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 چکیده 
هـاي دوران  گیـري مل مهـم و تاثیرگـذار در تصـمیم   هاي شخصیت و ساختار انگیزشی از عواویژگی و هدف: زمینه

هـاي وي نقـش   گیـري پروري والدینش دارد در جهـت  نوجوانی است. در این میان برداشتی که نوجوان از سبک فرزند
 بسزایی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسـی نقـش ادراك از سـبک فرزنـدپروري در رابطـه بـین سـاختار انگیزشـی و         

 نجام پذیرفت.هاي شخصیتی اویژگی

هاي دخترانه و پسرانه متوسطه اول ناحیه یـک شـهر مشـهد در    آموزان دبیرستانجامعه پژوهش کلیه دانش ها:روش
گیري در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه ساختار آموز دختر و پسر به روش نمونهدانش 460بود.  1397-98سال 

 افزارهـاي   ها با استفاده از نـرم پروري پاسخ دادند. تحلیل داده زندهاي شخصیت و ادراك از سبک فرانگیزشی، ویژگی
SPSS و 25نسخهAMOS  یابی معادالت ساختاري انجام شد.و با استفاده از روش آماري مدل 24نسخه 

 سال بود. بین عوامل شخصیت به جز عامل روان 74/13±99/0کنندگان میانگین و انحراف معیار سنی شرکت نتایج:
رنجورخـویی بـا انگیـزش انطبـاقی     رخویی با انگیزش انطباقی رابطه مثبت و معناداري بدسـت آمـد. رابطـه روان   رنجو

هاي شخصیت و ساختار پروري رابطه بین ویژگی ). ادراك از سبک فرزند=P ،12/0- r≥01/0معکوس و معنادار بود (
پـروري   هـاي شخصـیتی و فرزنـد    تأثر از ویژگـی % از تغییرات انگیزش انطباقی م12کند. گري میانگیزشی را میانجی

 ادراك شده است.

هاي شخصیتی ادراك مثبتی از محـیط خـانوادگی و سـبک    نوجوانانی که با برخورداري از برخی ویژگی گیري:نتیجه
 پروري والدین خود دارند، امید بیشتري براي دستیابی به اهداف و پیگیري آن داشته و احتماال اهداف صـحیح و  فرزند
 نمایند و ساختار انگیزشی انطباقی بیشتري دارند. اي انتخاب میبینانه واقع

 :  ها واژه دیکل
نوجوان، ساختار انگیزشی، 
انگیزش انطبـاقی، ادراك  

پـروري،   از سـبک فرزنـد  
 هاي شخصیتویژگی

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

اي پویا و هیجـانی اسـت کـه بـا تغییـرات شـدید       دوره نوجوانی

. در )1(گـردد  جسمی، هیجانی، شناختی و اجتماعی مشخص می

این مرحله از زندگی، توانـایی تفکـر رشـد کـرده و تغییراتـی در      

ها و انتظارات همساالن، خانواده و جامعـه از   ها، مسئولیت نقش

گیري جدیـدي  تکند جهشود و نوجوان تالش میها ایجاد می آن

. مطالعات نشان )2( را به عنوان یک بزرگسال مستقل اتخاذ نماید

گزینی در نوجوانان تـا اوایـل   گیري و هدفدهد قدرت تصمیممی

. با توجه به حساسـیت  )3(کند سالگی به طور کامل رشد نمی 20

گزینـی بـراي اتخـاذ تصـمیم مناسـب مهـم       دوره نوجوانی، هدف

مفهــومی اســت کــه بــر انگیــزش و اســت و ســاختار انگیزشــی 

الگوهاي شـناختی و رفتـاري خـاص هـر فـرد در دنبـال کـردن        

 . )4(اهدافش مبتنی است 

 Cox و Klinger ــه ــوان نظری ــه عن ــردازان حــوزه ســاختار  ب پ

دانند و را بسیار مهم می انگیزشی، نقش اهداف در زندگی انسان
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-ف میمعتقد هستند انجام هر کاري مستلزم انتخاب و تعقیب هد

