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 چکیده 
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 : مقدمه

است   فرد  روزمره هر  زندگی  برای  نیاز  عنوان    .(1)نشاط سوخت مورد  به  افراد،    مؤثر ی  اسازهنشاط ذهنی  بهزیستی  و  بر سالمت 

کم    نشاط ذهنی مؤثر بر    یهاعامل  (. 2)  دهدیم قرار    ریتأثهای مختلفی چون هوشیاری، تعامالت و جسم و روان افراد را تحت  بخش

وجود    نشاط ذهنی در ارتباط با    یادیها و مسائل زناشناخته  با این همه،و متخصصان قرار گرفته است.    محققانمورد توجه    یش و ب

 سازه است. ینمهم ا سازهایینهعلل و زم کشف و بررسی نشاط ذهنی  یرامونپ حاضر مسائل مهم در پژوهش جمله دارد. از 

ی انجام شده پیرامون علل وقوع نشاط ذهنی از انسجام کافی بر خوردار هایبررسمروری بر تحقیقات پیشین حاکی از این است که  

گفت عوامل زمینه ساز و پیشایندی کمتر به صورت مجزا بررسی شده و سهم تعاملی این عوامل در    توانیمی که  اگونه نیست. به  

ایجاد تجربه نشاط ذهنی کمتر مد نظر محققان قرار گرفته است. عالوه بر این این نکته نیز قابل ذکر است که نشاط ذهنی ممکن  

بنابراین، سئوال محوری پژوهش حاضر   بیشتر پژوهشگران است.  مسئله نیز نیازمند بررسیاست طی یک فرایند شکل بگیرد و این  

این است که عوامل اساسی به وجود آورنده نشاط ذهنی به ویژه طی دوره تحصیلی دانش آموزان چه هستند؟ و این تجربه به چه  

 ؟ردیگیمصورت شکل 

مورد توجه    نشاط ذهنی  یبینی کننده اساسشعنوان دو پیبه   یو فرد  یطینقش عوامل مح  نشاط ذهنی،  یرامونپ   پردازییه در نظر

گر بررس(.  3)است    فتهقرار  به  توجه  پ   خانواده (  4)  یشینپ   هاییبا  زم  یشایندهااز  عوامل  در    است  سازیینهو  گیری  که  جهت 

 سازد.  متأثرنشاط ذهنی را  تواندیم تاثیرات مثبتی داشته و در نهایت فرزندان های فردی  و بروز قابلیتانگیزشی 

به ویژه که در مطالعات پیشین کمتر به نقش پیوند    (.4پیوند با والدین به عنوان متغیری بافتی ارتباط موثری با نشاط ذهنی دارد )

. بر این مبنا، توصیف و تحلیل پیوند با والدین  اندپرداخته گذار آن به واسطه جهت گیری انگیزشی    ریتأثبا والدین در رابطه با نقش  

( مطرح است. چرا که بر مبنای  5گرا )ی جمعاجامعهسایر متغیرهای پژوهش به خصوص در بافت فرهنگی ایران به عنوان    در کنار

نفس و انگیزش فرزندان فرهنگ بر نوع رفتار والدین تاثیرگذار است. خانواده با رشد خودپیروی، اعتمادبه(  6چائو و تسنگ)مطالعات  

ارتباط صمیمانه و گرم والدین با کودک موجب  . به اعتقاد بالبی  ( 7)های مختلف نقش مؤثری داردیتدر ایجاد توانایی مقابله با موقع

گذار است. روابط گرم و مطلوب والدین نقش    ریتأثایجاد الگوی دلبستگی شده که پایدار بوده و بر روابط فرد در دوران بزرگسالی  

پایین   آمیز  رفتار محبت  با  باال همراه  کنترل  برعکس  و  دارد  افراد  بهزیستی  و  بر سالمت  احساس    تواندیم موثری  موجب کاهش 

ی و همراه که چنانچه روابط والدین با کمبود محبت و گرم  دهدیم( توضیح  8از سوی دیگر بالبی )  (.8)  شایستگی در فرزندان شود

موجب اضطراب و کاهش اعتماد به نفس در فزندان شده که خود موجب    تواند یمبا کنترل و مداخله در رفتارهای فرزندان باشد  

کاهش قدرت مقابله و کسب حمایت بین فردی در شرایط استرس زا شود و در نهایت سالمت روانی فرزندان را با خطر مواجه سازد  

(2) 

وانگ) و  پژ  (10دی  روان طی  اساسی  نیازهای  رابطه  بررسی  به  میان  وهشی  در  ذهنی  نشاط  بر  انگیزشی  گیری  و جهت  شناختی 

رل شده با  جامعه پزشکی پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که انگیزش درونی با نشاط رابطه مثبت و انگیزش بیرونی یا کنت

در مطالعه خود ارتباط پیوند باوالدین و بهزیستی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج  (  11ایندوماتی و اشیونی)  نشاط رابطه منفی دارد. 

