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چکیده
پژوهش حاضر به منظور تعیین نقش واسطه ای تاب 
)شامل  خانواده  ارتباطی  قالب های  بین  رابطة  در  آوری 
ابعاد جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی( و 
خودنظم جویی انگیزشی )شامل ابعاد خودتقویتی، افزایش 
عالقه، مهار محیط، گفت و گوی درونی تسلطی و گفت 
کنندگان  شرکت  شد.  انجام  عملکردی(  درونی  گوی  و 
پژوهش 572 نفر )290 پسر و 282 دختر( از دانش آموزان 
شیوة  به  که  بودند  شیراز  شهر  دبیرستان  دوره  دوم  سال 
تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور 
معادالت  الگوی  از  تاب آوری  واسطه ای  نقش  بررسی 
ساختاری توسط نرم افزار ایموس استفاده شد. نتایج نشان 
داد که هر دو بعد جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری 
به صورت  را  انگیزشی  تنظیمی  می توانند خود  همنوایی 
نقش  میان  این  در  که  کنند  بینی  پیش  معنادار  و  مثبت 
جهت گیری گفت و شنود به مراتب بیش از جهت گیری 
به صورت مستقیم  همنوایی است. جهت گیری همنوایی 
آنکه  حال  می کند،  بینی  پیش  را  انگیزشی  تنظیمی  خود 
تأثیر جهت گیری گفت و شنود بر خود تنظیمی انگیزشی 

به صورت غیر مستقیم و با واسطه تاب آوری است.
کلید واژه ها: تاب آوری، قالب های ارتباطی خانواده، 

خود تنظیمی انگیزشی، نوجوانان.

 Abstract

This study investigated the mediating role of re-

silience on the relationship between family commu-

nication patterns (including conversation orientation 

and conformity orientation) and motivational regu-

lation (including interest enhancement, self-conse-

quating, environmental control, mastery self-talk and 

performance self- talk). Participants were 572 high 

school students (290 boys and 282 girls) in Shiraz city 

selected through multistage cluster sampling method. 

Structural equation modeling using AMOS software 

revealed that conversation orientation and conformity 

orientation can positively predict motivational regu-

lation. However conversation orientation was much 

stronger than conformity orientation. Conformity 

orientation predicted motivational regulation directly 

but the association between conversation orientation 

and motivational regulation was indirect and medi-

ated by resilience.

Keywords: resilience, family communication 
patterns, motivational regulation, adolescents.      
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l مقدمه

»خودنظم جویی« فرایندی است که توسط آن، افراد شناخت، رفتار و عواطف خود را 
به شیوه های نظام دار، در جهت دستیابی به اهداف فعال کرده و در طول زمان حفظ می کنند 
)زیمرمن،2008(. نظریه های شناختی اجتماعی با معرفی »یادگیری خود تنظیمی«1 به عنوان 
یک سازه جامع، تأکید می کنند که توصیف رفتارهای خود تنظیمی در حین انجام تکالیف 
یادگیری تنها بر اساس مهارت های فراشناختی کافی نیست بلکه بایستی فرایندهای انگیزشی 
را که بر تالشهای راهبردی تأکید می کنند نیز به حساب آورد )زیمرمن، 2000؛ زیمرمن و 
یادگیری خود  انگیزشی در  فرایندهای  شانک، 2012(. ازجمله نظریه پردازانی که شناسایی 
اعتقاد او توانایی دانش آموزان  تنظیمی را موردتوجه قرار داده اند، ولترز )1998( است. به 
جهت حفظ و افزایش تمایل برای درگیر شدن در فعالیت های تحصیلی، تأثیر بسزایی در 
آنها  از  دانش آموزان  که  متنوعی  راهبردهایی  و  ولترزاعمال  دارد.  آنان  عملکرد  و  یادگیری 
استفاده می کنند تا تالش و پایداری خود را برای انجام تکلیف درسی حفظ کنند را با عنوان 
خودنظم جویی انگیزشی، معرفی می کند. بر این اساس وی بر پنج راهبرد متمرکز می شود که 
عبارت اند از افزایش »عالقه« یا »انگیزش درونی«، »خود پاداش دهی«، »مهار محیط«، »گفت 

وگوی درونی عملکردی« و »گفت وگوی درونی تسلطی«. 

اولین راهبرد تنظیم انگیزش این است که دانش آموز کاری کند که انگیزش درونی وی 
برای انجام تکلیف افزایش یابد. افرادی که به طور درونی برای کاری انگیزه دارند از انجام آن 
لذت می برند. برای آنان انجام تکلیف، به خودی خود تقویت کننده است و نیازی به پاداش و یا 
محدودیت های بیرونی نیست. دومین راهبرد به تعیین »پاداش های بیرونی« توسط دانش آموزان 
اشاره دارد. سومین راهبرد شامل »تالش« دانش آموز در جهت کاهش عواملی است که موجب 
حواس پرتی می شود و از آن به »ساختارمندسازی محیطی« یاد می شود. این راهبرد اشاره دارد 
به تالش دانش آموز جهت چینش و مهار محیط، به نحوی که انجام یک تکلیف راحت تر و با 
کمترین وقفه صورت پذیرد. راهبرد دیگر که هنگام رویارویی با تکالیف سخت و ناامیدکننده 
و یا بسیار آسان و خسته کننده، کارآمد می نماید، بازگو کردن و یادآوری اهمیت و دالیل انجام 
تکلیف است. درصورتی که فرد جهت گیری هدف تسلطی داشته باشد، با یادآوری اهمیت 
 یادگیری و کسب مهارت های تازه انگیزش خود را باال می برد.  درصورتی که جهت گیری 
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مورد  از  پرهیز  و  بودن  بهترین  برای  تالش  لزوم  یادآوری  با  باشد  داشته  عملکردی  هدف 
قضاوت نامطلوب قرار گرفتن، انگیزش خود را ارتقاء می بخشد.  