. زمـانی کـه هـدفی انتخـاب مـی شـود ماهیـت حـاالت         )5(باشد 

یـابی بـه آن هـدف تـاثیر     انگیزشی فرد بر تالش وي براي دست

که الگوي شناختی و رفتاري هر فرد  یزشیساختار انگ گذارد.می

بـه  باشد در نظریه ککـس و همکـاران   در پیگیري اهداف خود می

ســت. ســاختار شــده ا یمعرفــ یرانطبــاقیو غ یصــورت انطبــاق

انجـام شـود،    دیکه با يشناخت خوب از کارانگیزشی انطباقی با 

 نیو همچنـ  تیـ موفق يکنترل و تعهـد، انتظـارات بـاال    يحس باال

 شـود  یمشـخص مـ   ،به هـدف  یابیفرد در دست یعاطف يریدرگ

دارنـد اهـداف واقـع     یانطبـاق  یزشـ یکه سـاختار انگ  افرادي .)6(

و منـابع خـود را    يکنند و انرژیانتخاب م یرا در زندگ يانانهیب

افـراد بـا سـبک     در حالی کـه  کنند.یاهداف سالم م بیصرف تعق

 يادیـ خـود لـذت ز   هايبه هدف دنیاز رس یرانطباقیغ یزشیانگ

 یلـ یها خ آن يبرا زیبه هدف ن دنیدر راه رس یو ناکام برندینم

انگیـزش انطبـاقی در دو بعـد اصـلی از      ).7( ستکننده نیناراحت

هـاي  شـود یکـی در نـوع مشـوق    غیر انطباقی متمایز میانگیزش 

هاي تعقیب هـدف  انتخاب شده براي تعقیب هدف و دیگري شیوه

 ).8باشد (می

هاي شخصیتی نوجوان یکـی  عالوه بر ساختار انگیزشی، ویژگی

-از عواملی است که تاثیر بسزایی بر مواجهه نوجوان بـا چـالش  

ــالش  ــده و ت ــاي آین ــري  ه ــراي پیگی ــاي وي ب ــدافش دارد. ه اه

هاي پایـداري  ها و کیفیتاي از صفات، ویژگیشخصیت مجموعه

 و Costa . )9(شـود  است که باعث تمایز هر فرد از دیگري مـی 

McCra      در مطالعات خود شخصیت را بـه صـورت پـنج عامـل

گرایـــی )، بـــرونneuroticismرنجورخـــویی (شـــامل روان

)extroversion ) ــه ــه تجربـ ــودگی بـ  openness to)، گشـ

experienceپذیري ()، توافقagreeablenessشناسـی  ) و وظیفه

)conscientiousness10اند () توصیف کرده.( 

رنجورخویی تمایل به اضطراب، میـزان سـازگاري و ثبـات    روان

گرایی بـه تحـرك، معاشـرت بـا دیگـران و      هیجانی است و برون

بـه  اجتماعی بودن اشاره دارد. گشـوده بـودن بـا تجربـه تمایـل      

هـاي جدیـد مربـوط اسـت.     کنجکاوي، تجربه عواطـف و فعالیـت  

پذیري با قابل اعتماد بودن، صداقت و همدلی تعریف شـده  توافق

-هـا، کارآمـدي، توانـایی برنامـه    شناسی به کنترل تکانهو وظیفه

. )11(ها و وظایف اشاره دارد دهی و تکمیل فعالیتریزي، سامان

شخصیت و انگیزش ارتبـاط   هايها بین ویژگیبرخی از پژوهش

ها ) در حالی که دیگر پژوهش13، 12اند (معناداري بدست آورده

  ).14این ارتباط را معنادار نیافتند (

ــی    ــش ویژگ ــر نق ــالوه ب ــوانی ع ــرتالطم نوج ــاي در دوران پ ه

شخصیتی و ساختار انگیزشی بـه عنـوان عامـل مهـم و هـدایت      

نوجوان از سـبک   ها، درکی کهگیري و هدف گزینیکننده تصمیم

فرزند پروري والدینش دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار اسـت.  

ــزان    ــوغ همــراه اســت می ــه بل ــا مرحل در ســنین نوجــوانی کــه ب

تعارضات بین والدین و نوجـوان افـزایش و صـمیمیت و گرمـی     

. چنین شـرایطی ممکـن   )15(کند روابط بین آن ها کاهش پیدا می

تعامل والدین با آن آن ها تحت  است ادراك نوجوانان را از نحوه

تاثیر قرار دهـد و تصـورات اشـتباهی نسـبت بـه والـدین ایجـاد        

کـه فرزنـدان از    یدهـد درکـ  یها نشان ماز پژوهش یبرخگردد. 

در  نیدارند با نگـرش خـود والـد    نشانیوالد يسبک فرزندپرور

کـه   یآن ها در تعامل با فرزندانشان و سبک يمورد روش رفتار

 کنند متفاوت استیفرزندان خود از آن استفاده مپرورش  يبرا

. ادراك نوجوانان از سبک فرزندپروري والدینشان موضوع )16(

مهمی است که تحت تاثیر رشد شناختی و اجتماعی آن هـا قـرار   

دارد. سبک فرزندپروري والدین روش رفتـاري هـر والـد بـراي     

 تعامل بـا فرزنـدان خـود اسـت و ادراك از سـبک فرزنـدپروري      

هـاي خـاص   والدین تمایل نوجوان به شـناخت رفتارهـا و روش  

ها و رسیدن به یک درك مناسب و کـافی  والدین در همه موقعیت

  Pellerinبـه نقـل از   Schaefer. )17(درباره این رفتارها اسـت  

الگویی از فرزند پروري ارائه کرده است و رفتارهاي والـدین را  

پیوسـتار در دو بعـد از   در تعامل با فرزندانشان به صورت یـک  

پذیرش تا طرد و از کنترل تـا خودمختـاري توضـیح داده اسـت     

مطالعات در زمینه ادراك از سبک فرزند پروري و ارتبـاط  . )18(

). 19هـاي شخصـیت در نوجوانـان محـدود اسـت (     آن با ویژگی

پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـی نقـش ادراك از سـبک فرزنـد       
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هاي شخصیتی یزشی و ویژگیپروري در رابطه بین ساختار انگ

