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  یناسازگار هسته ا یبا باورها یجانیو هوش ه یفرزند پرور یسبک ها ینرابطه ب یبررس

 در دانش آموزان

 

 ابراهیم جعفری

 کارشناس ارشد روانشناسی، گرایش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان، ایران.

ebrahimjafari25@yahoo.com 

 

 یحمد عابدا

 ، دانشگاه اصفهان، ایران.خاص دانشگاه اصفهان یازهایکودکان با ن یروانشناس یعلم ئتیعضو ه
 

 چکیده 

در  یناسازگار هسته ا یبا باورها یجانیو هوش ه یفرزند پرور یسبک ها ینرابطه ب یبررسهدف پژوهش حاضر 

برای تعیین  .ا، از نوع توصیفی همبستگی استشیوه تحقیق در این مطالعه با توجه به متغیرهبود. دانش آموزان

ارتباط میان سبک های فرزندپروری و هوش هیجانی والدین از روش رگرسیون استفاده می شود و برای بررسی 

ارتباط این دو با طرحواره های ناسازگار اولیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد. جامعه مورد 

می  1396دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان البرز در سال تحصیلی  یامتمپژوهش در این مطالعه 

شات و ، پرسشنامه هوش هیجانی (  1998)  انگی طرحواره ناسازگار اولیهباشد. در این پژوهش از سه پرسشنامه 

نتایج  شد. جهت جمع آوری داده ها استفاده( 1973) ندیبامری فرزند پرور یها وهیپرسشنامه ش و 1998همکاران 

 باورهای ناسازگاردر یک ترکیب خطی با هوش هیجانی آمده نشان می دهد که میزان همبستگی متغیر به دست

است که به معنای رابطه منفی و معنادار متغیر پژوهش است. همچنین ضریب تعیین حاصل برابر با  -738/0برابر با 

درصد از واریانس متغیر  69شده است، یعنی حدود  گزارش 690/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  691/0

آمده نشان می تبیین و توجیه شده است. نتایج به دستهوش هیجانی در پژوهش حاضر از طریق  باورهای ناسازگار

 -451/0برابر با  رانهیسهل گدر یک ترکیب خطی با سبک فرزندپروری  باورهای ناسازگاردهد که میزان همبستگی 

در یک  باورهای ناسازگارای رابطه منفی و معنادار متغیرهای پژوهش است. میزان همبستگی است که به معن

است که به معنای رابطه منفی و معنادار متغیرهای  - 301/0ی برابر با استبدادترکیب خطی با سبک فرزندپروری 

 321/0برابر با  قاطعی در یک ترکیب خطی با سبک فرزندپرور باورهای ناسازگارپژوهش است و میزان همبستگی 

  است که به معنای رابطه مثبت و معنادار متغیرهای پژوهش است.
 

 

 دانش آموزان، ناسازگار  یباورها ، یجانیهوش ه ، یفرزند پرور یسبک هاواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

)بیابانگرد،  یو بزرگسال یکودک نیب یانتقال و مرحله( 2000، 1) یودر استی شناخت و جامعه یروانشناخت ،یشناخت ستیز یندیفرا ینوجوان

؛  2008، 2تااییر خاانواده در شاکل گیاری هویات، در پاژوهش هاای میتلاف تاییاد شاده اسات)بیور و جوسان             .شودی م فیتعر (2010

محیطی شافاف  (، داشتن  2005، 5(. در مجموع نقش شیوه های فرزند پروری)کاکر، آیدین2003، 4؛ فیبر، ادوارد، بور و بیچر20003کمپل،

( و حمایات اجتمااعی   2007(، کیفیت رابطه والادین و بحاران هویات )الونادی و سارابی،      7،2004؛ نافو، شوآرتز 2000، 6و صمیمی )دیان

( در شکل گیری هویت نشان داده شده است.}بدین ترتیب{ در ایر تجارب اولیه کودک باا والادین و محای     2009والدین)سایه و رنجگر، 

ج نظام باورها )طرحواره ها، مفروضه، افکار خودآیند( در ذهن  او شکل می گیرد. در این نظام، باورها به صورت نهفتاه بااقی   اطراف، به تدری

می ماند و در سیر زندگی برخی از حوادث آن را فعال می کنند. در ایر این فعال سازی، عالیا  شاناختی، عااطفی و انگیزشای، رفتااری و      

