Journal of Health and Care

Downloaded from hcjournal.arums.ac.ir at 15:03 IRDT on Saturday April 20th 2019

Vol. 18, No. 2, Summer 2016, Pages 120-130

Predicting the Parenting Styles Based on Attachment Styles and
Emotional Intelligence
Mirderikvand F*1, Sami A2, Mohammadi AA1, Ahmadi M1, Taheri M3
1. Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, Kharazmi University, Tehran,
Iran.
2. Department of Counseling, School of Educational Sciences and Psychology, Kharazmi University, Tehran,
Iran.
3. Department of Counseling, School of Educational Sciences and Psychology, Bojnord University, Bojnord,
Iran.
* Corresponding author. Tel: +2188848928
mirderikvandf@gmail.com
Received: 28 Oct, 2015

Accepted: 28 Sep, 2017

ABSTRACT
Background & objectives: According to the prior studies, parenting style plays an
important role in mental health of children. Therefore, identification of variables related to
parenting styles is valuable. The present study aimed to investigate the role of attachment
styles and emotional intelligent in predicting parenting style.
Methods: A correlational design was used to conduct the study. The study population
consisted of parents who participated in health assessment plan of students in the city of
Khalkhal during 2015-2016. The participants were 160 parents which were chosen through
convenience sampling. For collecting data the Collins & Read’s Attachment Style
Questionnaire, Baumrind’s Emotional Intelligence Questionnaire and Parenting Styles
Questionnaire were used. Data were analyzed through Software SPSS v.18 using Pearson
Correlation and multiple regressions.
Results: Data analysis showed that permissive parenting has significance correlation with
ambivalent attachment, problem-solving, independence, reality testing and impulse control
(p<0.05). On the other hand, authoritarian parenting style had correlation with emotional
self-awareness (p<0.02). In addition, authoritative parenting had correlation with avoidant
attachment style and with all emotional intelligence factors except assertiveness. The result
of Multiple Regression revealed that avoidant attachment and secure attachment can
predict the permissive parenting, ambivalent attachment, authoritative parenting, avoidant
attachment (p<0.0001). Among the emotional intelligence factors of reality testing,
problem-solving, social responsibility, permissive parenting, emotional self-awareness,
optimism, authoritarian parenting, self-actualization and self-Regard can predict
authoritative parenting style (p<0.0001).
Conclusions: Considering the role of attachment styles and emotional intelligence in
predicting parenting style, it is proposed to pay more attention to this area in future
educations and researches.
Keywords: Parenting, Emotional Intelligence, Attachment.
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چکیده
زمینه و هدف :با توجه به پژوهشهای موجود سر

فرزندپروری میتواند نقش مهمی در سالمک روانشناختی افراد داشته
پتژوهش

باشد .بنابراین ،یکی از اقدامات اساسی در این زمینه شناسایی متغیرهایی اسک که در آن نقش دارند .بر این استا

حاضر با هدف شناخک نقش سر های دلرستگی و مؤلفههای هوش هیجانی در پیشبینی شیوهی فرزند پروری انجام شد.
روش کار :روش این مطالعه همرستگی بود .جامعه پژوهش شامل والدین شترکککننتده در طترح ستنجش ستالمک نوآمتوزان شتهر
خلخال در سال تحصیلی  1343-49بودند .نمونه پژوهش شامل  161نفر از والدین بود که با استفاده از نمونهگیری در دستر

انتختا

شد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای سر های دلرستگی کتولین و ریتد ،هتوش هیجتانی بتار -اُن و پرسشتنامه ستر هتای
فرزندپروری بامریند استفاده شد .دادههای پژوهش با استفاده از نترم افت ار  SPSS-18و آزمتونهتای همرستتگی پیرستون و تحلیتل
رگرسیون چند متغیری مورد تج یه و تحلیل قرار گرفک.
یافتهها :با توجه به نتایج پژوهش ،سر
تکانه ( )p<1/19و سر

فرزندپروری سهلگیرانه با دلرستگی دوسوگرا ،حل مسأله ،استقالل ،واقعگرایی و کنتترل

فرزندپروری استردادی با دلرستگی دوسوگرا و خود آگاهی هیجانی رابطة معناداری وجود دا شتک

(  .(p<1 / 12همچنین ،سر

فرزندپروری مقتدرانه با دلرستگی اجتنابی و دوسوگرا و تمام مؤلفههای هوش هیجانی ،به استثنای

خود ابرازی رابطه معناداری داشک .نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که سر های دلرستگی دوسوگرا ،اجتنابی و ایمن،
سر

فرزندپروری سهلگیرانه و سر های دلرستگی دوسوگرا و اجتنابی سر

فرزندپروری استتردادی را پتیشبینتی کردنتد

( .(p<1/111در بین مؤلفههای هوش هیجانی ،واقعگرایتی ،حتل مستأله و مستئولیکپتییری اجتمتاعی ،ستر

