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چکیده
هدف از پژوهش حا ضر برر سی نقش تعیین کننده گرمی والدیندر امیدواری دان شجویان در قالب معادالت
ساختاری بود .در یک طرح همبستگی  248نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه
گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های ادراکات والدینی(رابینز )1994 ،و امیدواری(ا سنایدر و
همکاران )1991 ،را تکمیل کردند .نتایج نشااان داد که میان گرمی والدین و امیدواری دانشااجویان رواب
مثبت و معناداری وجود دارد و گرمی والدین  19در صد از تغییرات امیدواری را تبیین می کند .اثرات غیر
مساااتقیر گرمی بر تفکر عاملی و راهبردها نیز مثبت و معنادار بود .مدل سااااختاری از برازش مناسااابی
برخوردار بود .به نظر می رساااد رفتار گر و پنیرنده والدین می تواند امید به زندگی را در دانشاااجویان
افزایش دهد.
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مقدمه
امید به موفقیت و آینده بهتر و دلیلی برای زیساااتن ،می تواند عامل شاااادی و سااارور در زندگی باشاااد
(اساانایدر .)2000 1،امید در لغت ،مطلوبی اساات که ممکن اساات اتفاب بیفتد .در پژوهش های اخیر علمی در
تعریف معنای امید بیشتر بر اهمیت اهداف تاکید شده است .امید یکی از ویژگی های زندگی است که ما را به
فکری اسااات که دو جزف تفکر عامل(2ارادههای هدفمند) و مسااایرها(3طرحهای هدفمند) را در بر می گیرد.
تفکر عامل (اراده های هدفمند) ،جزف انگیز شی امید و ن شان دهنده بردا شت شخ صی در مورد توانایی برای
رسااایدن به اهداف اسااات .در واقع تفکرعامل یعنی اعتقاد به این مطلب که فرد می تواند از طریق راه های
فرضی به سوی هدفی مشخص حرکت کند و بدان دست یابد .مسیرها (طرح های هدفمند) که جزف شناختی
امید هستند نشان دهنده توان فرد در خلق راه های معقول برای دستیابی به اهداف است .هردو بعد از طریق
رفتارهای هدفمند در ت شکیل و تعیین میزان امید نقش دارند و موجب سازگاری و سالمت ج سمی و روانی
فرد می شوند.
داشاااتن معنا در زندگی در تعامل با امید می تواند سااابب افزایش شاااادی ،رضاااایت از زندگی و کاهش
افساااردگی شاااود (کرمانی و همکاران .)1390 ،پژوهش ها نشاااان می دهد که ام یدواری با بهزیساااتی
4

معنوی(یعقوب زاده و همکاران ،)2017 ،خود کارآ مدی ،خوش بینی و بهزیساااتی عمومی ( ما گال تا و اولیور،
 ،)1999بهزیساااتی یهنی (5کاتو 6و اسااا نا یدر2005 ،؛ ورنر2012 7،؛ شااا نار گوالن ،)2017 8،موفق یت

تحصااایلی(اسااانایدر و همکاران،)2002 ،؛ خوش بینی ،عواطف مثبت و عزت نفس (عبدالخالق9و اسااانایدر،
 ،)2007بزه کاری ( پادیال10و هم کاران )2011 ،و مع نا در ز ندگی و اف کار خودکشااای (کر مانی و هم کاران،
 )1390در ارتباط است.
یکی از منابع امیدواری در افراد ،حمایت اجتماعی ا ست (کرمانی و همکاران .)1390 ،ا سنایدر ( )2000بر
این باور است که ارتباط با اطرافیان و صحبت در خصوص آرزوها و اهداف ،این احساس را در فرد به وجود می
آورد که بر محی اطرافش کنترل دارد .وجود محی حمایت کننده امکان پیگیری اهداف را فراهر نموده و از
همین طریق شاارای ارتقای امید میساار می گردد .خانواده بعنوان مهر ترین محی اجتماعی ،رشااد و تکامل