 (. 2003، 8)یانگفیزیولوژیکی پدید می آیند

یکی از مفاهی  بنیادی حوزه روان شناسی شناختی، طرحواره است. بدین معنا که بسیاری از طرحواره ها در اوایل زندگی شکل می گیرند، 

(، مجموعاه ای از طرحاواره هاا را    1999به حرکت خود ادامه می دهند و خودشان را به تجارب بعدی زنادگی تحمیال مای کنناد. یاناگ)     

د که به اعتقاد او این طرحواره ها به عنوان طرحواره های ناسازگار اولیه دارای ویژگی هایی از قبیال  درون مایاه هاای عمیاق،     مشیص کر

فراگیر، مکرر، به شدت ناکارآمد و برگرفته از  خاطرات، هیجان ها و شناخت واره ها و احساسات بدنی هستند و هنگام فعاال شادن ساط     

بر می گیرند که حاصل تعامل خلق خوی کودک با تجارب ناکارآمد او با خانواده و اطرافیان در سال های اول زندگی باالیی از عواطف را در 

رای است که در مسیر زندگی تداوم دارند و ساختارهای عمیق و غیر قابل انکار و تغییر دارند. به عقیده یانگ، طرحواره های ناسازگار اولیه ب

 (. 2007ین نتیجه تالش فرد برای هماهنگی شناختی است)یانگ، بقای خودشان می جنگند و ا

 ییبهاا یسبکهای فرزند پروری ترکیکی از ریشه های تحولی در شکل گیری طرحواره های ناسازگار اولیه ، سبک فرزندپروری والدین است. 

روان (. 1387وامی پدیاد مای آورناد)برک،    می دهند و جو فرزند پاروری بااد   گسترده ای روی تهاییاست که در موقع نیاز رفتارهای والد

فرزندپروری بودند. یکای از نیرومنادترین رویکردهاا در ایان زمیناه،       به بعد عالقمند به تحقیق در زمینه شیوه های 1920شناسان از دهه 

وری از دو بعد تشکیل شده در این زمینه انجام گرفت. او معتقد بود که شیوه های فرزندپر 1960در سال 9مطالعه ای بود که توس  بامریند

دوعنصر سه شیوه  )گرمی یا پذیرش(. بامریند از ترکیب این 11نپاسخ دهندگی والدی ب  )کنترل( و10درخواست کنندگی والدین. الف  است

ری بااال و پاساخ دهنادگی بااال(، شایوه فرزنادپرو       )درخواست کننادگی  12فرزندپروری بوجود آورد که عبارتند از شیوه فرزندپروری مقتدر

)درخواسات کننادگی پاایین و پاساخ دهنادگی       14شیوه فرزندپروری آزادگذار )درخواست کنندگی باال و پاسخ دهندگی پایین( و 13مستبد

                                                           
1.Yoder  
2 . Beyers, Goossens  
3.  Campbell 
4.  Faber ،Edwards ،Bauer ،Wetchler 
5.  Cakir, Aydin 
6.  Diane 
7.  Knafo, Schwartz 
8.  Yuong 
9.  Baumrind 
10 . Parental demandingness 
11. Parental responsiveness  
12 .Authoritative  
13 .Authoritarian 
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)درخواسات کننادگی پاایین و پاساخ       15چهارمی به نام شیوه فرزند پروری بی توجاه یاا مساامحه کاار     بامریند شیوه 1983باال(.در سال 

(. آنچه مسل  است، والدین در منظومه همسری خود در خانواده، از شایوه هاایی ارتبااطی    2012،لیزا و گرین )دهندگی پایین را اضافه کرد

تواناایی هاای میتلاف     است. 16برخوردار هستند،  که آن نیز دالیل خاصی دارد. یکی از دالیل توجیه کننده رابطه همسران، هوش هیجانی

از نظریه پردازان به عنوان هوش هیجانی مطرح شده است)رمضانی، شمس اسفندآباد و  مربوط به تنظی  و پردازش هیجان ها توس  برخی

(. 2006(. پژوهش ها در مورد هوش هیجانی بر اساس دو روی آورد انجام شده اند)براکت، ریورز، شیفمن، لرنرو سالووی، 1386طهماسبی، 