فرزنتدپتروری

فرزندپروری استتردادی و خودشتکوفایی و عت ت نفتک ستر

فرزنتدپتروری

سهلگیرانه ،آگاهی هیجانی و خوشبینی سر
مقتدرانه را پیشبینی کردند (.(p<1/111

نتیجهگیری :با توجه به نقش سر های دلرستگی و هوش هیجانی در پیش بینی شیوه فرزندپروری ،پیشنهاد میشود کته ایتن
مؤلفهها در آموزشها و پژوهشهای آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :فرزندپروری ،دلرستگی ،هوش هیجانی
دریافت49/8/6 :

پذیرش49/7/7 :

رابطه متقابل والد و فرزند را تعیین میکند .بامریند

مقدمه
دارلینگ و استتنرر  )1443( 1ستر

فرزنتدپروری را

سه سر

2

فرزندپروری ،مقتدرانه ،مستتردانه و ستهل

متیکننتد کته

گیرانه را مطرح کرد که به طور ضمنی به روشهایی

ایجادکننده فضای هیجانی وستیعی استک کته ماهیتک

اشاره دارد که والدین برای کنترل فرزنتدان ختود در

1

2

به عنوان نگرشها و رفتارهایی تعریت

Darling & Steinberg

Baumrind
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پیش می گیرنتد ( .)1والتدین بتا ستر

سال هیجدهم ،شماره دوم ،تابستان 1349

فرزنتدپروری

امکان دارد درگیر پتییرش مشترو  ،القتای احستا

مقتدرانه با خصوصیات کنترل ،تقاضا ،گرمی ،عقالنیک و

فرزندپروری مداخله جویانه شوند (.)9

گناه و سر

با رابطه ن دی

و محرک حمایک میکنند و انتظتارات

دلرستگی استوار اسک و به فراینتدی اشتاره دارد کته

آنها با توانتاییهتای کتوده همختوان استک .والتدین

شامل رفتارهای ن دیکیجویانته و حفتآ آن بتا افتراد

مسترد ،بر ترعیک و کنترل تأکید دارند در حالی کته از

خاص با هدف فراهم کردن امنیتک فی یکتی و روانتی

مرادالت زبانی منطقی و مستقل ختودداری متیکننتد.

اسک .تحول رفتارهای دلرستگی مفروض هم متان بتا

والدین سهلگیر در برابتر رفتارهتای کتوده صترور،

تحتتول حرکتتک و ثرتتات شتتی در نتتوزاد انستتان اتفتتا

پییرنده و گرم هستند ،از حداقل تنریهها استفاده می-

میافتد ( .)6اسا

کنند و انتظار پایینی در رابطته بتا تنظتیم و متدیریک

متتدل کتتارکرد درونتتی استتک ،بتتر ایتتن استتا

رفتار کوده دارند (.)2
شناخک تعیین کنندههای سر

الگوهای دلرستگی مختلت

بازنمودهایی که در پاسخ به تجار

مفهتوم
،

بین فردی خاص،

فرزندپروری والدین از

به ویژه با مراقران اولیه منعکک متیشتوند و توستعه

ستتالهتتا پتتیش یکتتی از موضتتوعات متتورد توجتته

مییابند میتوانند توسا فرد تا ب رگسالی ادامه یابند

پژوهشتتگران حتتوزة ختتانواده بتتوده استتک .یکتتی از

و رفتار فرد در روابا ن دی

بعتدی را تحتک تتأثیر

مدلهتای نظتری کته ستعی دارد تعیتینکننتدههتای

قتترار دهنتتد ( .)7در راستتتای پتتژوهشهتتای بتتالری،3

ستتر هتتای فرزنتتدپروری را توضتتی دهتتد ،از ستتوی

آین ورث 4بر اسا

مطالعاتی که روی کودکان انجام

بلسکی )1489( 1ارائه شده استک ( .)3بلستکی مطترح

داد سه سر

کرد که سه منرع تعیینکننده و تأثیرگیار بر سر های

معرفی کرد .بر اسا

فرزندپروری عرارتند از :ویژگیهای فردی فرزندان،

از کودکی تا ب رگسالی دارای ثرات نسری هستتند (.)8

منتتابع زمینتتهای حمتتایتی و استتتر

زا و ویژگتتیهتتای

شخصی والدین (.)3

دلرستگی ایمتن ،اجتنتابی و دوستوگرا را

ب رگساالن دارای سر

شواهد پژوهشی این ستر هتا
دلرستگی دوسوگرا کمتر بته

داشتن دیدگاه مثرک در مورد خود گترایش دارنتد.

در پژوهشهتای صتورت گرفتته نقتش ویژگتیهتای

آنها اغلب در مورد ارزش خود ش

گوناگون والدین در شیوة فرزندپروری آنتان متورد

را بته ختاطر فقتدان پاستخگویی دیگتران سترزنش

بررسی قرار گرفته اسک .در این راستا و بتا توجته بته

میکنند .عالوه بر این ،افراد دارای سر های دلرستگی

پتتژوهشهتتا ،روابتتا رضتتایکبختتش و حمایتتککننتتده

مختلت

و پتتردازش اطالعتتات

زناشویی سرب میشود که والدین نقشهتای ختود را

هیجانی از راهرردهای کامالً متفاوتی استفاده میکنند.

