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Abstract
Parenting style of parents in upbringing their
children is crucial to provide their health.
Present study accomplished to study the
relationship between parenting styles with
optimism, hope and students` academic
achievement in Mahneshan city. This is a
descriptive research and sample of the
research includes 184 individuals (92
female, 92 male) as well as their mothers
who were sampled randomly from students
who were studying in 2015-16 academic
year. They were studied using R-LOT (life
directional), Miller Hope Scale (MHS) and
Baumrind parenting questionnaire, then the
data were analyzed using spss software
version 18. The findings indicate that there
is a positive relationship between rational
parenting styles and optimism, hope and
academic achievement (P<0.01) while, there
is a reverse significance relationship
between authoritarian parenting, optimism
and hope (P>0.05) however, it is not
associated with academic achievement
significantly
(P<0.05)
meanwhile,
permissive parenting and optimism are
positively associated (P<0.05) but there is no
significant relationship between hope and
academic achievement (P>0.05). The results
of regression analysis showed that rational
and authoritative parenting styles can predict
hope (R2=0.28), but permissive parenting
can`t predict hope s for authoritarian
parenting and logical were able to predict
hope.but permissive parenting can`t predict
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شیوه فرزندپروری استبدادی و شیوه فرزندپروری منطقی قادر به
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پروری استبدادی قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی نیست.
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تحصیلی ،شهر ماهنشان.

مقدمه
پیشرفت تحصیلی یکی از عمده ترین و درعین حال چالش انگیز ترین مباحث و مفاهیم روان شناسی
تربیتی به حساب می آید ،به گونه ای که پژوهش های زیادی صرف تدوین مدل های کارآمد به منظور
تبیین و پیش بینی آن شده است(عسگری .)1387،نظر به اهمیت پیشرفت تحصیلی و نقش آن در زندگی
دانش آموزان ،نظریه پردازان تربیتی ،بسیاری ازپژوهش های خود را برای شناخت عوامل موثر برپیشرفت
تحصیلی متمرکز کرده اند(عالءالدینی ،کج باف و مولوی.)1387 ،
یکی از زمینه هایی که دردهه های اخیر درحوزه روان شناسی شکل گرفت ،ظهور رویکرد روان
شناسی مثبت نگر 1بود که موجب تحوالت قابل مالحظه و پژوهش های نافذ وموثری درزمینه های
مختلف رفتاری از جمله درمطالعات مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان گردید.
خوش بینی یکی از خصوصیات مثبت انسان است که در دو دهه ی گذشته ،توجه ویژه ای را در روانشناسی
و علوم اجتماعی به خود جلب کرده است .خوش بینی به جهت گزینی اشاره دارد که درآن معموالً
پیامدهای مثبت مورد انتظارند و این پیامد ها به عنوان نتایج عوامل ثابت ،کلی و درونی در نظر گرفته می
شوند(پترسون .)2000،2شی یر وکارور 3خوش بینی را انتظار تعمیم یافته ای می دانند که برمبنای آن پیامد
های خوب در سراسر زندگی فرد رخ می دهد(خسروشاهی وهاشمی.)1391،

1-Postive psychologe
2-Patterson
3-Scheier & Carver
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فرزند پروری منطقی و شیوه فرزندپروری سهل گیر قادر به پیش
بینی پیشرفت تحصیلی هستند ( )R2=0/10ولی شیوه فرزند

hope. And
that rational parenting,
authoritarian
can
predict
optimism(R2=0.11), in contrast permissive
parenting can`t predict it. Indeed, rational
parenting permissive can predict academic
achievement(R2=0.10), but authoritarian
style can`t predict academic achievement .
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امیدواری نیز یکی از دیدگاه های مطرح در حوزه روانشناسی مثبت است که به عنوان یک سازه