 میزان برخورداری دانش آموزان از مهارت های خود تنظیمی انگیزشی و استفاده مؤثر 
از این مهارت ها از یک سو، تحت تأثیر ویژگیهای فردی و از سوی دیگر،  بافت تحصیلی، 
اجتماعی و خانوادگی آنان است. پژوهش هایی که در زمینة نقش والدین در انگیزش  و خود 
تنظیمی فرزندان انجام شده اند، بر سه ویژگی مهار، پاسخگو بودن و گرمی والدین در رابطه 
با فرزندان تأکید می کنند )پینوپاسترناک و وایت برد،2010(. رابینسون، برنز و ویندر دیویس 
)2009( نشان دادند که میزان پاسخگو بودن والدین نسبت به عملکرد و احساسات فرزندان 
در فعالیت های چالش زا یکی از عوامل مهم در رشد فراشناختی و الگوهای انگیزشی در 

آنان است. 

نظریة الگوهای ارتباطی خانواده )کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002( ازجمله نظریاتی است 
که به انعکاس نوع تعامالت والدین و فرزندان و پیامدهای گستردة آن می پردازد.  بر اساس 
از  که  باشد  حاکم  خانواده  اعضای  روابط  بر  می تواند  ارتباطی  الگوی  نوع  دو  نظریه  این 
نام برده می شود. جهت گیری  به »جهت گیری گفت وشنود«2 و »جهت گیری همنوایی«3  آن 
گفت وشنود، به میزانی که والدین، فرزندان خود را به همکاری و تعامل در رابطه با دامنة 
وسیعی از موضوعات تشویق می کنند تعریف می شود. در مقابل، جهت گیری همنوایی اشاره 
دارد به اینکه اعضاء خانواده تا چه حد نگرش ها، عقاید و ارزش های همسانی دارند )کوئرنر 

و فیتزپاتریک، 2002(.

 در خانواده هایی که دارای جهت گیری گفت وشنود هستند، اعضاء آزادانه، به طور مکرر 
و خودانگیخته با یکدیگر تعامل مي کنند. آنها موضوعات و مباحث مختلفی را مورد تبادل نظر 
قرار می دهند و برای این تعامالت زمان زیادی را صرف مي کنند. هر یک از اعضاء خانواده 
با همفکری هم  با دیگران در میان می گذارند و  فعالیت ها، تفکرات و احساسات خود را 
تصمیمات مربوط به خانواده را اتخاذ مي کنند )کوئرنر و مکی، 2004(. در خانواده هایی که 
جهتگیری همنوایی دارند، تعامالت میان اعضای خانواده بر همگونی، اجتناب از تعارض 
و وابستگی متقابل اعضا به یکدیگر متمرکز است. ارتباطات بین دو نسل در این خانواده ها، 
حرف شنوی از والدین و بزرگ ساالن را منعکس مي کند. همنوایی باال با ساختار سنتی خانواده 
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ارتباط دارد. در این خانواده ها از والدین انتظار می رود که برای خانواده تصمیم بگیرند و از 
فیتزپاتریک،  با خواسته های والدین رفتار کنند )کوئرنر و  انتظار می رود که مطابق  فرزندان 

 .)2002

بر  مبتنی  انگیزشی و تحصیلی جهت گیری  پیامدهای  زمینه  پژوهش ها در  بااین حال   
همنوایی در محیط خانواده، یافته های متناقضی را نشان می دهند. بعضی از یافته ها حاکی از 
پیامدهای منفی مهار سخت گیرانه والدین و عدم آزادی فرزندان در زمینه های سوء کارکرد در 
خود تنظیمی، جهت گیری تحصیلی اجتنابی )کشاورزی و دیگران،1390(، کاهش پیشرفت 
و  دهقان  )حیدری،  »خودناتوان سازی«  راهبرهای  از  استفاده   ،)1390 )ولیزاده،  تحصیلی 
اضطراب  )بیطرف، شعیری و حکیم جوادی، 1389(،  اجتماعی  خداپناهی، 1388(، هراس 
)کورشنیا و لطیفیان، 1386(، کمرویی و پایین بودن حرمت خود )سپهری و مظاهری،1388( 
و هویت سردرگم و اجتنابی )باباپور خیرالدین، اسماعیلی انامق، غالمزاده و محمدپور، 1391؛ 
سندی، رضایی و صالحی، 1393( است. بعضی از پژوهش ها عدم ارتباط معنادار را در این 
زمینه گزارش کرده اند )دهقانیزاده و حسین چاری، 1391(. در کنار این ها، پژوهش هایی 
نظارت سخت گیرانه  مثبت  پیامدهای تحصیلی  آنها مؤید  یافته های  یافت می شوند که  نیز 
هنگ  دانش آموزان  در  که  دادند  نشان   )1998( و الم  لو  به عنوان مثال النگ،  است.  والدین 
کنگی، بین استبداد گرایی والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد اما در دانش 
رابطه  یکدیگر  با  تحصیلی  پیشرفت  و  والدین  اقتدارگرایی  آمریکایی،  و  استرالیایی  آموزان 
دارند. نتایج پژوهش چائو )1994( نیز نشان می دهد اگرچه سبک فرزند پروری مهار کننده 
و آمرانه، پیش بینی کننده منفی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اروپایی و آمریکایی است اما 
برای دانش آموزان چینی، پیش بینی کننده مثبت پیشرفت تحصیلی است. بنابراین، با توجه 
به مبانی نظری و یافته ها و از طرفی،  تناقضاتی که در نتایج پژوهش های پیشین دیده می 
شود، پژوهش حاضر در وهلة اول در پی شناسایی اثر هر یک از الگوهای ارتباطی خانواده بر 