(، الگوی توانایی نامیده می شود، هوش هیجاانی باه   2006ی و اولرت، در نیستین روی آورد که از سوی سالووی و مایر )گالی، لوپز، سالوو

عنوان مجموعه ای از توانایی های ذهنی اساسی در پردازش فعال اطالعات هیجانی تعریف شده است. در نظریه هوش هیجاانی ساالووی و   

های میتلف زندگی دخیل هساتند. اماا    (،  فرض می شود که توانایی های تشییص فه  و مدیریت هیجان در سازگاری حیطه1990مایر)

در روی آورد دوم که الگوی ترکیبی نام دارد، هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از ویژگی های شیصایتی و تواناایی هاای غیرشاناختی     

مجموعه ای (، هوش هیجانی را 1997( از طرفداران آن هستند. باراون)1995( و گلمن)1997اون )-تعریف می شود که افرادی همچون بار

از ظرفیت ها، کفایت ها و مهارت های غیر شناختی می داند که به افراد در کنار آمدن با مقتضیات محیطای و فشاارها کماک مای کنناد.      

(، نیز هوش هیجانی را به معنای خودآگاهی، شناخت عواطف، ابرازو مدیریت عواطف، مهار برانگییتگی و مهاار تنیادگی مای    1995گلمن )

 پژوهش از رویکرد ترکیبی باراون و گلمن استفاده خواهد شد.  داند. در این

پژوهش ها حاکی از آن هستندکه می توان از طریق محبت و مشارکت بیشتر والدین در امر فرزندپروری و آموزش مهارت های هاوش        

(. از طرفای، از آنجاا کاه باه نظار      1391، اژه ای، هیجانی از آیار زیانبار رفتار خودناتوان سازی جلوگیری به عمل آورد)ذبی  الهی، غالمعلی

فیتنس هوش هیجانی یا حداقل برخی از جنبه های آن ظرفیت غنی سازی یک ازدواج توام با رضایت و سازگاری مطلوب و با یبات را دارد، 

شتری را تجرباه مای کنناد)فیتنس،    و افراد دارای هوش هیجانی باالتر در مقایسه با افراد با هوش هیجانی پایین رضایت مندی زناشویی بی

درمطالعه خود  (، 2007تیاان) بارانف و (، ممکن است این ایر گذاری در سبک های فرزند پروری نیز ایر داشته باشد.1995؛ گلمن،  2001

عامالت کمتر کودکان در و ت هیهای ناسازگار اول طرحواره برای  یخوب اریبس نیب شیپ نیاند که تعامالت ناکارآمد والد دهیرس جهینت نیبه ا

 نیطرحواره ها ایر دارد و ا رییشکل گ قهیبر طر ینیکه سبک والد دهندی نشان م(، 2009همکاران) و تیاست . را ندهیفردی آ نیرواب  ب

رزندپروری از این رو به نظر می رسد که هوش هیجانی والدین در انتیاب سبک ف بعدی افراد ایر دارد . یروان یشناس بیدر آس ها طرحواره

می تواند ایر داشته باشد که با تکیه بر پژوهش ها این ایر گذاری موید به وجود آوردن طرحواره های ناساازگار اولیاه اسات. بادین ترتیاب      

در دانش آماوزان دختار     هیناسازگار اول یبا طرحواره ها نیوالد یجانیو هوش ه یفرزندپرور یرابطه سبک هامساله مورد پژوهش بررسی 

 می باشد. متوسطه مقطع

 روش تحقیق 

 ناه یاسات کاه در زم   بنیاادی  قیا تحق کیا پژوهش  نیاشیوه تحقیق در این مطالعه با توجه به متغیرها، از نوع توصیفی همبستگی است . 

