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  چکیده
 هايسبک بین ساختاري روابط بررسی حاضر پژوهش اجراي از هدف

 والدین مثبت گراییکمال میانجی نقش با تحصیلی بینیخوش و والدگري
 کلیه شامل آماري جامعه و همبستگی- توصیفی پژوهش، طرح بود.
 سال در آبادخرم شهر دوم متوسطه مقطع پسر و دختر آموزاندانش

 گیرينمونه روش به بودند. آموزدانش19500 لشام که 1400تحصیلی
 نفر 377 مورگان- کرجسی جدول اساس بر و ايطبقه نسبی تصادفی

 گراییکمال نامهپرسش شامل پژوهش ابزار شدند. انتخاب نمونه عنوانبه
 آالباما والدگري هايسبک )،1995 همکاران، و شورت (تري منفی و مثبت
 و موران- (اسچنن تحصیلی بینیوشخ و )1390 (سامانی، کودك نسخه

 آمار هايروش از استفاده با پژوهش هايداده تحلیل بود. )2013 همکاران،
 یابی مدل و چندمتغیره رگرسیون پیرسون، همبستگی ضریب توصیفی،
 بر شد. انجام AMOS-24 و SPSS-27 افزارهاينرم با ساختاري معادالت
 بین علی روابط بررسی جهت ديپیشنها مدل مطالعه، این هايیافته اساس

 نشان پژوهش نتایج بود. برخوردار قبولی قابل برازش از پژوهش، متغیرهاي
 طریق از غیرمستقیم و مستقیم صورتبه والدگري هايسبک که داد

 .)P>05/0( دارد رابطه تحصیلی بینیخوش با والدین مثبت گراییکمال
 بر معناداري و مثبت تأثیر والدگري هايسبک که داد نشان نتایج همچنین
 است داشته آموزاندانش مثبت گراییکمال و تحصیلی بینیخوش

)05/0<P.( نیز آموزاندانش تحصیلی بینیخوش بر مثبت گراییکمال تأثیر 
 گرفت نتیجه توانمی پژوهش این هايیافته توجه با ).P>05/0( شد تأیید
 با تحصیلی بینیخوش و والدگري هايسبک بین ساختاري روابط مدل که

  است. برخوردار مطلوبی برازش از والدین مثبت گراییکمال میانجی نقش
  

  کلیدي هايواژه
  زانآمودانش تحصیلی، بینیخوش والدگري، هايسبک گرایی،کمال

 
 
 

Abstract  
The purpose of the current research was to investigate 
the structural relationships between parenting styles and 
academic optimism with the mediating role of parents' 
positive perfectionism. The research design is descrip-
tive-correlation and the statistical population includes all 
the male and female students of the second secondary 
level of Khorramabad city in the academic year of 1400, 
which included 19,500 students. Three hundred and 
seventy seven people were selected using the stratified 
relative sampling method and based on the Karjesi-
Morgan table. The research tools included positive and 
negative perfectionism questionnaire (Terry Short et al., 
1995), Alabama parenting styles child version (Samani, 
2010) and academic optimism (Schennen-Moran et al., 
2013). Research data analysis was done using descrip-
tive statistics, Pearson correlation coefficient, multivari-
ate regression and structural equation modeling with 
SPSS-27 and AMOS-24 software. Based on the findings 
of this study, the proposed model to investigate the caus-
al relationships between research variables had an ac-
ceptable fit. The research results showed that parenting 
styles are directly and indirectly related to academic 
optimism through parents' positive perfectionism 
(P<0.05). Also, the results showed that parenting styles 
had a positive and significant effect on academic opti-
mism and positive perfectionism of students (P<0.05). 
The effect of positive perfectionism on students' academ-
ic optimism was also confirmed (P<0.05). According to 
the findings of this research, it can be concluded that the 
model of structural relationships between parenting 
styles and academic optimism with the mediating role of 
parents' positive perfectionism has a favorable fit. 
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  مقدمه
 رشد در مؤثر و مهم عوامل جمله از والدگري هايسبک

 به آموزاندانش صیلیتح هايانگیزه و ادگیريی شخصیت،
 هايسبک ).2019 ،1گی و ژیبینگ دینگ،( آیدمی شمار

 نظر در شناختیروان ساختارهاي از ايمجموعه ،2والدگري
 و رفتارها ها،نگرش از ايمجموعه شامل که شوندمی گرفته

 هايموقعیت در و مستمر طوربه والدین که است ابزارهایی
 و برندمی کار به خود انفرزند رفتار مدیریت براي مختلف
 محافظت و عاطفی گرماي طردشدن، مانند ابعادي عموماً
 و 3وانگ دونالد، فانگ، (ران، گیرندبرمی در را ازحدبیش

 هايشیوه رشد، مسیر در که نوجوانانی ).2021 همکاران،
 تجربه والدینشان سوي از را بخشاطمینان والدگري
 و اضطراب همچنین و شتربی موفقیت و وجود ابراز اند،کرده

 سبک عوض در و دهندمی نشان را کمتري ناسازگاري
 در بیشتر نافرمانی و تکانشگري با انگارانهسهل والدگري
 ).1398 حسینی،آقا و (وکیلی است همبسته نوجوانان رفتار
 از خانواده با مرتبط متغیرهاي و والدگري هايسبک
 هايهدیدگا گیريشکل در مؤثر عوامل ترینمهم
 )2021 ،4وانگ و کوان( است تحصیل مورد در آموزاندانش

 و )2021 ،5گوپتا و (استاوروالکی انگیزه بر تأثیر طریق از و
 برزگر، و شگفتی سهرابی کاظمی، (سهیلی، سرزندگی

 و تحصیلی پیشرفت ارتقاء موجب آموزان،دانش )1399
 ،6بیدنا و ناکازییوا یاتوها،( شودمی آنها زندگی از رضایت
 احمدي و کاکایی پژوهش هايیافته همچنین )،2021

 بینیخوش و والدگري هايشیوه بین که داد نشان )1379(
 نتایج به توجه با و دارد وجود معنادار رابطه آموزاندانش در

 تحصیل، زمان در که افرادي )2016( 7دمیر و سنک مطالعه
 و مستبدانه والدگري عوض در را مقتدرانه والدگري
 داراي اند،کرده تجربه خود والدین با ارتباط در ،انگارانهسهل

 اند.بوده باالتري تحصیلی بینیخوش و تحصیلی پیشرفت
 شود،می محسوب تحصیلی مثبت هايسازه از که بینیخوش

                                                
1. Ding, Zhibing & Ge  
2. Parenting Styles  
3. Ran, Fang, Donald, Wang & Che  
4. Kuan & Wang  
5. Stavrulaki, Li & Gupta  
6. Yatuha, Nakiziyivu & Nabidde  
7. Cenk& Demir 

