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اشــاره
شــيوه هایي كه والدین در تربيت فرزندان به كار مي گيرند، در 
تأمين سالمت آن ها نقش اساســي دارد. در سایة ارتباط سالم 
اســت كه مي توان نيازهاي فرزندان را شناخت و به رفع آن ها 
همت گماشــت. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة شيوه هاي 
فرزند پروري بــا خوش بيني، اميدواري و پيشــرفت تحصيلي 

دانش آموزان شهر ماهنشان صورت گرفته است. 
روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود. نمونة آماري 
پژوهش شامل 184 نفر )92 دختر و 92 پسر( و مادران آن ها بود 
كه بــه روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از ميان دانش آموزان 
مشغول به تحصيل شهر ماهنشــان سال تحصيلي 95- 1394 
انتخاب شــدند و با استفاده از پرســش نامه هاي جهت مندي 
زندگي (R-LOT)، اميد به زندگي ميلر (MHS) و پرسش نامة 
فرزند پروري بامریند مورد بررسي قرار گرفتند. سپس، داده هاي 
پژوهش با اســتفاده از ضریب همبستگي پيرسون و رگرسيون 

هم زمان در محيط Spss مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
یافته ها نشان داد بين شيوة فرزند پروري منطقي با خوش بيني، 
اميدواري و پيشــرفت تحصيلي رابطة مثبت و معني  دار وجود 
دارد )p>0/01(؛ بين شيوة فرزند پروري مستبدانه با خوش بيني 

و اميدواري رابطة معكوس و معني دار وجود دارد )p>0/05( ولي 
با پيشرفت تحصيلي رابطة معني دار ندارد )p<0/05(. همچنين، 
بين شيوة فرزند پروري ســهل گيرانه با خوش بيني رابطة مثبت 
و معني دار وجود دارد )p>0/05( ولي با اميدواري و پيشــرفت 
تحصيلي رابطة معني دار وجــود ندارد )p<0/05(. نتایج تحليل 
رگرسيون هم زمان نشان داد كه شيوه هاي فرزند  پروري منطقي 
و استبدادي قادر به پيش بيني اميدواري هستند )p>0/01( ولي 
شيوة فرزند پروري سهل گير قادر به پيش بيني اميدواري نيست 
)p>0/05(. همچنين، یافته ها نشان داد كه شيوه هاي فرزند پروري 
منطقــي )p>0/05( و اســتبدادي )p>0/01( قادر به پيش بيني 
خوش بيني هستند ولي شــيوة فرزند پروري سهل گير قادر به 
پيش بيني خوش بيني نيست. همچنين، شيوه هاي فرزند پروري 
منطقي )p>0/01( و ســهل گير )p>0/05( قــادر به پيش بيني 
پيشرفت تحصيلي هســتند ولي شيوة فرزند پروري استبدادي 

 .)p>0/05( قادر به پيش بيني پيشرفت تحصيلي نيست

كليد واژه هــا: فرزند پروري، امیدواري، خوش بیني، پیشــرفت 
تحصیلي، شهر ماهنشان

رابطة شيوه های فرزند پروری با 
خوش بينی، اميدواری و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 

روانشناسی تربيتی

نياز جّدی نسل امروز و فردا
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مقــدمه 
پیشرفت تحصیلي یكي از عمده ترین و در 
عین حال چالش انگیز ترین مباحث و مفاهیم 
به حســاب مي آید؛  تربیتي  روان شناســي 
به گونــه اي كه پژوهش هــاي زیادي صرف 
تدویــن مدل هاي كارآمد به  منظور تبیین و 
پیش بیني آن شده است )عسگري، 1387(. 
نظر به اهمیت پیشــرفت تحصیلي و نقش 
آن در زندگي دانش آمــوزان، نظریه پردازان 
تربیتي بســیاري از پژوهش هاي خود را بر 
شــناخت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلي 
متمركــز كرده اند )عالءالدینــي، كج باف و 

مولوي، 1386(.
روان شناســي  رویكرد  اخیر،  در دهه هاي 
مثبت نگر1 در حوزة روان شناسي ظهور كرد و 
موجب تحوالت قابل مالحظه و پژوهش هاي 
نافذ و مؤثري در زمینه هاي مختلف رفتاري، 
از جملــه مطالعــات مربوط به پیشــرفت 
دانشــجویان شد.  و  دانش آموزان  تحصیلي 
رویكرد روان شناســي مثبت نگر سعي دارد 
با اســتفاده از روش هاي علمــي به مطالعه 
و كشــف توانایي هایي نایل آیــد كه اجازه 
مي دهند افراد، گروه ها، سازمان ها و جوامع 