حرکت  در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  هیناسازگار اول یبا طرحواره ها نیوالد یجانیو هوش ه یفرزندپرور یرابطه سبک هابررسی 

برای تعیین ارتباط میان سبک های فرزندپروری و هوش هیجانی والدین از روش رگرسیون استفاده می شاود و بارای بررسای    . دخواهد کر

 یتمامارتباط این دو با طرحواره های ناسازگار اولیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد. جامعه مورد پژوهش در این مطالعه 

می باشد. در این پژوهش از سه پرسشنامه جهات جماع آوری    1396ان دختر مقطع متوسطه شهرستان البرز در سال تحصیلی دانش آموز

 داده ها استفاده خواهی  نمود 

                                                                                                                                                                                      
14Permissive.  
15.  Neglecting 
16 . Emtional Intelligence 
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سااخته   هیا طرحواره ناساازگار اول  15 یابیارز ی( برا 1998)  انگیپرسشنامه توس   نیا هیگو 75 پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه:

، نقاص /   یگاانگ ی/ ب یاجتمااع  ی، انزوا ی/بدرفتاریاعتماد یب ،ییبات یطرد / ب ،یجانیه تیطرحواره ها عبارتنداز   محروم نیت . اشده اس

،  یجانیه ی، بازدار ی/ گرفتار ، اطاعت ، فداکار افتهی، خود تحول ن یماریبه ب نسبت یریپذ بی، آس یتیکفا ی/ ب یشرم ، شکست ، وابستگ

  ینماره گاذار   یدرجاه ا  6 اسیمق کی. هر پرسش بر  یناکاف یو خودکنترل ی، استحقاق / بزرگ منش یانتقاد شیتانه / بسرسی یارهایمع

هار   نیانگیسنجد . چنانچه م یم طرحواره را کیپرسش  5پرسشنامه هر  نیکامال درست ( در ا یبرا 6کامال نادرست و  یبرا 1شود )  یم

است ) باار   دهیبه ایبات رس یمتعدد یابزار در پژوهش ها نیا ییو روا ییاین طرحواره ناکارآمد است .پاباشد ، آ 5/2باالتر از  اسیخرده مق

 یدرون یتهران انجام گرفته است . همسان ی( ، در دانشگاه ها 1384)  یتوس  آه رانیپرسشنامه در ا نیا یابی( . هنجار 2007،  یاتف و ا

 بوده است .  0/  98 کرمذ تیو در جمع 0/  97ونث م تیکرونباخ در جمع یبا استفاده از آلفا

/  یاعتمااد  ی( ، ب 0/  70)  ییبات ی( ، طرد / ب 0/  86)  یجانیه تیشرح است   محروم نیمطالعه به ا نیمربوط به طرحواره ها در ا یآلفا

)  یتیکفاا  ی/ با  ی( ،  وابستگ 0/  89،  شکست ) (  0/  89( ،  نقص / شرم )  0/  79)  یگانگی/ ب یاجتماع ی( ،  انزوا 0/  81)  یبد رفتار

( ،   0/  82)  ی( ،  فاداکار  0/ 82( ، اطاعت )  0/ 77/ گرفتار )  افتهی( ،  خود تحول ن 0/  84)   یمارینسبت به ب یریپذ بی( ، آس 0/  84

)  یناکااف  ی( و خاودکنترل  78/0)  ی/ بزرگ منش( ،  استحقاق  0/  69)  یانتقاد شیسرسیتانه / ب یاهای( ،  مع 0/  78)  یجانیه یبازدار

71 /0. ) 

 پرسشنامه هوش هیجانی شات

سانجش هاوش    ی( و بارا 1990) ریو ما یسالوو یجانیهوش ه یبراساس مدل نظر 1998پرسشنامه توس  شات و همکاران در سال  نیا

ماده و  62به  یآزمودن 316پاسخ  یاصل یمولفه ها لیحلعامل و ت لینوجوانان ساخته شده است. شات و همکاران با استفاده از تحل یجانیه

ساوال دارد و بارای نماره گاذاری از مقیااس       33این پرسشنامه  ساخته بودند چهار عامل به دست آوردند. لمد نیا یکه بر مبنا یاسیمق

بود و عامل دوم  79/10 ژهیارزش و یماده و دارا 32شامل  لاو عاملدرجه ای از کامال نادرست تا کامال درست استفاده می شود. 5لیکرت 

 یسالوو یکه در عامل اول قرار گرفتند، نشان دهنده مدل مفهوم یماده ا 33را نشان دادند.   53/2، 90/2، 58/3ارزش  بیتا چهارم به ترت

مااده )مانناد فکار     13 یاراد جانیو ابراز ه یابیسه طبقه مشاهده شد  ارز ده،ما 33 نیبودند. در مجموع ا یجانی( از هوش ه1990) ریو ما