فرزندا بهزیستی  با  فرزندان  و  والدین  بین  مطلوب  روابط  که  بود  این  از  حاکی  پژوهش  و  این  فارنهام  پژوهش  است.  مرتبط  ن 

شادی فرزندان پرداخت. این مطالعه نشان داد سبک مقتدرانه مادر و پدر  به بررسی رابطه سبک های والدینی و میزان    (12چنگ)

رابطه دو بعد  (  13هاندا، تسودا، اسوا و اگوا)می تواند به صورت موثری شادی فرزندان را پیش بینی کند. در در پژوهشی مشابه،  

دادند. نتایج این مطالعه نشان داد مراقبت مادر  پیوند والدینی از جمله کنترل و مراقبت را با شاخص های سالمتی مورد بررسی قرار  

بیش از همه شاخص های سالمت روانی را مورد پیش بینی قرار می دهد، بر اساس نتایج این مطالعه کنترل باالی پدر نیز نقش  
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ر نمرات عالئم  موثری در پیش بینی شاخص های سالمتی داشت. به عبارت دیگر دخترانی که ارتباط مطلوبی با والدین خود دارند د

 افسردگی و تفکر منفی کمترین نمره و در شاخص عزت نفس باالترین نمره را کسب کردند.  

مک )کلبرگ،  ها  پژوهش  نتایج  اساس  وانیبر  الزیگنا)جسکی،  و  پنیکس  اسپینوسا(14شای،  و  هرواس  رومرو،  ولینت،  ؛ (15)  ؛ 

از رابط16)آواگینانو و زفیرپلو ه خود با والدین ندارند در طول دوران زندگی عالئم آسیب شناختی را ( فرزندانی که ادارک مثبتی 

گزارش می کنند. از دیگر نتایج این مطاله این بود که سطح پایین مراقبت و استقالل دهی والدین موجب بروز عالئم افسردگی و  

 اضطراب در فرزندان خواهد شد.  

( بر روی دانشجویان نشان داد انگیزش درونی و نشاط ذهنی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر  17)نتایج مطالعه نورلینگ، رورک و واگنر

پایین،  18مطابق نتایج مطالعه میس و همکاران )دارند.   ( فقر حساسیت والدینی و مراقبت نامناسب از سوی والدین با عزت نفس 

  ( 19جانکیک)  ی ناسازگارانه مرتبط است.امقابلهی  هاسبکباورهای منفی در رابطه با خود مانند احساس خوب نبودن و بی ارزشی و 

و   رفتار مطلوب  با  والدین  داد  نشان  نتایج مطالعه مذکور  پرداخت.  فرزندان  بر  آن  تاثیر  و  والدین  رفتار  بررسی  به  در مطالعه خود 

ا حمایت  و  هیجان  تنظیم  مطلوب  های  شیوه  آموزش  با  و  بوده  فرزندان  برای  ای  سازنده  الگوی  کاهش  مثبت  موجب  جتماعی 

 پرخاشگری در فرزندان می شوند.  

طی پژوهشی با عنوان رابطه  شیوه های فرزندپروری و تاب آوری با شادکامی دانش آموزان به این   (20)جعفرزاده، فرخی و سهرابی  

نتیجه دست یافتند که بین شیوه فرزندپروی استبدادی والدین با شادکامی و تاب آوری دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود  

رابط آوری  تاب  با  آزادمنشانه  فرزندپروری  اما شیوه  با شادکامی  دارد،  فرزندپروری مقتدرانه  بین شیوه  نداشت. همچنین  معنادار  ه 

وتاب آوری دانش آموزان رابطه معنادار وجود داشت. در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که شیوه فرزندپروری استبدادی به طور 

آزاد منشانه و مقتدرانه می تواند به   منفی شادکامی و تاب آوری را دردانش آموزان پیش بینی می کند. همچنین شیوه فرزندپروری

طور مثبت شادکامی را در دانش آموزان تبیین کند. ولی شیوه فرزندپروری مقتدرانه به طور قوی تری می تواند شادکامی و تاب  

 آوری را در دانش آموزان پیش بینی کند.  

وی شامل گرمی و حمایت پدرانه و نیز درگیری مادر  های فرزندپرنشان دادند که سبک  (21)نتایج مطالعه تنهای رشوانلو و حجازی  

انگیزش درونی فرزندان را پیش بینی می کند. نتایج این مطالعه همچنین حاکی از این بود که حمایت پدر از خودمختاری انگیزش  

 درونی برای فهمیدن و تجربه تحریک را پیش بینی می کند.  

