصد واریانس تبیین شده و نمودار 
»سنگریزه ای« عوامل موردتوجه قرار گرفت. براین اساس پس از انجام مراحل تفصیلی، حذف 
مادة مبهم و استفاده از روش های چرخش واریماکس، ساختار تک عاملی مقیاس به دست 
و  آن )36/381(  تبیین شده  واریانس  تاب آوری )5/093(، درصد  مقیاس  ارزش ویژه  آمد. 
درصد واریانس تراکمی )36/381( می باشد.  قابل ذکر است که ماده شماره 10 به علت پایین 

بودن بار عاملی از تحلیل حذف شد.

عاملی  تحلیل  روش  به  اصلی  مؤلفه های  تحلیل  طریق  از  کشف شده  عاملی  ساختار 
از  استفاده  با  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  به دست آمده  نتایج  گرفت.  قرار  آزمون  مورد  تأییدی 
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نرم افزار لیزرل شاخص های نسبت مجذور کاي به درجه آزادی )1/44(، نیکویي برازندگي 
)GFI=0/96(، شاخص تعدیل شده نیکویي برازش )AGFI=0/92( و ریشه خطاي میانگین 
ابزار  این  اعتبار  بود.  مدل   خوب  برازش  از  حاکي   )RMSEA=0/06 تقریب  مجذورات 

به وسیله محاسبه آلفای کرون باخ مورد آزمون قرار گرفت و مقدار 0/858 به دست آمد.

□ ج: »ارزیابی عاملیت انسانی«10. نظر به تنوع مؤلفه های  آن و عدم وجود یک ابزار 
مشخص- با استفاده از مطالعات نظری و یافته های پژوهشی موجود، ابزاری  با  سه مؤلفه 
هدفمندی، آینده اندیشی و خودکارآمدی  تنظیم شد: برای سنجش هدفمندی، از ابزار هیتلن 
و الدر )2007( که دارای 4 ماده است و بر روی یک لیکرت 4 درجه ای قرار دارد. استفاده 
انسانی« )2011(  برای »سنجش عاملیت  ابزار یون که  از  آینده اندیشی  ماده های مؤلفه  شد. 
بندورا )2001( تهیه شده است و  برمبنای نظریه  ابزار  این  اقتباس شده اند.  ساخته شده است، 
دارای 7 ماده می باشد. پاسخ های ماده ها به صورت پیوستار 4 درجه ای لیکرتی از هرگز)1( تا 
تقریبًا همیشه )4(  نمره گذاری شده اند. از مقیاس خودکارآمدی عمومی 11)GSE( به عنوان 
یکی از مؤلفه های عاملیت استفاده شد. پاسخ های گویه ها در نمونه اصلی  به صورت پیوستار 
4 درجه ای لیکرتی از اصاًل درست نیست)1( تا کاماًل درست است )4( نمره گذاری شده است 
)شوارتز و جروزالم ،1995(. روایی و اعتبار هر یک از مؤلفه های استفاده شده در ابزار عاملیت 
توسط پژوهشگران مختلف مورد تأیید قرارگرفته است. باهدف تعیین روایی ابزار عاملیت 
دونیم  به  نمونه  گروه  منظور  بدین  شد.  استفاده  عاملی  تحلیل  روش  از  حاضر  مطالعه  در 
تقسیم شد تا شرایط اجرای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی  فراهم شود. داده های زیرگروه 
عامل  تحلیل  اجرای  برای  دوم  گروه  داده های  و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  اجرای  برای  اول 
تأییدی مورداستفاده قرارگرفته.  پیش از اجرای تحلیل عاملی پیش فرض عدم وجود رابطه 
هم خطی چندگانه عوامل بررسی شد. بر پایة ضرایب همبستگی به دست آمده که همگی کمتر 
از0/85 می باشند، فرض عدم وجود رابطة هم خطی چندگانه بین عوامل رعایت شده است 
 )KMO =0/879( نمونه برداری به کفایت  مربوط  تحلیل های  فیدل، 1996(.   )تاباچنیک و 
و اعتبار ماتریس همبستگی )آزمون کرویت بارتلت =2451( نشان دهندة قابلیت توجیه اجرای 
تحلیل عاملی و قابلیت اطمینان ساختار عاملی به دست آمده است. برای تعیین تعداد و محتوای 
عوامل »ارزیابی عاملیت« درصد واریانس تبیین شده و نمودار سنگریزه ای عوامل موردتوجه 
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قرار گرفت. براین اساس پس از انجام مراحل تفصیلی حذف مادة مبهم و استفاده از روش های 
ابزار به دست آمد، 3 عامل به طور تراکمی 41/109   چرخش واریماکس، ساختار 3 عاملی 
درصد از واریانس را تبیین می کنند. قابل ذکر است که ماده شماره 3 به دلیل نداشتن بار عاملی 
از تحلیل حذف شد. ساختار عاملی کشف شده از طریق تحلیل مؤلفه های اصلی به روش 
تأییدی  از تحلیل عاملی  نتایج به دست آمده  تأییدی مورد آزمون قرار گرفت.  تحلیل عاملی 
با استفاده از نرم افزار لیزرل یعنی شاخص های نسبت مجذور کاي به درجه آزادی )2/27(، 
و   )AGFI=0/95( برازش  نیکویي  تعدیل شده  شاخص   ،)GFI=0/98( برازندگي  نیکویي 
مدل   خوب  برازش  از  حاکي   )RMSEA=0/04 تقریب  مجذورات  میانگین  خطاي  ریشه 
قرار گرفت و مقدار  باخ مورد آزمون  آلفای کرون  به وسیله محاسبه  ابزار  این  اعتبار  است. 
0/812 برای خودکارامدی، 0/776 برای آینده اندیشی و 0/738 برای هدفمندی به دست آمد .