 و زندگی از رضایت مانند مختلفی عوامل تأثیر تحت تواندمی
 فرهنگی عوامل )،2020 ،8اودواران و (آگبروتیمی نفس عزت
 و اجتماعی ارتباطات )،2019 ،9هارد و (لوب اقتصادي و

 مهم عوامل همچنین و )2021 ،10سایلیک و (بوز عاطفی
 قرار والدگري هايسبک و والدین آموزش مانند خانوادگی

  ).1397 احمدي، و (کاکایی گیرد
 آموزاندانش توانایی از است عبارت تحصیلی بینیخوش

 (پراستیا، تحصیل در موفقیت به اعتقاد و اندیشی مثبت در
 ظرفیت و توانایی به مثبت باور )،2020 ،11دیوي و ملفایتی
 در آنها آمیزموفقیت حل و مشکالت با رویارویی در خود

 شکل افراد در اکتسابی صورتبه که درسی تکالیف با ارتباط
 با تحصیلی بینیخوش ).2021 ،12بلیباس و (بورو گیردمی
 به فراگیران، در یادگیري سطح و تحصیلی ديکارآم بهبود
 ،13میتچل و (گراي تحصیلی پیشرفت و انگیزه افزایش
 اضطراب، همچون شناختیروان مسائل کاهش و )2021

 (استراکووا، کندمی کمک افراد در ناامیدي و غمگینی
 کوچان، اندرسون، پژوهش ).2018 ،14گراگر و سیمونوا
 آموزانیدانش که است دهدا نشان )2018( 15راماس و کنسلر
 روابط هستند، باالتري تحصیلی بینیخوش سطح داراي که
 کمتري رفتاري مشکالت و داشته تريسازگارانه و ترسالم
 همچون عواملی از تحصیلی بینیخوش دهند.می نشان
 راد، صادقی و خداداد (طباطبایی، پذیردمی تأثیر گراییکمال
 در )2020( 16لیزمور و دونان گوتوالس، دونان، ).1395
 و رقابت از نگرانی گرایی،کمال رابطه بررسی به ايمطالعه
 منفی گراییکمال که داد نشان هایافته پرداختند. بینیخوش

 بینیخوش با و معنادار و مثبت رابطه رقابت از باال نگرانی با
 احساس با مثبت گراییکمال بین همچنین دارد. منفی رابطه
 گراییکمال شد. مشاهده معناداري و مثبت طهراب بینیخوش
 جنبه دو داراي که شودمی گرفته نظر در چندبعدي سازه یک

                                                
8. Agberotimi & Oduaran  
9. Loeb & Hurd  
10. Boz & Saylik  
11. Prasetia, Melfayetty & Dewi  
12. Börü & Bellibaş  
13. Gray & Mitchell  
14. Straková, Simonová & Greger  
15. Anderson, Kochan, Kensler & Reames  
16. Dunn, Gotwals, Dunn & Lizmore  
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 و بورکاس ؛2021 ،1سباستین و (تاکره است منفی و مثبت
 به پیشرفت انگیزش ،3مثبت گراییکمال ).2020 ،2کرتو
 است مطلوب پیامد به دستیابی منظور به معین هدفی سوي
 از نظرصرف و هستند پذیرانعطاف ویژگی این ايدار افراد و

 و (هویت دارند زندگی به تريمثبت دید عملکردشان، نوع
 و ییالق شهنی بهروزي، منوچهري، از نقل به ؛2002 فلت،

 به رسیدن براي کوشش منفی گراییکمال ).1398 مکتبی،
 مورد در شدید انتقاد و غیرواقعی و افراطی باالي استانداردهاي

 والدین ).1395 (عطادخت، شودمی گرفته نظر در خود لکردعم
 دست برتري به مختلف امور در دارند، تمایل معموالً گراکمال
 شوندمی شکست حس دچار صورت این غیر در و یابند

 بر آنها )،2020 ،4جلینک و کلودیوس واگنر، موریتز، (میگل،
 موجب دینوال سوي از شدهتعیین استانداردهاي که باورند این
 و نیست طوراین حقیقت در ولی شد خواهد فرزندان تعالی
 ،5لوزري و کاو گارینگر،( باشد معکوس وضعیت است ممکن
2018.(  

 بر تواندمی گراکمال والدین باالي سطح انتظارات
 این در باشد. تأثیرگذار آموزاندانش تحصیلی عملکردهاي

 والدین مثبت راییگکمال که است داده نشان هاپژوهش راستا
 ارتباط فرزندان در تحصیلی مطلوب عملکرد با تواندمی

 ،6لی و سئونگ چانگ،( باشد داشته معناداري و مستقیم
 والدین گراییکمال منفی جنبه که است حالی در این ).2020

 روانی و تحصیلی هايآسیب باعث فرزند در اضطراب ایجاد با

                                                
1. Thakre & Sebastian  
2. Burcaş & Creţu  
3. Positive Perfectionism 
4. Miegel, Moritz, Wagener, Cludius & Jelinek  
5. Garinger, Chow & Luzzeri  
6. Chang, Seong & Lee  

 آموزاندانش تحصیلی افت با تواندمی و شودمی فرزندان در
 ).1395 هاشمی، و واحدي (کشاورزي، باشد داشته همبستگی
 نگرش گیريشکل در والدگري و تربیتی هايشیوه
 بسیار نقش تحصیل، به مربوط امور مورد در آموزاندانش
 ریزانبرنامه است الزم و )2021 وانگ، و کوان( داشته مهمی
 جهت هاییریزيهبرنام اتخاذ به سالمت و تربیت حوزه

 ،7(چیبویک نمایند اقدام هاخانواده به افزایی آگاهی و آموزش
 دوره فشارهاي از عظیمی بخش تحصیلی، مسائل ).2021
 کودکی مرحله از فرد که ايدوره دهد.می تشکیل را نوجوانی

 و خانواده در جدید هايمسئولیت و هانقش با و شده خارج
 نیلوفرشان، و عابدي الحسینی، ر(انصا شودمی روروبه جامعه
 از منفی تأثیرات تواندمی آن، به الزم توجه عدم و )1399
 درگیري و تحصیلی افت مکرر، هايغیبت انضباطی،بی قبیل
 )2019 ،8زیو دي و فونتانال (سارا، شود موجب را همساالن با
 و جامعه هر براي خطري زنگ عوامل این مجموعه و

 دارد ضرورت و شودمی محسوب یانمتصد و ریزانبرنامه
 که مهمی نقش و آموزاندانش تحصیلی کیفیت پژوهشگران

 بر تواندمی والدین شناختیروان سالمت و والدگري هايشیوه
 هاياولویت از را بگذارد جاي بر فرزندان تحصیالت سطح