خودنظم جویی انگیزشی فرزندان نوجوان است.

بر اساس تعریف همدال، فرایبورگ، استایلز، مارتیناسن و روزنبرگ )2006(، »تابآوری« 
عبارت است از عوامل حمایتی، فرایندها و سازوکارهایی که موجب سازگاری بهینه فرد می 
شوند، علیرغم اینکه فرد تنیدگی زاهایی را تجربه می کند که می توانند رشد طبیعی وی را 
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به مخاطره بیندازند. همدال و همکاران )2006( چارچوب مفهومی نظریة خود را بر مبنای 
یافتههای حاصل از مطالعات طولی، ازجمله یافته های سدربالد )1996( و ورنر و اسمیت 
نتایج  نهادند.  بنا  بود  انجام شده  حفاظتی  عوامل  و  فرایندها  شناسایی  به منظور  که   )2001(
این گونه یافته ها حاکی از وجود سه دسته عوامل حفاظتی کلی است که شامل عوامل »فردی«، 
عوامل »خانوادگی« و »نظام های حمایتی بیرونی« می شود. بر این اساس، همدال و دیگران 

)2006( سازه تاب آوری نوجوانان را مشتمل بر پنج زیر سازه به شرح زیر معرفی نمودند.

فرزندان است. ویژگی ها و  »تاب آوری«  ایجاد  بر  از مهم ترین عوامل مؤثر  »خانواده« 
فرایندهای مختلفی از خانواده می تواند بر شکل گیری تاب آوری در فرزندان اثرگذار باشد 
عمادپور  2008؛  لوبو،  و  )بلک  فرزندان  و  والدین  بین  گرم  عاطفی  رابطة  وجود  ازجمله 
انسجام   ،)2013 )بروکز،  خانواده  سازگاری  قابلیت  و  انعطاف پذیری   ،)1395 لواسانی،  و 
چالشهای  مقابل  در  مسئله  رویکرد حل  داشتن   ،)2013 کاتز،  و  جوتز  )شریدان،  خانواده 
برای  )ابراین، زینبرگ، راد، کوپلوویکز و دیلی، 2009(، فراهم کردن فرصت هایی  زندگی 
فرزندان جهت کسب تجارب بیشتر )اسموکوفسکی، رینولدز و بزروسکف ،1999؛ جانسون، 
الگوهای  که  می دهد  نشان  پژوهش ها  دیگر.  مؤلفه های  بسیاری  و   )2011  ، کوهن  و  لو 
ارتباطی خانواده و بویژه جهت گیری گفت وشنود در ایجاد تاب آوری در فرزندان مؤثر است 

)کشتکاران،1388(.

از  برخورداری  می دهند  نشان  که  دارند  وجود  بسیاری  پژوهش های  دیگر،  از سوی 
عوامل حفاظتی تاب آوری می تواند انگیزش تحصیلی را ارتقاء بخشیده و پیامدهای تحصیلی 
با  باشد. بورمن و اورمن )2004( دریافتند که دانش آموزان تاب آور  مطلوبی در پی داشته 
شدت بیشتری در فعالیت های تحصیلی درگیر می شوند و نگرش مثبت تری نسبت به تحصیل 
دارند. از طرف دیگر، موفقیت تحصیلی نیز حرمت خود و خودکارآمدی فرد را افزایش داده 

که موجب افزایش تاب آوری می شود )کارکایینن، راتی و کاسانن،2009(. 

 مسئله ای که پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی روشن برای آن است این است که 1. 
کدام یک از الگوهای ارتباطی خانواده بهتر می تواند خود تنظیمی انگیزشی نوجوانان را پیش 
بینی کند، 2. کدام یک از الگوهای ارتباطی خانواده از طریق ایجاد تاب آوری می تواند موجب 

خود تنظیمی انگیزشی کارآمدتر شود. 
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با توجه به آنچه ذکر شد، فرضیه های پژوهش عبارت اند از:

جهت گیری گفت وشنود خانواده می تواند تاب آوری فرزندان پیش بینی می کند. 

تاب آوری می تواند خود تنظیمی انگیزشی را پیش بینی کند.