پیشرفت كنند،  )سلیگمن2، 2009(.
خوش بیني یكي از خصوصیات مثبت انسان 
است كه در دو دهة گذشته، توجه ویژه اي را 
در حوزه هاي روان شناسي و علوم اجتماعي 
به خــود جلب كرده اســت. خوش بیني به 
جهت گزیني اي اشاره  دارد كه در آن معمواًل 
پیامدهاي مثبت مورد انتظارند و این پیامد ها 
به عنوان نتایج عوامل ثابت، كلي و دروني در 
نظر گرفته مي شــوند )پترســون3، 2000(. 
شي یر و كارور4 خوش بیني را انتظار تعمیم 
یافته اي مي دانند كه بر مبناي آن پیامدهاي 
خوب در سراســر زندگي فــرد رخ مي دهد 

)خسروشاهي و هاشمي،1391(.
امیدواري نیز یكــي از دیدگاه هاي مطرح 
در حــوزة روان شناســي مثبت اســت كه 
به عنوان یك سازة شــناختي- انگیزشي بر 
ســالمت رواني تأثیر مي گذارد. امید یكي از 
مفاهیم بسیار نزدیك به خوش بیني و یكي 

از ویژگي هاي زندگي اســت كــه افراد را به 
جســت وجوي فرداي بهتر وا مي دارد. امید 
یعني انتظار موفقیــت و آیندة بهتر، یعني 
دلیلي براي زیســتن؛ وقتــي امید در دل و 
ذهن وجود داشته باشد، اشتیاق زندگي نیز 

وجود خواهد داشت. 
الگــوي تربیتي والدین نقــش مهمي در 
یافته هاي  دارد.  فرزندان  پیشرفت تحصیلي 
پژوهشــي در ایــن زمینه نشــان مي دهد 
كــه موفقیت زیاد در مدرســه با روش هاي 
فرزند پــروري ارتبــاط دارد )درونباخ، ریتر، 
لیدرمن و همكاران5، 1987(. بامریند الگوي 
فرزند پروري والدین را به ســه گروه مستبد، 
ســهل گیر، و قاطع و اطمینان بخش  تقسیم 

كرده است. 
در پژوهــش آنوال و همكاران نشــان داده 
شد كه بین شــیوة تربیتي والدین و میزان 
موفقیت تحصیلي نوجوانــان ارتباط وجود 
دارد؛ به این ترتیب كه هر چه میزان حمایت 
و پاســخ دهي والدین در شیوة تربیتي باالتر 
باشد، میزان پیشرفت تحصیلي فرزندان نیز 
باالتر است )آنوال6، استاتین ونورمي، 2000(.
ســانتراك7 )1984( نشان داد كه والدین 
داراي سبك مقتدرانه به ایجاد اعتماد به نفس 
مســئولیت،  احســاس  عزت نفــس،  و 
خودمختاري و رابطة نزدیك و كمك كردن 
به پیشرفت تحصیلي در رابطه با فرزندانشان 

كمك مي كنند. 
مطابق تحقیقات دبورا، آن، بالدوین، مك  
اینتایر، هارد وي و الیزابت8 )2007( و كومر، 
شارما و هوددا9 )2010( سبك هاي تربیتي 
كه والدیــن در تربیت فرزندانشــان به كار 
مي گیرند، با خوش بینــي و امیدواري آن ها 
رابطة مثبت و معنا داري دارد. مطابق نتایج 
این تحقیقات، سبك  فرزند پروري مقتدرانه 
بیشترین تأثیر را بر خوش بیني و امیدواري10 
بنابراین، مي توان  فرزندان داشــته اســت. 
گفت سبك فرزند پروري و رفتار هاي والدین 
یكــي از عوامل تأثیرگذار بــر خوش بیني و 
امیدواري فرزندان اســت. تحقیقات نشــان 
مي دهد كودكاني كه والدین آن ها از سبك 
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فرزند پروري مقتدرانه براي تربیت فرزندان 
خود اســتفاده مي كرده اند، از خوش بیني و 
امیدواري باالتري برخوردار بوده اند )حاتملو، 
بازدارو نریماني، 1392؛ حســیني نســب، 
مقدس،  1384؛  روان بخــش،  احمدیــان، 
1393؛ دانیــاري، 1392؛ برازجاني وفاني، 
1390؛ كومــر، شــارما وهــودا11، 2012(. 
همچنین، برخي از تحقیقات نشان مي دهد 
كه بیــن ســبك فرزند پــروري مقتدرانة 
والدین با امیــدواري و خوش بیني فرزندان 
رابطة منفي وجــود دارد )مقدس، 1393، 
دانیاري، 1392(. كلي12 )2007( در بررسي 
توانایي هاي  امید، عملكرد اجرایــي،  رابطة 
هیجاني- رفتاري بــا عملكرد تحصیلي در 
دانش آموزان10 تا 12 ســاله نشان داد 74 
درصد از آثار نقص در عملكرد تحصیلي در 