 اینکه به توجه با لذا دهند. قرار خود مطالعاتی و پژوهشی
 تربیتی الگوهاي و کنندمی رشد خانواده کانون در فرزندان
 فرزندان تحصیلی عملکردهاي در انکارناپذیر نقشی والدین
 علی روابط خصوص در دارد قصد حاضر پژوهش دارد،

 با تحصیلی بینیخوش و والدگري هايسبک متغیرهاي
 متغیرها این ترکیبی نقش و بپردازد گراییکمال گريمیانجی

                                                
7. Chibuike  
8. Sarra, Fontanella & Di Zio  

  مدل مفهومی اولیه پیشنهادي براي پژوهش .1شکل 
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 شهر دوم متوسطه آموزاندانش بین در پیشنهادي مدل در را
 آیا که سؤال این با دهد؛ قرار آزمون مورد و طراحی ،آبادخرم
 هايسبک میان علی روابط« پژوهش پیشنهادي مدل

 متوسطه آموزاندانش در تحصیلی بینیخوش و والدگري
 میانجی نقش گرفتن نظر در با آبادخرم شهر دوم
 برخوردار قبولقابل شبراز از »والدین مثبت گراییکمال
  ؟است

  
  روش
 از و کاربردي هدف ازلحاظ توصیفی-مقطعی پژوهش این
 یابی مدل روش بر مبتنی همبستگی هايپژوهش نوع

 خواهد اجازه پژوهشگر به مدل این است. ساختاري معادالت
 اثر و تعیین را متغیرها از مجموعه این میان روابط تا داد
 برازندگی همچنین و نموده ضفر یکدیگر بر را متغیرها علی
 شامل پژوهش آماري جامعه نماید. بررسی را مفروض مدل
 شهر دوم متوسطه مقطع پسر و دختر آموزاندانش کلیه
 هستند. تحصیل مشغول 1400 مهرماه در که است آبادخرم
 61 تعداد این از که نفر 19500 آموزاندانش تعداد کل

 جدول با ابقمط بودند. پسر درصد 39 و دختر درصد
 از شد. برآورد نفر 377 نمونه حجم مورگان -کرجسی
 روش از بود، جنسیت دو هر شامل آماري جامعه کهآنجایی
 اساس بر شد. استفاده ايطبقه نسبی تصادفی گیرينمونه
 بر و نفر 230 بودند درصد 61 که دختر آموزاندانش درصد
 نفر 147 بودند درصد 39 که پسر آموزاندانش درصد اساس
 هر هايآزمودنی سپس و شد گرفته نظر در جامعه نسبت به

 شدند. برگزیده ايخوشه تصادفی گیرينمونه روش به طبقه
 یک و دخترانه مدرسه 3 تعداد هانامهپرسش اجراي براي
 پژوهش به ورود مالك گردید. انتخاب پسرانه مدرسه
 و قتواف و خود والدین همراه به آموزاندانش کردن زندگی
 مالك و پژوهش در شرکت براي کتبی نامهرضایت تکمیل
 توسط پژوهش روند ادامه به تمایل عدم شامل خروج

 در پژوهش اجراي زمان اینکه به توجه با بود. آزمودنی
 اجراي براي بود، )19-(کووید ویروس کرونا شیوع دوران
 از پس شد. استفاده آنالین اجراي روش از هانامهپرسش

 مدارس، مسئوالن از اجازه کسب و الزم هايهماهنگی
 شد ارسال مدارس مدیران براي هانامهپرسش آنالین لینک
  دهند. قرار آموزاندانش مجازي هايگروه در تا
  

  ابزار
 تري ١)PNPQ( منفی و مثبت گراییکمال نامهپرسش
 در نامهپرسش این ):1995( 2يدوا و اسالد اوونز، شورت،
 شامل و طراحی همکاران و شورت تري توسط 1995 سال
 و مثبت گراییکمال کلی زیرمقیاس دو و است سؤال 40

 دهد.می قرار ارزیابی و سنجش مورد را منفی گراییکمال
 طیف صورتبه نامهپرسش هايسؤال به دهیپاسخ نحوه
 نمره، 1 مخالفم کامالً  گزینه به که است ايدرجه 5 لیکرت
 کامالً  و نمره 4 موافقم نمره، 3 دانمنمی نمره، 2 مخالفم
 نمره کسب نامهپرسش این در گیرد.می تعلق نمره 5 موافقم
 میزان بودن باالتر نشانگر زیرمقیاس هر در بیشتر
 آلفاي ضریب است. منفی یا مثبت گراییکمال

 سازندگان توسط منفی و مثبت گراییکمال هايزیرمقیاس
 ضریب ت.سا شدهگزارش 81/0 و 83/0 ترتیب به آن

 منفی و مثبت گراییکمال هايزیرمقیاس همبستگی
 به 3هویت و فلت گراییکمال نامهپرسش با نیز نامهپرسش
 و شورت (تري است شدهگزارش 53/0 و -46/0 ترتیب

 در )1398( حسنی و محمدخانی پور،قدم ).1995 همکاران،
 85/0 نامهپرسش کل براي کرونباخ آلفاي ضریب پژوهشی

 ترتیب به مثبت و منفی گراییکمال هايزیرمقیاس يبرا و
 دیگر در نامهپرسش اعتبار کردند. محاسبه 88/0 و 89/0

 روش از استفاده با )1399( مرزیه و پورقاز نوروزي، پژوهش
 و 82/0 منفی گراییکمال زیرمقیاس براي کرونباخ آلفاي
  است. شدهگزارش 86/0 مثبت گراییکمال

  
 کودکان فرم آالباما والدگري يهاسبک نامهپرسش

)P-APQ(4 ،ن و فریک شلتون  این ):1996( 5ووتو
 و طراحی )1996( ووتون و فریک شلتون، توسط نامهپرسش
 مشارکت مقیاس خرده شش و سؤال 42 شامل شد. تدوین
 تنبیه ،8انضباط در ثبات عدم ،7مثبت والدگري ،6والدین

                                                
1 . Positive & Negative Perfectionism Questionnaire 
(PPQ) 
2. Terry-Short, Owens, Slade & Dewey  
3. Flett & Hewitt  
4. Alabama Parenting Questionnaireparent form (Apq-
P) 
5. Shelton, Frick & Wootton 
6. Involvement  
7. Positive Parenting 
8. Inconsistent Discipline  
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 و 2ماشیکو ،هوما یاگی، فوجیوارا، میکی، است. 1بدنی
 آلفاي از نامهپرسش اعتبار بررسی منظوربه )2019( همکاران
 والدین مشارکت کرونباخ آلفاي که کردند استفاده کرونباخ

 ،73/0 انضباط در ثبات عدم ،71/0 مثبت والدگري ،72/0
 کل و 73/0 بدنی تنبیه ،55/0 راهنمایی و نظارت در ضعف
 نظري، مچنینه است. آمده دست به 82/0 هايسؤال
 اعتبار بررسی براي )1394( فراهانی مشهدي و کاکاوند
 ضرایب که کردند استفاده کرونباخ آلفاي از نامهپرسش
 حاج و است آمده دست به 81/0 تا 50/0 دامنه در هامؤلفه