جهت گیری گفت وشنود به واسطه تاب آوری، خود تنظیمی انگیزشی را پیش بینی می کند.

l روش

سال  دانش آموزان  از  عبارت  آماری«  »جامعة  و  همبستگی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
دوم دوره دبیرستان شهر شیراز بود. گروه نمونه شامل 572 نفر)282 دختر و290 پسر( از 
آماری  انتخاب شدند. روش  به شیوة تصادفی خوشه ای چندمرحله ای  بود که  جامعة فوق 
مورداستفاده در این پژوهش، تحلیل مسیر به روش مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از 
نرم افزار ایموس بود. الگوهای ارتباطی خانواده شامل جهت گیری گفت وشنود و جهت گیری 
همنوایی متغیرهای برون زاد مشاهده شده، تاب آوری متغیر درون زاد مکنون از نوع واسطه و 

خود تنظیمی انگیزشی متغیر درون زاد مکنون از نوع وابسته بودند.

l ابزار

□ الف: پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانوادهRFCP( 4(: این ابزار 
که توسط کوئرنر و فیتزپاتریک )2002( تدوین شده، یک پرسشنامه خود سنجی به صورت 
لیکرت پنج تایی است که میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را با 26 گزاره که درباره 
مربوط  اول  گزاره   15 می دهد.  قرار  سؤال  مورد  هستند،  وی  خانواده  ارتباطات  وضعیت 
به جهت گیری همنوایی است.  بعدی مربوط  بعد جهت گیری گفت وشنود و 11 گزاره  به 
و  کرونباخ  آلفاي  ضریب  از  استفاده  با  را  ابزار  این  اعتبار   )2002( کوئرنر  و  فیتزپاتریک 
بازآزمایي موردسنجش قراردادند. ضریب آلفاي کرونباخ براي بعد گفت وشنود 0/89 و براي 

خود تنظیمی انگیزشی الگوهای ارتباطی

تاب آوری

شکل 1. مدل مفهومی خود تنظیمی انگیزشی
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بعد همنوایي 0/79 گزارش شده است. همچنین ضریب بازآزمایي براي گفت وشنود 0/99 و 
براي همنوایي 0/93 گزارش شده است.

در ایران نیز کورش نیا و لطیفیان )1386( روایی و اعتبار این ابزار را بررسی کرده و 
مورد تأیید قراردادند. در پژوهش حاضر، برای بررسی اعتبار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 
شد که مقدار آن برای بعد جهتگیری گفت وشنود 0/81 و برای بعد جهتگیری همنوایی 
0/92 به دست آمد. همچنین برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول 
از  بودند  عبارت  برازش  شاخص های  شد.  استفاده  نمایی  درست  بیشینه  روش  اساس  بر 
RMSEA=0/04 ،CFI=0/96 ،IFI=0/96 ،AGFI=0/91 ،GFI=0/93 ،χ2⁄df= 1/99 و 
 PCLOSE=0/99 که بیانگر برازش مطلوب مدل با داده ها بود. همچنین بار عاملی همه ماده ها 

روی عوامل مربوط به خودبین 0/30 تا 0/78 بود.

 □ ب: مقیاس تاب آوری نوجوانان)READ(5: این مقیاس توسط همدال، فرایبورگ، 
فردی«،  »شایستگی  عامل   5 که  است  تدوین شده  روزنبرگ)2006(  و  مارتیناسن  استایلز، 
»شایستگی اجتماعی«، »سبک ساخت یافته«، »منابع اجتماعی« و »انسجام خانواده« را در 28 
ماده بر اساس لیکرت 5 تایی موردسنجش قرار می دهد. همدال و همکاران اعتبار این ابزار 
را به روش ضریب آلفای کرونباخ 0/94 برای کل آزمون و  0/85، 0/82، 0/69، 0/85 و 
0/78  به ترتیب برای عامل های شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، سبک ساخت یافته، 
منابع اجتماعی و انسجام خانواده گزارش نموده اند. عالوه بر این روایی سازه، محتوایی و 
مالکی ابزار مورد تأیید قرارگرفته است )همدال و همکاران،2006(. این ابزار تاکنون در ایران 
مورداستفاده قرار نگرفته است، بنابراین ابتدا ترجمه و سپس ترجمه معکوس شد و پس از 

تأیید توسط سازنده و کسب اجازه از وی جهت استفاده در ایران آماده شد. 

مقدار ضریب  شد.  استفاده  کرونباخ  آلفای  از ضریب  مقیاس  اعتبار  بررسی  برای     
سبک  اجتماعی0/63،  شایستگی   ،0/83 فردی  شایستگی  برای   ،0/89 کل  نمره  برای  آلفا 
ساخت یافته 0/61، منابع اجتماعی 0/79 و انسجام خانواده 0/82 به دست آمد. همچنین برای 
بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم بر اساس روش بیشینه درست نمایی 
 ،AGFI=0/90 ،GFI=0/92 ،χ2⁄df= 2/31 استفاده شد. شاخصهای برازش عبارت بودند از
RMSEA=0/04 ،CFI=0/91 ،IFI=0/91 و PCLOSE=0/73 که بیانگر برازش مطلوب 
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مدل با داده ها بود. همچنین بار عاملی همه گویه ها روی عوامل مربوط به خودبین 0/40 تا 
0/78 بود.

□ ج: پرسشنامه خود تنظیمی انگیزشی6: این پرسشنامه توسط ولترز)1998( تدوین شده 
است که 5 عامل افزایش عالقه، مهار محیط، خود تقویتی، گفتگوی درونی به شیوه عملکردی 
و گفتگوی درونی به شیوه تسلطی را موردسنجش قرار می دهد. ولترز)1998( اعتبار این ابزار 
را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقادیر 0/90، 0/84، 0/87، 0/85 و 0/73 به ترتیب 
گفتگوی  تقویتی،  عملکردی،خود  شیوة  به  درونی  گفتگوی  افزایش عالقه،  عامل های  برای 
درونی به شیوه تسلطی و مهار محیط به دست آورد. عالوه بر این روایی ابزار نیز در پژوهش 
مذکور مورد تأیید قرار گرفت. این مقیاس در ایران توسط فوالدچنگ )1383( مورداستفاده 

قرار گرفت و روایی و اعتبار آن مورد تأیید واقع شد. 