شناختی – انگیزشی برسالمت روانی تاثیر گذار است .امید یکی از مفاهیم بسیار نزدیک به خوشبینی و
یکی از ویژگی های زندگی است که افراد را به جستجوی فردای بهتر وا میدارد .الگوی تربیتی والدین
زیاد در مدرسه با روش های فرزند پروری ارتباط دارد(درونباخ ،ریتر ،لیدرمن و همکاران.)1987 ،1
بامریند( )1991الگوی فرزندپروری والدین را به سه گروه مستبد ،سهل گیر و قاطع و اطمینان بخش تقسیم
کرده است .شیوه تربیتی والدین به طور قابل توجهی پیامد های مهمی را برای پیشرفت تحصیلی نوجوانان
به دنبال دارد .درپژوهش آنوالوهمکاران نشان داده شد که بین شیوه تربیتی والدین با میزان موفقیت
تحصیلی نوجوانان ارتباط وجود دارد به نحوی که هرچه میزان حمایت وپاسخ دهی والدین درشیوه تربیتی
باالتر باشد ،میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان نیز باالتر است (آنوال،2استاتین ونورمی .)2000،
مطابق تحقیقات دبورا ،آن ،بالدوین ،مک اینتایر ،هارد وی والیزابت)2007(3و کومر،شارما
وهوددا )2012(4سبک های تربیتی که والدین در تربیت فرزندانشان به کار می گیرند با خوش بینی
وامیدواری آن ها رابطه مثبت ومعنادرای دارد .دراین تحقیقات سبک فرزندپروری مقتدرانه بیشترین تاثیر
را برروی خوش بینی و امیدواری 5فرزندان داشته است .بنابراین می توان گفت ،سبک فرزندپروری و
رفتارهای والدین یکی ازعوامل تأثیرگذار برخوشبینی و امیدواری فرزندان است .تحقیقات نشان می دهد،
کودکانی که والدین آن ها ازسبک فرزندپروری مقتدرانه برای تربیت فرزندان خود استفاده می کردند،
ازخوش بینی وامیدواری باالتری برخورداربودند(حاتملو ،بازدارونریمانی  1392،؛حسینی نسب ،احمدیان
،روان بخش 1387،؛ مقدس1393 ،؛دانیاری1393،؛برازجانی وفانی1390،؛کومر ،شارماوهودا.)2012،6
همچنین برخی از تحقیقات نشان می دهد بین سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین با امیدواری وخوش
بینی فرزندان رابطه منفی دارد(مقدس ،1393،دانیاری .)1392،کلی )2007(7در بررسی رابطه امید ،عملکرد
اجرایی ،توانایی های هیجانی رفتاری با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان  10تا 12ساله نشان داد74،
درصد از اثرات نقص در عملکرد تحصیلی در دانش آموزان از امید تاثیر می پذیرد.
4-Dornbusch , Ritter , Leiderman &et al
5 -Aunola,Statin& Nurmi
6-Debora ,Elizabet& Anne, Baldwin, McIntyre& Hardaway
7- Kumer,Sharma&Hooda
8-Optimism & Hope
1-Kumer&Sharma&Hooda
2- Kelli
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نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی فرزندان دارد .یافته های پژوهشی دراین زمینه نشان می دهدکه موفقیت
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یافته های پژوهشی دراین زمینه حاکی از آن است که موفقیت زیاد درمدرسه باروش های
فرزندپروری قاطعانه ارتباط دارد دریک مطالعه وسیع معلوم شدکه دانش آموزان دبیرستانی بسیارموفق که
نمره های باالیی داشتند والدین شان روشی قاطعانه داشتندوکمترین نمره متعلق به دانش آموزانی بود که
روش فرزندپروری است که پذیرش و روابط نزدیک ،روش های کنترل سازگارانه واستقالل دادن مناسب
را شامل می شود .والدین مقتدر ،صمیمی و دلسوز بوده و نسبت به نیاز کودکان حساس هستند .سبک
فرزندپروری مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین ،از نظر کنترل اجبار باال واز نظر استقالل دادن
پایین است ،والدین مستبد سرد وطردکننده هستند ،در فرزندپروری سهل گیروالدین مهرورز وپذیرا هستند
ولی متوقع نیستند ،کنترل کمی بررفتار فرزندان خود اعمال می کنند و به آن ها اجازه می دهند درهرسنی
که باشند خودشان تصمیم گیری کنند ،حتی وقتی که هنوز قادربه انجام آن نیستند(ثابتی ورضوانی.)1389 ،
پژوهش های بسیاری ارتباط سبک فرزندپروری 2با ابعادگوناگون زندگی فرزندان را مورد تایید
قرارداده اند .از جمله می توان به رابطه سبک های فرزندپروری با خوش بینی اشاره کرد .درپژوهشی،
مقدس( )1393نشان داد بین سبک های فرزندپروری مقتدرانه 3و سهل گیرانه 4والدین با خوش بینی
دانشجویان رابطه مثبت ومعنادار و بین سبک فرزندپروری مستبدانه 5والدین وخوش بینی دانشجویان رابطه
منفی وجود دارد .مهرافزار ( )1384درپژوهشی رابطه ی شیوه های فرزند پروری با خالقیت وپیشرفت
تحصیلی دانش آموزان سوم دبیرستان را بررسی نموده است .نتیجه تحقیقات وی نشان دادکه بین شیوه
های سهل گیرانه با خالقیت وپیشرفت تحصیلی فرزند ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد .بین شیوه های
مستبدانه با پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی ومعناداری وجود دارد ولی بین شیوه های فرزند پروری کامالً
آزاد با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری مشاهده نکرد.
بطور کلی اغلب تحقیقات نشان از تأثیر شیوه فرزندپروری والدین بر اخالق ،رفتار ،شخصیت و
عملکرد بعدی فرزندان دارند .باتوجه به تاثیرگذاری سبک های فرزندپروری بررفتار وشخصیت فرزندان،