دانش آموزان از امید تأثیر مي پذیرد.
یافته هاي پژوهشــي در این زمینه حاكي 
از آن اســت كه موفقیت زیاد در مدرسه با 
روش هاي فرزند پروري قاطعانه ارتباط دارد. 
یك مطالعة وســیع نشــان داد كه والدین 
دانش آموزان دبیرســتاني بســیار موفق كه 
نمره هاي باالیي داشــتند، در فرزند پروري 
روشــي قاطعانه داشــته  اند. كمترین نمره 
نیز متعلق بــه دانش آموزاني بود كه والدین 
مستبد داشــتند )لیدرمن، رابرتز و فرالي13، 
1987(. ســبك فرزند پــروري مقتدرانــه 
موفق تریــن روش فرزند پروري اســت كه 
پذیــرش و روابط نزدیك، روش هاي كنترل 
سازگارانه و استقالل دادن مناسب را شامل 
مي شــود. والدین مقتدر، صمیمي و دلسوز 

و نســبت به نیاز كودكان حساس اند. سبك 
فرزند پــروري مســتبدانه از نظر پذیرش و 
روابط نزدیك پایین، از نظر كنترل اجبار باال 
و از نظر استقالل دادن پایین است. والدین 
مستبد سرد و طردكننده اند. در فرزند پروري 
ســهل گیر، والدین مهرورز و پذیرا هستند 
ولي متوقع نیســتند، كنترل كمي بر رفتار 
فرزنــدان خود اعمال مي كننــد و به آن ها 
اجــازه مي دهند در هر ســني كه باشــند، 
خودشان تصمیم گیري كنند؛  حتي زماني 
كه هنــوز قادر به انجام دادن آن نیســتند 

)ثابتي و رضواني، 1389(. 
پژوهش هــاي بســیاري ارتباط ســبك  
ابعاد گوناگــون زندگي  بــا  فرزند پروري14 
فرزنــدان را تأیید كرده انــد كه از آن جمله 
مي توان به رابطة ســبك هاي فرزند پروري 
بــا خوش بیني اشــاره كرد. در پژوهشــي، 
مقدس)1393( نشــان داد بین سبك هاي 
فرزند پــروري مقتدرانه15 و ســهل گیرانه16 
والدین بــا خوش بیني دانشــجویان رابطة 
مثبت و معنادار و بین ســبك فرزند پروري 
مستبدانه17 والدین و خوش بیني دانشجویان 
رابطة منفي وجــود دارد. مهر افزار )1384( 
در پژوهشي رابطة شیوه هاي فرزند پروري را 
با خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 
سوم دبیرستان بررسي نموده است. نتیجة 
تحقیقات وي نشــان داد كه بین شیوه هاي 
سهل گیرانه با خالقیت و پیشرفت تحصیلي 
فرزنــد ارتبــاط مثبت و معنــا داري وجود 
دارد. بین شــیوه  هاي مستبدانه با پیشرفت 
تحصیلي ارتباط منفــي و معناداري وجود 

دارد ولي بین شیو ه هاي فرزند پروري كاماًل 
آزاد با پیشرفت تحصیلي ارتباط معناداري 

مشاهده نكرد. 
به طور كلي، اغلب تحقیقات نشان از تأثیر 
شــیوة فرزند پروري والدین بر اخالق، رفتار، 
شخصیت و عملكرد بعدي فرزندان دارند. با 
توجه به تأثیر گذاري سبك هاي فرزند پروري 
بر رفتار و شــخصیت فرزندان، پژوهشــگر 
درصدد اســت به این سؤال پاسخ  دهد كه 
آیا بین شیوه هاي فرزند پروري با خوش بیني، 
امیدواري و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 

شهر ماهنشان رابطه وجود دارد یا نه. 

روش پژوهش 
روش پژوهــش حاضر توصیفــي از نوع 
همبســتگي اســت. جامعة آماري پژوهش 
شــامل كلیــة دانش آ موزان پســر و دختر 
مدارس دورة متوســطة اول شهر ماهنشان 
شاغل به تحصیل در سال تحصیلي 94-95 
و مادران آن هاســت. مجموع دانش آموزان 
طبق آمار رســمي 350 نفر )170 پســر و 
180 دختر( بوده اســت. حجم نمونه طبق 
محاسبة فرمول كوكران 184 نفر )92 دختر 
و 92 پسر( و مادران آن ها محاسبه گردید. 
نیز به صورت تصادفي طبقه اي  نمونه گیري 

انجام شد. 