 یرات تأثی اندک انجام شده در حوزه پیوند با والدین در جامعه ایرانی،  هاژوهشپ که    مروری بر مطالعات گذشته حاکی از این است

رامتفاوت   وکنترل  مراقبت  شامل  والدینی  پیوند  ذهنیسازهبر    نوع  نشاط  مانند  نداده  هایی  قرار  نظر اند.  مدنظر  به  که  حالی  در 

ابعاد مختلف پیوند والدینی در مادران و پدران تاثیرات متفاوتی بر نشاط ذهنی داشته باشد. بر این اساس از جمله سئواالت    رسدیم

 اساسی این پژوهش بررسی ابعاد مختلف پیوند والدین بر نشاط ذهنی است.

بر   طرفی  ر  یدس  ینییخودتع   هینظر  یمبنااز  موثر  زش،یانگ  (9)انیو  پ   ینقش  خالق  ،یریادگ ی  ینیب  شیدر  رشد    ت،یعملکرد، 

روان و سالمت  آنانسان  ی مطلوب  دارد.  انگها  ط  زشیها  در  ب  یفیرا  انگ  یرونیب  زشیانگ  ،یزشیانگیاز   سازی مفهوم  یدرون  زشیتا 

به    یدرون  زشیانگ  گریرشد وجود دارد. به عبارت د  و  پاداش  هااست که ذاتاً در آن  هاییتیمعطوف به فعال  ،یدرون  زشانگی.  اندکرده

انگ(.  2)است  مندی و عالقه  یافراد به کنجکاو  خودیخودبه  شیگرا  یمعنا با  راه  دا پی  دنبالبه    ی درون  زشیافراد   یبرا  هاییکردن 
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اشاره به   یزشانگییب  نیهمچن.  ند ینما  افتیدر  یرونبی  پاداش  کههستند، بدون آن  شانهایمهارت  و  دانش  رشد  و  هاغلبه بر چالش

انگ  ی ستگیرا خودشان بدون احساس شا  ها تیدارد که فعال  یافراد   ی رونیب  زشیانگ  یافراد دارا  (9)  دهند یمند انجام مهدف  زهیو 

اط  شناسایی شده نش   یشایندهاییو پ   عللبا توجه به    در مجموع،.  دهند یانجام م   یرونیب  یهاتیها و تقو را به خاطر پاداش   فیتکال

و  و    ذهنی این سازه،   ریتأثنقش  بر  عوامل  این  از  اصل  هریک  استپژوهش حاضر    یمسئله  آ  این  نظر داشتن   توانیم  یاکه  با در 

والدین، جهت  چون  یعوامل با  انگیزشی و نشاط ذهنی، پیوند  تبیین  ین را تدو  ی علّ  یمدل   گیری  دانش    نشاط ذهنی کننده  کرد که 

 باشد؟  آموزان

این   بر  اگرچه  توانیم عالوه  به    یهاپژوهش  گفت؛  متغبررسی  مختلف  دو  کردهسازه  ینا  یانم  یریروابط  توجه  نقش  اما  اند  ها 

با    ، رو   ایننشده است. از    ی مدل جامع، واکاو  یک در    نشاط ذهنی   پیوند با والدین و  یندر رابطه ب  جهت گیری انگیزشی  یگرواسطه 

پژوهش به تعیین رابطه پیوند با والدین    یاتفرض  ینظر   های مطرح شده در این حوزهنظریهو    ینشاط ذهن  مطالعات علمیتوجه به  

-گری جهتگیری انگیزشی با نشاط ذهنی و بررسی واسطهگیری انگیزشی و همچنین تعیین رابطه جهتبا نشاط ذهنی و جهت

 پردازد.گیری انگیزشی در ارتباط پیوند با والدین با نشاط ذهنی می 

 

 : روش پژوهش

جامعه آماری این   شد.  یابی معادالت ساختاری انجاممدل که در قالب همبستگی است   -از نوع پژوهش توصیفیحاضر پژوهش روش 

که در سال   ند بودنفر(  940)شهر خرامه  دانش آموزان دوره متوسطه دوم )کالسهای دهم، یازدهم و دوازدهم( تمامی پژوهش شامل 

که    ندانتخاب شدنفر    275ای تصادفی به تعداد  با روش خوشه  کنندگانشرکت  مشغول به تحصیل بودند.  1399-1400تحصیلی  

ابزار پیوند با    (، 2ابزارهای سنجش شامل مقیاس نشاط ذهنی )  .دی نفر رس  273ها به  تعداد آن،  ناقصی  نامهپرسش  2  حذف بعد از  

( جهت  22والدین   ،)( انگیزشی  بود.7گیری  از    (  بعد  حاضر  مطالعه  افزار آورجمع در  نرم  در  ها  داده  کمی  تعریف  و  اطالعات  ی 