l یافته ها

براي تجزیه وتحلیل داده ها، از ضریب همبستگی و معادالت ساختاری استفاده شد  قبل 
از انجام آزمون آماری پیش فرض های تحلیل مسیر شامل خطی بودن رابطه متغیرها، همگنی 
واریانس متغیرها و استقالل باقیمانده ها یا خطاها از یکدیگر آزمون شد.  بین متغیرها  رابطه 
مستقل  یکدیگر  از  متغیرها   ،)R2=0/72, F1/514=1025/96 , p<0/05( است  برقرار  خطی 
هستند و بین خطاها یا باقیمانده ها همبستگی وجود ندارد)D-W <4(12 و واریانس ها همگن 
از طریق  متغیرها  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  و  از طریق همبستگی  نیز  می باشد. هم خطی 
بررسی کجی و کشیدگی بررسی شد.  بنابراین می توان نتیجه گرفت که پیش فرض های تحلیل 
مسیر رعایت شده است و می توان به نتایج اعتماد کرد  به منظور پاسخ دهی به اهداف اصلی 
پژوهش، دو مدل مربوط به ادراک از سبک والدینی  پدر، و مادر با استفاده از روش معادالت 

ساختاری آزمون شدند.

الف. مدل نقش واسطه ای عاملیت در رابطه میان ادراک از سبک والدینی پدر و تاب آوری: 

در ابتدا ماتریس همبستگی متغیرهای مربوط به مدل ادراک پدر ارائه می شود.

با توجه به جدول 1  رابطه بین ادراک از سبک والدینی پدر با عاملیت )0/37( و ادراک 
است.  معنادار  و  مثبت   )78/0( تاب آوری  با  عاملیت  و   )38/0( تاب آوری  با  پدر   والدینی 



/ 335 / 335  مجله روانشناسی 87 / رابطة ادراک از سبک های والدینی با ...

به منظور بررسی نقش عاملیت در رابطه بین ادراک از سبک والدینی پدر و تاب آوری از طریق 
مدل معادالت ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل، مدل مورد آزمون قرار گرفت که نتایج در 
جدول و  نمودارهای زیر نشان داده شده است. جدول 2 ضرایب مستقیم و غیرمستقیم مدل 
ادراک پدر را نشان می دهد. طبق داده هاي این جدول اثرات مستقیم ادراک از سبک والدینی 
پدر بر عاملیت )0/37( و ادراک از سبک والدینی پدر بر تاب آوری )0/11( و عاملیت بر 
تاب آوری )0/74( معنادار است. با افزایش میزان ادراک از سبک والدینی  پدر، میزان عاملیت 
و تاب آوری افزایش می یابد. اثر غیرمستقیم ادراک از سبک والدینی پدر بر تاب آوری )0/27( 
دانش  تاب آوری  پدر،  والدینی  سبک  از  ادراک  افزایش  با  است.  معنادار  عاملیت  طریق  از 
بر عاملیت  از سبک والدینی  پدر  ادراک  اثر کل  افزایش مي یابد.  از طریق عاملیت  آموزان 
)0/37( و بر تاب آوری  )0/38( و  اثر عاملیت بر تاب آوری )0/74( در سطح 0/01 معنادار 
مي باشد. میزان واریانس تبیین شده تاب آوری توسط ادراک از سبک والدینی پدر و  عاملیت 

برابر 0/63 است.