هسات  کاه مارا     ییهاا  تیماده )مثل من به دنبال فعال 10 یدارا جانیه  یمشکل است(. تنظ گرانید یرگفتاریغ یها امیکن  درک پ یم

به کن ، دوست دارم  یخود احساس م یجانیدر حالت ه یرییکه تغ یماده )مانند زمان 10 یدارا جانیاز ه یکنند(.بهره بردار یخوشحال م

طبقاه   گاران یدر خاود و د  جاان یه  یمانند تنظا  د،یمشیص گرد زیهر طبقه ن یخرده مولفه ها نیبر ا عالوهکن (. داینو دست پ یها دهیا

 شاد.  یینهاا  اسیا مق هیا ته یمااده بارا   33عامل، منجر باه انتیااب    نیمواد ا یمفهوم ییشد. قدرت عامل اول و اصل صرفه جو یم یبند

دانش آماوز دختار و پسار شاهر      234ماده ای آن را در مورد  33رسشنامه را ترجمه و برای هنجار یابی نسیه (،  این پ1381خسروجاوید)

درصد شد و تحلیل عامل مقیاس باا اساتفاده از روش تحلیال     81تهران اجرا کرد. پایایی مقیاس هوش هیجانی کل بر مبنای الفای درونی 

درصد را به دست داد. افزون بر این، هوش هیجانی کل باا ساه زیار مقیااس آن باه       50 مولفه های اصلی، سه عامل تنظی  هیجان با آلفای

درصاد معناا دار بودناد. همچناین نتاایج پاژوهش وی بیاانگر         01درصد همبستگی نشان داد کاه همگای در ساط      69و  74، 80ترتیب 

طراب بود که این امر نشان دهناده اعتباار ماالک    همبستگی معنادار و منفی هوش هیجانی با متغیر های مالک نظیر افسردگی و حالت اض

 این پرسشنامه است.
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 (PSQ) ندیبامری فرزند پرور یها وهیپرسشنامه ش

پاور   نیپرسشانامه توسا  حسا    نیا وسااخته شاد .ا   ی(طراح1973) ندیبامر انایاست که توس  د هیگو 30 یپرسشنامه دارا نیا هیفرم اول

، 28شاماره   یکند.جملاه هاا   یما  یریا را در سه عامل اندازه گ نیوالد یفرزند پرور یها هویپرسشنامه ش نیا .(،ترجمه شده است1381)

و  یاستبداد ی وهیبه ش   29،2،3،7،9،12،16،1،25،26، یشماره  ها  یو جمله ها رانهیسهل گ ی وهیبه ش24،21،19،17،14،13،10،6،1

ستون )کاامال ماوافق  ،    5باشد.که در مقابل هر عبارت  یم بیش مربوط نانیقاطع واطم ی وهیبه ش 11،15،20،22،23،27،30یجمله ها

 یساوال هاا   یشده است که  با جمع نمره ها ینمره گذار 4تا 0از  بیمیالف  ، میالف  ،کامال میالف  (به ترت یموافق  ، تاحدو یتاحدود

 یشاده اسات باورا    دییا پرسشانامه تا  نیا ا ییایا وپا یای . روادیا آ یآن بر تعدا د سواالت نمره مجزا بدسات ما    یتقسو  وهیمربوط به هر ش

باا ساهل    یرابطه منف یدادیاست وهی( استفاده نمود ومشاهده کرد که شیپرسشنامه از روش )افتراق  نیا ییاعتبار وروا یبررس ی(برا1991)

محاسبه  یبرا (1991) یبورا. او نداشت یاقتدارمنطق وهیبا ش یدار یرابطه معن یریسهل گ وهیدارد.و ش ٪ 48 یواقتدار منطق ٪ 38ی ریگ

 وهیش یبرا78/0، یاستبداد وهیش یبرا86/0، رانهیسهل گ وهیش یبرا81/0بدست آورد. ررایز جی( استفاده کرد ونتاییروش )باز آزما ازیی ایپا

 وهیشا  یبارا 85/0 یریسهل گ وهیش یبرا75/0محاسبه نمود که  ( کرونباخ ی(را بااستفاده از فرمول )آلفای)یبات درون نی.اوهمچن یاقتدار