SPSS    شد.،  24نسخه تحلیل  و  یافته  تجزیه  نخست  که  ترتیب  این  و سپس به  استاندار  انحراف  و  میانگین  مانند  توصیفی  های 

مدل یابی معادالت ساختاری مانند بررسی موارد از دست رفته، داده    مفروضه های  ماتریس همبستگی متغیرها ارائه شد. بعد از آن،

های پژوهش به وسیله روش مدل یابی معادالت ساختاری فرضیه  های پرت و نرمال بودن توزیع متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و

   .مورد تحلیل قرار گرفت 24نسخه  AMOSدر نرم افزار  

 

 : های پژوهشیافته

   بررسی شد. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش های توصیفی یافتهدر بخش 

 متغیرهای پژوهش   های توصیفیشاخص(.  1)جدول  

 انحراف معیار میانگین  متغیرها 

 پیوند با مادر  

 

 19/7 48/25  مراقبت 

 48/7 06/34 کنترل 

 39/7 02/29  مراقبت پیوند با پدر

 94/6 08/32  کنترل

 68/12 48/45   انگیزش درونی گیری انگیزشی جهت 
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 78/13 24/54 انگیزش بیرونی  

 84/4 65/11 بی انگیزشی 

 15/6 22/21  نشاط ذهنی 

 

نتایج ماتریس  .  محاسبه گردیدضریب همبستگی پیرسون    با استفاده ازپذیر  روابط بین متغیرهای مشاهدهدر یافته های استنباطی،  

آمده است. این نتایج نشان می دهد که در همه موراد رابطه میان متغیرهای پژوهش معنی دار   (2) جدولهمبستگی مرتبه صفر در  

 است. 

 ( **p<01/0)  پژوهش   متغیرهای   بین همبستگی  ماتریس  (2)  جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        1   . مراقبت مادر1

       1 76/0**   .کنترل مادر2

      1 56/0** 63/0** .مراقبت پدر 3

     1 69/0** 76/0** 60/0** .کنترل پدر4

    1 52/0** 64/0** 55/0** 57/0** .انگیزش درونی 5

   1 86/0** 44/0** 69/0** 50/0** 63/0** .انگیزش بیرونی 6

  1 40/0** 35/0** 27/0** 29/0** 23/0** 41/0** .بی انگیزشی 7

 1 23/0** 57/0** 52/0** 45/0** 62/0** 51/0** 58/0** .نشاط ذهنی  8

 های پژوهش ارائه می گردد. در این بخش ارتباط میان متغیرها تحت عنوان آزمون فرضیه 

 

از آنجایی که هدف این پژوهش آن بود که روابط میان متغیرها در قالب مدل یابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گیرد از این  

   آمده است. (3جدول)انجام شد و نتایج جهت مسیرهای مستقیم در  AMOSرو، محاسبات با استفاده از نرم افزار 

 اثرات مستقیم متغیرهای مدل پژوهش  (3)جدول

 B β S.E. C.R. P  روابط متغیرها

 01/0 45/2 11/0 16/0 28/0 مراقبت مادر به انگیزش درونی 

 002/0 15/3 08/0 -16/0 27/0 کنترل مادر به انگیزش درونی  

 0001/0 29/8 09/0 46/0 78/0 مراقبت پدر به انگیزش درونی 

 0001/0 02/7 10/0 37/0 70/0 مراقبت مادر به انگیزش بیرونی 

 0001/0 47/10 10/0 59/0 09/1 مراقبت پدر به انگیزش بیرونی 

 0001/0 12/4 08/0 -18/0 34/0 کنترل پدر به انگیزش بیرونی 
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 0001/0 68/6 05/0 -56/0 37/0 مراقبت مادر به بی انگیزشی 

 0001/0 50/3 06/0 36/0 23/0 کنترل مادر به بی انگیزشی  

 009/0 60/2 05/0 -21/0 15/0 انگیزشی کنترل پدر به بی 

 0001/0 37/4 05/0 24/0 22/0 مراقبت مادر به نشاط ذهنی 

 0001/0 22/5 05/0 36/0 28/0 مراقبت پدر به نشاط ذهنی 

 01/0 45/2 03/0 16/0 07/0 انگیزش بیرونی به نشاط ذهنی  

 

  p  ،24/0=0001/0بود از میان ابعاد پیوند با والدین مراقبت مادر )آمده است گویای آن  (3)همانگونه که در جدول  هانتایج بررسی  

=β( پدر مراقبت  با  p  ،36/0  =β=0001/0( و  پیوند  ابعاد  بود. سایر  بینی کننده نشاط ذهنی  ( به صورت مثبت و معنی دار پیش 

نتایج تحلیل بخش اول فرضیه اول  والدین به طور مستقیم نشاط ذهنی را پیش بینی نکردند. بنابراین می توان گفت با توجه به  

 پژوهش مورد تایید قرار گرفت.  