 کل پایایی )1400( جزایري و عابدي اعتمادي، خدادادي،
 گزارش 82/0 کرونباخ آلفاي ضریب روش با نامهپرسش
  اند.کرده

  
-اسچنن AOS(3( تحصیلی بینیخوش نامهپرسش
 مقیاس این ):2013( 4مور و میتچل رجینا، بانکول، موران،

 هايسؤال با آموزاندانش تحصیلی تأکید بعد سه دربرگیرنده
 )19 تا 9 هاي(سؤال معلمان به آموزاندانش اعتماد )،8 تا 1(
 است )28 تا 20 هاي(سؤال نآموزادانش هویت احساس و
 براي ايدرجه 5 لیکرت طیف از مقیاس این در که
 از پیوستاري در و شودمی استفاده هايسؤال گذارينمره
 قرار نمره) 5( زیاد خیلی گزینه تا نمره) 1( کم خیلی گزینه

                                                
1. Corporal Punishment 
2. Miki, Fujiwara, Yagi, Homma & Mashiko 
3. Academic Optimism Scale 
4 . Schannen-Moran, Bankole, Regina, Mitchell & 

Moore 

 گذارينمره معکوس شیوه به 28 و 23 ،17 هايسؤال دارد،
 از یک هر براي آن سازندگان توسط مقیاس اعتبار شوند.می
 شده گزارش 97/0 و 96/0 ،93/0 ترتیب به هامقیاس خرده
 سنجیروان هايشاخص بودن مطلوب از نشان که است
 پایایی )1397( امیري و بهرامی پژوهش در دارد. ابزار

 هازیرمقیاس از یک هر براي کرونباخ آلفاي روش با مقیاس
 به 88/0 مقیاس کل رايب و 80/0 ،79/0 ،84/0 ترتیب به

 پور کریمیان و بابالن زاهد پژوهش در و است آمده دست
 89/0 کرونباخ آلفاي ضریب با نامهپرسش پایایی )1400(

  است. شده گزارش
  

  هایافته
 و توصیفی آمار سطح در هاداده وتحلیلتجزیه جهت

 اطالعات بررسی منظور به همچنین و استنباطی
 استفاده درصد و فراوانی از رافیک)دموگ( شناختیجمعیت

 از پژوهش متغیرهاي سنجش جهت توصیفی سطح در شد.
 هايمفروضه همچنین و استاندارد انحراف و میانگین
 نرمال براي 5اسمیرنوف کلموگروف آزمون شامل پژوهش
 آزمون براي واتسون دوربین آزمون نمرات، توزیع بودن

 7واریانس تورم و 6تحمل ضریب آزمون خطاها، استقالل
 آمار سطح در و 8چندگانه خطی هم عدم بررسی براي

 ضریب از متغیرها بین روابط بررسی جهت استنباطی
                                                
5. Kolmogrov Smirnov  
6. Tolerance 
7. Variance Inflation Fact (Vif) 
8. Multicollinearity 

  پژوهش متغیرهاي استاندارد انحراف و میانگین بیشینه، کمینه، تعداد، .1 جدول
  استاندارد انحراف  میانگین  بیشینه  کمینه  تعداد  پژوهش متغیرهاي

  20,526  41,44  73 20  377  مثبت گراییکمال
  5,637  27,76  39 11  377  والدین مشارکت
  5,353  14,01  24 6  377  مثبت والدگري

  5,630  11,94  21 4  377  انضباط در ثبات عدم
  7,444  18,99  35 10  377  راهنمایی و نظارت در ضعف
  4,038  5,42  12 1  377  بدنی تنبیه
  5,775  29,18  40 13  377  تحصیلی تأکید
  5,001  28,55  39 17  377  معلم به اعتماد
  5,005  31,81  41 20  377  هویت احساس
  13,724  89,54  119 56  377  لیتحصی بینیخوش کل نمره
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 (تحلیل 1ساختاري معادالت یابی مدل و پیرسون همبستگی
 مدل برازش براي پژوهش، این در شود.می استفاده مسیر)

 هنجار برازش شامل برازندگی هايشاخص از پیشنهادي
 شاخص )،CFI( 3ايمقایسه برازش شاخص )،NFI( 2شده

 و )GFI( 4برازش نیکویی شاخص )،IFI( افزایشی برازندگی
 و )AGFI( 5انطباقی یا شدهتعدیل برازش نیکویی شاخص
 )RMSEA( 6تقریب میانگین مجذور ریشۀ خطاي شاخص
-SPSS برنامه هاداده تحلیل افزارنرم همچنین شد. استفاده

  بود. 24 نسخه AMOS و 27
 اجرا آموزدانش 377 داوطلبانۀ مشارکت با پژوهش این

 نفر 147 و دختر درصد) 61( نفر 230 میان این از که شد
 داشتند؛ قرار سال 18 تا 16 سنی دامنه در و پسر درصد) 39(
 کنندگانشرکت سن استاندارد انحراف و میانگین کهنحويبه
  آمد. دست به 616/0 و 56/166 ترتیب به

                                                
1. Structural Equation Model (Sem) 
2. Normal Fit Index (Nfi) 
3. Comparative Fit Index (Cfi) 
4. Goodness of Fit Index (Gfi) 
5. Adjusted Goodness of Fit Index (Agfi) 
6. Root Mean Square Error of Approximation (Rmsea) 

 خطاها استقالل درمورد 7واتسون دوربین آزمون یجنتا
 براي و 568/1 والدگري هايسبک متغیرهاي براي
 اگر اینکه به توجه با داد. نشان را 686/1 مثبت گراییکمال
 داشته قرار 5/2 الی 5/1 بین واتسون دوربین آمارة مقدار
 این در لذا ؛پذیرفت را خطاها استقالل توانمی باشد،

 از یکی بنابراین است. پذیرشقابل خطاها قاللاست پژوهش
 برقرار ساختاري معادالت یابیمدل انجام هايفرضپیش
  است.