 یفارم اصال   (1374) یاریاسافند  زیا ن رانیا ا یروان پزشاک  ویتیانسات  در. همچناین  بدست اورد یاقتدارمنطق وهیش یبرا0/ 82و یاستبداد

نفار   2) یو روان پزشاک  یروان شناس نهینفر صاحب نظر در زم10پرسشنامه را ترجمه و اصالحات الزم را درآن صورت داد. سپس از تعداد 

نفر کار شناس  3ارشد و یدوره کارشناس یجونفر دانش2، یارشد روان شناس ینفر کارشناس 2نفر روان پزشک ، کی،  یشناس روان یدکترا

نموده و  انیب زیخود را ن یودر صورت لزوم نظر اصالح ندیاعتبار هر جمله را بازدن عالمت مشیص نما زانی(خواسته شد تا م یروان شناس

 (.1378است)مهرافروز ، ی)اعتبار(صور ییروا یبدست آمده نشان دادکه پرسشنامه مذکور دارا جینتا ندینماخود را اضافه  یشنهادیجمله پ

 شیوه اجرای و تحلیل پژوهش

شاوند . در مرحلاه اول بعاد از انتیااب      یآماده م یل،تحل یبرا یتو در نها یو سپس جمع آور یعبه دست آمده چند مرحله توز یداده ها

 یداده هاا  یال شاوند و بعاد از آن جهات تحل    یما  یاع آن هاا توز  یندانش آموزان و والد یاندر م یپرسشنامه ها  ی،نمونه به روش تصادف

داده هاا از نارم    یلتحل یشوند. برا یم18نسیه   SPSSوارد نرم افزار  یلتحل یجدا شده و سپس برا یمهسال  از ناقص و ن هایپرسشنامه 

قرارخواهناد   یو بررسا  یال بیاش ماورد تحل   دوداده ها پس از ورود به نرم افزار،در یلتحل یرااستفاده خواهد شد. ب 18نسیه  SPSSافزار 

 در.ی پارداز  یما  یال باه تحل  یوناست که با استفاده از روش رگرسا  ینوالد یجانیو هوش ه یفرزندپرور یگرفت.بیش اول رابطه سبک ها

 یجاانی و هاوش ه  یفرزند پارور  یشود تا به ارتباط سبک ها یماستفاده  یرهچند متغ یونبدست آمده از روش رکرس یبیش دوم،داده ها

 با طرحواره ها پرداخته شود ینوالد

 یافته ها

از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج این تحلیل در زیر ارائه شاده   هوش هیجانی و باورهای ناسازگاربه منظور بررسی رابطه بین 

 (.1است)جدول 

 هوش هیجانی و باورهای ناسازگاربین ل رگرسیون    نتایج آزمون تحلی1جدول 
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sig F SE R2 تعدیل شده R2 R شاخص آماری 

 مقدار -738/0 691/0 690/0 627/2 199/63 001/0

 

برابار باا    باورهای ناسازگاردر یک ترکیب خطی با هوش هیجانی نشان می دهد که میزان همبستگی متغیر  1آمده از جدول نتایج به دست

و ضریب تعیین تعدیل  691/0ست که به معنای رابطه منفی و معنادار متغیر پژوهش است. همچنین ضریب تعیین حاصل برابر با ا -738/0

هوش هیجانی در پژوهش حاضر از طریق  باورهای ناسازگاردرصد از واریانس متغیر  69گزارش شده است، یعنی حدود  690/0شده برابر با 

 تبیین و توجیه شده است. 

از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج این تحلیل در زیار   باورهای ناسازگاربا  فرزند پروری یسبک هامنظور بررسی رابطه بین به 

(. الزم به توضی  است که سبک فرزند پروری نمره کل ندارد. بله افراد در یک سبک فرزند پاروری نماره بااالتری    2ارائه شده است)جدول 

 توان گفت مولفه فوق قالب بر دیگر سبک هاست.کسب می کنند و می

 باورهای ناسازگاربا  فرزند پروری یسبک ها بین   ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون 2جدول 

sig T ß SEb b  متغیر 

 مقدار یابت 29/853 951/10  694/9 001/0

 رانهیسهل گ 5/178 864/5 -451/0 617/5 002/0

 یاستبداد 4/394   841/6 -301/0 308/4 001/0

 قاطع 4/650 755/4 321/0 694/9 004/0

 