آمده است. بر اساس نتایج تحلیل، مراقبت مادر پیش بینی کننده مثبت و    ( 3)در جدول    یافته ها نتایج به دست آمده از تحلیل  

منفی و معنی دار پیش بینی    ( و به صورتp  ،37/0  =β=0001/0(، انگیزش بیرونی )p  ،16/0  =β= 01/0معنی دار انگیزش درونی )

( انگیزشی  بی  درونی  p  ،56/0-  =β=0001/0کننده  انگیزش  دار  معنی  و  منفی  کننده  بینی  پیش  مادر  کنترل  همچنین  بود.   )

(0001/0=p ،16/0-=β( و به صورت مثبت و معنی دار بی انگیزشی  )009/0=p ،36/0 =β  .را پیش بینی کرد ) 

پدر مراقبت  تحلیل  نتایج  اساس  )  بر  انگیزش درونی  دار  و معنی  مثبت  )p  ،46/0  =β=0001/0به صورت  بیرونی  و   )0001/0=p  ،

59/0  =β( انگیزش بیرونی ( و بی  p  ،18/0-=β=0001/0( را پیش بینی کرد. ضمن آنکه کنترل پدر به صورت منفی و معنی دار 

( بینی کرد.p  ،21/0-  =β=009/0انگیزشی  پیش  را  نتایج    (  به  توجه  پژوهش حاضر مورد  هالیتحلبا  گرفته، فرضیه دوم  انجام  ی 

 تایید قرار گرفت.  

جدول در  فرضیه  این  بررسی  از  آمده  دست  به  ت(  3)نتایج  نتایج  است.  جهتآمده  ابعاد  میان  از  داد  نشان  انگیزشی،  حلیل  گیری 

ری انگیزشی، نشاط ذهنی را پیش  (، قادر به پیش بینی نشاط ذهنی بود. سایر ابعاد جهت گیp  ،16/0  =β=01/0انگیزش بیرونی )

 بینی نکردند. با توجه به نتایج تحلیل به دست آمده، بخش اول فرضیه سوم پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

 ( اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش4جدول)

 واریانس تبیین شده  اثر کل   اثر غیرمستقیم  اثرمستقیم  متغیرپیش بین متغیر مالک 

ی 
هن

 ذ
ط

شا
 ن

 06/0 26/0 مراقبت مادر 

 

32/0 46/0 

 35/0 01/0 34/0   مراقبت پدر

 03/0 03/0 - کنترل پدر

ی
رون

 د
ش

یز
انگ

 

 48/0 16/0 - 16/0 مراقبت مادر  

 16/0 - -16/0 کنترل مادر

 45/0 - 45/0 مراقبت پدر 

ی
رون

 بی
ش

یز
انگ

 

 57/0 37/0 - 37/0 مادر  مراقبت
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 58/0 - 58/0 مراقبت پدر 

 17/0 - -17/0 کنترل پدر

ی 
زش

گی
ی ان

ب
 

 21/0 56/0 - -56/0 مادر  مراقبت

 36/0 - 36/0 کنترل مادر

 21/0 - -21/0 کنترل پدر

 

آن است که   نیّمب  میرمستقیغ   بیضرا(4)نتایج به دست آمده از بررسی این فرضیه در جدول آمده است. بر اساس نتایج این جدول

غ  بیرونی    میمستقر یاثر  انگیزش  مسیر  از  ذهنی  نشاط  بر  مادر  اثر   ( =007/0p=  ،06/0β)مراقبت  همچنین  است.  دار  معنی 

 معنی دار است. ( =002/0p= ،01/0β)غیرمستقیم مراقبت پدر بر نشاط ذهنی از مسیر انگیزش بیرونی 

 ها، مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر ترسیم شد. تحلیل با توجه به اثرات مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده از

 

 

 مدل نهایی پژوهش  (1)شکل  

.  کرده است  نییرا تب  ینشاط ذهن   انس یدرصد وار  46حاضر    مطالعهدر مجموع مدل    شود، یمالحظه م  ( 1)طور که در شکل  همان

 شاخص های برازش به منظور بررسی مدل پژوهش حاضر مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج این یافته ها در جدول آمده است.  
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 های برازش مدل نهایی پژوهششاخص  (.5)جدول  

 χ2/df GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA PCLOSE شاخص

 12/0 07/0 99/0 99/0 98/0 92/0 98/0 55/2 مقدار 

 <05/0 >08/0 <90/0 <90/0 <90/0 <90/0 <90/0 <3 مقدار مطلوب 

 

به    (5در جدول) با توجه  بود که  آزادی )خی دو هنجارشده( نخستین شاخص مورد بررسی  بر درجه  شاخص مجذور خی تقسیم 

شاخصی است که مدل مورد نظر را  ( CFI) یقیشاخص برازش تطببوده و نشاندهنده برازندگی مدل است.  3( کمتر از 55/2مقدار )

این   رابطه هایش مورد بررسی قرار می دهد،  بدون  با  با مدل  برابر  از مع  بود که  99/0مقدار  نشان دهنده  است و    90/0  اریباالتر 

شاخصی که میزان واریانس و کوواریانس تبیین شده مدل را نشان می  (، GFIبرازش ) یی کویشاخص نبرازندگی مطلوب مدل است. 