3-Dornbusch , Ritter , Leiderman &et al
4-Parenting styles
5- Authoritative
6- Permissive
7-Authoritaria
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والدین مستبد داشتند(درونباخ ،ریتر ،لیدرمن و همکاران .)1987 ،1سبک فرزندپروری مقتدرانه موفق ترین
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پژوهشگر درصدد است به این سوال پاسخ دهد که آیا بین شیوه های فرزندپروری با خوش بینی ،امیدواری
وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر ماهنشان رابطه وجود دارد؟

روش پژوهش
پسرودختر مدارس دوره متوسطه اول شهرماهنشان می باشدکه درسال تحصیلی 94-95مشغول تحصیل
هستند و مادران آنها می باشند .مجموع دانش آموزان طبق آمار رسمی شامل 350نفر(170پسر و 180دختر)
می باشند حجم نمونه طبق محاسبه فرمول کوکران 184نفر (92دخترو92پسر) و مادران آنها محاسبه
گردید .روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد.
ابزارسنجش
الف)پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیاناباوم ریند .1پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیاناباوم
ریند درسال 1972میالدی توسط دیاناباوم ریندطراحی شد .این ابزار اقتباسی است ازنظر رفتار والدین
که براساس نظریه باوم ریند از آزادگذاری ،استبدادی واقتدار منطقی والدین برای بررسی الگوهای نفوذ
وشیوه های فرزندپروری ساخته شده است.
پرسشنامه دیاناباوم ریند درتحقیقات متعددی موردبررسی قرار گرفته واعتبار وروایی آن بدست آمده
است .بوری 2درسال ( )1991میزان پایایی پرسشنامه مربوط را با استفاده از روش باز آزمایی دربین گروه
مادران به ترتیب  0/81برای شیوه سهل گیری  0/86،برای شیوه استبدادی و  0/78برای شیوه مقتدرانه
ودر بین پدران به ترتیب  0/77برای شیوه سهل گیری  0/85،برای شیوه استبدادی و 0/88برای شیوه قاطع
گزارش نمود .روایی محتوای آزمون نیز توسط 10نفر از صاحبنظران روانشناسی وروان پزشکی مورد تایید
قرار گرفت.
اسفندیاری( )1374برای تعیین پایایی این پرسشنامه از روش باز آزمایی استفاده نموده است .اواز
120نفر از مادران گروه نمونه خواست تا پرسشنامه مذکور را پاسخ دهند .بعد از گذشت یک هفته مجدداً
پرسشنامه توسط همان افراد تکمیل گردید .میزان پایایی برای روش سهل گیرانه  ،0/69برای شیوه ی
مستبدانه 0/77وبرای شیوه مقتدرانه  0/73بدست آمد .درکل نتایج بدست آمده ازمطالعات خارجی وداخلی،