در پژوهش حاضر از روش آلفای کرونباخ برای بررسی اعتبار ابزار استفاده شد. مقادیر 
آلفای به دست آمده برای خود تنظیمی انگیزشی0/91، افزایش عالقه0/77، خود تقویتی0/68، 
گفت وگوی درونی عملکردی 0/80، گفت وگوی درونی تسلطی0/67 و کنترل محیط 0/62 
بر  دوم  مرتبه  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  مقیاس  روایی  بررسی  برای  آمد. همچنین  به دست 
اساس روش بیشینه درست نمایی استفاده شد. شاخص های برازش عبارت بودند از 2/10 
و   RMSEA=0/04  ،CFI=0/91  ،IFI=0/92  ،AGFI=0/90  ،GFI=0/92  ،χ2⁄df=
 PCLOSE=0/84 که بیانگر برازش مطلوب مدل با داده ها بود. همچنین بار عاملی همه ماده ها 

روی عوامل مربوط به خودبین 0/35 تا 0/77 بود.

l یافته ها

همبستگی  ماتریس  و  معیار  انحراف  و  میانگین  شامل  متغیرها  توصیفی  شاخص های 
متغیرهای پژوهش در جدول 1 نشان داده شده است.

برای تحلیل مدل معادالت ساختاری از نرم افزار ایموس استفاده شد. پس از اصالح مدل 
پیشنهادی و حذف مقادیر غیر معنادار و افزودن پارامترهای آزاد به مدل بر اساس شاخص 
های اصالح، برازش مدل نهایی با استفاده از شاخص های برازش موردبررسی و تأیید قرار 
 گرفت. همان گونه که جدول2 نشان می دهد الگوی پیشنهادی با توجه به شاخه های برازندگی 

دارای برازش بسیار خوبی است.
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جدول 1. شاخص های توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

M

50/17

33/30

103/49

29/61

18/56

13/51

18/90

22/90

105/81

27/88

18/77

24/85

18/80

15/55

متغیر
1.جهت گیری گفت وشنود

2.جهت گیری همنوایی

3.تاب آوری

4.شایستگی فردی

5.شایستگی اجتماعی

6.سبک ساخت یافته

7.منابع اجتماعی

8.انسجام خانواده

9.خود تنظیمی انگیزشی

10.افزایش عالقه

11.خودپاداش دهی

12.گفت وگوی درونی عملکردی

13.گفت وگوی درونی تسلطی

14.کنترل محیط

SD

12/80

11/22

15/32

4/67

3/45

2/79

4/16

4/65

16/98

5/71

3/86

5/37

3/48

3/02

1

1

-0/12**

0/67**

0/48**

0/35**

0/44**

0/55**

0/69**

0/42**

0/36**

0/38**

0/25**

0/34**

0/31**

2

1

-0/13**

-0/06

-0/06

0/02

-0/14**

-0/20**

0/09*

0/11**

0/03

0/07

0/08

0/04

3

1

0/84**

0/68**

0/70**

0/82**

0/80**

0/59**

0/48**

0/48**

0/41**

0/52**

0/46**

4

1

0/51**

0/57**

0/56**

0/54**

0/54**

0/45**

0/42**

0/34**

0/49**

0/46**

5

1

0/36**

0/45**

0/37**

0/42**

0/37**

0/36**

0/27**

0/38**

0/29**

6

1

0/46**

0/45**

0/52**

0/42**

0/40**

0/35**

0/51**

0/39**

7

1

0/62**

0/41**

0/33**

0/32**

0/31**

0/31**

0/33**

8

1

0/41**

0/32**

0/35**

0/29**

0/36**

0/32**

9

1

0/83**

0/77**

0/77**

0/82**

0/76**

10

1

0/55**

0/44**

0/62**

0/55**
* p>0/05    

11

1

0/46**

0/58**

0/52**

12

1

0/55**

0/51**

13

1

0/57**
** p>0/01    

جدول 2. شاخص برازش مدل

                      IFI
0/99

PCLOSE
0/99

PRATIO
0/58

GFI
0/98

TLI

0/99

NFI

0/98
X2/df
1/45

    CFI

0/99
RMSEA

0/03

شاخص

مقدار شاخص های برازش پس از اصالح

تاب آوری

خود نظم جویی
انگیزشی

 جهت گیری
گفت و شنود

منابع اجتماعی شایستگی اجتماعی

جهت گیری
همنوایی

انسجام خانواده سبک ساخت یافته

0/33** 0/38**

شکل 2. مدل نهایی آزمون شده

شایستگی فرد

منابع اجتماعی انسجام خانوادهشایستگی اجتماعی سبک ساخت یافته شایستگی فرد

0/72**
0/61** 0/84**

0/61**

0/15**

0/62**0/72**0/72**
0/77**0/81**

** p>0/01    
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یا  که شامل ضرایب رگرسیون  اندازه گیری  و مدل های  آزمون  مورد  مدل ساختاری 
بارهای عاملی در رابطه بین متغیرهای پنهان و مشاهده شده است در شکل2 نمایش داده شده 
است. ضرایب مسیر در این شکل، حاکی از معنادار بودن مسیرهای مستقیم مربوط به مدل 
اندازه گیری است که نشانه معرف بودن همه زیرمقیاس های متغیرها برای متغیر مربوطه است.  