 . انجام پذیرفت

 هاروش 
روش  بـه  آزمایشـی غیـر  علی نوع پژوهش حاضر توصیفی و از

غیرآزمایشی  علی روابط بررسی به است که معادالت ساختاري

جامعـه پـژوهش شـامل کلیـه      .پـردازد  یم ها ی همبستگ طریق از

 هـاي دخترانـه و پسـرانه متوسـطه اول    آموزان دبیرسـتان دانش

 1397-98ناحیه یـک شـهر مشـهد بـود کـه در سـال تحصـیلی        

نفـر   460مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد مطالعـه شـامل   

پسر) و از بین چهار مدرسه بود که به روش  200دختر و  260(

گیــري در دســترس انتخــاب شــدند. شــرکت در پــژوهش نمونــه

هـاي  اختیاري بـود و معیارهـاي ورود نداشـتن سـابقه بیمـاري     

هاي الزم با اداره کل آمـوزش و  روانی بود. هماهنگی -سمانیج

هـا بـه صـورت    پرورش شـهر مشـهد انجـام شـد و پرسشـنامه     

ــه و تحلیــل داده هــا پــس از   کالســی اجــرا گردیــد. جهــت تجزی

غربالگري و بررسی مفروضات، همبستگی متغیرهـا بـا ضـریب    

همبستگی پیرسون بررسـی و در ادامـه از مـدل یـابی معـادالت      

تاري با الگوي بیشینه درست نمایی جهـت بررسـی اهـداف    ساخ

و  SPSS.25هـاي   هـا بـا نـرم افـزار    پژوهش استفاده شـد. تحلیـل  

AMOS.24 انجام شد. 

 personal concerns inventoryهاي جاري (. پرسشنامه دغدغه1

)PCI ــه ــنامه دغدغ ــه    )): پرسش ــالح یافت ــرم اص ــاري ف ــاي ج ه

 Motivational Structureپرسشـــنامه ســـاختار انگیزشـــی (

Quesstionie )MSQ  است که ساختار انگیزشی افـراد را مـی ((-

شود به جاي آنکه سنجد. در این پرسشنامه از افراد خواسته می

ترین اهداف خـود را در  نگرانی هاي خود را توصیف نمایند، مهم

هاي زنـدگی فکـر کننـد و نظـر خـود را دربـاره       هر یک از حیطه

-گذاري کنند. حوزهبعد نمره 9فشان در چگونگی رسیدن به اهدا

موضـوعات و مسـائل مربـوط بـه خانـه، دوسـتان و       ها شـامل  

خود، شغل و درآمد، اوقات  راتییتغ ت،یمیعشق و صم ان،یآشنا

مسـائل   ل،یبهداشت و سالمت، آموزش و تحصـ  ح،یفراغت و تفر

. افراد در مقابل هر هـدف  شودیموارد م ریو سا يو امور معنو

تـا   0هاي مربوط به ابعاد پرسشنامه نمـره بـین   ستونو در زیر 

بـراي بیشـترین    10بـراي کمتـرین و نمـره     0دهند. نمره می 10

. ضریب همسانی پرسشنامه ساختار انگیزشـی  )20(مقدار است 

 . )21(گزارش شده است  86/0کرونباخ با استفاده از روش آلفاي

 NEO Five-Factor. پرسشـنامه پـنج عـاملی شخصـیت نئـو (     2

Inventory )NEO :((نئو توسط  تیپرسشنامه شخصCosta   و 

McCrae )1992 ــا یکـــی) ســـاخته شـــده اســـت و  ياز ابزارهـ

پرسشـنامه   نیاست. ا تیعامل شخص 5سنجش  ياستاندارد برا

 يپرسشـنامه بـر رو   نیـ ا يسوال است و نمـره گـذار   60 يدارا

)، 1)، مخــالفم (0از کــامالً مخــالفم ( يدرجــه ا 5 کــرتیل اسیــمق

. ردیگی) صورت م4) و کامالً موافقم (3)، موافقم (2ندارم ( ينظر

-، بـرون خوییرنجورپرسشنامه شامل روان نیا يهااسیمق ریز

است و  شناسیوظیفهو  پذیريتوافقبه تجربه،  گشودگی، ییگرا

). 22( سوال در نظر گرفتـه شـده اسـت    12 اسیمق ریهر ز يبرا

س بیانگر سطوح باالي آن ویژگی کسب نمره باال در هر زیر مقیا

ضریب اعتبار پرسشـنامه پـنج    McCrae و  Costa در فرد است.

 ). 10اند (به دست آورده 83/0تا  75/0عاملی شخصیت را بین 

 parenting styleهاي فرزند پروري ادراك شده (. مقیاس سبک3

questioner )FSQ  مقیاس سبک فرزند پروري ادراك شـده را :((

در ایـن زمینـه طراحـی کـرده      Schaeferبر مبنـاي کـار   ان ینقاش

 يآزاد-طرد و کنترل -رشیدو بعد پذگویه و  77است که داراي 

اي لیکـرت از کـامال   درجـه  5است. این مقیاس بـر اسـاس طیـف    

هـا  شـود و از آزمـودنی  گـذاري مـی  مخالفم تا کامال موافقم نمره

بـودن آن   شود در مورد هر گویه با توجه به نزدیکخواسته می

گویه به وضعیت خانوادگی آن ها و مطابقت آن با سـبک فرزنـد   

هـاي  ). از ترکیـب حالـت  23پروري والدینشان اظهار نظر نمایند (

شـده، چهـار شـیوه فرزنـد     مختلف دو بعد فرزند پـروري ادراك 

شود. به این صورت که پذیرش و کنترل بـاال  پروري حاصل می

-ن، پذیرش و کنترل پایین نشاندهنده شیوه مقتدرانه والدینشان

توجهی والدین به فرزندان است. پذیرش پایین و کنترل دهنده بی

دهـد و  گرانـه والـدین را نشـان مـی    باال شیوه مستبدانه و سـلطه 

گیرانـه را  پذیرش باال و کنترل پایین سبک فرزنـد پـروري سـهل   
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دهنـدگان از ایـن   دهـد. در ایـن پرسشـنامه درك پاسـخ    نشان می