0
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1. Snyder
2 . Agency
3 . Path ways
4 . Magaletta & Oliver
5 . Subjective well-being
6 . Kato
7 . Werner
8 . Shenaar-Golan
9. Abdel-Khalek
1 . Padilla
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جسااتجوی فردایی بهتر وامی دارد (کرمانی و همکاران .)1390 ،به عقیده اساانایدر ( )2000امید نوعی روند

رواب ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر
افراد را تحت تأثیر قرار داده و بر اشتیاب به ادامه زندگی در آنان نقش مهمی ایفا می کند (کرمانی ،خداپناهی،
حیدری .)1390 ،پیشینه پژوهشی نشان می دهد که میان سبک فرزندپروری والدین با امیدواری رابطه وجود
دارد (هی ون و سیاروچی.)2008 1،
به نظر می ر سد بر ا ساس نظریه خودتعیین گری(2رایان و د سی2000 3،؛ د سی و رایان )2011 ،والدین با
شااایسااتگی6یا احساااس تساال بر اعمال و رویدادها و احساااس تعلق7یا برقراری رابطه با افراد مهر زندگی و
برخورداری از حمایت آنان ،زمینه دسااتیابی آنان به سااطوح باالی بهزیسااتی و سااالمت را فراهر مینمایند
(گرولنیک8و همکاران .)1997 ،رفتار والدینی مبتنی بر گرمی یا ابراز عشق ،محبت ،عالقه و رضایت نسبت به
فرزندان ،می تواند زمینه ارتقای احساااس تعلق و سااطز بهزیسااتی و ساارزندگی (گانیه ،)2003 9،سااالمت
 10همکاران )2017 ،و کاهش افساااردگی (ساااوئننز11و همکاران )2009 ،را در آنان
روانشاااناختی(دوین ولد و
فراهر نماید.
تحقیقات (کیر و رانر200212،؛ تنهای رشااوانلو و حجازی2014 ،؛ 1388؛ 1390؛  )1391گویای آن اساات
که سااابک فرزندپروری پدر و مادر از عوامل فرهنگی تأثیر پنیرفته (دوین ولد و همکاران )2017 ،و بهگونه
متفاوتی بر دختران و پساااران اثر می گنارد (گرولنیک و همکاران .)1997 ،عالوه بر آن اثرات رفتار گر و
پنیرنده والدین در سالیان پس از کودکی و نوجوانی باقی می ماند (گرولینک.)2009 ،
در مجموع با توجه اهمیت امیدواری در دانشاااجویان و وجود تفاوت های جنسااایتی در زمینه تبعات
رفتارهای والدینی ،هدف از پژوهش حا ضر برر سی نقش تعیین کننده گرمی والدین در امیدواری دان شجویان
دختر در قالب مدل سازی معادالت ساختاری13بود.