جدول 3 شاخص های برازش مدل ادراک پدر را نشان می دهد. پژوهشگران شاخص 
 x2/df کمتر از 3 ، شاخص AGFI ،GFI ،CFI و NFI بزرگتر یا مساوی 0/90 و شاخص 

                      

جدول 1. ضرایب همبستگي متغیر هاي مدل ادراک پدر

عاملیت

1

0/78**

متغیرها

ادراک  از سبک والدینی پدر

عاملیت

تاب آوری

ادراک پدر

1

0/37**

0/38**

تاب آوری

1
* p < 0/05, **

 p < 0/01 

                      

جدول 2. برآورد ضرایب اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل مدل پدر

t

6/91
2/48

11/24

 اثراتاثرات مستقیم
 کل

مسیر ها

عاملیت
تاب آوری

تاب آوری

پارامتراستاندارد شده)خطا(

)0/05( 0/37
)0/04( 0/11

)0/07( 0/74

اثرات غیر مستقیم

پارامتراستاندارد شده)خطا(

)0/04( 0/27

پارامتراستاندارد شده)خطا(

)0/05( 0/37
)0/05( 0/38

)0/07( 0/74

t

6/07

t

6/91
7/70

11/24

اثر ادراک از سبک والدینی پدر روی:

اثر عاملیت روی:
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"RMSEA کمتر از  0/08 را از نشانه های برازش مناسب و از شاخص های مطلوب برای 
ارزیابی مدل می دانند. بر این اساس، مدل ادراک پدر از برازش مطلوبی برخوردار است.

ب( مدل نقش واسطه ای عاملیت در رابطه ادراک از سبک والدینی مادر و تاب آوری: 

در ابتدا ماتریس همبستگی متغیرهای مربوط به مدل ادراک از سبک والدینی مادر ارائه 
می شود.

با توجه به جدول 4 رابطه بین ادراک از سبک والدینی مادر با عاملیت )0/31( و ادراک 
از سبک والدینی مادر با تاب آوری )0/35( و عاملیت با تاب آوری )0/79( مثبت و معنادار 
است. به منظور بررسی نقش تاب آوری در رابطه بین ادراک از سبک والدینی مادر و تاب آوری 
از طریق مدل معادالت ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل، مدل مورد آزمون قرار گرفت که 

نتایج در جدول و  نمودارهای زیر نشان داده شده است.

تاب آوری

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r11

r12

r13

r14

0/76

0/44

0/53

0/59

0/59

0/65

0/54

0/66

0/60

0/69

0/61

0/53

0/71

شکل 2. ضرایب مسیر مدل ادراک از سبک والدینی  پدر 

خودکارآمدی
هدفمندی

آینده اندیشی

0/33
0/58
0/82
0/42
0/81
0/72
0/65
0/65
0/58
0/71
0/56
0/64
0/52
0/63
0/72
0/49

عاملیت

0/82

0/65

0/42

پدر

درگیری

گرما

خودمختاری
0/11

0/74

0/37

0/86

0/92

0/83

0/31

0/16

0/25

                      

جدول 3. شاخص های نیکویی برازش مدل ادراک پدر

 شاخص ها 
برازش و میزان آن ها

x2/df

3/37

x2

501/75

AGFI

0/84
GFI

0/88
CFI

0/92

RMSEA

0/08
NFI

0/92

df

149
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جدول 5  ضرایب مستقیم و غیرمستقیم الگوی ادراک از سبک والدینی  مادر را نشان 
عاملیت  بر  مادر  والدینی  از سبک  ادراک  مستقیم  اثرات  این جدول  داده هاي  می دهد. طبق 
)0/31( و ادراک از سبک والدینی مادر بر تاب آوری )0/12( و عاملیت بر تاب آوری )0/75( 
تاب آوری  و  عاملیت  میزان  مادر،  والدینی  سبک  از  ادراک  میزان  افزایش  با  است.  معنادار 
افزایش می یابد. اثر غیرمستقیم ادراک از سبک والدینی مادر بر تاب آوری )0/23( از طریق 
افزایش ادراک از سبک والدینی مادر، تاب آوری دانش آموزان از  با  عاملیت معنادار است. 
بر عاملیت )0/31( و  مادر  والدینی  از سبک  ادراک  اثر کل  افزایش مي یابد.  طریق عاملیت 
شده  تبیین  واریانس  میزان  مي باشد.  معنادار   0/01 سطح  در   )0/75( و    )0/35( تابآوری  

تاب آوری توسط ادراک از سبک والدینی مادر و  عاملیت برابر 0/63 است.