ابزار سنجش 
شــيوه هاي  پرســش نامة  الــف( 

فرزند پروري دیاناباوم ریند18
این پرســش نامه را دیاناباوم ریند در سال 

هستند  پذیرا  و  مهرورز  والدین  سهل گير،  فرزند پروري  در 
ولي متوقع نيستند، كنترل كمي بر رفتار فرزندان خود اعمال 
باشند،  كه  سني  هر  در  مي دهند  اجازه  آن ها  به  و  مي كنند 
خودشان تصميم گيري كنند؛  حتي زماني كه هنوز قادر به انجام 

دادن آن نيستند
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1972 میالدي طراحي كرد. پرســش نامة 
یادشــده اقتباسي است از نظر رفتار والدین 
كه براساس نظریة باوم ریند از آزاد گذاري، 
اســتبدادي و اقتــدار منطقــي والدیــن 
براي بررســي الگوهاي نفوذ و شــیوه هاي 

فرزند پروري ساخته شده است. 
پرســش نامة دیاناباوم ریند در تحقیقات 
متعددي بررسي شده و اعتبار و روایي آن به 
دست آمده است. یوري19 در سال )1991( 
میزان پایایي پرسش نامة  مزبور را با استفاده 
از روش بــاز آزمایي در بین گــروه مادران 
به ترتیب 0/81 براي شــیوة ســهل گیرانه، 
0/86 براي شیوة مســتبدانه و 0/78 براي 
شــیوة مقتدرانه و در بین پدران به ترتیب 
0/77 براي شــیوة سهل گیرانه، 0/85 براي 
شیوة مســتبدانه و 0/88 براي شیوة قاطع 
گــزارش نمود. روایي محتــواي آزمون نیز 
توسط 10 نفر از صاحب نظران روان شناسي 

و روان پزشكي مورد تأیید قرار گرفت. 
اســفندیاري )1374( براي تعیین پایایي 
این پرســش نامه از روش بازآزمایي استفاده 
كرده اســت. او از 120 نفر از مادران گروه 
نمونه خواســت به پرسش نامة مذكور پاسخ 
دهند. پس از یك هفته مجدداً همان افراد 
پرسش نامه را تكمیل كردند. میزان پایایي 
براي روش ســهل گیرانه 0/69، براي شیوة 
مستبدانه 0/77 و براي شیوة مقتدرانه 0/73 
به دست آمد. در كل، نتایج به دست آمده از 
مطالعات خارجــي و داخلي، اعتبار و روایي 
را مورد  پرسش نامة شیوه هاي فرزند پروري 
تأیید قرار مي دهد. پایایي پرسش نامة فوق 
در پژوهش حاضر بــا روش آلفاي كرونباخ 
0/668 محاســبه گردید كه نشــانگر قابل 

اعتماد بودن ابزار است. 

ب( آزمون اميد به زندگي ميلر 
پرســش نامة امید به زندگي میلر20 
امیدواري  پرســش نامة  یــا   (MHS)
میلــر (Miller Hope Scale) را میلر 

و پاورز  در ســال 1988 ساختند. میلر 

بر این باور بود كه امید باعث سالمت رواني 
است و كسي كه امیدوار باشد، درك درستي 
از زندگي خواهد داشت )نادري و حسیني، 

.)1389
 حسیني )1385( براي تعیین روایي این 
پرسش نامه، از نمرة مالك استفاده كرد. به 
این ترتیب، نمرة كل پرســش نامة با نمرة 
سؤال مالك هم بسته شد و مشخص گردید 
كه بیــن این دو رابطة مثبــت معني داري 
وجود دارد )r=0/61 و p>0/0001(. براي 
تعیین پایایي پرســش نامه نیز از دو روش 
آلفاي كرونباخ و تنصیف اســتفاده كرد كه 
بــه این ترتیب ضرایــب آن برابر با 0/90 و 
0/89مي باشد. در تحقیق حسینیان )1386( 
نیز براي تعیین پایایي پرسش نامة مذكور از 

دو روش آلفاي كرونباخ و تنصیف استفاده 
شده و ضرایب به دست آمده به ترتیب براي 
كل آزمون 0/69 و 0/65 مي باشد كه بیانگر 
ضرایب قابل قبول پرسش نامة یاد شده است. 
پایایي پرسش نامة فوق در پژوهش حاضر با 
روش آلفاي كرونباخ 0/923 محاسبه گردید 

كه نشانگر قابل اعتماد بودن ابزار است. 