معناداری  t و سطح  مقدار  به همراه  اندازه گیری  در جدول3 ضرایب مسیر مدل های 
گزارش شده است.

روابط ساختاری متغیرهای موجود در مدل که شامل اثرات مستقیم متغیرها است در 
جدول4 ذکرشده است. 

نرم افزار  استراپ در  از دستور بوت  معناداری مسیر غیرمستقیم  تعیین  برآورد و  برای 
این  نتایج  که  همان گونه  است.  گزارش شده   5 جدول  در  نتایج  که  گردید  استفاده  ایموس 
جدول نشان می دهد مسیر غیرمستقیم معنادار می باشد که حاکی از معناداری نقش واسطه ای 

تاب آوری در رابطه بین جهت گیری گفت وشنود و خودنظم جویی انگیزشی است. 

                      

جدول 3. ضرایب رگرسیون مدل های اندازه گیری

متغیر مکنون

تاب آوری

خودنظم جویی 
انگیزشی

متغیرهای مشاهده شده
شایستگی فردی

شایستگی اجتماعی
سبک ساخت یافته

منابع خارجی
انسجام خانواده
افزایش عالقه

گفت وگوی درونی عملکردی
گفت وگوی درونی تسلطی

خودتقویتی
کنترل محیط

ضریب استاندارد
0/84
0/61
0/72
0/38
0/33
0/77
0/62
0/81
0/72
0/72

نسبت بحرانی

12/86
15/09
6/17
7/27

12/83
18/68
16/73
16/51

p

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

                      

جدول 4. ضرایب رگرسیون در مدل ساختاری

مقدار برآورد

0/19

0/87

0/06

برآورد استاندارد

0/61

0/78

0/15

خطای استاندارد

0/01

0/01

0/01

مسیر

جهت گیری گفت وشنود به تاب آوری

تاب آوری به خودنظم جویی انگیزشی

جهت گیری همنوایی به خودنظم جویی انگیزشی

نسبت بحرانی

12/68

13/70

4/29

p

0/001

0/001

0/001
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l بحث و نتیجه گیری

o هدف از انجام این مطالعه تعیین رابطة ساختاری بین الگوهای ارتباطی خانواده و 
نتایج تحلیل مدل معادالت  بود.  باواسطه تاب آوری در نوجوانان  انگیزشی  خودنظم جویی 
ساختاری بر اساس روابط موجود در مدل در ادامه تشریح می گردد. یافتههای پژوهش نشان 
داد، جهت گیری گفت وشنود به طور مثبت و معناداری با تاب آوری نوجوانان رابطه داشت. اما 
جهت گیری همنوایی تأثیر معناداری بر تابآوری نداشت درنتیجه فرضیه اول پژوهش تأیید می 
 شود. در خانواده هایی با جهت گیری گفت وشنود، والدین از استقالل فرزندان حمایت می کنند، 
فرزندان را به رویارویی با تجارب جدید تشویق می کنند، به آنان فرصت انتخاب می دهند، 
منابع انگیزش درونی را تقویت می کنند، بابیانی منعطف با فرزندان گفت وگو می کنند و کمتر 
روانی  از سالمت  فرزندان  استفاده می کنند. در چنین خانواده هایی  مآبانه  کنترل  ادبیات  از 
بیشتری برخوردارند و احساس شایستگی بیشتری می کنند )گرالنیک، رافتریهلمر، ماربل،فلم، 
کاردمیل و سانچز، 2014(. افزون بر این، با در نظر گرفتن این نکته که نوجوانی سنی است 
که تفکر انتزاعی در حال شکل گیری است، گفت وگوهای درون خانواده، افق دید وسیع تری 
 برای فرزندان نوجوان فراهم کرده، توانایی شناختی و تفکر انتقادی را در آنان افزایش می دهد 
امر  این  )ابراین و دیگران، 2009( که  بهتر مسائل می کند  به تجزیه وتحلیل  قادر  آنان را  و 
نیز رشد شایستگی فردی را در پی دارد. بر اساس »نظریة خود تعیینی« به رسمیت شناختن 
استقالل فرزندان، احساس عاملیت شخصی و امید را در آنها پرورش داده، رشد مسئولیت 

پذیری در آنان را موجب می گردد )ریان و دسی، 2017(. 

o از طرف دیگر وضع قوانین با توافق همه فرزندان در فضایی همدالنه به گونه ای که 
نیازهای همه افراد خانواده در نظر گرفته شود و پایبندی افراد به آن که در چنین خانواده هایی 
بیشتر امکان ظهور و بروز می یابد، انضباط درونی را در فرزندان تسهیل می کند. همچنین 
گفت وگو در فضایی باز میان اعضای خانواده باعث می شود اعتماد و همدلی بین آنها افزایش 

                      

جدول 5. برآورد مسیر غیر مستقیم مدل با استفاده از دستور بوت استراپ

مسیر غیر مستقیم
جهت گیری گفت وشنود به خودنظم 
جویی انگیزشی با واسطه تاب آوری

مقدار
0/48

حد پایین
0/43

حد باال
0/53

p
0/001
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پیدا کند )رحیمی و یوسفی، 1388( و خانواده به محیطی نشاط آور تبدیل شود )جوکار و 
مهارت های  میکند،  کمک  خانواده  انسجام  به  آنکه  ضمن  روابطی  چنین   .)1386 رحیمی، 
صیادپور  نتایج  با  همسو  نتایج  این   .)1389 )گرامیزاده،  می بخشد  گسترش  نیز  را  ارتباطی 
)1386(، کشتکاران )1388(، ولی زاده )1390(، عمادپور و لواسانی )1395(، بروکز )2013(، 