پژوهشگران شاخص x2/df  کمتر از 3، شاخص AGFI ،GFI ،CFI و NFI بزرگتر 
یا مساوی 0/90 ، و شاخص RMSEA کمتر از  0/08 را از نشانه های برازش مناسب و از 
شاخص های مطلوب برای ارزیابی مدل می دانند. بر این اساس، مدل ادراک مادر از برازش 

مطلوبی برخوردار است.

                      

جدول 4. ضرایب همبستگي متغیر هاي مدل ادراک پدر

عاملیت

1

0/98**

متغیرها

ادراک  از سبک والدینی مادر

عاملیت

تاب آوری

ادراک پدر

1

0/31**

0/35**

تاب آوری

1
* p < 0/05, **

 p < 0/01 

جدول 5 .برآورد ضرایب اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل مدل ادراک از سبک والدینی مادر

                      
t

5/73
2/82

11/53

 اثراتاثرات مستقیم
 کل

مسیر ها

عاملیت
تاب آوری

تاب آوری

پارامتراستاندارد شده)خطا(

)0/05( 0/31
)0/04( 0/12

)0/06( 0/75

اثرات غیر مستقیم

پارامتراستاندارد شده)خطا(

)0/04( 0/23

پارامتراستاندارد شده)خطا(

)0/05( 0/31
)0/05( 0/35

)0/06( 0/75

t

5/26

t

5/73
7/04

11/53

اثر ادراک از سبک والدینی مادر روی:

اثر عاملیت روی:
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l بحث و نتیجه گیری

o هدف این مطالعه شناسایی نقش واسطه ای عاملیت در رابطه میان ادراک از سبک های 
والدینی با تاب آوری بود. نتایج تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که سبک های والدینی با 
»عاملیت« رابطه داشته و بر »تاب آوری« تأثیر مثبت دارد. از طرفی سبک های والدینی به طور 
مستقیم نیز بر تاب آوری اثر دارند. می توان گفت که فرضیة اصلی این مطالعه مورد تأیید قرار 

گرفت.

حامی  را  خود  والدینی  سبک  که  نوجوانانی  حاضر  مطالعة  یافته های  اساس  بر   o
فعالیت های  در  را  آنان  و  می کنند  ادراک  صمیمی  و  گرم  را  والدین  دانسته،  خودمختاری 
خود همراه می دانند، دارای احساس عاملیت شخصی هستند.این یافته در راستای یافته های 
گرولینک، دسی و ریان )1997( و تنهای رشوانلو و حجازی )1390،1391( نشان می دهد 

تاب آوری

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r11

r12

r13

r14

0/76

0/44

0/53

0/59

0/59

0/65

0/54

0/66

0/60

0/69

0/61

0/53

0/71

شکل 3. ضرایب مسیر مدل ادراک مادر

خودکارآمدی
هدفمندی

آینده اندیشی

0/34
0/57
0/81
0/42
0/81
0/72
0/65
0/65
0/58
0/71
0/56
0/64
0/52
0/63
0/72
0/50

عاملیت

0/81

0/65

0/43

مادر

گرمی مادر

مشارکت مادر

خودمختاری
0/12

0/75

0/31

0/89

0/83

0/89

0/20

0/31

0/21

                      