باشد. ضـریب پایـایی پرسشـنامه در مطالعـه     مدنظر میشرایط 

 ).23گزارش شده است ( 87/0نقاشیان 

 نتایج 
% شـرکت کننـدگان در مطالعـه دختـر و بقیـه      7/56در کل نمونه 

و  74/13پسر بودند. میـانگین و انحـراف اسـتاندارد سـن افـراد      

ــد، آمــوزان بــی% پــدران دانــش8بــود.  99/0 % 5/40ســواد بودن

% 3/26% تحصیالت راهنمـایی و  3/25بتدایی داشتند، تحصیالت ا

 آمـوزان  % مـادران دانـش  7/5تحصیالت دیپلم و بـاالتر داشـتند؛   

% 1/21% تحصــیالت ابتــدایی داشــتند،   45ســواد بودنــد،  بــی

% تحصیالت دیپلم و بـاالتر داشـتند؛   1/28تحصیالت راهنمایی و 

% 2/70آمـوزان خـوب،   % خانواده دانـش 7/19وضعیت اقتصادي 

ــط و  ــالگري داده  1/10متوس ــس از غرب ــود. پ ــعیف ب ــا،  % ض ه

بررسی شـدند و پـرت تـک     هاي تک متغیره با نمودار باکس پرت

هـاي چنـد متغیـره نیـز بـا آمـاره       متغیره اي وجود نداشت. پرت

) بررسی و فواصل مـورد نظـر بـر    Mahalanobisماهاالنوبیس (

متغیـر   اساس درجات آزادي (تعداد متغیرهاي پیش بین که هفت

آزمون  P>001/0) اصالح و در سطح χ2بود) در آماره خی دو (

). P≤002/0شد. نتایج حاکی از عدم وجود پرت چند متغیره بود (

آورده  1هاي توصیفی و ضرایب همبسـتگی در جـدول    شاخص

 شده است. 

 

 . شاخص هاي توصیفی و ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهشی1جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        - رنجورخوییروان .1

       - 18/0** گراییبرون .2

      - 49/0** 11/0** گشودگی تجربه .3

     - 51/0** 50/0** 24/0** پذیريتوافق .4

    - 57/0** 51/0** 60/0** 08/0 شناسیوظیفه .5

   - 24/0** 27/0** 18/0** 30/0** 17/0** آزادي -کنترل .6

  - 60/0** 26/0** 24/0** 19/0** 32/0** 20/0** طرد -پذیرش .7

 - -12/0** -16/0** 16/0** 11/0* 20/0** 10/0* -12/0** انگیزش انطباقی .8

 80/64 54/104 28/124 78/38 28/38 94/36 06/39 86/34 میانگین

 79/9 76/14 56/15 15/5 72/5 15/5 04/6 97/6 انحراف معیار

 70/0 03/0 -09/0 -29/0 -07/0 -05/0 -16/0 17/0 کجی

 -37/0 18/0 -20/0 -37/0 -31/0 -03/0 -03/0 -32/0 کشیدگی

05/0≤   *P 01/0≤**P 
هـاي  دهـد کـه رابطـه برخـی ویژگـی      نشـان مـی   1نتایج جـدول  

). P≥01/0شخصیتی با فرزند پروري ادارك شـده مثبـت اسـت (   

هـاي  رنجور خویی به عنـوان یکـی از ابعـاد ویژگـی      رابطه روان

هاي طباقی منفی بدست آمد. سایر ویژگیشخصیت با انگیزش ان

). P≥05/0شخصیتی رابطه مثبتـی بـا انگیـزش انطبـاقی دارنـد (     

ابعاد فرزند پروري ادراك شده با انگیزش انطباقی رابطه منفی و 

 ).  P≥01/0معناداري دارند (

در بررسی مفروضات مدل سازي معـادالت سـاختاري، نرمـال    

 ± 7و کشـیدگی   ±2فتن کجی بودن توزیع متغیرها، با در نظر گر

 ). در بررسی نرمال بودن چند1بررسی و به تأیید رسید (جدول 
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هاي استاندارد شده محاسبه و با آمـاره   متغیره، مقادیر باقیمانده