1- Baumrind
2- Buri
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روش پژوهش حاضر توصیفی ازنوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان
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اعتبار وروایی پرسشنامه شیوه های فرزندپروری را مورد تایید قرارمی دهد .پایایی پرسشنامه فوق در
پژوهش حاضر با روش آلفای کرانباخ  0/668محاسبه گردید که نشانگر قابل اعتماد بودن ابزار است.
ب)آزمون امید به زندگی میلر .پرسشنامه امید به زندگی میلر (MHS) 1یا پرسشنامه امیدواری میلر
براین باور بود که امید باعث سالمت روانی بوده وکسی که امیدودار باشد ،مفهوم درستی از زندگی
خواهد داشت (نادری وحسینی.)1389 ،
حسینی( )1385برای تعیین روایی این پرسشنامه ،از نمره مالک استفاده کرد .به این ترتیب نمره کل
پرسشنامه با نمره سوال مالک همبسته شد ومشخص گردید که بین این دو رابطه مثبت معنی داری وجود
دارد ( r =0/61و  )p 0/ 0001وبرای تعیین پایایی پرسشنامه ازدو روش آلفای کرونباخ وتنصیف
استفاده کرد که به این ترتیب ضرایب آن برابر با  0/90و 0/89می باشد.در تحقیق حسینیان( )1386نیز
برای تعیین پایایی پرسشنامه مذکور از دو روش آلفای کرونباخ وتنصیف استفاده شده که ضرایب بدست
آمده به ترتیب برای کل آزمون 0/69و 0/65می باشدکه بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامه یاد شده است.
پایایی پرسشنامه فوق در پژوهش حاضر با روش آلفای کرانباخ  0/923محاسبه گردید که نشانگر قابل
اعتماد بودن ابزار است.
ج )آزمون تجدید نظر شده جهت مندی زندگی  .(R-LOT)2به منظور آزمون خوش بینی از آزمون
جهت مندی زندگی که توسط شی یرروکارور ( )1985طراحی شد وتوسط بریگز  )1994(3تجدید نظر
شد ،استفاده گردید .آزمون تجدید نظر شده جهت مندی زندگی ( )R-LOTیک آزمون شش ماده ای
خود گزارش دهی است که انتظارات کلی را درمورد جنبه های مثبت زندگی درمقابل جنبه های منفی
ارزیابی می کند .شی یر وکارورروایی(به شیوه همگرا وافتراقی) وپایایی( آلفای کرونباخ برابر )0/78
مطلوبی برای این مقیاس گزارش کردند .این آزمون دارای 10آیتم است که  6آیتم آن مورد استفاده قرار
می گیرد 3.آیتم مربوط به جمالت منفی و 3آیتم دیگر مربوط به جمالت مثبت است .آزمودنی با استفاده
از یک مقیاس  5درجه ای از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم  ،توافق خود را اعالم می کند .کیواماکی

4

وهمکاران ( )2005ضریب آلفای  0/65برای مقیاس خوش بینی و 0/72برای مقیاس بدبینی ،اکانر
3- Miller
1- Revised Life-Orientati
2 -Bridges
3-Kivimaki&et al
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که معادل انگلیسی آن  Miller Hope Scaleاست در سال  1988تویط میلر وپاورز ساخته شد .میلر

٣٩١
رویش روان شناسی ،سال هفتم ،شماره  ،12شماره پیاپی  ،33اسفند ماه 1397
Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(12), 2019

وکاسدی )2007( 1ضریب آلفای  0/80رابرای کل آزمودنی ها گزارش کرده اند .درایران نسخه اولیه این
آزمون در اصفهان هنجار یابی واعتبار یابی شد که اعتبار وروایی باالیی گزارش شده است .پایایی کل
آزمون براساس آلفای کرونباخ  0/74وروایی با استفاده از روش وابسته به مالک محاسبه شده که بین
پژوهش خدابخشی ( )1383مطلوب ارزیابی شده است .پایایی پرسشنامه فوق در پژوهش حاضر با روش
آلفای کرانباخ  0/786محاسبه گردید که نشانگر قابل اعتماد بودن ابزار است.

یافته ها
برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .درجدول زیر نتایج ضریب
همبستگی برای هرکدام ازمتغر های پژوهش ارائه می شود.
جدول  .1ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیر های پژوهش
ردیف