  یی کویشاخص نب مدل را نشان می دهد.  بوده و برازندگی مطلو  90/0بود که بیشتر از مقدار معین یعنی    0/ 98دهد، مقدار آن برابر  

است. این مقدار   یبرازش نسبت به حجم نمونه و درجات آزاد  ییکویشاخص ن  تعدیل کننده نسبی(،  AGFIشده )  لیبرازش تعد

در دامنه بین صفر تا یک می تواند متغیر باشد و همانطور که در جدول نشان داده شده است این مقدار به یک نزدیک بوده و نشان  

است. مدل  خوب  برازش  قبول    دهنده  قابل  تطب  یهاشاخصمقدار  همکاران،   رزی)م  90/0حداقل  TLI و     NFI  یقیبرازش  و 

به دست آمده است و نشان دهنده برازش   99/0و    98/0مطرح شده است که در مدل حاضر این مقادیر به ترتیب    (2006/1391

برای    بود. از دیگر شاخص های برازش مطالعه حاضر  (  RMSEA)  بیتقر  ی مجذورات خطا  نیانگیدوم م  شهیرمطلوب مدل است.  

از   مقدار  که  است  مدل الزم  برابر    08/0تایید  مقدار  این  حاضر  پژوهش  در  که  باشد  بیانگر    07/0کمتر  که  است  آمده  به دست 

است.   مطلوب  از    PCLOSE   برازندگی  بیش  بایست  می  مقدار  این  بود،  حاضر  مدل  برازش  شاخص  در    05/0آخرین  و  باشد 

از برازش مطلوب    12/0پژوهش حاضر مقدار   از برازندگی مطلوب مدل دارد. در مجموع نتایج حاکی  به دست آمده است و نشان 

 مدل نهایی است.   

 

 : بحث و نتیجه گیری

نشان می حاضر  پژوهش  که  نتایج  این صورت  به  دارد.  ذهنی  نشاط  بر  مستقیمی  تاثیر  والدین  با  پیوند  ابعاد  و  دهد  مادر  مراقبت 

(  12)های فارنهام و چنگ  پژوهشینی می کنند. این یافته با نتایج  مراقبت پدر به صورت مثبت و معنی دار نشاط ذهنی را پیش ب

توان گفت برقراری رابطه صمیمی و مبتنی بر محبت و گرمی نقش موثری بر سالمت روان و نشاط و است. در تبیین این رابطه می

افراد دارد. روابط صمیمی والدین و فرزندان نیز به دلیل نقش موثری که در زندگی افراد دارد و از ابتدای زندگی شکل می  شادابی  

از بیش مورد توجه قرار می دهد. دیگر نتایج این مطالعه آن بود که کنترل روانی والدین بر نشاط ذهنی   این تاثیر را بیش  گیرد 

این رابطه می توان گفت که کنترل والدین عمدتا بیشترین تاثیر خود را از طریق متغیرهای واسطه تاثیر مستقیم نداشت. در تبیین  

 ای بر نشاط ذهنی اعمال می کند. 

انگیزشی  بر جهت گیری  تاثیر مستقیم  پدر(  و  مادر  و کنترل  )مراقبت  والدین  با  پیوند  اینکه  از  است  عبارت  پژوهش  فرضیه دوم 

همسو   (21(؛ تنهای رشوانلو و حجازی)8)فوریلند)ها  انگیزشی( دارد. این یافته با نتایج برخی پژوهش    )انگیزش درونی، بیرونی و بی

نتایج پژوهش حاضر    است. در ادامه این بخش ارتباط ابعاد پیوند با والدین با ابعاد جهت گیری انگیزشی مورد تبیین قرار می گیرد.  
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طور مستقیم و مثبت انگیزش درونی و بیرونی و به صورت منفی بی  مراقبت مادر و پدر بهنشان داد که از میان ابعاد پیوند با والدین، 

انگیزشی را پیش بینی کرد. در تبیین رابطه مثبت و معنی دار مراقبت مادر و پدر بر انگیزش درونی می توان گفت مراقبت، روابط  

زمانی  (  9)شود. بر اساس نظریه خودتعیینی دسی و ریان  شایسته و مطلوب والدین می تواند موجب تقویت و رشد انگیزش درونی  

تا فرزندان  به گونه ای است که موجب می شود  والدین  فرزندان خود داشته و رفتارهای شایسته  با  ای  والدین تعامل سازنده  که 

ی و انتخاب فعالیت  احساس شایستگی و ارزشمندی در رابطه با خود داشته باشند، پرورش این احساس خود به رشد انگیزشی درون

 ها بر مبنای عالئق و ارزش های درونی می انجامد. 