جدول 6. شاخص های نیکویی برازش مدل ادراک مادر

 شاخص ها 
برازش و میزان آن ها

x2/df

3/23

x2

486/93

AGFI

0/88
GFI

0/90
CFI

0/96

RMSEA

0/07
NFI

0/95

df

149
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از خودمختاری(  )ارتباط، شایستگی و حمایت  بنیادین روانشناختی  نیازهای  که هنگامی که 
نوجوانان توسط والدین در خانواده ارضا می شود و به عبارتی والدین در ارتباط با فرزندان 
خود عالقه، محبت و مهربانی نشان داده و در فعالیت های موردعالقه آنان شرکت می کنند، 
از طریق اهمیت دادن  برای تربیت فرزندان خود اختصاص داده و همچنین  بیشتری  وقت 
در  فرزندان  کوشش های  و  آغازگری  از  حمایت  و  انتخاب  حق  دادن  فرزندان،  نظرات  به 
برای  مناسبی  بستر  می کنند،  حمایت  آنان  در  خودمختاری  به  نیاز  از  خود،  مشکالت  حل 
پرورش عاملیت در نوجوانان فراهم می گردد. بدین معنا که افرادی آینده اندیش، هدفمند و 
خودکار آمد پرورش می یابند. در شرایط یادشده، نوجوان با تجسم آینده و پیش بینی پیامدهای 
احتمالی رفتارهایش در آینده، اهدافی را انتخاب می نماید و با اطمینان از توانایی های خود 
برمی دارد.  اهداف موردنظر گام  به  نیل  مناسب، جهت  برنامه ریزی  با  برای کسب موفقیت، 
دارد  منحصربه فردی  موقعیت  روانشناختی،  نیازهای  مجموعه  میان  در  به خودمختاری  نیاز 
زیرا برای تحت کنترل بودن رفتار، توانایی ارضای نیاز به شایستگی و ارتباط کافی است اما 
برای رفتار »هدف گرا«، در راستای خود تعیین گر شدن و همچنین برای رسیدن به پیامدهای 
مطلوب مرتبط با خود تعیین گری ، ارضای نیاز به خودمختاری ضرورت دارد) دسی و ریان، 

.)2000

تأثیری مشابه  یافته های مطالعة حاضر، سبک والدینی پدر و مادر هردو  بر اساس   o
به  باهم نسبت  بنابراین می توان گفت وقتی پدر و مادر همسو  بر احساس »عاملیت« دارد. 
آن  به  را می شناسند،  فرزند خود  فعالیت های موردعالقه  داشته،  فرزندشان گرمی و محبت 
عالقه مندند و فعاالنه در آن مشارکت می کنند و از همه مهم تر وقتی والدین، فرزندانشان را 
برای حل مسئله تشویق می کنند، به آنان حق انتخاب و شرکت در تصمیم گیری می دهند، در 
این صورت عاملیت در نوجوانان پرورش یافته و نوجوان با ادراک از این همسویی در والدین، 
انتخاب های هدفمند  به  آنها دست  به  باور  توانایی های خود و  به  آینده و توجه  به  نگاه  با 
می زند و مطمئنًا برای رسیدن به اهداف خود از مشکالت و موانع پیش رو هراسی نداشته و 

تاب آوری باالیی خواهد داشت.

o یافته های این مطالعه نشان داد که عاملیت بر تاب آوری تأثیر مثبت دارد. همسو با 
دیدگاه سکومبه)2002(عاملیت عاملی برای آگاهی از خطرات و مشکالت پیش رو است و 
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موجب تاب آوری در این شرایط می شود.عالوه براین یافته ها نشان دادند که 63% تغییرات 
و  فیروزبخت  یافته های  با  همسو  یافته  این  می کنند.  تبیین  والدین  سبک های  را  تاب آوری 
لطیفیان )1397(، هاشمی، اکبری )1396(، حجازی، سلیمانی )1389( است و تأکید می کند 
که سبک حمایت کننده والدین نقش مهمی در ارتقاء تاب آوری فرزندان دارد. قنبری )1392( 
هم در پژوهش خود نشان داد که سبک حمایت پدر و مادر از خودمختاری پیش بینی کننده 

تاب آوری در دانشجویان است.

o پژوهش حاضر در بافت فرهنگی ایران و با خصوصیات فرزند پروری مربوط به 
فرهنگ ایرانی انجام شده است. هرچند در دهه های اخیر، تغییرات زیادی در سبک های فرزند 
برخوردار  به نسل های گذشته  بیشتری نسبت  اختیار  از  فرزندان  ایجادشده است و  پروری 
شده اند، لکن هنوز در برخی تصمیمات مهم و سرنوشت ساز زندگی خود همچون انتخاب 
رشتة تحصیلی، با مشکالتی مواجه هستند. برخی از والدین، بدون توجه به عالقه، استعدادها 
به صالحدید  بنا  و  کرده  سلب  آنان  از  را  انتخابی  حق  هرگونه  فرزندشان،  توانایی های  و 
پیامدهای  اجبار می تواند  این  به تحصیل در رشتة خاصی می نمایند.  آنان را مجبور   خود، 

جبران ناپذیری برای آیندة آنان داشته باشد و سالمت روانی آنان را مورد تهدید قرار دهد. 
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