، P<05/0اسمیرنوف آزمـون و بـه تأییـد رسـید (     -کالموگروف

05/0=Z) به مقـدار  01/7). شاخص نسبت کشیدگی چند متغیره (

براي این  2بود. نسبت کمتر از  15/1) نیز برابر با 12/6بحرانی (

شاخص نشان از نرمال بودن چند متغیره است. در بررسی عدم 

) toleranceخطی متغیرهاي پیش بین، اگـر شـاخص تحمـل (    هم

ــوچکتر از  ــر از  1ک ــانس   40/0و بزرگت ــورم واری ــاخص ت و ش

)VIF خطـی چندگانـه    باشد مفروضـه عـدم هـم    10) کوچکتر از

ــا  52/0قــق شــده اســت. ضــرایب تحمــل از  مح ــورم  91/0ت و ت

در تغییــر بودنــد و بــر ایــن اســاس  94/1تــا  10/1واریــانس از 

خطـی چندگانـه داد.   توان رأي بـه تحقـق مفروضـه عـدم هـم      می

بـود. ضـرایب    97/1ضریب آمـاره دوربـین واتسـون برابـر بـا      

 براي این آماره نشان از استقالل خطاها دارند.   2نزدیک به 

 پس از تحقق مفروضات، برآورد مدل بـا روش بیشـینه درسـت   

هـاي    نمایی انجـام شـد. جهـت بررسـی بـرازش مـدل شـاخص       

ــادار بــودن آمــاره خــی دو یکــی   متعــددي وجــود دارد. غیرمعن

شاخص هاي برازش مدل است. اما این شاخص از حجـم نمونـه   

تأثیر می پذیرد. بر این اساس باید از سایر شاخص هاي برازش 

بـراي نسـبت خـی دو بـه      3تـا   1استفاده شود. مقادیر بـین  نیز 

ــات آزادي ( ــادیر χ2/dfدرج ــانگین   05/0)، مق ــه می ــر ریش و کمت

و بیشــتر  95/0) و مقــادیر RMSEAخطــاي مجــذورات تقریــب (

)، شــاخص تعــدیل شــده GFIبــراي شــاخص نیکــویی بــرازش (

)، Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)نیکـویی بـرازش (  

) و Comparative Fit Index (CFI)برازنـدگی تطبیقـی (  شاخص 

) نشـان  Normed Fit Index (NFI)شاخص نرم شده برازندگی (

 از برازش مطلوب مدل دارند.

دهــد کــه مــدل اولیــه از بــرازش مطلــوبی نشــان مــی 2جــدول  

برخوردار نیست. بررسی بارهـاي عـاملی اسـتاندارد شـده نیـز      

بیشترین بار عـاملی بـر روي    شناسی داراينشان داد که وظیفه

کنتـــرل داراي  -) و آزاديλx=78/0هـــاي شخصـــیتی (ویژگـــی

ــده      ــروري ادارك ش ــد پ ــر روي فرزن ــاملی ب ــار ع ــترین ب بیش

)79/0=λy) 01/0). ضــرایب ســاختاري نیــز معنــادار بودنــد<P .(

 AMOS.24هـاي اصـالح پیشـنهادي نـرم افـزار      بررسی شاخص

صـیتی، کوواریـانس   هـاي شخ نشان داد که میان خطاي ویژگـی 

ــا برقــراري    ــه اصــالح مــدل ب ــر ایــن اســاس ب برقــرار اســت. ب

گویـاي آن اسـت    2کوواریانس خطاها پرداخته شد. نتایج جدول 

که مدل اصالح شده از برازش مطلوبی برخوردار اسـت. تمـامی   

 ). P>01/0ضرایب مسیر نیز معنادار بودند (

 شاخص هاي برازش مدل ساختاري .2جدول 

 χ2 df P χ2/df GFI AGFI CFI NFI TLI RMSEA AIC مدل

 43/96 07/0 94/0 94/0 96/0 94/0 97/0 36/3 001/0 18 43/60 اولیه

 91/89 05/0 95/0 96/0 97/0 95/0 98/0 68/2 01/0 16 91/42 اصالح شده
 

هاي اولیه و اصالح شده با محاسبه خی دو مقایسـه شـدند.   مدل

هـاي مـورد   یب خـی دو مـدل  نتایج نشـان داد کـه تفاضـل ضـرا    

، P>01/0غیرمعنـادار اسـت (   05/0بررسی در سطح کوچکتر از 

2=df ،52/17=∆χ2  تـوان بـه معیـار    ). عالوه بر این شـاخص مـی

این معیار تعـادلی میـان   ) نیز استناد کرد. AICاطالعات آکائیک (

هـا، چنـد    کند. با توجه به داده دقت مدل و پیچیدگی آن برقرار می

  معیـار اطالعـات آکائیـک   مکـن اسـت بـا توجـه بـه      مدل رقیـب م 

. بهتـرین اسـت  ضـریب،   بندي شوند و مـدل داراي کمتـرین  رتبه

دهـد کـه مـدل اصـالح     مقایسه معیار اطالعات آکائیک نشان مـی 

شده از مقدار کمتري برخوردار است. نمودار مسیر مدل اصالح 

 آمده است.  1شده در شکل 

) و با bootstrapوت استرپ (برآورد اثرات غیرمستقیم با روش ب

). 3نفر صورت گرفـت (جـدول    1000در نظر گرفتن حجم نمونه 

این روش به نمونه گیري مجدد با در نظـر گـرفتن حجـم نمونـه     

نمونـه جهــت   1000تــا  500پــردازد. در نظـر گـرفتن    بـاالتر مـی  

 استفاده از این روش پیشنهاد شده است. 
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 ندارد شده مدل اصالح شده پیش بینی انگیزش انطباقینمودار مسیر و ضرایب استا .1شکل 