ج( آزمون تجدید نظر 
 شدةجهت مندي

21 (R- LOT) زندگي
بــراي آزمــون خوش بینــي، از آزمــون 
جهت مندي زندگي كه شــي یــرر و كارور 
)1985( طراحي كرده و بریگز22 )1994(  آن 
را مورد تجدید نظر قرار داده است، استفاده 
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شــد. آزمون تجدید نظر شدة جهت مندي 
زندگي (R- LOT) یك آزمون شش ماده اي 
خود گزارش دهي است كه انتظارات كلي را 
در مورد جنبه هاي مثبت زندگي در مقابل 
جنبه هاي منفي ارزیابي مي كند. شــي یر و 
كارور روایي )به شــیوة همگرا و افتراقي( و 
پایایي )آلفاي كرونباخ برابر 0/78( مطلوبي 
براي این مقیاس گزارش كرده اند. این آزمون 
داراي ده بخش است كه سه بخش آن مورد 
استفاده قرار مي گیرد. سه بخش مربوط به 
جمالت منفي و ســه بخش دیگر مربوط به 
جمالت مثبت است. آزمودني با استفاده از 
یك مقیاس 5 درجه اي از »كاماًل مخالفم« تا 
»كاماًل موافقم«، توافق خود را اعالم مي كند. 
كیویماكي23 و همــكاران )2005( ضریب 
آلفــاي 0/65 براي مقیــاس خوش بیني و 
0/72 براي مقیاس بدبیني، اكانرو كاسدي24 
)2007( ضریب آلفــاي 0/80 را براي كل 
آزمودني ها گزارش كرده اند. در ایران، نسخة 
اولیة این آزمــون در اصفهان هنجاریابي و 
اعتبار یابي شــد كه اعتبار و روایي باالیي را 
گزارش داده است. پایایي كل آزمون براساس 
آلفاي كرونباخ 0/74 و روایي با اســتفاده از 
روش وابسته به مالك محاسبه شده كه بین 
خوش بینــي و افســردگي 0/65- و با خود 
تسلط یابي 0/73 گزارش شده است. روایي 
و پایایي این مقیاس در پژوهش خدابخشي 
)1383( مطلوب ارزیابي شده است. پایایي 
پرسش نامة فوق در پژوهش حاضر با روش 
آلفاي كرونباخ 0/786 محاســبه گردید كه 

نشانگر قابل اعتماد  بودن ابزار است. 

یافته ها 
بــراي تجزیه و تحلیــل داده ها از ضریب 
همبستگي پیرسون استفاده شد. در جدول 
شمارة 1، نتایج ضریب همبستگي براي هر 

كدام از متغیر هاي پژوهش ارائه مي شود. 

بیــن  یافته هــاي جــدول1،  براســاس 
شــیوة فرزند پروري منطقي بــا امیدواري، 
خوش بیني و پیشــرفت تحصیلــي ارتباط 
مستقیم و معناداري وجود دارد )P>0/01(؛ 
بیــن شــیوة فرزند پــروري اســتبدادي با 
امیدواري و خوش بینــي ارتباط معكوس و 
معناداري وجــود دارد )P>0/05( ولي بین 
فرزند پروري استبدادي با پیشرفت تحصیلي 
 .)P<0/05( ارتبــاط معناداري یافت نشــد

همچنین، بین شیوة فرزند پروري سهل گیر با 
خوش بیني ارتباط مثبت و معناداري وجود 
دارد )P>0/05( ولي بین شیوة فرزند پروري 
ســهل گیر با پیشرفت تحصیلي و امیدواري 

.)P<0/05( ارتباط معناداري یافت نشد
براي بررسي پیش بیني پذیري مؤلفه هاي 
امیدواري، خوش بیني و پیشرفت تحصیلي 
براساس شــیوه هاي فرزند پروري والدین از 

رگرسیون هم زمان استفاده شد. 