1 . Heaven & Ciarrochi
)2. Self-determination theory (SDT
3. Ryan & Deci
4. Basic psychological needs
5 . Autonomy
6 . Competence
7 . Relatedness
8 . Grolnick
9 . Gagné
1 . Duineveld
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1 . Soenens
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1 . Kim & Rohner
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)1 . Structural equation modeling(SEM
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کمک به ارضااای نیازهای بنیادین روانی4فرزندان شااامل خودمختاری5یا انتخاب آزادانه اعمال و خواسااته ها،
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روش
در یک طرح همب ستگی و به طور دقیق تر مدل سازی معادالت ساختاری 270 ،نفر از دان شجویان دختر
دانشااگاه فردوساای مشااهد به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شاادند .بدین ترتیب که ابتدا از سااه
دان شکده به طور ت صادفی انتخاب شدند .سپس در هر دان شکده سه ر شته و ورودی در نظر گرفته شده و
پرسشنامه های ناقص در نهایت دادههای مربوط به  248نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
میانگین سنی شرکت کنندگان  19/56با انحراف استاندارد  1/57و کمینه و بیشینه  18و  27سال بود .در
کل نمونه  28/6در صد در ر شته های علو ان سانی 46/4 ،در صد در ر شته های علو پایه 15/3 ،در صد در
ر شته های فنی و مهند سی و  9/7در صد در سایر ر شته ها م شغول به تح صیل بودند .ن سبت دان شجویان
خوابگاهی به کل نمونه  82/7درصد و نسبت دانشجویان متأهل به کل نمونه  14/6درصد بود .جهت گردآوری
داده ها از دو پرسش نامه به شرح زیر استفاده شد:
مقیاس ادراکات والدینی:)POPS(1این مقیاس توساا رابینز( )19942و بر اساااس نظریه خود تعیین گری
(رایان و د سی )2000 ،تدوین شده و دارای شش زیر مقیاس ا ست .در پژوهش حا ضر تنها از دو زیر مقیاس
گرمی مادر(  6عبارت) و گرمی پدر ( 8عبارت) اسااتفاده شااد .پاسااخدهی به عبارت ها در طیف  7درجه ای
لیکرت از در مورد من ا صالً در ست نی ست( )1تا در مورد من کامالً در ست ا ست( )7صورت می گیرد .نمرات
باالتر در هر زیر مقیاس نشااان دهنده ادراب باالتر در آن حوزه اساات .روایی و پایایی این مقیاس در نسااخه
اصلی (رابینز )1994 ،و نیز مطالعه تنهای رشوانلو و حجازی ( )1390به تأیید رسیده است.
مقیاس امید (ا سنایدر و همکاران :)1991 ،این مقیاس دارای  12عبارت بوده و در طیف هشاات درجه ای
لیکرت از کامالً م خالف( )1تا کامالً موافق( )8نمره گناری می شاااود .این مق یاس تفکر عا مل(4ع بارت) و
مسیرها(4عبارت) را می سنجد 4 .عبارت نیز انحرافی هستند .نمرات باالتر در زیر مقیاس ها و نمره کل نشان
دهنده وضااعیت مطلوب تر اساات .اعتبار و روایی این مقیاس در مطالعه اساانایدر و همکاران( )2000برابر با
0/85گزارش شده ا ست .کرمانی و همکاران( )1390نیز روایی همگرا و پایایی مقیاس را در نمونه دان شجویان
ایرانی مطلوب گزارش کرده اند .آلفای کرونباخ زیر مقیاس ها و نمره کل در مطالعه حاضااار به ترتیب ،0/78
 0/80 ،0/81به دست آمد.
در تجزیه و تحلیل داده ها پس از غربالگری و بررسی پرتهای تک متغیره و چندمتغیره از مدل سازی
معادالت ساختاری و نر افزارهای  SPSS.22و  AMOS.20استفاده شد .برای ارزیابی مدلهای ساختاری
چندین مشخصه برازندگی وجود دارد .در بررسی برازش مدل اندازه گیری از شاخص های نسبت خی دو به
)1 . Perceptions of Parents Scale(POPS
2 . Robbins

۴
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پر س شنامه ها در میان ده نفر از دان شجویان دختر این ر شته ها به طور ت صادفی توزیع شدند .پس از حنف

رواب ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر
درجات آزادی ( ،)χ2/dfشاخص خوبی برازندگی ،)GFI( 1شاخص خوبی برازندگی تعدیل یافته،)AGFI(2
شاخص برازندگی تطبیقی ،)CFI(3شاخص برازندگی هنجار شده )NFI(4و شاخص استاندارد شده ریشه
خطای میانگین مجنورات تقریب( )RMSEA5استفاده شد .برای نسبت خی دو به درجات آزادی ،ضرایب 3
و کمتر و برای  RMSEAضرایب  0/05و کمتر قابل قبول اند .سایر شاخص های برازندگی باید بیشتر از