متغیر

1

فرزندپروری منطقی

1

2

3

5

4

6

1

2

فرزندپروری استبدادی

**-0/34

1

3

فرزندپروری سهل گیر

0/123

**-0/451

1

4

امیدواری

**0/462

*-/179

0/149

1

5

خوش بینی

**0/272

*-/156

*0/173

0/113

1

6

پیشرفت تحصیلی

**0/252

0/130

0/075

**0/489

0/044

**p<0/01

1
*p<0/05

براساس یافته های جدول  ، 1بین شیوه فرزندپروی منطقی با امیدواری ،خوش بینی و پیشرفت
تحصیلی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد()p<0/01؛ بین شیوه فرزندپروری استبدادی با امیدواری
و خوش بینی ارتباط معکوس ومعناداری وجود دارد( ،)p<0/05ولی بین فرزند پروری استبدادی با
پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری یافت نشد( .)p>0/05همچنین بین شیوه فرزند پروری سهل گیر با
خوش بینی ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد( )p<0/05ولی بین شیوه فرزند پروری سهل گیر با
پیشرفت تحصیلی و امیدواری ارتباط معناداری یافت نشد(.)p>0/05

4- O′connor & Cassidy

Downloaded from frooyesh.ir at 14:34 +0430 on Tuesday April 30th 2019

خوش بینی وافسردگی  -0/65وباخود تسلط یابی  0/73گزارش شده است .روایی وپایی این مقیاس در
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به منظور بررسی پیش بینی پذیری مولفه های امیدواری  ،خوش بینی وپیشرفت تحصیلی براساس شیوه
های فرزندپروری والدین از رگرسیون هم زمان استفاده شد.

شیوه های فرزندپروری
متغیر مالک

متغیر

ضریب

پیشبین

همبستگی

خوش بینی

داری

استاندارد
0.063

0.050

0.083

0.761

0.448

-0.266

-0.235

0.0.75

-3.55

0.0001

منطقی

0.607

0.491

0.0.080

7.603

0.0001

سهل گیر

0.132

0.096

0.101

1.312

0.191

0.331

0.270

0.090

3.673

0.0001

منطقی

=0.195

-0.145

0.090

-2.023

0.045

سهل گیر

0/323

0/170

0/139

2/315

0/022

0/217

0/117

0/133

1/629

0/105

0/331

0/196

0/125

2/654

0/009

سهل گیر
امیدواری

Β

Beta

انحراف

T

ضریب معنی

استبدادی

استبدادی

پیشرفت

استبدادی

تحصیلی

منطقی

0/526

0/327

0/316

همانگونه که درجدول  2مشاهده می شودنتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد ضریب استاندارد
حاصله برای شیوه فرزندپروری استبدادی( )β=-0/235و منطقی( )β=0/491درسطح  p<0/01معنی دار
بوده و قادربه پیش بینی امیدواری هستند ولی شیوه فرزندپروری سهل گیر( )β=0/050قادر به پیش بینی
امیدواری نیست .همچنین ضریب استاندارد حاصله برای شیوه فرزندپروری استبدادی( )β=-0/270در
سطح  p<0/01و شیوه فرزندپروری منطقی( )β=0/145در سطح  p<0/05معنی دار بوده و قادر به پیش
بینی خوش بینی هستند ولی شیوه فرزندپروری سهل گیر( )β=0/145قادر به پیش بینی خوش بینی
نیست .عالوه براین نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که شیوه فرزند پروری منطقی باضریب استاندارد
( )β=0/196در سطح  p<0/01و شیوه فرزندپروری سهل گیر باضریب استاندارد ( )β=0/170در سطح
 p<0/05قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی هستند ولی شیوه فرزند پروری استبدادی ( )β=0/117قادر
به پیش بینی پیشرفت تحصیلی نیست.
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جدول .2تحلیل رگرسیون همزمان پیش بینی امیدواری،خوش بینی وپیشرفت تحصیلی بر اساس
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بحث ونتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با خوش بینی ،امیدواری وپیشرفت
تحصیلی دانش آموزان شهرماهنشان انجام شد .همان گونه که نتایج نشان داد بین شیوه های فرزندپروری
وخوش بینی رابطه منفی ومعنی داروجود دارد .نتایج بدست آمده از انجام پژوهش با یافته های پژوهشی
ناتالیا ،جنویو ،هانکوک و سین )2012(1و مقدس( )1393همخوانی کامل دارد .همچنین نتایج بدست آمده
با یافته های پژوهشی ناتالیا ،جاستین وپاوال ( )2003و دبورا،آن ،الیزابت  ،بالدوین  ،مک اینتایر ،
هاردوی )2007(2نیز همسو است .نتایج پژوهش های آنان حاکی از آن است که افرادی که والدین شان
مقتدرانه درتربیت آن ها برخورد کردند ،از میزان خوش بینی بیشتری برخوردار هستند .درتبین نتایج
بدست آمده ازپژوهش می توان گفت ،والدین مقتدر به دلیل گرمی ،صمیمیت ،پذیرش وحمایت زیادی
که ازفرزندان خود دارند باعث شکل گیری الگوی فعال امنیت واعتماد درفرزند می شوند واین الگو تبدیل
به یک طرح واره سازگارانه می شود وکودک اعتماد وخوش بینی را به دنیای بیرون ازخانواده تعمیم می
دهد .درسبک فرزندپروری استبدادی ،فرزندان اعتماد به نفس پایینی دارند ومیزان افسردگی درآنان بیشتر
است .بنابراین می توان گفت ،سبک فرزندپروری ورفتارهای والدین یکی از عوامل تاثیرگذاربرخوش بینی
فرزندان است.
یافته های پژوهش همچنین نشان دادکه بین شیوه فرزندپروری منطقی با امیدواری رابطه مثبت ومعنی
داروبین سبک فرزندپروری استبدادی با امیدواری رابطه منفی ومعنی دار وهمچنین بین شیوه فرزندپروری
سهل گیربا امیدواری رابطه مثبت ومعنی داروجود دارد .این نتایج نشان می دهد فرزندانی که والدین آن
ها برای تربیت وپرورش آن ها ازسبک منطقی استفاده کرده بودند ،ازسطح امیدواری باالتری
برخورداربودند .نتایج بدست آمده از فرضیه با یافته های پژوهشی دانیاری( )1393وابراهیمی وهمکاران
( )1390همسویی کامل دارد .همچنین نتایج بدست آمده با یافته های پژوهشی کومر،شارما وهوددا
 )2010(3که درآن به بررسی سبک های فرزندپروری ادراک شده وامیدواری درفرزندان پرداخته شده بود،
همخوانی دارد .طبق تحقیقات بالبی )1994( 4گاهی خانواده بی اعتنا نوجوانان را طرد می کند ،بسیاری از
1