راحکتر بپییرند ،به گونهای که روابا رضایک بختش

پژوهش در مورد ب رگستاالن نشتان داده استک کته

زن و شوهر بتا فرزنتدپروری دلستوزانه و مستئوالنه

کسانی کته از دلرستتگی ایمتن برخوردارنتد افترادی

رابطه دارد ( .)9یکی دیگر از ویژگیهای روانشتناختی

هستند که حک مثرتی نسرک به خود و دیگران دارند

والدین که تأثیر آن بتر فرزنتدپروری شتناخته شتده

و از لحاظ اجتماعی اعتماد به نفک بیشتری داشتته و

مطالعه ستویننک 2و

دلرستتگی

اسک کمالگرایی اسک .بر اسا

بتترای تنظتتیم عواطت

دارند و خود

موفقتر هستتند .ب رگستاالن دارای ستر

همکتتاران ،والتتدین کمتتالگرایتتی ختتود را در ستتر

اجتنتابی ختود را بته صتورت خودبستنده متیبیننتد،

فرزندپروری خود دنرال میکنند و این والدین بیشتتر

آسیبپییری را انکار میکنند و ادعتا متیکننتد کته

Belsky
Soenens

1
2

Bowlby
Ainsworth

3
4
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میشوند .این والدین از کودکان خود

نظریتته دلرستتتگی کتته بتتر مفهتتوم سیستتتم رفتتتاری

نیازی به روابا ن دی
اجتنتا
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با دیگران ندارند و تمایل بته

هوش هیجانی که در اوایل دهة  1441از دیگر اَشتکال

از صتمیمیک دارنتد ( .)4افتراد دارای ستر

هوش متمای شد به عنوان توانایی دره و فهم نحتوة

دلرستگی ایمن طیفی از راهرردهای تنظیم هیجتانی را
را به حداقل میرساند و

در دیدگاه سالوی و همکتاران شتامل توانتایی کنتترل

هیجتتانهتتای مثرتتک را فعتتال متتیکنتتد .افتتراد داری

احساسات خود و دیگری ،تمای بین آنهتا و استتفاده از

سر هتای دلرستتگی نتاایمن از راهرردهتایی استتفاده

این اطالعات برای هدایک افکار و اعمال میباشد (.)16
2

می کنند که بر هیجانهتای منفتی تأکیتد دارد و ایتن

مایر و همکتاران هتوش هیجتانی را متشتکل از چهتار

بیشتری را تجربته کننتد.