یافته ها
غربالگری داده ها با اساااتفاده از نمودار باکس7نشاااان داد که پرت تک متغیره ای وجود ندارد .آزمون
کالموگروف-ا سمیرنوف8نیز ن شان دهنده نرمال بودن تک متغیره تمامی متغیرها بود ( .)P≤0/01آماره فوا صل
ماهاالنوبیس9نیز نشااان داد که پرت چندمتغیره وجود ندارد .شاااخص های توصاایفی و ضاارایب همبسااتگی
متغیرهای پژوه شی در جدول  1آورده شده ا ست .نتایج درج شده در این جدول ن شان می دهد تنها رابطه
گرمی مادر با زیر مقیاس مسیرها معنادار نیست .سایر رواب مثبت و معنادارند(.)P≥0/05
در ادامه از مدل معادالت ساختاری جهت بررسی رواب میان متغیرها استفاده شد .ضرایب استاندارد شده
و نمودار مسیر در شکل  1ارائه شده است.
جدول  -1شاخص های توصیفی و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهشی
متغیرها
 .1گرمی مادر
 .2گرمی پدر
 .3گرمی والدین
 .4تفکر عامل
 .5مسیرها
 .6امیدواری

میانگین انحراف استاندارد
15/83
19/78
35/61
9/17
9/90
19/06

9/96
11/65
11/08
2/96
3/32
5/20

1

2

**0/25
**0/75
**0/15
0/10
*0/15

**0/83
*0/15
*0/13
*0/16

3

4

5

6

**0/19
*0/37** 0/15
**- 0/85** 0/81** 0/20
** P< 0/01
* P<0/05

نتایج نشااان داد که مدل از برازش مناساابی برخوردار اساات و تمامی اثرات مسااتقیر بر روی مدل معنادار
هستند( .)P≥0/05واریانس تبیین شده امیدواری بر حسب گرمی والدین  0/19بود .بدین معنی که  19درصد
)1 . Goodness of Fit Index(GFI
)2 . Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI
)3. Comparative Fit Index (CFI
)4. Normed Fitness Index (NFI
)5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
6. Tabachnick & Fidell
7. Box Plot
8. Kolmogrov-smirnov
9. Mahalanobis distance

5
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 0/90باشد تا بتوان مدل را مطلوب در نظر گرفت (تاباکنیک و فیدل.)2007 6،
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از تغییرات امیدواری بر ح سب گرمی والدین تبیین می شود .اثر غیرم ستقیر گرمی والدین بر تفکر عاملی و
م سیرها به ترتیب  0/30و  0/23بود .این اثرات مثبت و معنادار بودند( .)P≥0/001میزان واریانس تبیین شده
تفکر عاملی و مسیرها نیز به ترتیب  0/47و  0/29بود.

0/68

0/49
امیدواری

مسیرها

0/43

گرمی والدین
0/51

0/54

گرمی پدر

RMSEA=0/001 ،NFI=0/99 ،CFI=0/99 ،GFI=0/99 ،AGFI=0/99 ،χ2/df=0/093
شکل  -1نمودار مسیر و ضرایب استاندارد شده مدل پیش بینی امیدواری در دانشجویان
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حا ضر برر سی نقش تعیین کننده گرمی والدین در امیدواری دان شجویان دختر بود .نتایج
نشان داد که گرمی والدین با امیدواری در ارتباط بوده و آن را پیش بینی می کند .این اثر در ابعاد شناختی و
انگیزشاای امیدواری مشاااهده می شااود .این یافته ها با نتایج پژوهش های انجا شااده در چهارچوب نظریه
خودتعیین گری مبنی بر ارتباط فرزندپروری والدین و ابعاد مثبت سالمت روان همخوانی دارد( گانیه2003 ،؛
نی میک1و همکاران2006 ،؛ سوئننز و ونس تین کیست.)2009 2،
همخوان با د ید گاه اسااا نا یدر ( )2000محی

های ح ما یت کن نده با ام یدواری در افراد در ارت باط ند.