ساهل  در یک ترکیب خطای باا سابک فرزنادپروری      باورهای ناسازگارنشان می دهد که میزان همبستگی  2آمده از جدول نتایج به دست

در یک ترکیب  اورهای ناسازگارباست که به معنای رابطه منفی و معنادار متغیرهای پژوهش است. میزان همبستگی  -451/0برابر با  رانهیگ

است که باه معناای رابطاه منفای و معناادار متغیرهاای پاژوهش اسات و میازان           - 301/0ی برابر با استبدادخطی با سبک فرزندپروری 

است کاه باه معناای رابطاه مثبات و معناادار        321/0برابر با  قاطعدر یک ترکیب خطی با سبک فرزندپروری  باورهای ناسازگارهمبستگی 

  متغیرهای پژوهش است.
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 بحث و نتیجه گیری

اسات کاه باه     -738/0برابر با  باورهای ناسازگاردر یک ترکیب خطی با هوش هیجانی نتایج پژوهش نشان داد که میزان همبستگی متغیر 

 690/0شده برابر با و ضریب تعیین تعدیل  691/0معنای رابطه منفی و معنادار متغیر پژوهش است. همچنین ضریب تعیین حاصل برابر با 

تبیین و توجیه شده هوش هیجانی در پژوهش حاضر از طریق  باورهای ناسازگاردرصد از واریانس متغیر  69گزارش شده است، یعنی حدود 

 -451/0برابار باا    رانهیسهل گدر یک ترکیب خطی با سبک فرزندپروری  باورهای ناسازگاراست. نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی 

در یاک ترکیاب خطای باا سابک       باورهاای ناساازگار  ست که به معنای رابطه منفی و معنادار متغیرهای پژوهش است. میزان همبستگی ا

باورهاای  است که به معنای رابطه منفی و معنادار متغیرهای پاژوهش اسات و میازان همبساتگی      - 301/0ی برابر با استبدادفرزندپروری 

  است که به معنای رابطه مثبت و معنادار متغیرهای پژوهش است. 321/0برابر با  قاطعبک فرزندپروری در یک ترکیب خطی با س ناسازگار

(، نشان دادند شناسایی طرحواره هاای ناساازگار   1393نژاد) یفلسف ی ،منصور، پورابراه یزاده،عل یی،کوالدر پژوهشی همسو با پژوهش فوق 

آسیب رسان، در سنین نوجوانی می تواند برای ارایاه خادمات روان شاناختی مناساب در      اولیه به عنوان الگوهای هیجانی و شناختی خود

(، نشاان  1391) یاژه ا ی،لواساان  ی،اللها  ی جهت بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفتارهای مرتب  با سالمت افراد بزهکار سودمند باشد. ذب

رفتاار   یانباار از آیار ز یجانیهوش ه یو آموزش مهارت ها یفرزند پرور در امر ین،والد یشترمحبت و مشارکت ب یقتوان از طر یدادند که م

در سبک  یهناسازگار اول یکه طرحواره ها یدندرس یجهنت ین(، به ا1394)یزادگان، جعفر یسیبه عمل آورد. ع یریجلوگ یخود ناتوان ساز

کاه هاوش    یدندرسا  یجاه نت یان (، باه ا 1393)یبرهاان  ی،احمد یدریان،ح یری،دارند. دم یدار یمعن ینوجوانان بزهکار رابطه  یتهو یها

 یسابک هاا   ین(، نشان دادند ب1393)نصیری یکند. پاکدامن، مرتضو ینیب یشپ ینزوج ییزناشو یترضا ینیب یشتواند از پ یم یجانیه

 ینیب یشاز پ یشانها تهیاف(، در 1394)یمقدم، فکرت یمیوجود دارد. ابراه یمنف یهمبستگ یمنف یابیو ترس از ارزش ینوالد یفرزند پرور

(، به 1389)یرضوان تی،آورند. شهامت، یاب یم یانصحبت به م یفرزند پرور یسبک ها یجاددر ا یجانیهوش ه یمعنادار مولفه ها یکنندگ

و  ییباات  یطارد/ با   یتر طرحواره ها یینسطوح پا یبرا یکننده معنادار ینیب یشمقتدرانه پ یرزند پرور یسبک ها یدندکهرس یجهنت ینا