توانایی دریافک هیجانات ،استفاده از هیجانات (توانتایی

موجب می شود که استر

بنتتابراین ،استتتفاده از راهرردهتتای متفتتاوت باعتت

مهار هیجان برای تسهیل فعالیتکهتای شتناختی مثتل،

میشود که افراد دارای دلرستگی ایمن در مقایسته بتا

تفکر و مستئلهگشتایی) ،فهتم هیجانتات (توانتایی دره

زا بهتتر مقابلته

رابطة پیچیتدة بتین هیجانتات) و متدیریک هیجانتات

کننتتد و از ستتالمک روانشتتناختی بتتاالتری برختتوردار

(توانایی تنظیم هیجانات خود و دیگران) میدانتد (.)16

باشند (.)11

به عقیتدة گلمتن 3هتوش هیجتانی دارای دو قستمک

افراد ناایمن با موقعیک هتای استتر

دلرستگی ایمتن

عمده اسک؛ هوش درونفردی و میان فردی ،کته بته

سر

فرزندپروری با کیفیک باال ،سر

و حتتتی بتترای

پنج حتوزة خودآگتاهی ،ختود تنظیمتی ،خودانگی شتی،

کودکان با شرایا دشوار جسمی پتیش بینتی متی کنتد

همدلی و مهارتهای اجتماعی تقسیم میشود ( .)17به

( .)11بستتیاری از پتتژوهشهتتا رابطتتة نظتتری میتتان

نظتتر بتتار -اُن 4امکتتان آمتتوزش و یتتادگیری هتتوش

ستتر هتتای مراقرتتتی والتتدین و ستتر هتتای دلرستتتگی

هیجانی در هر سنی وجتود دارد ،او همچنتین معتقتد

کودکان یافتهاند .در همتین راستتا ،نشتان داده شتده

اسک افرادی کته دارای هتوش هیجتانی بتاال هستتند،

را در کودکتتان بتتا زمینتتههتتای مختل ت

استتک کتته متتادران کودکتتان ی ت
دلرستتگی ایمتتن حستا

عموماً در برخورد با خواسکها و فشتارهای محیطتی

ستتالة دارای ستتر

تتتر ،پاستخگوتر و مهربتتانتتتر

عملکتترد موفقیتتک آمی تتتری دارنتتد .بتتا توجتته بتته

هستند ) .)12مطالعات انجام شده توسا فانگ 1نشتان

پژوهشها سر

دلرستگی افراد با هوش هیجانی آنهتا

داد که بتین شتیوة فرزنتدپروری مقتدرانته و ستر

در ارترا اسک ( .)18همچنین در این راستتا ،مگتی 5و

دلرستگی ایمن رابطته مثرتک و معنتاداری وجتود دارد
( .)13تجار

افراد دارای سر

دلرستگی اجتنابی مانند

همکاران به این نتیجه رسیدند که بین سر

دلرستتگی

و توانایی فهم و شناسایی هیجانات رابطته وجتود دارد

افرادی اسک کته نیازهتای آنهتا از ستوی افتراد مهتم

(.)14

زندگیشان برآورده نشده اسک ،بنابراین احتمال اینکه

لئتتتو و همکتتتاران در پژوهشتتتی کتتته بتتتر روی

روش فرزنتدپتروری ختاص در

دوم ابتدایی انجام دادند بته ایتن

آنها با بکارگیری یت

6

دانشآموزان کال

جستجوی حمایک از سوی فرزندان خود باشند وجتود

نتیجتته رستتیدند کتته بتتین نظتتارت والتتدینی و هتتوش

دارد ( .)19یافتههای مطالعته حتاتمی و همکتاران نیت

هیجانی رابطتة مثرتک و معنتاداری وجتود دارد (.)21

نشان داد که بتین شتیوه فرزنتدپتروری مقتدرانته از

همچنین پژوهش امینآبادی و همکاران نشان داد کته

سوی پدر و مادر و سر

دلرستگی آنها رابطه مثرک و

معناداری وجود داشک (.)2

2

Mayer
Goleman
4
Bar-on
5
Magi
6
Liau
3

Fang

1
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فرزندپروری

سال تحصیلی  43-49شرکک داشتند .حجم نمونته بتا

مقتدرانه را به کار می گیرند .هوش هیجتانی متادران

استفاده از جتدول مورگتان  161نفتر تعیتین شتده و

چگتونگی تغییته و تعامتل بتا کتوده را نیت مشتتخ

شرکک کنندگان با استفاده از روش نمونتهگیتری در

مادران با هوش هیجانی باال بیشتر سر

اسک که آموزش هتوش هیجتانی بته والتدین ،ستر

پژوهش داشتن حداقل ی

فرزندپروری آنان را ارتقتا داده و احتمتال بتدرفتاری

یا بیشتتر و تمایتل شترکک در پتژوهش بتود .رونتد

آنها با کودکان شتان را کتاهش متیدهتد ( .)21نتتایج

اجرای پژوهش به این صورت بود کته بعتد از کستب

مطالعة ستانگ 1کته بتا هتدف بررستی نقتش هتوش

مجوزهتتای الزم ،پژوهشتتگر در محتتل اجتترای طتترح

هیجانی در شتیوة فرزنتدپروری والتدین انجتام شتد

سنجش سالمک نوآموزان حاضر میشد .پرسشنامهها

نشان داد که داشتتن باورهتای استتردادی در تربیتک

را به والدین تحویتل داده و پتک از تکمیتل دریافتک

فرزندان با هوش هیجانی پتایین و اعتقتاد بته داشتتن

میکرد .قابل ذکر اسک کته پژوهشتگر قرتل از اینکته

روابا متقابل و منطقی در ارترا با فرزندان ،با هوش

پرسشنامهها را در اختیار شرکککنندگان قترار دهتد

هیجانی باال در ارترا استک .از دیتدگاه او ستر هتای

در مورد اهتداف پتژوهش توضتیحاتی متیداد و در

فرزندپروری به عنوان منرع صتالحیکهتای هیجتانی و

مورد محرمانه بودن اطالعتات گتردآوری شتده بته

اجتماعی در کودکان هستند که از نسلی به نسل بعدی

آنها اطمینان میداد .همچنین افراد در شرکک یا عدم

انتقال می یابند و در شتیوة فرزنتدپتروری و تعتامالت

شتترکک در پتتژوهش حتتق انتختتا

داشتتتند .در ایتتن

اجتماعی افراد در ب رگسالی نقش دارند ( .)22با توجه

پژوهش عالوه بر پرسشنامهی اطالعات دموگرافیت

به پژوهشهای انجام شتده یکتی از عوامتل متؤثر در

کتته توستتا پژوهشتتگر تهیتته گردیتتد ،بتته منظتتور

حوزة سالمک روانشناحتی سر

بنابراین یکی از اقدامات مهم در ایتن زمینته شناستایی
متغیرهایی اسک که در سر
دارند .بر این اسا

فرزندپروری افراد نقش

و با توجه به شواهد پژوهشی که

فرزند دارای  9سال ستن

گردآوری دادهها از اب ارهای زیر نی استفاده شد:
پرسشنامه سبکهای فرزندپروری

پرسشنامه سر های فرزنتدپتروری توستا بامرینتد
( )1467ستتاخته شتتد .ایتتن پرسشتتنامه یتت

ابتت ار

بیتتان شتتد ،شناستتایی مؤلفتتههتتایی کتته در شتتیوه

خودگ ارشی اسک که توسا والدین تکمیل می گردد

فرزند پروری افراد نقتش دارنتد از اهمیتک ویتژهای

و ستته ستتر

فرزنتتدپروری ستتهلگیرانه ،استترتدادی و

برخوردار اسک ،در این راستا ،این پتژوهش بتا هتدف

مقتدرانه را از طریق  31سوال ،بر روی ی

شناخک نقش سر های دلرستگی و مؤلفههتای هتوش

درجه ای ( 1تا  )9متورد ارزیتابی قترار متیدهتد .در

هیجانی در پیشبینی شیوة فرزند پروری انجام شد.