روزوارسااکی و دان )2009(3بر این باورند که افراد در هنگا مواجهه با مشااکالت ،با فرح حرااور و حمایت
اطرافیان ،برای رفع این م شکل اطمینان خاطر بی شتری می یابند و آینده پیش روی آنان رو شن تر می گردد.
شاااوری4و همکاران ( )2003گزارش کرده اند که افراد با امید باال ،ارتباط عاطفی محکمی را حداقل با یکی از
والدین در کودکی گزارش کرده اند .این والدین در جمع آوری اطالعات در خصوص هدف گناری و شیوه تفکر
مورد نیاز برای رسااایدن به اهداف بسااایار کمک کننده بوده و به نوعی منبع انگیزه و الها بودهاند .همچنین
افراد با امید باال توانسته بودند به کمک اعرای خانواده و دوستان در شرای بحرانی و در مقابل استرس تکیه
کنند.

1. Niemiec
2. Vansteenkiste
3. Roswarski & Dunn
4. Shorey
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تفکر عاملی

گرمی مادر

رواب ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر
گرولنیک و همکاران ( )1997بر این باورند که افراد نیاز دارند به پدر و مادر خود احسااااس تعلق نموده و
در رواب خود با آنان احساس امنیت کنند .بر این اساس پدران و مادرانی که به نیازهای فرزندان خود حساس
بوده و رفتار گر و صمیمی توأ با ت شویق ن سبت به آنان دا شته با شند ،با ایجاد امنیت خاطر ،نیاز به تعلق را
در آنان ارضاف خواهند کرد .به نظر میرسد رواب گر و صمیمانه پدر و مادر با فرزندان ،که توأ با پنیرش بی
نسبت به خود ،پنیرا بودن نسبت به تجربیات جدید و برقراری رواب گر  ،رضایت بخش و صمیمانه با دیگران
و احساس سرزندگی ،نشاط و امیدواری در آنان را فراهر مینماید.
در مجموع همسااو با نظریه خودتعیینگری (رایان و دساای )2000 ،و پژوهشهای (گرولنیک و همکاران،
1997؛ کیر و رانر2002 ،؛ تنهای رشوانلو و حجازی )1390 ،فرزندپروری پدر و مادر میتواند بر سالمت روانی
مثبت در فرزندان اثرگنار باشد و این تأثیرگناری میتواند در سنین مختلف حفظ شود (گرولینک .)2009 ،بر
این ا ساس نمیتوان اثرات والدین را بر سالمت دان شجویان نادیده گرفت و در برنامههای سالمت دان شجویان
باید به ویژگیهای ورودی آنان از محی خانواده توجه شود.
اسااتفاده از ابزار خودگزارشاای جهت اندازه گیری امیدواری و گرمی والدین و محدود بودن نمونه پژوهش،
تعمیر یافته های پژوهش را به دانشجویان سایر دانشگاه ها با محدودیت مواجه می سازد .اجرای پژوهش های
مقایسه ای میان دانشجویان دختر و پسر به پژوهشگران آتی پیشنهاد میگردد.
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قید و شرط احساسات آنان باشد ،با ایجاد احساس تعلق ،دلبستگی و امنیت خاطر ،زمینه ایجاد نگرش مثبت
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of parents 'warmth in students'
hopes in the form of structural equations. In a correlational design, 248 female
students from Ferdowsi University of Mashhad were selected by multistage
sampling method and completed Perceptions of parents Scale (Robbins, 1994) and
Hope scale (Snyder and et.al., 1991). The results showed that there is a positive and
significant relationship between the warmth of the parents and the students' hope
and parents `s warmth explains 19 percent of hope change. Warmth`s indirect
effects on agency and path ways were also positive and significant. The structural
model has a good fit. It seems that the warm and receptive behavior of parents can
increase the life expectancy of students.
Keywords: Paternal Warmth, Maternal Warmth, Hope, Students
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