از دیگر نتایج این پژوهش آن بود که مراقبت مادر و پدر بر انگیزش بیرونی نیز تاثیر مثبت دارد. در تبیین این رابطه می توان گفت  

اما  نیست  حاضر همسو  پژوهش  نتایج  غربی  کشورهای  در  مطالعات  برخی  نتایج  ما    اگرچه  جامعه  فرهنگی  جو  بتوان گفت  شاید 

الهای  گویای حکایتی دیگر است؛ چرا که در فرهنگ ایرانی والدین همواره فرزندان را در جهت همنوایی با معیارهای جامعه و ایده

و   تشویق  کسب  جهت  در  ترقی  و  پیشرفت  رو  این  از  دهند.  می  قرار  تشویق  مورد  نمره  و  امتیاز  مدرک،  کسب  چون  فرهنگ 

ش محسوب نمی شود بلکه همواره از دیدگاه والدین و فرهنگ مورد  تیازهای بیرونی در خانواده های ایرانی نه تنها مفهومی کم ارز ام

در   (3)ارزش و تاکید است. در مبنای نتایج مطالعات، فرهنگ به شیوه های گوناگون بر نوع روابط والدین بر فرزندان موثر است  

(. به  6)وع روابط خود با فرزندان را بر اساس ارتباط گرم و صمیمی به همراه کنترل استوار می سازندوالدین ن  ، یشرق   هایفرهنگ

عنوان  به  را  آن  فرزندان  و  است  فرزندان در خانواده ها حاکم  رفتار  بر  اعمال محدودیت  و  کنترل  در جوامع شرقی،  عبارت دیگر 

ربی که فرزندان را به سوی فردگرایی و استقالل طلبی مورد حمایت و بخشی از فرهنگ جامعه خود می پذیرند. در مقابل جوامع غ 

تشویق قرار می دهند فرهنگ های شرقی وابستگی و هماهنگی مطابق معیارهای محیطی و بیرونی را مورد حمایت قرار می دهند  

(4.) 

گیزشی داشت. در تبیین این رابطه می  نتایج پژوهش حاضر همچنین حاکی از این بود که مراقبت مادر و پدر رابطه منفی با بی ان

گفت؛   برقرار  نیوالد  ی تیترب  ی ها  وهیشتوان  جمله  مبتن  یاز  و  گرم  پذ  یارتباط  موثر  رش یبر  انتخاب  بر    ینقش  و  هدفمندی 

را فراهم کرده تا فرزندان به انتخاب   یا  نهیزم  نیفرزندان و والد  انیم  ستهیروابط شابه دیگر سخن،    (.23)  معیارهای درونی دارد

 اعمال خود مصون بمانند.  یبرا  اریو نداشتن هدف و مع یزش یانگ یپرداخته و در واقع از ب  یدرون  ی ارهایها بر اساس معتیفعال

نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که کنترل مادر ارتباط منفی با انگیزش درونی و رابطه مثبت با بی انگیزشی دارد. به این  

معنا که هرچه میزان کنترل مادر بر رفتار فرزندان افزایش یابد انگیزش درونی کاهش یافته و میزان بی انگیزشی افزایش می یابد.  

ت رابطه می  این  تبیین  انگیزش  در  بر  منفی  نقش  تواند  والدین می  از سوی  رفتارهای کنترل گرانه  به طور کلی  اگرچه  وان گفت 

اما از آنجایی که مادر سمبل مهربانی و عاطفه در خانواده به خصوص در فرهنگ ایرانی به شمار می رود  (  24)فرزندان داشته باشد  

و سخت گیری و اعمال قدرت می تواند تعامل میان مادر و فرزندان را بر  رفتارهای کنترل گرانه و کاهش آزادی و اختیار فرزندان  

 هم زده و نقش منفی بر انگیزش فرزندان داشته باشد.