پژوهش بوری پایایی این پرسشنامه برای ستر هتای

مقیا

9

ستتهلگیرانه ،مستتتردانه و مقتدرانتته بتته ترتیتتب ،1/81
روش کار

 1/89و  1/88گ ارش شد ( .)23در جامعه ایرانی نیت

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کتاربردی و بته لحتاظ

پایایی این پرسشنامه مورد بررسی قترار گرفتک کته

نحوة گردآوری دادهها به طرحهای همرستگی تعلتق

مستتردانه  1/77و

دارد .جامعتته آمتتاری پتتژوهش شتتامل  611نفتتر از

برای سر
سر

ستهلگیرانه  ،./64ستر

مقتدرانه  1/73به دسک آمد (.)23

والتتدین بتتود کتته در طتترح ملتتی ستتنجش ستتالمک
نوآموزان بدو ورود به دبستان شهرستان خلختال در
Sung

1

پرسشنامه سبکهای دلبستگی
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می کند .در این راستا شتواهد پژوهشتی گویتای ایتن

دستتر

فرزندپروری استک،

از جامعتته انتختا

شتتدند .متاله ورود بتته

فیروز میردریکوند و همکاران 129

پیشبینی شیوة فرزندپروری...

در این پژوهش برای سنجش سر هتای دلرستتگی از

میباشد؛ بعد مدیریک استر

پرسشنامه سر های دلرستگی کولین و ریتد)1446( 1

و کنترل تکانه اسک و بعد خلتق کلتی شتامل احستا

استفاده شد .این پرسشنامه  18سؤال دارد و روی ی

شادمانی و حفتآ ختوشبینتی متیباشتد .پایتایی ایتن
پرسشنامه در نسخه اصلی در پتژوهشهتای مختلت

نمرهگیاری میشود .این پرسشتنامه دارای سته زیتر

در دامنه  1/76تا  1/43برآورد شده اسک .در نسخة

مربو به سر های دلرستگی ایمن ،اجتنتابی و

فارستتی ،اعترتتار آزمتتون از طریتتق محاستتره آلفتتای

دوسوگرا سک که با توجه به مجموع نمترة فترد در

کرونرتتتا بتتترای دانشتتتجویان پستتتر  ،1/79بتتترای

ها قابل محاستره متیباشتد

دانشجویان دختر  1/68و بترای کتل افتراد  1/43بته

مقیا

هر کدام از خرده مقیا

( .)29روایی و پایایی این پرسشنامه در پتژوهشهتای

دسک آمد (.)29

زیادی مورد تأیید قرار گرفته اسک که از جملة آنهتا

دادههای به دسک آمده از این پژوهش با استفاده از

می توان به پژوهش حسینی و همکاران ( )1341اشاره

 SPSS-18و آزمونهای آماری همرستگی پیرسون و

کرد که آلفای کرونرتا ستر هتای دلرستتگی ایمتن،

تحلیل رگرسیون چندمتغیری مورد تج یته و تحلیتل

اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب  1/79 ،1/89و  1/81بته

قرار گرفک.

دسک آمد (.)29
یافته ها

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامة هوش هیجانی بتار/اُن ( ،)1447دارای 117

در این پژوهش دادههای مربو به  161نفتر متورد

استتک .پاستتخهتتای ایتتن

تج یه و تحلیل قرار گرفک که دامنة سنی آنهتا بتین

ستتؤال و  19ختترده مقیتتا
پرسشنامه بر روی ی

مقیتا

 9درجتهای در طیت

 28تا  91سال قترار داشتک و  88نفتر ( )%99از آنهتا

لیکرت (کامالً موافقم ،موافقم ،تتا حتدودی ،مختالفم و

مرد و  72نفر ( )%99زن بودند .یافتههتای حاصتل از

کامالً مخالفم) تنظیم شده اسک .این آزمون دارای 19

تحلیل دادههای ادامه آورده شده اسک.

(ختتودآگتتاهی هیجتتانی جتتر تورزی،

در جتدول  1میتتانگین ،انحتتراف استتتاندارد و ضتترایب

حرمتتک نفتتک ،خودشتتکوفایی ،استتتقالل ،همتتدلی،

همرستگی سر های فرزندپروری ،سر های دلرستگی

مستتئولیکپتتییری اجتمتتاعی ،روابتتا بتتینفتتردی،

و مؤلفههتای هتوش هیجتانی قابتل مشتاهده استک.