- Natalia, A.W., Genevieve, D., Hancock, M., & Sean, P.H
2-Debora, Anne, Elizabeth, Baldwin, McIntyre& Hardaway
3-Kumer&Sharma&Hooda
4 - Bowlby
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منطقی وسهل گیرباخوش بینی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد وبین سبک فرزندپروری استبدادی
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نوجوانان با نا امیدی به آینده می نگرند .این گونه نوجوانان هرگونه کوشش رابرای یافتن معنا واحساس
هویت را به طورکلی کنار می گذارند ودرمقابل کودکان ونوجوانانی که والدین شان از سبک فرزندپروری
مقتدرانه بهره می جویند ،درمقایسه باسایر کودکان ونوجوانان امیدوارترند(ادوارد وپرایس .)2002 1درتبیین
هستند .آن ها فرزندان خود را به عنوان افرادی با کفایت وموفق نگریسته و ازآن ها مطابق با توانایی شان
انتظار دارند .همچنین این والدین به شخصیت فرزندان خود احترام گذاشته و رفتارآنان برسالمت روان
وامیدواری فرزندانشان تاثیرمثبت خواهد داشت و فرزندان آن ها مستقل ،صمیمی ودارای روحیه همکاری
بیشتری خواهند بود وتوانایی ابراز وجود و انگیزه بیشتری دارند که چنین رویه ای احتماال منجر به امید
بیشتر می شود .سخت گیری شدید والدین بر فرزندان باعث نا ایمنی وخصومت و درنهایت نا امیدی می
شود و نگرش های سهل گیرانه والدین برفرزندان هم سبب فراهم شدن فضایی می شودکه فرزندان درآن
فرصت ابراز گرایی وکسب اطمینان وامید پیدا می کنند.
از دیگر یافته های پژوهش ،ارتباط شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان بود
 .نتایج پژوهش نشان داد بین شیوه فرزندپروری منطقی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت
ومعنی داروجود دارد وبین شیوه های فرزندپروری استبدادی وسهل گیر باپیشرفت تحصیلی رابطه معنی
داروجود ندارد .نتایج بدست آمده با نتایج مهرافراز( ،)1384باقرپورکماچالی و همکاران( )1386و بیرامی
و خسروشاهی( )1389همسواست .نتایج تحقیقات آنان نشان داد که بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با
پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دارو بین سبک فرزندپروری سهل گیر و مستبدانه با پیشرفت
تحصیلی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد .همچنین نتایج حاصل با یافته های پژوهشی (لورین ،2004،2به
نقل از عبادی ومعتمدین )1385،وآنوال،استاتین ونورمی )2000( 3که نشان دادند بین شیوه تربیتی والدین
با میزان موفقیت تحصیلی نوجوانان ارتباط وجود دارد ،نیزمطابقت دارد .درتبیین این نتیجه می توان چنین
اظهار نظر کرد ،والدین منطقی که پاسخگوی احساسات وعواطف فرزندان خود هستند و از پیشرفت
تحصیلی آنان حمایت می کنند ،نقش موثردرپیشرفت تحصیلی فرزندان خود دارند اما والدین سهل گیر
توجه ی به نمرات درسی فرزندان خود ندارند و یا اگر دارند واکنش منفی دربرابرآنان نشان می دهند و
برانجام تکالیف درسی فرزندان نظارتی ندارند وآن ها را کنترل نمی کنند .والدین استبدادی نیز باکنترل
1 - Edward & Price
2-Lorraine
3-Aunola,Statin& Nurmi
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این نتیجه می توان چنین اظهارنظرکردکه والدین مقتدرومنطقی دارای سطح باالیی از کنترل وپاسخ دهی
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بیش از حد وگرمی کم سبب می شوند فرزندان مضطرب وناسازگار باشند .درمجموع شیوه ی فرزندپروری
استبدادی وسهل گیرانه به سبب رعایت نکردن اعتدال ،آثار نامطلوبی برتربیت فرزندان دارد .ازاین روبا
قاطعیت می توان گفت که شیوه های مناسبی برای تربیت وهدایت فرزندان نیستند ولی شیوه منطقی با
است.
انجام این پژوهش همانند سایر پژوهش ها از محدودیت های مختلفی روبه روبوده است .ازجمله
محدودیت های این پژوهش وجود بوروکراسی زیاد اداری برای دریافت مجوز به منظور توزیع پرسشنامه
ها دربین آزمودنی ها وطوالنی بودن تعداد زیاد سواالت پرسشنامه های امیدواری وفرزندپروری که باعث
خستگی آزمودنی ها وبه تبع آن ممکن است نحوه پاسخ دهی آن ها را تحت تاثیر قرار داده وسوگیری
پاسخ ها را به وجود آورده باشد .به علت تازگی بودن متغیر های خوش بینی وامیدواری ورابطه آن ها با
فرزندپروری ،منابع کافی برای مطالعه وبررسی پیشینه وجود نداشت .همچنین دراین پژوهش برخی از
متغیرها از جمله وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده وسطح سواد والدین کنترل نشده است که ممکن