جدول1. ماتریس ضرایب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش

سطح معناداري )P(ضریب  همبستگي )R(متغیرها

فرزند پروري 
منطقي

امیدواري
خوش بیني

پیشرفت تحصیلي

0/462
0/272
0/252

0/0001٭٭
0/0001٭٭
0/001٭٭

فرزند پروري 
استبدادي

امیدواري
خوش بیني

پیشرفت تحصیلي

-0/179
-0/156
0/130

0/025٭
0/037٭
0/080

فرزند پروري 
سهل گیر

امیدواري
خوش بیني

پیشرفت تحصیلي 

0/149
0/173
0/123

0/143
0/019٭
0/075

P>0/05٭                P>0/ 01٭٭

جدول2. تحليل رگرسيون هم زمان پيش بيني اميدواري، خوش بيني و پيشرفت تحصيلي براساس
شيوه هاي فرزند پروري

ضریب متغیر پیشبینمتغیر مالك 
انحراف BBetaهمبستگي

ضریب Tاستاندارد
معني داري

امیدواري

سهل گیر

0/526

0/0630/0500/0830/7610/448

0/2660/2350/0753/5550/0001استبدادي

0/6070/4910/0807/6030/0001منطقي

خوش بیني

سهل گیر

0/327

0/1320/0960/1011/3120/191
استبدادي

0/3310/2700/0903/6730/000
0/1950/1450/0902/0230/045منطقي

پیشرفت 
تحصیلي 

سهل گیر

0/316

0/3230/1700/1392/3150/022
استبدادي

0/2170/1170/1331/6290/105
0/3310/1960/1252/6540/009منطقي

والدین مقتدر به دليل گرمي، صميميت، پذیرش و حمایت 
زیادي كه از فرزندان خود دارند، باعث شكل گيري الگوي 
فعاليت امنيت و اعتماد در آنان مي شوند. این الگو به یك 
طـرح وارة سازگارانه تبدیل مي گردد و كودك اعتمـاد و 

خوش بيني را به دنياي بيرون از خانواده تعميم مي دهد
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همان گونــه كــه در جدول 2 مشــاهده 
مي شــود، نتایج تحلیل رگرســیون نشان 
مي دهد كه شیوة فرزند پروري استبدادي و 
منطقي قادر به پیش بیني امیدواري هستند 
ولي شــیوة فرزند پروري ســهل گیر قادر به 
نیســت. همچنین،  امیــدواري  پیش بیني 
نتایج تحلیل رگرســیون نشان مي دهد كه 
شیوه هاي فرزند پروري استبدادي و منطقي 
قــادر بــه پیش بیني خوش بیني هســتند 
ولي شــیوة فرزند پروري ســهل گیر قادر به 

پیش بیني خوش بیني نیست. 

بحث و نتيجه گيري 
پژوهــش  حاضر با هدف بررســي رابطة 
شــیوه هاي فرزند پــروري بــا خوش بیني، 
امیدواري و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 
شهر ماهنشان در ســال تحصیلي 1395- 
1394 انجام شد. همان گونه كه نتایج نشان 
داده اســت، بین شــیوه هاي فرزند پروري 
منطقي و ســهل گیر بــا خوش بیني رابطة 
مثبت و معني داري وجود دارد و بین سبك 
فرزند پروري استبدادي و خوش بیني رابطة 
منفي و معني دار وجود دارد. نتایج به دست 

آمــده از پژوهــش با یافته هاي پژوهشــي 
مقــدس )1393( همخوانــي كامــل دارد 
و با یافته هاي پژوهشــي ناتالیا، جاســتین 
و پــاوال25 )2003( و دبــورا، آن، الیزابــت، 
بالدوین، مك اینتایر، هاردوي26 )2007( نیز 
همسوست. نتایج پژوهش هاي آنان حاكي از 
آن است كه افرادي كه والدینشان در تربیت 
آن  ها مقتدرانه عمل كرده اند، از خوش بیني 
بیشتري برخوردارند. در تبیین نتایج به دست 
آمده از پژوهش مي توان گفت، والدین مقتدر 
به دلیل گرمي، صمیمیت، پذیرش و حمایت 
زیادي كــه از فرزندان خــود دارند، باعث 
شكل گیري الگوي فعالیت امنیت و اعتماد 
در آنان مي شوند. این الگو به یك طرح وارة 
سازگارانه تبدیل مي گردد و كودك اعتماد 
و خوش بینــي را به دنیاي بیرون از خانواده 
فرزند پروري  تعمیم مي دهــد. در ســبك 
اســتبدادي، فرزندان اعتماد به نفس پاییني 
دارند و میزان افسردگي در آنان بیشتر است. 
بنابراین، مي توان گفت سبك فرزند پروري و 
رفتارهاي والدین یكي از عوامل تأثیر گذار بر 