واقعگرایی ،انعطافپییری ،حل مستأله ،تحملتل فشتار

یافتتتههتتای توصتتیفی حتتاکی از آن استتک کتته ستتر

ختترده مقیتتا

روانی ،کنترل تکانه ،خوشبینی و شادمانی) اسک (.)21
بر استا
مقیا

الگتوی هتوش هیجتانی بتار /اُن  19خترده
میکور در  9بعد به شترح زیتر قترار گرفتته

فرزنتتدپتتروری مقتدرانتته بتتا میتتانگین  91/14دارای
باالترین نمره و ستر

فرزنتد پتروری ستهلگیرانه بتا

میتتانگین  27/73دارای پتتتایینتتترین نمتتتره استتتک.

هتای

نمرههای انحراف استاندارد نی حاکی از آن اسک کته

خودآگتتاهی هیجتتانی ،جتتر تورزی ،حرمتتک نفتتک،

فرزنتتتدپروری مقتدرانتتته دارای بیشتتتترین

اسک :بعد درون فتردی شتامل خترده مقیتا

خودشکوفایی و استقالل ؛ بعد بین فردی شامل خرده
مقیتتتا

هتتتای همتتتدلی ،روابتتتا بتتتین فتتتردی،

مسئولیکپییری اجتماعی  ،بعد توان سازگاری شتامل
مهارتهای حل مسأله ،واقعگرایتی و انعطتافپتییری

ستتتر

پراکندگی در نمرات اسک (جدول .)1
جهتتک بررستتی رابطتته بتتین ستتر

ستترکهای دلرستتتگی و مؤلفتتههتتای هتتوش هیجتتانی از
ضریب همرستگی پیرسون استفاده شد .نتایج جدول 1
مرین آن اسک که بین سر

Collins & Read

1

فرزنتتد پتتروری و

فرزندپروری ستهلگیرانه

با دلرستگی دوسوگرا (  ،)r = 1 /21 ، p >1 /19حل مسأله
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مقیا

 9درجهای لیکرت از صفر (اصتالً) تتا ( 9کتامالً)

شامل تحملل استتر
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(  ،)r = 1 /22 ، p >1 /11استتتتتقالل ( ،)r = 1 /31 ، p >1 /11

و خودآگاهی هیجتانی (  ،)r =- 1 /17 ، p >1 /19و بتین

واقتتتعگرایتتتی (  )r = 1 /31 ، p >1 /11و کنتتتترل تکانتتته

فرزندپروری مقتدرانته بتا دلرستتگی اجتنتابی و

(  ،)r = 1 /16 ، p >1 /19بتتتین ستتتر

سر

دوسوگرا و تمام مولفههای هوش هیجانی ،به استثنای

فرزنتتتدپتتتروری

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد سبکهای فرزندپروری ،هوش هیجانی و دلبستگی و ضرایب همبستگی متغیرهای پیشبین با سبکهای
فرزندپروری

بعد

فرزند پروری

انحراف

دلرستگی

مولفه ها

میانگین

دلرستگی ایمن

13 /99

6 /99

دلرستگی اجتنابی

11 /11

2 /97

1 /11

دلرستگی دوسوگرا

13 /32

9 /76

* 1 /21

حل مسأله

23 /29

2 /49

** - 1 /22

شادمانی

23 /11

9 /93

- 1 /11

- 1 /11

استقالل

14 /86

9 /21

استاندارد

سهلگیرانه

استردادی

مقتدرانه

1 /11

1 /17

1 /19

- 1 /19

* - 1 /17

* 1 /21

* - 1 /18

- 1 /11

** 1 /31
** - 1 /39

هوش هیجانی

** 1 /31

- 1 /13

تحمل فشار روانی

14 /94

3 /89

1 /19

1 /12

** 1 /39

خود شکوفایی

22 /11

9 /13

1 /11

- 1 /18

** 1 /93

خودآگاهی هیجانی

21 /83

2 /41

- 1 /17

* - 1 /17

** 1 /91

واقع گرایی

18 /91

3 /76

1 /31

- 1 /19

1 /31

**

** 1 /28

**

روابا بین فردی

29 /33

3 /64

1 /16

1 /13

** 1 /27

خوش بینی

22 /68

3 /98

1 /11

1 /11

** 1 /21

ع ت نفک

** 1 /39

فرزند پروری

23 /29

3 /14

1 /13

- 1 /16

کنترل تکانه

17 /89

9 /77

* - 1 /16

1 /11

* 1 /14

انعطاف پییری

18 /39

2 /63

1 /18

- 1 /12

* 1 /14

مسئولیک پییری اجتماعی

29 /49

3 /68

1 /13

- 1 /12

** 1 /39

همدلی

23 /96

3 /71

- 1 /12

- 1 /12

** 1 /24

خود ابرازی

17 /99

3 /89

1 /14

- 1 /11

1 /11

سهلگیرانه

27 /72

9 /71

مستردانه

29 /12

6 /11

مقتدرانه

91 /64

8 /77

* p<0.05

** p<0.01

بتته منظتتور بررستتی نقتتش ستتر هتتای دلرستتتگی و

مؤلفههای هوش هیجانی در پیشبینی همه سر های

مؤلفههای هوش هیجانی در پیشبینی شتیوة فرزنتد

فرزند پروری سهم معناداری (  )p >1 /11داشتته و 22

پروری از تحلیل رگرسیون چندمتغیری به روش گام

درصد از واریانک سر

فرزند پروری مقتدرانته32 ،

به گام استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول 2

درصد از واریانک سر

فرزنتدپتروری ستهلگیرانه و

آورده شده اسک .نتتایج تحلیتلهتای رگرستیون در

 19درصد از واریانک سر

جدول  2حاکی از آن اسک که سر هتای دلرستتگی و

را تریین میکنند.