گرولنیک و دیگران )2014( است.

o یافتههای پژوهش همچنین بیانگر تأثیر مثبت تاب آوری بر خود تنظیمی انگیزشی 
 ،)1999( همکاران  و  پادرون  نتایج  با  همسو  و  است  پژوهش  دوم  فرضیه  مؤید  که  است 
واسانکا و همکاران )2003(، بورمن و اورمن )2004(، آکن )2006(، والنتیه، لمری چالفانت 

و کاسترو )2007(، لیو و همکاران )2008(، کارکایینن و همکاران )2009( است. 

از عوامل محفاظتی تاب  بیان داشت که برخورداری  یافته فوق می توان  تبیین  در   o
آوری، مجموعة منابع درونی و بیرونی مؤثری را برای دانش آموز فراهم می کند که با بهره 
گیری از آنها می تواند در شرایط گوناگون انگیزش تحصیلی خود را حفظ کرده و متناسب با 
موقعیت، راهبردهای خود تنظیمی انگیزشی را مورداستفاده قرار دهد. بر اساس نظریه همدال 
و همکاران )2006(، نوجوان تاب آور از شایستگی فردی برخوردار است. احساس شایستگی 
فردی به معنای سطح باالی حرمت خود و خودکارآمدی، عزم و اراده باال، نگاه واقعبینانه به 
 زندگی، همراه با امید و خوشبینی است. این مجموعه ویژگی ها در یک نوجوان موجب می شود 
وی بر اساس عالئق درونی اقدام به گزینش هدف کرده، برای دستیابی به آن عزم خود را 
جزم نماید و خود را برای رویارویی با چالش های پیشرو آماده کند )ریان و دسی، 2017(. از 
سوی دیگر احساس شایستگی اجتماعی موجب می گردد که فرد توان رقابت سالم با دیگران 
را در خود بیابد و با بهره گیری از گفت وگوی درونی عملکردی، به خود تنظیمی انگیزشی 
از حمایت های  برخورداری  است.  خانوادگی  انسجام  تاب آوری،  عوامل  دیگر  از   بپردازد. 
عاطفی درون خانواده و پاسخگویی والدین نسبت به نیازهای فرزندان، زمینه ارضای نیازهای 
کمبود از قبیل نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به عشق و نیاز به احساس ارزشمندی 
را فراهم کرده، درنتیجه نوجوان امکان موردتوجه قرار دادن نیازهای عالی خود مثل علم آموزی 
انگیزش تحصیلی در وی رشد می یابد و متعاقب آن زمینه برای خود تنظیمی  را می یابد. 

انگیزشی مهیا می گردد )واسکوییز، پاتال، فانگ، کوریگان و پاین، 2016(. 
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o یافتههای پژوهش نشان می دهد که جهت گیری گفت وشنود به واسطه تاب آوری 
تأثیر مثبتی بر خود تنظیمی انگیزشی دارد که فرضیة سوم پژوهش را تأیید می کند. همان گونه 
که ذکر شد، در خانواده هایی با جهت گیری گفت وشنود که تعامالت فکری و عاطفی زیادی 
بین اعضاء برقرار می شود و به موازات آن استقالل و فردیت افراد نیز محترم شمرده می شود، 
بستری فراهم می گردد که قابلیت های متعددی در فرزندان نوجوان شکل بگیرد. این مجموعه 
شایستگی های فردی و اجتماعی که مختصراً بدان ها اشاره شد،  زمینه ای فراهم می کند که 
نوجوان بتواند بر اساس عالئق درونی به گزینش اهداف و به ویژه هدف های تحصیلی مبادرت 
ورزد )ریان و دسی، 2017؛ گرولنیک، 2015(. سپس به مدد فضای حاکم بر خانواده قادر 
خواهد بود پیرامون اهداف خود با والدین و سایر افراد خانواده به گفتوگو بنشیند. والدین 
ضمن تأیید و تشویق فرزند نوجوان خود برای پیگیری اهداف، بازخورد مناسبی در مورد 
فعالیت های الزم جهت دستیابی به اهداف در اختیار نوجوان قرار می دهند. این گفت وگوهای 
خانوادگی، ضمن اینکه انگیزش تحصیلی فرزندان را ارتقاء می بخشد و امید به آینده را در 
آنان می افروزد، زمینه ای فراهم می کند که نوجوان خزانة مهارت ها و راهبردهای انگیزشی 
اجتماعی  مهارت های  مدد  به  دیگر  از سوی  بپردازد.  آنها  تمرین  به  و  داده  توسعه  را  خود 
فراگرفته شده در محیط خانواده و برخورداری از شایستگی های اجتماعی، نوجوان قادر به 
برقراری تعامالت مثبت و سازنده با همساالن و معلمین خواهد بود که این امر الگوبرداری 
مناسب را برای نوجوان تسهیل می کند و نوجوان شیوه صحیح به کارگیری راهبردهای مؤثر 

خودنظم جویی رفتاری و انگیزشی را از این طریق بهتر خواهد آموخت. 