 از کدامهیچ که دهدمی نشان نتایج 2 جدول نتایج
 از کدامهیچ و 1/0 مجاز حد از ترکوچک تحمل آماره مقادیر
 نیست. 10 مجاز حد از تربزرگ واریانس تورم عامل مقادیر

 بینپیش متغیرهاي در چندگانه خطی هم وجود کهآنجایی از
 ضریب پارامتریک هايآزمون از توانمی نشد، مشاهده

 استفاده ساختاري معادالت یابیمدل و پیرسون همبستگی

 است حالتی خطیهم است. اطمینانقابل آن نتایج و نمود
 قوي همبستگی بین،پیش بیشتر یا متغیر دو بین آن در که

 تحریف را نتایج تفسیر تواندمی چندگانه خطیهم دارد. وجود
                                                
7. Durbin-Watson 

  میانجی و بینپیش متغیرهاي واریانس تورم و تحمل ضریب .2 جدول
  واریانس تورم  تحمل ضریب  پژوهش متغیرهاي
  394/1  741/0  والدین مشارکت
  291/1  775/0  مثبت والدگري

  908/2  344/0  انضباط در اتثب عدم
  449/6  155/0  راهنمایی و نظارت در ضعف
  978/6  143/0  بدنی تنبیه
  753/2  363/0  مثبت گراییکمال

  پژوهش متغیرهاي بین همبستگی ماتریس .3 جدول
  7  6  5  4  3  2  1  پژوهش متغیرهاي

              1  تحصیلی بینیخوش .1
            1  787/0**  والدین مشارکت .2
          1  754/0**  747/0**  مثبت دگريوال .3
        1  - 783/0**  - 674/0**  - 608/0**  انضباط در ثبات عدم .4
      1  723/0**  - 742/0**  - 579/0**  - 558/0**  راهنمایی و نظارت در ضعف .5
    1  714/0**  638/0**  - 603/0**  - 366/0**  - 404/0**  بدنی تنبیه .6
  1  - 304/0**  - 360/0**  - 361/0**  439/0**  501/0**  566/0**  مثبت گراییکمال .7

  01/0 سطح در معنادار **
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 دستور از حاضر پژوهش در پرت موارد بررسی براي کند.
Explore برنامه در SPSS بررسی نتایج شد؛ استفاده 

 در که داد نشان حاضر پژوهش متغیرهاي در پرت موارد
 وجود ندارد. وجود پرت موارد پژوهش متغیرهاي از یکهیچ
 نشدن برقرار موجب هاداده در انتهایی و پرت هايداده

  .شودمی متغیرها توزیع بودن طبیعی مفروضه
 را پژوهش متغیرهاي بین همبستگی ماتریس 3 جدول

 )،p، 787/0 =r>01/0( والدین مشارکت بین دهد.می نشان
 مثبت گراییکمال و )p، 747/0 =r>01/0( مثبت والدگري

)01/0<p، 566/0 =r،( مثبت رابطه تحصیلی بینیخوش با 
 ،p>01/0( انضباط در ثبات عدم بین دارد. وجود معناداري و

608/0- =r،( راهنمایی و نظارت در ضعف )01/0<p، 
558/0- =r( بدنی تنبیه و )01/0<p، 556/0- =r( با 
  دارد. وجود معناداري و مثبت رابطه تحصیلی بینیخوش

 از آمدهدستبه نتایج پژوهش: فرضیه آزمون نتایج
 عنوان با شپژوه پیشنهادي مدل براي هاداده تحلیل

 بینیخوش و والدگري هايسبک میان علی روابط«
 در با آباد خرم شهر دوم متوسطه آموزاندانش در تحصیلی

 از والدین مثبت گراییکمال میانجی نقش گرفتن نظر
 شده گزارش 4 جدول در ،»است برخوردار قبولقابل برازش
  است.

 مقدار شود،می مشاهده 4 جدول در که طوريهمان
 است 118/179 با برابر )CMIN( شده هنجار اسکوئر کاي
 اگر همچنین ).sig=001/0( است معنادار آماري لحاظ از و

 میانگین مجذور ریشۀ خطاي شاخص از آمدهدستبه مقدار
 برازش دهندهنشان باشد 08/0 از کمتر )RMSEA( تقریب
 این در که )2003 همکاران، و انگل (اسکرمله است مدل

 برازندگی تقریب شاخص براي معناداري مقدار پژوهش
)PCLOSE( 001/0 شاخص و RMSEA 062/0 برابر 

 برازش دهندهنشان )2015( 1کالین مدل اساس بر که است
 اینکه بر مبنی پژوهش فرضیه بنابراین است. پژوهش مدل
 هايسبک میان علی روابط پژوهش پیشنهادي مدل

 متوسطه آموزاندانش در تحصیلی بینیخوش و والدگري
 میانجی نقش گرفتن نظر در با آباد خرم شهر دوم
 برخوردار قبولقابل ازشبر از والدین مثبت گراییکمال
 شد. تأیید است،

                                                
1. Kline 

  پژوهش پیشنهادي مدل برازندگی هايشاخص .4 جدول
 قبولقابل مقدار آمدهدستبه مقدار هاشاخص  شاخص نوع

 مطلق هايشاخص

  -  CMIN(  118/179( شده هنجار اسکوئر کاي
   12  آزادي درجه

CMIN/DF  927/14   - 
 -  001/0 معناداري سطح

 نسبی هايشاخص

 08/0 از کمتر RMSEA( 062/0( تقریب میانگین مجذور ریشۀ خطاي
 -  PCLOSE( 001/0( برازندگی تقریب شاخص

 90/0 از بیشتر CFI( 932/0( ايمقایسه برازش شاخص
 90/0 از بیشتر AGFI( 905/0( انطباقی یا شدهتعدیل برازش نیکویی شاخص

 60/0 از بیشتر PCFI( 611/0( مقتصد برازش شاخص
 60/0 از بیشتر PNFI( 609/0( مقتصد شده هنجار برازش شاخص

 90/0 از بیشتر IFI( 933/0( ایشیافز برازندگی شاخص
 90/0 از بیشتر GFI( 907/0( برازش نیکویی شاخص
 90/0 از بیشتر NFI( 928/0( شده هنجار برازش شاخص
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  بحث و گیرينتیجه
 داراي پیشنهادي مدل داد، نشان حاضر پژوهش هايیافته
 اینکه بر مبنی پژوهش فرضیه لذا است، قبولقابل برازش
 هايسبک میان علی روابط پژوهش پیشنهادي مدل

 متوسطه آموزاندانش در تحصیلی بینیخوش و والدگري
 میانجی نقش گرفتن نظر در با آباد خرم شهر دوم
 برخوردار قبولقابل برازش از والدین مثبت گراییکمال
 و مستقیم ضرایب که داد نشان نتایج شد. تأیید است،

 در ثبات عدم مثبت، والدگري والدین، مشارکت استاندارد
 بر بدنی تنبیه و راهنمایی و نظارت در ضعف انضباط،
 نتایج با پژوهش هايیافته و بود رمعنادا تحصیلی بینیخوش
 کرتو و بورکاس )،2021( سباستین و تاکره هايپژوهش

 احمدي و کاکایی و )1399( همکاران و کرمانیان )،2020(
 بر مثبت والدگري تأثیر تبیین در است. همسو )1397(

 والدینی که گفت توانمی آموزاندانش تحصیلی بینیخوش
 است، مثبت شناسیروان بر تنیمب آنان والدگري برنامه که
 الگوسازي و فرزندان مثبت رفتارهاي تقویت طریق از