فرزندپتروری مستتردانه
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مستردانه با دلرستگی دوستوگرا ( )r = 1 /21 ، p >1 /19

خودابرازی رابطه معنادار وجود داشک.
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جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سبکهای فرزند پروری از روی سبکهای دلبستگی و مولفههای هوش هیجانی

متغیر ماله

واقع گرایی

1 /91

***6/92

R

حل مسأله

1 /38

***9/91

مسئولیک پییری اجتماعی

- 1 /39

***-3/71

دلرستگی دوسوگرا

1 /31

***9/92

دلرستگی اجتنابی

1 /17

**2/93

دلرستگی ایمن

- 1 /19

*2/19

آگاهی هیجانی

- 1 /33

*** -3/91

خوش بینی

1 /24

***3/26

دلرستگی اجتنابی

- 1 /18

*-2/36

دلرستگی دوسوگرا

1 /16

*1/41

خودشکوفایی

1 /39

*** 9/99

ع ت نفک

1 /21

**2/99

مستردانه

مقتدرانه

سر های دلرستگی دوسوگرا ،اجتنتابی و ایمتن ،ستر
فرزنتتدپتتروری ستتهلگیرانه و ستتر هتتای دلرستتتگی
دوسوگرا و اجتنابی ،سر

1 /96

-

***= p< 0.001

همان طور که در جدول  2نی قابتل مشتاهده استک،

1 /32

*** 11 /42

1/19

1 /38

1 /22

1/97
**= p< 0.01

*** 6/96

*** 22/22
*= p< 0.05

دلرستگی دوسوگرا و اجتنتابی بتا فرزنتدپروری مقتدرانته
منفی و معنادار بود .بر اسا
بتتاال در ستتر

این نتیحهی آمتاری ،نمترات

دلرستتتگی دوستتوگرا بتتا استتتفادة بیشتتر از

فرزند پروری مستتردانه را

فرزندپروری ستهلگیرانه و مستتردانه و نمترات پتایین در

مورد پیش بینتی قترار داده انتد ( .)p<1/111در بتین

سر های دلرستگی دوسوگرا و اجتنابی با استفادة بیشتتر از

مؤلفههای هوش هیجانی ،واقع گرایتی ،حتل مستأله و

فرزندپروری مقتدرانته در ارترتا بتود .ایتن یافتتة

مستتئولیکپتتییری اجتمتتاعی ،ستتر

فرزنتتد پتتروری

سهلگیرانه ()p<1/111؛ آگاهی هیجانی و خوشبینتی،
فرزنتتتتدپروری مستتتتتردانه ()p<1/111؛ و

ستتتتر

سر

پژوهش با نتتایج پتژوهشهتای حتاتمی و همکتاران ( )2و
فانگ ( )13در ی

راستا قرار داشک .والدین دارای ستر

فرزند پروری مستردانه ،صتمیمیک و گرمتی کمتتری

خودشتتکوفایی و عتت ت نفتتک ( ،)p<1/111ستتر

دارند کمتر پاسخگو هستند و با فرزندان ختود خیلتی

فرزندپروری مقتدرانه ( )p<1/11را مورد پیشبینتی

کم تعامل برقرار میکنند؛ این مؤلفهها با ویژگیهتای
افراد دارای سر

قرار دادهاند.

دلرستتگی دوستوگرا در یت

راستتا

قرار دارد ( .)2والدین ستهلگیتر طردکننتده و سترد
بحث

بوده و کمتر پاسخگو هستند ،این ویژگتیهتا بتا نتتایج

این پژوهش با هدف شناخک نقش سر های دلرستگی

پژوهشهای انجام شده در زمینة همرستگی که نشتان

و مؤلفتتههتتای هتتوش هیجتتانی در پتتیشبینتتی شتتیوة

میدهد مادران کودکان دارای سر

دلرستگی اجتنابی

فرزند پروری انجتام شتد ،در ادامته نتتایج بته دستک

دارای سطوح باالیی از پرخاشگری و ستطوح پتایینی از

آمده با توجه به مرانی نظری و پیشینة پژوهش مورد

ابراز هیجان هستند همخوان اسک (.)12

بح

و بررسی قرار میگیرد.