 o بنابراین نوع تعامالتی که والدینی با جهت گیری گفت وشنود با فرزندان خود برقرار می کند 
ایجاد می کند که موجب می گردد  فرزندان  تاب آوری در  از عوامل محافظتی  مجموعه ای 
را  تحصیلی خود  انگیزش  بهینه ای  به طرز  تحصیلی  مختلف  موقعیت های  در  بتوانند  آنها 
نظم ببخشند.  این نتایج همسو با نتایج  رابینسون و همکاران )2009(، گاتفرید و همکاران 

)2009(، پینوپاسترناک و وایت برد )2010(، گرولنیک )2015( است.

o نتایج همچنین بیانگر رابطه مثبت همنوایی و خود تنظیمی انگیزشی است. در تبیین 
این یافته، می توان بیان داشت که در خانواده هایی با جهت گیری همنوایی، معموالً والدین 
قوانین حاکم بر خانواده را تعیین می کنند و از فرزندان انتظار دارند بدون چون وچرا به این 
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این خانواده ها توسط والدین  قوانین عمل کنند. همچنین هدف های تحصیلی فرزندان در 
انتخاب می شود و فرزندان موظف می شوند برای رسیدن به این هدف ها تالش کنند هرچند 
که ممکن است مطابق میل شان نباشد. درنتیجه فرزندان از ترس تنبیه یا از دست دادن محبت 
والدین سعی می کنند انگیزش خود را حفظ کرده و به تالش بپردازند )ایسر و تال، 2012(.

o رابطة مثبت همنوایی خانواده با خود تنظیمی انگیزشی فرزندان با بیشتر پژوهش های 
مشابهی که در فرهنگ های غربی انجام شده است ناهم سو است )دسی، درایور، هاچکیس، 
رابینز و مک دوگال ویلسون،1993؛ گاتفرید و همکاران،2009؛ پینوپاسترناک و وایتبرد،2010(. 
علت این امر را می توان در ساختار جامعة ایرانی جستجو کرد. ساختار سنتی جامعة ایرانی 
از  فرزندان  بی قیدوشرط  اطاعت  و  فرزندان  برای  والدین  تصمیم گیری  که  است  به گونه ای 
والدین امری پذیرفته شده است. در مدرسه و سایر محیط هایی که نوجوانان در آن حضور 
قابل توجهی در  آنها سهم  و  اتخاذ می شود  مراجع قدرت  دارند، همواره تصمیمات توسط 
تصمیم گیری ها ندارند و این تفکر آن چنان به چالش کشیده نمی شود. بنابراین فرزندان نیز با 
این تصور که این شیوة تربیتی درنهایت به نفع آنان است در برابر آن تسلیم می شوند و سعی 
 می کنند خود را با آن تطبیق دهند. نتایج مثبت محدودی که این رویه در پی دارد باعث می شود 
والدین آن را دلیلی بر صحت عملکرد خود قلمداد کنند و بر ادامه آن همچنان اصرار بورزند 

و درنتیجه این چرخة معیوب ادامه پیدا کند.

o به طورکلی نتایج پژوهش حاضر، مبین این است که جهت گیری گفت وشنود خانواده، 
با ایجاد مجموعه ای از عوامل تاب آوری از قبیل شایستگی، ایجاد مهارت های اجتماعی و 
توانایی تجزیه وتحلیل و نیز برقراری محیط خانوادگی به گونه ای که فرد در آن احساس امنیت 
و آسودگی خاطر کند شرایطی مهیا می کند که انگیزش پیشرفت در افراد خانواده به خوبی 
رشد پیداکرده و آنها خود به صورت مستقل در جهت رسیدن به اهداف پیشرفت با تمام توان 
تالش کنند. در مقابل، در خانواده هایی با جهت گیری همنوایی والدین تالش می کنند از طریق 
مهار روان شناختی، فرزندان خود را وادار به تالش برای انجام تکالیف درسی کنند )تائو و 
هانگ، 2013( که این امر اگرچه ظاهراً استفاده از راهبرد های خود تنظیمی انگیزشی را اندکی 
افزایش می دهد، اما ازآنجایی که احساس شایستگی را در فرزندان رشد نمی دهد و موجب 

وابستگی آنها به والدین می شود نمی تواند در درازمدت پیشبین موفقیت فرزندان باشد.    
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o در پژوهشی که توسط کشاورزی و همکاران )1390( انجام شد نقش ادراک فرزندان 
فرزندان  هدف  جهت گیری  در  خانواده  ارتباطی  الگوهای  و  والدین  هدف  جهتگیری  از 
برای جهت گیری  پیش بین  بیشترین  که  بود  این  از  حاکی  نتایج  گرفت.  قرار  موردبررسی 
هدف فرزندان، ادراک آنان از جهت گیری هدف والدین است. خالصة کالم آنکه گفت وشنود 
خانواده و همنوایی خانواده هر دو تأثیر مثبتی بر خود تنظیمی فرزندان دارند اما به میزان و 
شیوه های متفاوت. گفت وگوی درون خانواده با تأثیرگذاری بر جنبه های گوناگون شخصیت 
فرزندان، نظام های مهار درونی را به گونه ای در آنها رشد می دهد که نیازی به مهار بیرونی 
نخواهند داشت. حال آنکه خانواده هایی که خود را از این فرصت محروم می کنند ناچارند به 

جبران آن با نظارت مستقیم، بر پیشرفت و انگیزش فرزندان خود نظارت داشته باشند. 
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