 و والدینی خوداثرمندي افزایش باعث مناسب، والدگري
 از و شوندمی استرس و افسردگی درماندگی، احساس کاهش
 و تعدیل فرزندان و والدین اضطراب و خستگی طریق این

 وقتی لذا ).1400 ،همکاران و زاده (کریم یابدمی تخفیف
 خانه در را کمتري افسردگی و استرس اضطراب، فرزندان

 درسی تکالیف انجام در و مدرسه محیط در کنند تجربه
 خود درسی آینده به نسبت و کنندمی عمل ترموفق
 و داشته اعتماد خود معلمان و مدرسه به و بوده بینخوش
 دشو گفته که است منطقی لذا کنند.می هویت احساس
 تحصیلی بینیخوش بر معناداري تأثیر مثبت والدگري
 در والدین نظارت دیگر سویی از باشد. داشته آموزاندانش
 فرزندان نیازهاي از آنها آگاهی موجب فرزندان درسی زندگی
 کسب آموزاندانش درسی امور در مثبت مشارکت با و شده

 در مهم عاملی این و شوند سبب را فرزندان بیشتر موفقیت
 محسوب درسی امور در آموزاندانش بینیخوش ایجاد
 تأثیر والدین مشارکت داشت انتظار توانمی لذا شود.می

 باشد. داشته آموزاندانش تحصیلی بینیخوش بر معناداري
 و بینانهواقع فرد هايآرمان و انتظارات که زمان هر

 قتمطاب فرد هايتوانایی و امکانات با و باشد پذیرانعطاف
 جاي به و ندارد وجود خود سرزنش و انتقادگري باشد، داشته
 و دارد پی در را نسبی هايموفقیت از شخصی رضایت آن
 نتیجه در و موفقیت و نگريمثبت افزایش باعث امر این

 مثبت گراییکمال با افراد شود.می تحصیلی بینیخوش
 بینانهخوش نحو به هایشانشکست با که قادرند همچنین
 به را خود پشتکار و بینیخوش ترتیب، بدین و شوند مواجه
 به بینیخوش واقع در کنند.می تقویت مختلف هايروش

 شود.می گفته موانع با مواجهه در حتی مثبت انتظارات

 مدل نهایی پژوهش .2شکل 
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 هايآرمان و بینانه واقع انتظارات و مثبت گراییکمال داشتن
 را خود هايشکست فرد که شودمی باعث یافتنی دست

 اجازه این و باشد نداشته شکست از ترس و نگرانی و پذیردب
 و شود شاد خود کوچک هايموفقیت از که بدهد خود به را

 نیافتنی دست گاه و بزرگ هايموفقیت دنبال به همواره
 و خرسندي احساس همواره شرایط این با بنابراین نباشد.
 و کاکاوند شمشیري، (دانش، داشت خواهد بینیخوش
 گراییکمال که نیست انتظار از دور لذا ).1392 نیا، سلیمی
 داشته همبستگی آموزاندانش تحصیلی بینیخوش با مثبت
  باشند.

 دارد والدگري سبک این به اشاره انضباط در ثبات عدم
 خود فرزند با برخورد و تعامل براي هاییشیوه از والدین که

 هاشرو و اصول آن مواقع برخی در که کنندمی استفاده
 برخوردار ثبات از والدین مقررات اگر ندارند. پایداري و ثبات
 آنگاه کند، تغییر بینیپیشغیرقابل ايشیوه به و نباشد
 شیوة در والدین طايخ به را فرزندان نامناسب رفتار توانمی

 در پیوسته تغییرات و ناپایداري که چرا داد؛ نسبت والدگري
 در درست رفتار تا است شده موجب والدین تربیتی هايشیوه
 انضباط در ثبات عدم لذا نگیرد. شکل عادت، صورتبه فرزند
 سردرگمی همین و کند سردرگمی دچار را فرزندان تواندمی

 باشند موفق خود درسی امور و سدرو در نتوانند شود باعث
 به منجر کنندمی تجربه مدرسه در آنان که هایی شکست و

 پس شود. درسی امور و معلمان مدرسه، به آنان بدبینی
 تأثیر انضباط در ثبات عدم شود گفته که است منطقی
 باشد. داشته آموزاندانش تحصیلی بینیخوش بر معناداري
 راهنمایی، و نظارت با ههمرا والدگري هايسبک همچنین
 زندگی مختلف امور در آموزاندانش موفقیت در مهمی نقش
 و روزمره امور بر والدین نظارت عدم دارد. شاندرسی و

 برسند نتیجه این به فرزندان شود،می موجب فرزندان درسی
 این در لذا نیستند، خود والدین همراهی و کمک نیازمند که

 مدرسه در آمده وجود به یلیتحص مشکالت فرزندان شرایط
 سبب امر همین و رسانندنمی والدین اطالع به هم را
 باقی حل بدون آموزاندانش تحصیلی مشکالت شودمی
 آینده و مدرسه در آموزشی امور و درس به نسبت و بماند
 شود گفته که است منطقی پس شوند. اعتمادبی خود درسی
 بینیخوش بر داريمعنا تأثیر راهنمایی و نظارت در ضعف

 اگرچه دیگر سویی از باشد. داشته آموزاندانش تحصیلی
 گرم، محیطی خود کودکان براي دارند سعی والدینی چنین

 به دهینظم در هاآن شکست اما آورند، وجود به پذیرا و آرام
 فرزندانشان مثبت گراییکمال بر تواندمی کودکانشان رفتار
 در مثبت گراییکمال گیري کلش الزمۀ زیرا کند، وارد لطمه

 است؛ والدین مناسب راهنمایی و نظارت مداخله، فرزندان
 مناسب هايشکل یادگیري در والدین این فرزندان بنابراین
  شوند.می مواجه شکست با گراییکمال
 تحصیلی بینیخوش بر بدنی تنبیه تأثیر تبیین در
 در برد. بهره مثبت انضباط رویکرد از توانمی آموزاندانش
 با تنبیهی، هايشیوه جايبه شودمی پیشنهاد روش این
 توسط فرزندان هاتصمیم و هااحساس افکار، بهتر درك

 کارها، بهتر انجام براي معلمان، و مراقبین والدین،
 و مهربانی اقتدار، داشتن بر و کنند تشویق را آموزاندانش
 انتظار الذ کنند. تأکید زمانهم صورتبه حمایتی رابطه
 متقابل درك داراي والدین و فرزندان روش این در رودمی

 درسی امور براي هم با گیري تصمیم به باشند، بیشتري
 بیشتر انزجار جز ايفایده که بدنی تنبیه از والدین و بپردازند
 این مجموعه کنند. دوري ندارد، درس به نسبت فرزندان
 خود درسی تلفمخ امور در فرزندان که شودمی سبب امور