هـاي  دهـد کـه اثـرات مسـتقیم ویژگـی      نشـان مـی   3نتایج جدول 

 شخصیتی بر فرزند پروري ادارك شده و انگیزش انطباقی مثبت

و معنادار و اثر مستقیم فرزند پروري ادراك شـده بـر انگیـزش    

ــت (   ــادار اس ــی و معن ــاقی منف ــت P≥01/0انطب ــر غیرمس قیم ). اث

هاي شخصیتی بر انگیزش انطباقی منفی و معنادار اسـت   ویژگی

)01/0≤P   از تغییـرات انگیـزش   12). سایر نتایج نشـان داد کـه %

هاي شخصیتی و فرزنـد پـروري ادراك    انطباقی متأثر از ویژگی

  .شده است

 

 هشبرآورد ضرایب اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل مدل اصالح شده متغیرهاي پژو .3جدول 

اثرات غیر  اثرات مستقیم مسیرها

 

 اثرات کل

 45/0**  - 45/0**  فرزند پروري ادراك شده ←هاي شخصیتیویژگی

 18/0**  -15/0**  33/0**  انگیزش انطباقی ←هاي شخصیتیویژگی

 -33/0**  - -33/0**  انگیزش انطباقی ←فرزند پروري ادارك شده

 05/0≤   *P 01/0≤**P 
 ث بح  

مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوي ساختار انگیزشی نوجوانان 

گـري ادراك از سـبک   هاي شخصیتی با میـانجی از طریق ویژگی

فرزند پروري آن هـا صـورت پـذیرفت. یکـی از نتـایج پـژوهش       

حاضر وجـود همبسـتگی بـین پـنج عامـل بـزرگ شخصـیت بـا         

 شـودگی گ، ییگرابرونساختار انگیزشی انطباقی نوجوانان بود. 

هـاي  شناسـی از جملـه ویژگـی   وظیفـه و  پذیريتوافقبه تجربه، 

شخصــیتی بودنــد کــه ارتبــاط مثبــت و معنــاداري بــا ســاختار  

و  Kyllonenهـاي  انگیزشی انطباقی داشتند. این نتیجـه بـا یافتـه   

از  یها حاکپژوهش یبرخ). در مجموع 24همکاران همسو است (

 باشـد یمـ  یتیشخصـ  يهایژگیو و یزشیساختار انگ نیرابطه ب

 يبـا پـژوهش سـپهر    حاضـر  پـژوهش  افتهطرفی یاز  ).13، 12(

 ). 14( باشد یشاملو و ککس ناهمسو م

هــاي شخصــیت بــر ســاختار در تبیــین تــاثیر مســتقیم ویژگــی

و همکاران اشاره کرد کـه   Vermettenتوان به نظر انگیزشی می



 
40 

  

 
 1398 پاییز .3شماره  .7دوره             جله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهم

 و همکاران سیدمحرمی                                                    ساختار انگیزشی  وپروري  سبک فرزند ،نقش میانجیِ ادراك

کننده عواطـف، رفتارهـا و   معتقد هستند صفات شخصیتی تعیین

گیـري  هاي افراد هستند و به همین خاطر است که در جهتهانگیز

گـرا  بـرون  افـراد ). 25هاي فردي وجود دارد (اهداف افراد تفاوت

و  گـران یمعاشـرت بـا د   شتر،یچون تحرك ب ییهاکه با مشخصه

بـه اهـداف از    دنیرسـ  يشـوند، بـرا  یبودن شناخته مـ  یاجتماع

بـه   دنیدر راه رسـ  گـران یکمک گرفتـه و از د  رادسایر افتجارب 

 دنیکار احتمال رسـ  نی. آن ها با ارندیگیم ییاهداف خود راهنما

بـا شـوق بیشـتر و فشـار روانـی      خود باال برده  دربه اهداف را 

توان گفـت کـه افـراد    یم نی. بنابرارسندکمتري به هدف خود می

 . دارند يشتریب یانطباق یزشیگرا ساختار انگبرون

ی زشـ یو سـاختار انگ  خـویی  رنجـور  روانبـین   گـر ید يسو از

رنجور تمایـل   فرد روان .ارتباط معکوس و معناداري بدست آمد

به تجربه هیجانات منفی مانند ترس، اضـطراب و نگرانـی دارد و   

دار تفسیر کننـد  تمایل زیادي دارد که رویدادهاي خنثی را مشکل

-این افراد معمـوال موقعیـت   و ادراك نادرستی از رویدادها دارد.

شـود  کنند که باعث تجربه عواطـف منفـی مـی   هاي را انتخاب می

رسد که با تجربه عواطف منفـی  بنابراین منطقی به نظر می ).26(

ادراك منفی نسبت به رویدادها و تجارب پیدا کننـد و از اجتنـاب   

 به جاي تالش براي رسیدن به اهداف استفاده کنند.  

پژوهش حاضر اثر مستقیم ادراك از سبک فرزنـد  از دیگر نتایج 

پروري بر ساختار انگیزشی انطبـاقی بـود کـه منفـی و معنـادار      

 هـم و همکـارانش    Brandپژوهش افتهیبا  نتیجه نیابدست آمد. 