نتایج پژوهش نشان داد که ستر

یافتهی دیگر این پژوهش بیانگر وجود رابطة مثرک میتان
دلرستتگی دوستوگرا بتا

سر

فرزندپروری سهل گیرانه با مولفتههتای هتوش

فرزنتتدپتتروری ستتهلگیرانه و مستتتردانه رابطتتة مثرتتک و

هیجانی از جمله؛ حتل مستأله ،استتقالل ،واقتعگرایتی و

معناداری داشک .این در حالی بود کته رابطتة ستر هتای

کنترل تکانه بود .این یافتته بتا نتتایج مطالعتة ستانگ ()22
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در این رابطه انجام گرفته که از جملة آنها پژوهش شور و

تنشهتای بتین فتردی و تستهیل برقتراری و تتداوم

اسپیواه ( )26اسک کته روش حتل مستأله را بته متادران

روابا بین فردی ،با اف ایش ارتراطات اجتماعی همراه

آموزش داده و دریافتند که پک از اتمام دوره آموزشتی،

اسک (.)28

فرزندپروری والدین به طور معناداری بهرتود یافتته

اغلب پژوهشها با محدودیک تعمیم نتایج بته جامعته

سر

و والدین از روشهایی چون تنریه و تهدید کمتتر استتفاده

هدف و به ویژه سایر جوامع مواجه هستتند کته ایتن

میکنند.

پژوهش نی از این قاعتده مستتثنی نیستک ،بنتابراین

بر اسا

این پژوهش ،سر های دلرستگی دوستوگرا و

اجتنابی ،فرزندپروری سهلگیرانه و مستردانه را متورد

پیشنهاد میشود که تعمیم نتتایج ایتن پتژوهش بتا در
نظر گرفتن همهی جوانب صورت گیرد.

پیشبینی قرار دادند .با توجه به آنچه کته در بتاال در
متتورد ویژگتتیهتتای فرزنتتدپتتروری ستتهلگیرانه و

نتیجهگیری

مستردانه گفته شد ،توانایی پیشبینی ایتن ستر هتای

سر های دلرستگی و مؤلفه هتای هتوش هیجتانی در

دلرستکی به دلیل داشتن جنرههتای مشتتره زیتاد بتا

شیوة فرزندپروری نقش دارنتد .بتا توجته بته نقتش

فرزند پروری سهگیرانه و استردادی ،تا حدود زیتادی

شتیوههتای فرزنتتدپروری بتر ستالمک روانشتتناختی

قابل تریین اسک .در بین مؤلفههتای هتوش هیجتانی،

کودکان ،پیشنهاد می شود ،آموزش هایی در رابطه بتا

واقعگرایی ،حلمستأله و مستئولیکپتییری اجتمتاعی،

مؤلفههای پیشبین آن به والدین داده شود .با توجته

فرزنتتدپروری ستتهلگیرانه؛ آگتتاهی هیجتتانی و

به یافتتههتای ایتن پتژوهش در زمینتة نقتش هتوش

فرزنتتد پتتروری مستتتردانه و

هیجانی در شیوة فرزندپروری والدین و ایتن مستأله

فرزنتتدپروری

که هوش هیجانی مهارتی قابل آمتوزش و یتادگیری

مقتدرانه را مورد پیشبینی قرار دادند .در ایتن راستتا

اسک که با انجام برنامههای خاص میتوان به اف ایش

برنامه آموزشی ستاندرز 1بترای متادران ،بتا هتدف

آن در افراد کم

کرد ،به مسئوالن حتوزه آمتوزش

اف ایش دانش ،مهارت ،اعتماد به نفک ،خودکارآمدی

پیشتتنهاد متتیشتتود کتته بتتا فتتراهم آوردن شتترایا و

و خوش فکری والدین در تربیک کودکان نی  ،کتاهش

برنامههایی در جهتک ارتقتای هتوش هیجتانی افتراد

ستتر

ختتوش بینتتی ،ستتر

خودشتتکوفایی و عتت ت نفتتک ،ستتر

استر

والدگری در قلمرو کتوده و والتدین را در

بر داشک ( .)27از جمله ویژگیهای افتراد بتا هتوش
هیجانی باال که با این نتیجه در یت

راستتا قترار دارد

میتوان به ،شادابی ،نشا  ،سرزندگی و استقالل بیشتر
در روابتتا ،ختتوشبینتتی و امیتتد بتته آینتتده و داشتتتن
صمیمیک و اعتماد در روابا بین فردی اشتاره کترد.
همچنین ،افراد با هوش هیجانی باال ،دارای شخصتیتی
خال و متفکر هستند که از غلره کتردن بتر مشتکالت
لیت می برند ،موقعیتکهتا را بته چتالش متیکشتند،
معطوف به هدف عمل میکنند و در انجام تکتالی

از

خود پایداری نشان میدهند .با توجه به پیشینة نظری
Sanders

1

جامعه اقدامات الزم را انجام دهند.
تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله از تمامی افراد شرکککننده در
ایتتن پتتژوهش و مستتئوالن مربوطتته ،تقتتدیر و تشتتکر
مینمایند.

Downloaded from hcjournal.arums.ac.ir at 15:03 IRDT on Saturday April 20th 2019

همخوان اسک .عالوه بر این پژوهش ،مطالعات دیگری نی

و پژوهشی ،هوش هیجانی باال ،از طریق کاهش دادن

124 فیروز میردریکوند و همکاران

...پیشبینی شیوة فرزندپروری
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