 خود درسی آینده به نسبت و کنند کسب بیشتري موفقیت
 بدنی تنبیه شود گفته که است منطقی لذا باشند. بین خوش
 داشته آموزاندانش تحصیلی بینیخوش بر معناداري تأثیر
 سوي از تنبیهی هايروش کارگیريبه همچنین باشد.
 یفعل زندگی در که شدیدي عوارض بر عالوه والدین،
 و دهدمی قرار تأثیر تحت شدتبه را او آینده دارد، کودك
 همواره زیرا باشد مضطرب دائم کودك شودمی باعث

 در ویژهبه و دوباره مشابهی عمل براثر کندمی احساس
 شدتبه اضطراب این شد. خواهد تنبیه دیگران حضور
 پیشرفت از مانع و کندمی سرکوب را کودك گراییکمال
 تنبیه .کندمی ایجاد را روانی اختالالت ایجاد هزمین و شده
 باعث همچنین و گیردمی کودك از را استقالل بدنی
 خود از ايایده و بماند باقی برده و بردارفرمان فردي شودمی

 تنبیهی هايشیوه از استفاده رود،می انتظار پس باشد. نداشته
 باشد. هداشت منفی تأثیر آموزاندانش مثبت گراییکمال بر

 و پاسخگو والدین مثبت والدگري در دیگر سویی از
 همراهی و همکاري او با فرزند مختلف امور در هستند، پذیرا
 خودکارآمدي، احساس دارند، خود فرزند از معقولی توقع دارند،

 ارتقاء فرزندان در را نفسعزت و نفساعتمادبه شایستگی،
 دنبال به را دانفرزن تحصیلی موفقیت مجموع در که دهندمی
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 مثبت گراییکمال بر مثبت والدگري لذا داشت خواهد
  بود. خواهد آموزاندانش

 کنترل انضباط، در ثبات عدم سبک با والدین
 فرزندان این و ندارند خود فرزندان روي بر ايشدهریزيبرنامه
 که را خودکنترلی و کنجکاوي نفس،اعتمادبه میزان کمترین

 نشان خودشان از است، مثبت ییگراکمال رشد الزمۀ
 که است توجهیبی مؤلفه یک داراي سبکی چنین دهند.می

 کامل آنها فرزندان هیجانی و شناختی رشد شودمی موجب
 چنین ).1393 گراوند، و پیرجاوید سبزیان، (ویسکرمی، نباشد
 فرزندان که گردندمی باعث خود والدگري شیوه نوع با والدینی

 خود روزمره هايمسؤولیت و هافعالیت به نسبت تدریجبه
 مسئولیتبی افرادي و باشند داشته کمتري کنترل احساس
 است. ممکن حداقل در آنها در مثبت گراییکمال که باشند
 گراییکمال بر والدین توسط انضباط در ثبات عدم ترتیباینبه

  بود. خواهد مؤثر آموزاندانش مثبت
 هیجانات و رفتار افکار، گیريشکل بر والدین عملکرد

 کنندهکنترل و انعطاف غیرقابل هايسبک است. مؤثر فرزندان
 و نداده فرزندان به انتخاب حق والدین شودمی باعث

 به توجه با کنند. تحمیل خود فرزندان به را زیادي دستورهاي
 وجود والدگري سبک این در که شدیدي گرکنترل فضاي
 شخصیتی و روانی عمیق هايآسیب دچار فرزندان دارد،
 جو چنین در کنند.می تجربه را شدیدي اضطراب و شوندمی

 مثبت گراییکمال با والدین سختگیرانه هايمالك ايخانواده
 هايسبک با والدین داراي که فرزندانی دارد. منافات فرزندان

 و نظارت در ضعف انضباط، در ثبات عدم چون ناسازگاري
 و بوده خود به متکی کمتر هستند، بدنی تنبیه و راهنمایی

 ايعقیده خود از یا دهند انجام کاري تنهاییبه توانندنمی
 بودن، مؤدب بودن، ساکت به تمایل بیشتر آنها باشند. داشته
 درمانده و غیرمثبت اجتماعی ازنظر و دارند بودن خجالتی
 و قربانی چهرزادي، اسالمی از نقل به ؛2009 ،1(گپالن هستند
 شد، بیان که هایی ویژگی با والدینی چنین ).1392 یی،آقا

 برند.می بین از خود فرزندان در شدتبه را مثبت گراییکمال
 والدین مشارکت مانند سازنده والدگري هايسبک خصوص در
 والدگري هايسبک چنین گفت توانمی مثبت والدگري و

 گرمی، گري،مطالبه منطقی، کنترل خصایص دهندهنمایش
 از والدینی چنین است. والدین بودن پذیرا و قالنیتع

                                                
1. Goplan 

 داراي و کرده مراقبت نزدیک روابط و محبت با فرزندانشان
 کودکان هستند. فرزندانشان هايتوانایی با متناسب انتظارات

 از و هستند مستقل و خودبهمتکی تربیتی، روش این در
 ايهسبک برخوردارند. باالیی مثبت گراییکمال و پیشرفت
 باال، عاطفی حمایت و کنترل از ترکیبی با سازنده والدگري

 فرزند و والدین بین دوسویه روابط و استقالل مناسب سطح
 دلیل به مثبت، گراییکمال رشد بر عالوه و شودمی شناسایی
 از فرزند شودمی باعث فرزند، توانایی با متناسب هايخواسته
 احساس شده، شادمان نیز کوچک هايموفقیت کسب

 وزندگی تحصیلی آینده به نسبت بینیخوش و خرسندي
  باشد. داشته روزمره
 داراي دیگري پژوهش هر همانند پژوهش این

 است الزم نتایج تعمیم و تفسیر در که بود هاییمحدودیت
 صورتبه هاداده گردآوري گرفت. نظر در را احتیاط جانب

 امکان که دش انجام فرم گوگل پلتفرم طریق از و غیرحضوري
 در کنندگانشرکت پاسخگویی بر پژوهشگر مستقیم نظارت
 چون ابزارهایی به دسترسی و نداشت وجود پژوهش
 در حضور و شخصی رایانه تاپ،لپ هوشمند، هايگوشی
 به همچنین کرد.می پذیرامکان را مشارکت مجازي فضاي
 تواننمی همبستگی، - توصیفی طرح از پژوهش پیروي دلیل
ت آن، از حاصل هايتهیاف از  هايیافته کرد. استنباط را علیّ
 مقطع پسر و دختر آموزاندانش به محدود مطالعه، این

 نتایج تعمیم در بنابراین است. بوده آبادخرم شهر دوم متوسطه
 باید فرهنگی و قومیتی هايتفاوت دلیل به شهرها دیگر به

 هايژوهشپ در شودمی پیشنهاد کرد. رعایت را احتیاط جانب
 شود. برگزار حضوري صورتبه هانامهپرسش اجراي بعدي