از دیگر نتایج این پژوهش آن بود که کنترل پدر رابطه مثبت با انگیزش بیرونی و بی انگیزشی داشت. به این معنا که هرچه کنترل 

بیرونی و بی انگیزشی افزایش می یابد. در تبیین رابطه کنترل پدر و انگیزش بیرونی می توان گفت    پدر بیشتر شود میزان انگیزش

در کشور و فرهنگ ما عمل بر اساس معیارهای بیرونی یا انگیزش بیرونی مورد حمایت والدین است که این امر به افزایش گرایش  
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عه ایرانی بر نقش کنترل گری و اقتدارطلبانه پدر صحه می گذارد و بر  فرزندان به انگیزش بیرونی کمک می کند، عالوه بر این جام

اقتدار و اعمال کنترل از سوی خانواده و فرزندان پذیرفته   به عنوان سمبل  اهمیت آن تاکید می ورزد، به عبارت دیگر وجود پدر 

از این رو شاید بتوان گفت رفتار کنترلی پدر در خانواده در گرایش فرزندان د ر جهت همنوایی با معیارهای والدین یعنی  شده و 

 انگیزش بیرونی موثر بوده و در نهایت آنها را در جهت افزایش نشاط ذهنی سوق می دهد. 

های این پژوهش نشان داد که از میان ابعاد جهت گیری انگیزشی، انگیزش بیرونی نشاط ذهنی را پیش بینی کرد.  این یافته یافته

همسو است.  در تبیین این رابطه می توان گفت از آنجایی که  ( 19ر را تایید می کند با نتایج )حاض بخش سوم فرضیه سوم پژوهش 

از این رو تالش برای   همنوایی با ارزش های جامعه از سوی والدین، معلمان و اعضای جامعه مورد تایید و تشویق قرار می گیرد 

رهنگ کشورمان به افزایش نشاط ذهنی کمک می کند. به عبارت دیگر، اگر  انتخاب اهداف و فعالیت ها بر مبنای اهداف بیرونی در ف

فرزندان بر مبنای معیارهای درونی و کسب یادگیری عمیق رفتارها و اعمال خود را تعیین کنند کمتر از سوی اعضای جامعه مورد 

همساالن خود عقب می مانند. از این رو گاها   تایید قرار می گیرند و در فرایند رقابت در جهت کسب نمره و رتبه های برتر کنکور از

خانواده ها عالرغم خواست درونی در جهت کسب ارزشهای اجتماعی ناچار به همنوایی و هماهنگی اعمال خود با معیارهای بیرونی  

 دارند.

  گردد.ی تبیین میدرصد از واریانس نشاط ذهنی توسط پیوند با والدین و جهت گیری انگیزش  46مطابق یافته های پژوهش حاضر  

نظریه خودتعیینی   با  انگیزشی   (9)مطابق  واسطه جهت گیری  به  نشاط ذهنی  عوامل محیطی در  نقش  با  رابطه  در  حمایت الزم 

ها، عوامل محیطی از جمله روابط با والدین بر جهت گیری انگیزشی تاثیر گذاشته و آن نیز به این نظریه   بر اساس است.    شده   فراهم

   زیستی و نشاط ذهنی تاثیر دارد.نوبه خود بر به

تبیین نشاط  انگیزشی در  بر مشارکت عوامل خانوادگی و  این مطالعه   این است که ماهیت  از  پژوهش حاکی  چیدمان متغیرهای 

به   انگیزشی  گیری  جهت  و  خانوادگی  عاملی  عنوان   به  والدین  با  پیوند  حاضر،  پژوهش  مدل  در  دیگر  عبارت  به  است.  ذهنی 

 عوامل انگیزشی در تبیین نشاط ذهنی مورد بررسی قرار گرفته است.  نمایندگی از

فرض پژوهش حاضر این بوده است که افزایش نشاط ذهنی می تواند با پیوند با والدین و جهت گیری انگیزشی مرتبط باشد. نتایج و  

 زشی بر نشاط ذهنی تاثیر می گذارد.  یافته ها نشان داد که متغیر محیطی پیوند با والدین از طریق تاثیر بر جهت گیری انگی

 محدودیت پژوهش: 

محدودیت حاضر  پژوهش  انجام  سختدر  قبیل  از  جمعهایی  و  توزیع  و  مدارس  در  حضور  جهت  مدارس  مدیران  آوری  گیری 

گردآوری موجب ها، عدم اختصاص زمان مناسب جهت انجام این امور و از طرفی صرف زمان بسیار زیاد جهت توزیع و  پرسشنامه

پژوهش می پیشرفت  یافته کند شدن  به  عنایت  با  نهایت  پژوهشگرانی که عالقهشدند. در  به  پژوهش  زینه های  پژوهش در  به  مند 

شود که مدل برازش یافته پژوهش حاضر را در دانشجویان جهت مقایسه مورد آزمون قرار دهند و  نشاط ذهنی هستند پیشنهاد می 

در   که  آنجا  از  میهمچنین  پیشنهاد  است  شده  استفاده  انگیزشی  متغیر  از  حاضر  پژوهش  شود پژوهش  متغیرهای  در  آتی  های 

 شناختی و هیجانی را مورد استفاده قرار دهند. 
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