است به عنوان متغیرهای مزاحم نتایج را تحت تاثیر قرار دهد.
باتوجه به نتایج حاصل پیشنهاد می شود مسئولین ودست اندرکاران نظام تعلیم وتربیت با تشکیل کالس
های آموزش خانواده ،آموزش های الزم وکافی رادررابطه با نحوه برخورد صحیح والدین با فرزندان ،به
خانواده دانش آموزان ارائه دهند .مولفه های خوش بینی وامیدواری برپایه ی یافته های تحقیق حاضر،
ازمتغیرهای مهم وتاثیرگذار برسالمت جسمی وروانی دانش آموزان می باشدوازآن جا که درروان شناسی
مثبت اعتقاد برآن است که سازه های امید وخوش بینی می تواند از افراد دربرابر آثار رویدادهای تنش
زای زندگی حمایت کند ،به نظر می رسد که با تدوین برنامه های آموزشی و پیشگیرانه ومدنظر قراردادن
آن ها به والدین ودانش آموزان مفید باشد .به نظر می رسدکه آموزش صحیح سبک های فرزندپروری
والدین به خصوص دانش آموزان مشغول به تحصیل ،اثرات سودمنددرآینده تحصیلی آنان داشته باشد.
همچنین پیشنهاد می شود برای دست یافتن به نتایج منطقی تردرپژوهش های آینده تاثیر سبک های
فرزندپروری برمتغیرهای بیشتری مورد بررسی قرار گیرد وبرای جمع آوری اطالعات عالوه بر پرسشنامه
از شیوه های دیگر نظیر مشاهده ،مصاحبه و ....استفاده گردد.
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