 سطح دو در توانمی را پژوهش این پیامدهاي و دستاوردها
 هايیافته نظري، سطح در کرد. مطرح عملی و نظري
 هايسبک متغیرهاي نحوه تبیین با توانندمی پژوهش
 و مفاهیم دانش، گسترش به مثبت گراییکمال و والدگري
 و گراییکمال والدگري، هايسبک زمینه در موجود هايمدل
 عملی سطح در کنند. کمک آموزاندانش تحصیلی بینیخوش
 و مشاوره مراکز در توانمی پژوهش این هايیافته از نیز،

 در آبادخرم شهر در ویژهبه تحصیلی و شناختیروان خدمات
 مانند زشیآمو هايکارگاه و هامداخله و هابرنامه تدوین جهت
 مثبت، والدگري جمله (از والدگري آموزش هاییکارگاه

 و انتخاب نظریه بر مبتنی والدگري آگاهانه،ذهن فرزندپروري
 برد. بهره غیره)
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  منابع
 ).1392( اصغر آقایی، و مریم قربانی، زهرا.، چهرزادي، اسالمی

 در ذهن نظریه با فرزندپروري هايشیوه بین رابطه
 شناخت دوفصلنامه ابتدایی. پنجم و چهارم یهپا آموزاندانش

 .34-43 )،3(2 اجتماعی،
 پریسا نیلوفرشان، و محمدرضا عابدي، و هادي الحسینی، انصار
 اشتیاق بر شغلی پذیريانطباق مشاوره تأثیر بررسی ).1399(

 علمی فصلنامه آموزان.دانش در تحصیلی عملکرد و تحصیلی
  .88-113 )،75(19 ،ایران مشاوره انجمن مشاوره هايپژوهش

 جزایري، و محمدرضا عابدي، عذرا.، اعتمادي، داود.، خدادادي، حاج
 بر مثبت فرزندپروري برنامه اثربخشی ).1400( السادات رضوان
 داراي مادران در والدفرزندي رابطه کیفیت و مؤثر والدگري
  .185-197 )،98(20 ،شناختیروان علوم مجله نوجوان.

 نیا،سلیمی و علیرضا کاکاوند، مینا.، مشیري،ش عصمت.، دانش،
 خودکارآمدي با مادران گراییکمال بین رابطه ).1392( علیرضا

 .125-151 )،3(9 شناختی.روان مطالعات بینی.خوش و
 پویا، محمدي و کیوان صالحی، مرضیه.، دهقانی، احمد.، زارعی،

 مشارکت جلب موجودِ راهبردهاي شناسایی ).1399( سهراب
 اپستین. مشارکتی ابعاد بر تأکید با متوسطه؛ مدارس در الدینو

 .57-89 )،4(16 ،تربیتی نوین هاياندیشه نشریه
 ۀنسخ یجنسروان يهاشاخص تیکفا ).1390( امکیس ،یسامان
 و هاروش یپژوهش -  یعلم فصلنامه کودکان. فرم یارسف

  .29-17 ),5(2 ،یشناختروان يهامدل
 و نادره شگفتی، سهرابی سلطانعلی.، ،کاظمی منصور.، سهیلی،

 و فرزندپروري هايسبک علی مدل ).1399( مجید برزگر،
 تحصیلی. سرزندگی گريواسطه نقش با تحصیلی عملکرد
 .2472-2483 )،3(63 ،مشهد پزشکی علوم دانشگاه مجله
 ).1395( لیال راد،صادقی و مرضیه خداداد، سیدموسی.، طباطبایی،
 در والدین گراییکمال و پروريفرزند هايسبک نقش
 المللیبین کنفرانس ششمین تحصیلی. اهمالکاري بینیپیش
  اجتماعی علوم و یشناسروان

 نقش ).1398( جعفر حسنی، و شهرام محمدخانی، سمانه.، پور، قدم
 توجه و گراییکمال منفی، و مثبت ارزیابی از ترس تشخیصی

 پرخوري اجتماعی، اضطراب به مبتال افراد در خود به معطوف
 .1-12 )،1(1 ،بالینی یشناسروان مجله بهنجار. افراد و عصبی
 در هیجانی هوش و گرایی کمال نقش ).1395( اکبر عطادخت،
 فصلنامه دبیرستانی. آموزاندانش تحصیلی فرسودگی یبینپیش
  .65-80 )،1(5 مدرسه، یشناسروان
 هايشیوه طهراب ).1397( محمدسعید احمدي، و فهیمه، کاکایی،

 تحصیلی پیشرفت و امیدواري بینی،خوش با فرزندپروري
 )،12(7 ،یشناسروان رویش مجله ماهنشان. شهر آموزاندانش

398-385.  
 و حسین داوودي، آناهیتا.، کوالیی، خدابخشی مهرسا.، زاده،کریم

 بر مبتنی والدگري برنامه اثربخشی ).1400( حسن حیدري،
 بار و هیجانی ناگویی خودکارآمدي، رب گرامثبت یشناسروان
 پرستاري مجله رفتاري. مشکالت با کودکان مادران روانی

 .1-11 )،3(7 کودکان،
 مکتبی، و منیجه ییالق،شهنی ناصر.، بهروزي، اعظم.، منوچهري،

 و مثبت گراییکمال رابطه مدل آزمون ).138( غالمحسین
 زیستیبه و مقابله هايسبک با زندگی منفی رویدادهاي

 شناختی،روان سرمایه ايواسطه نقش شناختی:روان
   .418-434 )،60(15 ،ایران تحولی یشناسروان
 ).1393( محمد احمدي، و مهدي اصل، زمانی محمدعلی.، نظري،

 آشکار، حافظه سوگیري بر شده آموخته درماندگی تأثیر
   .16-29 )،5(3 ،اجتماعی شناخت فصلنامه

 نقش ).1399( افسانه مرزیه، و عبدالوهاب پورقاز، محمد.، وروزي،ن
 با هدفی گیريجهت رابطه در گراییکمال میانجیگري
 ،تربیتی یشناسروان مطالعات آموزان.دانش پذیريمسئولیت

17)40،( 177-154.  
 آموزش تأثیر ).1398( نسترن آقاحسینی، و پریوش وکیلی،

 خود تحرم و پیشرفت انگیزه بر والدین فرزندپروري هايسبک
 سازيغنی و مشاوره شناسی،آسیب دوفصلنامه کودکان.
 1-22 )،2(5 ،خانواده
 گراوند، و فاطمه پیرجاوید، سعیده.، سبزیان، حنسعلی.، ویسکرمی،

 هايسبک از ادراك بین رابطه بررسی ).1393( هوشنگ
 دانشجویان خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي با فرزندپروري
 و آموزشگاهی یادگیري در وهشپژ مشهد. فردوسی دانشگاه
   .81-99 )،5(2 ،مجازي
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