). هر چه فرزند پروري ادراك شده به سـمت  19( باشدیراستا م

ار رفـت سـاخت  گري باال و محبت و پذیرش پایین پیش مـی کنترل

توان در تبیین این نتیجه می کرد.انگیزشی انطباقی کاهش پیدا می

اشاره نمود کـه معتقدنـد افـرادي     Cheng & Furnhamبه دیدگاه 

انـد  که سطوح باالیی از محبت و پذیرش والدین را ادراك نمـوده 

عملکرد روانشناختی باالیی دارنـد و از اعتمـاد بـه نفـس خـوبی      

). 27دهند (اي از خود بروز میستهبرخوردارند و رفتارهاي شای

کننــد و تــالش اي را انتخــاب مــیچنــین افــرادي اهــداف ســازنده

 ککه افراد سب یزمانمطلوبی براي رسیدن به اهداف خود دارند. 

کنند، نقش خود یم یابیرا مستبدانه ارز نشانیفرزند پروري والد

و  ننـد یبیآن کمتـر مـ   ياجـرا  يرا در انتخاب اهداف و تعهد بـرا 

 قیـ طر نیـ خـود انداختـه و از ا   نیتعهد را بـر دوش والـد   شتریب

ــاختار انگ ــیس ــاق یزش ــد   یانطب ــاهش خواه ــا ک ــتیدر آن ه . اف

خـود را مقتدرانـه    نیکـه سـبک فرزنـد پـروري والـد      ینوجوانان

خـود بـه    يبـرا  ینیگزهدف يبرا يشتریب زهیکنند، انگیادراك م

به اهـداف   دنیدر راه رس يشتریصورت مستقل داشته و تعهد ب

   دهند.یاز خود نشان م

هـاي  گیـري هاي انسـان از جملـه جهـت   شخصیت بر تمام فعالیت

 هــاي شــناختی بــه طــور فراگیــري تــاثیر  انگیزشــی و پــردازش

هـاي شخصـیتی در   دهـد ویژگـی  ها نشـان مـی  گذارد و یافتهمی

برخی موارد به طور مستقیم بر رفتار و شناخت تاثیرگذار است 

اي موجب بروز د با اثرگذاري بر عوامل واسطهو در برخی موار

. در مطالعـه حاضـر   )28شـود ( پیامدهاي رفتاري و شناختی می

بخشی از تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت بر سـاختار انگیزشـی   

اي ادراك از انطباقی افراد از طریق اثرگـذاري بـر عامـل واسـطه    

سـبک فرزنــد پـروري رخ داد. اگرچــه پیونــد بـین ســبک فرزنــد    

اي وري والدین و شخصـیت نوجوانـان موضـوع اثبـات شـده     پر

است اما درکی کـه فرزنـدان از نـوع فرزنـد پـروري والدینشـان       

دارند موضوع جدیدي اسـت کـه کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و       

شواهد تجربی کمی در این زمینـه وجـود دارد. نتـایج مطالعـات     

ا آن دهد درك فرزندان از نحوه برخورد والدین خود بـ نشان می

ها در مقایسه با دیدگاه خود والدین درباره سبک فرزنـدپروري  

و  اسـماعیل پـور  که دارند از اهمیت بیشـتري برخـوردار اسـت.    

همکاران معتقدند درك فرزندان از نوع فرزند پروري والـدین بـا   

دیدگاه والدینشان درباره نحوه برخورد با فرزندانشان متفـاوت  

اي شخصـیتی نوجوانـان بـر    هـ ). اثـر مسـتقیم ویژگـی   16است (

تـوان در  ادراك آن ها از سبک فرزند پـروري والدینشـان را مـی   

شناختی تبیین نمود که شخصیت افـراد را بـر    چهارچوب نظریه

-شناسند و بر شـیوه هاي ذهنی هوشیار آن ها میاساس فعالیت

هایی تمرکز دارند که فرد توسط آن هـا خـود و محـیط اطـراف     

گیرنـد،  کنند، یاد میکنند، ارزیابی میك میشناسد، درخود را می

. بنابراین ادراك )29(نمایند کنند، تصمیم گرفته و عمل میفکر می
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افراد، بخشی از نظام شخصـیتی هسـتند. از طرفـی ادراك و بـه     