 ی،مهرابا  ی،فارساان  ی،هساتند. منتظار   یکننده سطوح بااالتر طرحاواره اساتحقاق/ بازرگ منشا      ینب یشپ یرسهل گ یسبک فرزند پرور

 یارهاینقص، شکست، مع ی،اعتماد یب یری،پذ یبآس یی،تنها یاند که با باال رفتن نمرات طرحواره ها یدهرس یجهنت ین(، به ا1391)یباشک

از جنباه   یحداقل برخا  یا یجانیهوش ه یتنسکند. که به نظر ف یم یداپ یشدر دانش آموزان افزا یافسردگ ی سرسیتانه و استحقاق، عال

با  یسهباالتر در مقا یجانیهوش ه یمطلوب و با یبات را دارد، و افراد دارا یو سازگار یتازدواج توام با رضا یک یساز یغن یتآن ظرف یها

 ی(، عنوان م2002(.توروس)1995؛ گلمن،  2001 یتنس،کنند)ف یرا تجربه م یشتریب ییزناشو یدمن یترضا یینپا یجانیافراد با هوش ه

(، معتقد است، سبک مستبدانه 2005) یازطرحواره ها مویر هستند. د یریکند که عوامل مربوط به جامعه  ومدرسه و همساالن در شکل گ

آساان   یبا سابک فرزنادپرور   یناست. و والد ییناال و از نظر استقالل دادن پاب یاز نظر کنترل اجبار یین،پا یکو رواب  نزد یرشاز نظر پذ

به فرزنادان خاود    ینوالد ینکنند. ا یبر رفتار فرزندان خود اعمال م یکنترل کم و یستندنشان داده ،متوقع ن یرامهرورز و پذ یروش یرانهگ

(. حجا   2005 یاز،کاار نباشاند)د   یان هنوز ه  قادر باه انجاام ا  اگر  یکنند. حت یریگ ی که باشند خودشان تصم یدهند در سن یاجازه م

 یوات،میتل پرداخته اند)پر یو روفتارها یاختالالت رواننشاخت ی ناکارآمد در عال یطرحواره ها یایر گذار یاز پژوهش ها به بررس یعیوس

در رابطه با سه مولفه  ینایر عملکرد والد یبررس(، در 2008)یو بور ی(. گانت2008؛ فرزاد فر و هومن، 2004و همکاران،  یدگرکن؛ ه2003

 یبرخا  یبرا یکننده معنادار ینیب یشپ ینوالد کردکنند که علمل یم یانناکارآمد ب یطرحوراه ها یریاقتدارو کنترل و شکل گ ی،مهرورز

 یجهنت ین، در مطالعه خود به ا(2007) یانمیتل است. باراتف  و ن یطرحواره )قطع ارتباط / طردو عملکرد میتل و خودگردان یها یطهح

 ینکمتار کودکاان در روابا  با     عامالتو ت یهناسازگار اول یطرحواره ها یبرا یخوب یاربس ینب یشپ یناند که تعامالت ناکارآمد والد یدهرس
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طرحواره ها  ینو اطرحواره ها ایر دارد  یریشکل گ یقهبر طر ینیدهند که سبک والد ی(، نشان م2009و همکاران) یتاست. را یندهآ یفرد

 افراد ایر دارد. یبعد یروان یشناس یبدر آس

 

 منابع

 یسه  مقایمنف یابیاداراک شده و ترس از ارزش یفرزند پرور ی(. سبک ها1393فرشته سادات. ) یری،نص یپاکدامن، شهال. مرتضو   

 262 -39.249. سال ده / شماره یرانی  روانشناسان ایتحول ی. روانشناسیو عاد یزهوشدختران ت

اداراک شده خانواده و  یاجتماع یتنژ اد،محمدرضا.حما ی. فلسفیتق ی ،فاطمه. منصور، الدن. پورابراه یزاده،. علیتاآناه یی،کوال یخدابیش  

(. مجله مرکز تحقبقات عوامل 1393بزهکار .) یردر نوجوانان پسر و دختر بزهکار و غ یهناسازگار اول یدوستان و طرحواره ها

 .129 – 120.  2مویر بر سالمت. دوره اول. شماره  یاجتماع
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