خوش بیني فرزندان است. 
یافته هاي پژوهش همچنین نشان داد كه 

بین شیوة فرزند پروري منطقي با امیدواري 
رابطــة مثبت و معنــي دار و بین ســبك 
فرزند پروري اســتبدادي با امیدواري رابطة 
منفــي و معني دار  و همچنین بین شــیوة 
رابطة  امیدواري  با  فرزند پروري ســهل گیر 
مثبت و معنــي دار وجــود دارد. این نتایج 
نشــان مي دهد فرزنداني كــه والدین آن ها 
براي تربیت  و پرورش آن ها از سبك منطقي 
اســتفاده كرده بودند، از ســطح امیدواري 
باالتري برخوردار بودند. نتایج به دست آمده 
از فرضیــه با یافته هاي پژوهشــي دانیاري 
)1393( و ابراهیمــي و همكاران )1390( 
همســویي كامــل دارد. همچنیــن نتایج 
به دســت آمده با یافته هاي پژوهشي كومر، 
شــارما و هوددا27 )2010( كه ســبك هاي 
فرزند پروري ادراك شــده و امیدواري را در 
فرزندان بررســي كرده بود، همخواني دارد. 
طبق تحقیقات بالبــي و فروید28 )1994( 
وقتي خانــواده با بي اعتنایي نوجوان را طرد 
مي كند، بســیاري از نوجوانــان با ناامیدي 
به آینده مي نگرند. ایــن گونه نوجوانان هر 
گونه كوشــش براي یافتن معنا و احساس 
هویــت را به طور كلي كنــار مي گذارند. در 
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مقابل، كودكان و نوجواناني كه والدینشــان 
از ســبك فرزند پــروري مقتدرانــه بهــره 
مي جویند، در مقایســه با ســایر كودكان و 
پرایس29،  و  )ادوارد  امیدوارترنــد  نوجوانان 
2002(. در تبیین این نتیجه مي توان چنین 
اظهار نظر كرد كه والدین مقتدر و منطقي 
داراي ســطح باالیي از كنترل و پاسخ دهي 
هســتند. آن ها فرزندان خــود را افرادي با 
كفایت و موفق مي داننــد و از آن ها مطابق 
با توانایي شــان انتظار دارند. همچنین، این 
والدین به شــخصیت فرزندان خود احترام 
مي گذارند و رفتارشــان بر ســالمت روان  و 
امیدواري فرزندانشــان تأثیــر مثبت دارد. 
فرزنــدان آن  ها مســتقل، صمیمي و داراي 
روحیــة همكاري بیشــتري خواهند بود و 
توانایــي ابراز و انگیزة بیشــتري دارند، كه 
چنین رویه اي احتمــااًل منجر به امیدواري 

والدین  بیشتر مي شود. سخت گیري شدید 
نسبت به فرزندان باعث ناایمني و خصومت 
و در نهایت، ناامیدي مي شــود. نگرش هاي 
سهل گیرانة والدین فضایي را فراهم مي آورد 
كه در آن فرزندان فرصت ابرازگرایي و كسب 

اطمینان و امید پیدا مي كنند. 
ارتباط  پژوهــش،  یافته هــاي  از دیگــر 
شیوه هاي فرزند پروري با پیشرفت تحصیلي 
در دانش آموزان بود. نتایج پژوهش نشــان 
داد بیــن شــیوة فرزند پــروري منطقي با 
پیشرفت تحصیلي دانش آموزان رابطة مثبت 
و معنــي دار وجود دارد و بین شــیوه هاي 
فرزند پــروري اســتبدادي و ســهل گیر با 
معني دار وجود  رابطة  پیشــرفت تحصیلي 
ندارد. نتایج به دست آمده با نتایج مهر افزار 
)1384(، كماچالــي و همكاران )1386( و 
بیرامي و خسروشاهي )1389( همسوست. 

نتایج تحقیقــات آنان نشــان داد كه بین 
ســبك فرزند پروري مقتدرانه با پیشــرفت 
تحصیلــي رابطة مثبت و معنــي  دار و بین 
سبك فرزند پروري سهل گیر و مستبدانه با 
پیشــرفت تحصیلي رابطة منفي و معني  دار 
وجــود دارد. همچنیــن، نتایــج حاصل با 
یافته هاي پژوهشــي )لوریــن30، 2004، به 
نقــل از عبادي و معتمدین، 1385( و آنوال، 
استاتین ونورمي31 )2000( كه نشان دادند 
بین شیوة تربیتي والدین با میزان موفقیت 
تحصیلي نوجوانان ارتبــاط وجود دارد، نیز 
مطابقت دارد. در تبیین این نتیجه مي توان 
چنین اظهار نظر كــرد كه والدین منطقي 
كه پاسخگوي احساسات و عواطف فرزندان 
خود هستند و از پیشــرفت تحصیلي آنان 
حمایت مي كنند، نقش مؤثري در پیشرفت 
تحصیلــي فرزندان خود دارنــد اما والدین 
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از  حاضر،  تحقيق  یافته هاي  پایة  بر  اميدواري  و  مؤلفه هاي خوش بيني 
متغيرهاي مهم و تأثيرگذار بر سالمت جسمي و رواني دانش آموزان است 
و از آنجا كه در روان شناسي مثبت اعتقاد بر آن است كه سازه هاي اميد 
و خوش بيني مي تواند از افراد در برابر آثار رویداد هاي تنش زاي زندگي 
حمایت كند، به نظر مي رسد كه تدوین برنامه هاي آموزشي و پيشگيرانه و 