طور خاص ادراك از سبک فرزند پـروري والـدین در نوجوانـان    

کـه بـا   کننده بخشـی از سـاختار انگیزشـی آن هـا هسـتند      تعیین

دهـد  اند. این نتیجه نشـان مـی  هاي شخصیت ترکیب شدهویژگی

هـاي شخصـیت بـر انگیـزش انطبـاقی      بخشی از تاثیرات ویژگـی 

ناشی از تاثیر شخصیت بر ادراك افـراد از سـبک فرزنـدپروري    

گیري هدفی کننده بخشی از جهتوالدین است و این ادراك تعیین

گـرا کـه   ونو ساختار انگیزشـی فـرد اسـت. یـک شخصـیت بـر      

تعامالت اجتماعی سازنده اي دارد و سـبک فرزنـدپرري والـدین    

خود را سازنده، حمایت گـر و آزاد منشـانه ادراك کـرده اسـت،     

اي را ساختار انگیزشی انطباقی دارد و اهـداف مثبـت و سـازنده   

هـایی  رنجور که با ویژگـی  کند. افراد روانبراي خود انتخاب می

شوند تمایل دارند رویدادهاي می چون ترس و اضطراب شناخته

دار تفسـیر کننـد و ادراك نادرسـتی از رویـدادها     خنثی را مشکل

کنند که باعـث  هاي را انتخاب میدارند. این افراد معموال موقعیت

 ). 26شود (تجربه عواطف منفی می

، اهداف نقش اساسـی در در هـدایت   Klingerو  Cox طبق دیدگاه

که هر فعالیـت و رفتـاري در زنـدگی     رفتارهاي انسان دارد چرا

روزمره مستلزم انتخاب و تعقیب یک هدف است و لذت رسـیدن  

دهد تـا بتوانـد آن   اي است که به فرد نیرو میبه آن هدف انگیزه

رنجور کـه   روان ). افرادي با شخصیت5فعالیت را تکمیل نماید (

درك نادرستی از شرایط زندگی خانوادگی خود دارنـد و نسـبت   

کنند که ه رفتارهاي والدین خود دیدگاه منفی دارند و تصور میب

انـد  یا تبعیض قائـل شـده   والدینشان در حق آن ها کوتاهی کرده

کنند و انگیزش انطباقی اهداف نامناسبی را براي خود انتخاب می

هـاي  کننـد. از طرفـی افـرادي بـا ویژگـی     تري را تجربه میپایین

یی که درك مناسبی از نحوه گراشخصیت مطلوب همچون برون

کننـد توسـط   برخورد والدین با خودشان دارنـد و احسـاس مـی   

اند آزادي همراه با والدین خود مورد محبت و پذیرش قرار گرفته

انـد و  هاي مناسـب را تجربـه کـرده   و مسئولیت اعمال محدودیت

 .ساختار انگیزشی انطباقی دارند

 

 گیرينتیجه 
-هاي شخصیتی برونوانانی با ویژگیتوان نتیجه گرفت نوجمی

شناسـی کـه   پـذیري و وظیفـه  گرایی، گشودگی به تجربه، توافـق 

ادراك مثبتی از محیط خانوادگی و سـبک فرزنـدپروري والـدین    

خود دارند، امید بـاالیی بـراي رسـیدن و پیگیـري اهـداف خـود       

اي بینانـه داشته و احتمال بیشتري دارد که اهداف صحیح و واقع

 بـر اب کرده و ساختار انگیزشی انطبـاقی داشـته باشـند.    را انتخ

 ییشـود کـه دوره هـا    یمـ  شنهادیپژوهش حاضر پ جیاساس نتا

بـا   ییبـه منظـور آشـنا    یانطبـاق  یزشیانگ ساختار یجهت معرف

 تیـ بـه آن و تقو  دنیجهـت رسـ   يزیهدف، برنامه ر نییروند تع

 يبـرا  یلیو تحصـ  یبهتر به اهداف شخص یابیجهت دست زهیانگ

 .انش آموزان گذاشته شودد

 و قدردانی تشکر 
پژوهشگران، از اداره آموزش و پرورش ناحیـه یـک شهرسـتان    

مشهد که در انجام مطالعـه حاضـر نهایـت همکـاري را داشـتند،      

 .نمایندصمیمانه تشکر می

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان     

 .گزارش نشده است

 یسندگان:مشارکت نو
  مرضیهها (آوري دادهپردازي و طراحی مطالعه و جمع) مفهوم1(

 )مشهدي علیسیدمحرمی،  مانیبراتیان، ا امین ،رضاییر

 ینامـ  ،سـیدمحرمی  مـان یاهـا ( ) تجزیه و تحلیل و تفسـیر داده 2(

 )مشهدي علیرضایی، مرضیه،، براتیان

نویس مقالـه و بـازبینی آن جهـت تـدوین محتـواي      ) تهیه پیش3(

 براتیـان،  امـین مشـهدي،   علـی  محرمی،سـید ایمـان  اندیشمندانه (

 )رضایی ضیهرم

علــی نوشـته پــیش از ارسـال بـه مجلـه (    ) تاییـد نهـایی دسـت   4(

 )رضایی مرضیه براتیان، امینسیدمحرمی،  ایمانمشهدي، 
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   Abstract 

 Background & Aim: Personality traits and motivational structure are important and 
influential factors in adolescent decision making. In this regard, the adolescent's 
perception of parenting style has an important role in his/her orientations. The purpose 
of this study was to investigate the role of perception of parenting style in relationship 
between motivational structure and personality traits. 

Methods: The population of the study included all high school students (both boys and 
girls) in the district 1 of Mashhad between 2018-2019. 460 male and female students 
were selected by available sampling method and replied to the questionnaire of 
motivational structure, NEO personality traits and perceived parenting style. Data 
analysis was performed using SPSS.25 و   AMOS.24 and by structural equation modeling 
statistical method. 

Results: In this study, the mean and standard deviation of participants' age were 
13.74±0.99. Positive and significant relationship was found between personality factors 
except neuroticism with adaptive motivation. The relationship between neuroticism and 
adaptive motivation was negative and significant (r=-0.12, p<0.01). Other findings 
showed that perceptions of parenting style mediated the relationship between 
personality traits and motivational structure. 12% of the changes in adaptive motivation 
were influenced by personality traits and perceived parenting style. 

Conclusion: Teenagers with personality traits extroversion, openness to experience, 
agreeableness and conscientiousness who have a positive perception of their family 
environment and parenting style have a high expectation of achieving and following 
their goals and is more likely to choose the correct and realistic goals and have the 
adaptive motivational structure. 
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