مدنظر قرار دادن آن  ها براي والدین و دانش آموزان مفيد باشد

سهل گیر توجهي به نمرات درسي فرزندان 
خود ندارند یــا اگر دارنــد، واكنش منفي 
در برابــر آنان نشــان مي دهند و بر تكالیف 
درســي فرزندان نظارتي ندارنــد و آن ها را 
كنترل نمي كنند. والدین اســتبدادي نیز با 
كنترل بیش از حد و صمیمیت كم ســبب 
مي شــوند فرزنــدان مضطرب و ناســازگار 
باشــند. در مجمــوع، شــیوة فرزند پروري 
استبدادي و ســهل گیرانه به سبب رعایت 
نكردن اعتــدال، آثار نامطلوبــي بر تربیت 
فرزندان دارد و از این رو، با قاطعیت مي توان 
گفت كه شــیوه هاي مناسبي براي تربیت و 
هدایت فرزندان نیستند ولي شیوة منطقي 
تضمین كنندة  فراوان،  مثبت  ویژگي هاي  با 
پرورش توانایي ها و رسانندة فرزندان به خود 

شكوفایي و كمال است. 
اجراي این پژوهش همانند سایر پژوهش ها 
با محدودیت هــاي مختلفي روبــه رو بوده 
است؛ از جمله بوروكراسي زیاد اداري براي 
دریافت مجوز به منظور توزیع پرسش نامه ها 
در بین آزمودني هــا و طوالني  بودن تعداد 
زیاد سؤاالت پرســش نامه هاي امیدواري و 
فرزند پروري كه ممكن است باعث خستگي 
آزمودني ها شــده باشــد و به تبع آن، نحوة 
پاســخ دهي آن ها را تحت تأثیر قرار داده و 
سوگیري پاســخ ها را به وجود آورده باشد. 
به علــت تازگي متغیرهــاي خوش بیني و 
امیدواري و رابطة آن ها با فرزند پروري، منابع 
كافي براي مطالعه و بررسي پیشینه وجود 
نداشــت. همچنین، در این پژوهش برخي 
از متغیرهــا از جمله وضعیــت اقتصادي- 

اجتماعي خانواده و ســطح ســواد والدین 
كنترل نشــده اند كه ممكن است به عنوان 
متغیرهاي مزاحم نتایــج را تحت تأثیر قرار 

دهد. 
بــا توجه بــه نتایــج حاصل، پیشــنهاد 
مي شود مسئوالن و دســت اندركاران نظام 
تعلیم و تربیت با تشكیل كالس هاي آموزش 
خانواده، آموزش هاي الزم و كافي را در رابطه 
با نحوة برخورد صحیح والدین با فرزندان، به 
خانوادة دانش آموزان ارائه دهند. مؤلفه هاي 
خوش بیني و امیدواري بــر پایة یافته هاي 
تحقیق حاضر، از متغیرهاي مهم و تأثیرگذار 
بر ســالمت جســمي و رواني دانش آموزان 
اســت و از آنجا كه در روان شناســي مثبت 
اعتقاد بر آن اســت كه ســازه هاي امید و 
خوش بینــي مي تواند از افــراد در برابر آثار 
رویداد هــاي تنــش زاي زندگــي حمایت 
كند، به نظر مي رســد كه تدوین برنامه هاي 
آموزشي و پیشــگیرانه و مدنظر قرار دادن 
آن  ها به والدین و دانش آموزان مفید باشــد. 
همچنین، به نظر مي رسد كه آموزش صحیح 
به خصوص  والدین،  فرزند پروري  سبك هاي 
دانش آموزان مشــغول به تحصیل، تأثیرات 
ســودمندي بر آیندة تحصیلي آنان داشته 
باشد. براي دست یافتن به نتایج منطقي تر 
در پژوهش هاي آینده پیشــنهاد مي شــود 
بر متغیرهاي  فرزند پروري  تأثیر سبك هاي 
بیشــتري مورد بررســي قرار گیرد و براي 
جمع آوري اطالعات، عالوه بر پرسش نامه از 
شیوه هاي دیگر نظیر مشاهده و مصاحبه نیز 

استفاده شود. 
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