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 همقدم

کودکان از پرخاشگری و  در اختالل سلوک بارز مشخصات از 4راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی

را  یمختلف و هیجانی بین فردی، رفتاری رفتاری مشكالت که می برد نام بین فردی روابط در ناسازگاری

. روانشناسان اجتماعی (4143)انجمن روانپزشكی آمریكا،  می کند ایجاد آنان خانواده های و این کودکان برای

سیب آ برای عمدی مبادرت کنشی نیز را خشونت و عمدی به دیگران آسیب رساندن به صورت پرخاشگری را

پژوهش ها نشان داده  جینتا(. 4399رساندن جسمانی به دیگران تعریف می کنند )فرجاد و محمدی اصل، 

 تیمانند اختالل سلوک و اختالل شخص یاز اختالالت روان یمهم پاره ا یاز شاخص ها یاست که پرخاشگر

مانند  یجسمان یها یارمیرفتار پرخاشگرانه با ب نی. همچن(4319)گنجی،  دیآ یبه شمار م یضداجتماع

پژوهش  ن،ی. عالوه بر ا(4149)بارانه و فالیسارد،  در ارتباط است زین یقلب و عروق و سردرد تنش یماریب

تفكر متفاوت هستند، آنها  وةیاز نظر ش نیریدهد که افراد پرخاشگر نسبت به سا ینشان م گرید یها

ه دارند که راهبرد پرخاشگران نانیاطم شتریهند، بد یارائه م گرینسبت به افراد د یمثبت کمتر یراهبردها

ارعی، زشود ) یم بیپرخاشگرانه کمتر باعث آس یکنند که راهبردها یطور قضاوت م نیسازگارانه تر است و ا

 (. 4313 ،حیدری، محمودی نودژ، عسكری و محمدی

 شیو رو به افزا دیشدمشكل  کیاست و به عنوان  یاز مسائل مهم در دوران دانش آموز یكی یپرخاشگر   

از  یكیو  یمسألة اجتماع کی یدر حال حاضر پرخاشگر ؛نوجوانان و جوانان شناخته شده است انیدر م

. مشاهده جهان (4143)انجمن روانپزشكی آمریكا،  دیآ یبه حساب م  یبهداشت روان یموضوعات اساس

و  یاقتصاد -یان، طبقات اجتماعهمة انواع جاندار نیدر ب یمشكل رفتار نیا هدهد ک یاطراف نشان م

 یخصومت و پرخاشگر ،یمقابله ا یمسائل مرتبط با خشم مانند رفتارها ؛شود یم دهید یمراحل مختلف سن

(. عدم مهار 4319، گنجیاست ) یمراجعة نوجوانان و جوانان به مراکز مشاوره و روان درمان یاز علل اصل

 یم رانگیو جرم و بزه و تجاوز به حقوق د یفرد نیمشكالت ب جادیباعث ا نكهیرفتار پرخاشگرانه عالوه بر ا

 یگرنیم یمثل زخم معده، سردردها یروان-یشود و باعث انواع مشكالت جسم  یزیشود، ممكن است درون ر

 (. 4143، كولسونیگردد )ن یو افسردگ

اندن به دیگران که به قصد آسیب رس قابل مشاهده رفتار را ( پرخاشگری4143) كایآمر یانجمن روانپزشك

وانان و نوج کودکان علل ارجاع شایع ترین زمرة پرخاشگری در و ضداجتماعی باشد، تعریف می کند. رفتارهای

اینكه می تواند موجب ایجاد  بر رفتار پرخاشگرانه عالوه مهار هستند. عدم روانی به کلینیک های بهداشت

و  جسمی بروز انواع مشكالت موجب و دارد اهبه همر نیز درون ریزی را شود، و جرم بین فردی مشكالت

( معتقد است 4319؛ به نقل از گنجی، 4119می شود. ماتسون ) و افسردگی معده، سردرد زخم روانی، مانند

ای بزند، فرصت ه صدمه رشد شخصی باشد. به شدید مشكالت رفتاری می تواند بسیار خطرناک که انواع

 تاردهد. رف تأثیر قرار تحت را کیفیت زندگی شخصی و سرانجام ادهد سازگارانه را کاهش و رفتار یادگیری

واد، م بزهكاری، سوء مصرف برای پیش بینی کننده یک عامل کودکی می تواند به عنوان پرخاشگرانة دوران

                                                           
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 
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انی ناتو با می دهد که رفتار ضداجتماعی دوران خردسالی افت تحصیلی و ... باشد. شواهد نشان افسردگی،

 (.4141دان و فایت، است ) بزرگسالی در ارتباط دوران های

( ارتباط 4141) فابیانمی دانند.  مؤثر پرخاشگرانه رفتارهای بروز در را مختلفی عوامل نظری، دیدگاه های   

توجه می داند. مک  شایان خشونت را و پرخاشگری و روانشناختی، عصب و عصب شناسی بین اختالالت

نظر دانگجوسو  مؤثر می داند. از را بروز رفتارهای پرخاشگرانه در هورمون ها رشحت مقدار و ( نقش4111اندرو )

 االا پیشانی احتم و دوپامین در کرتكس سروتونین بین سیستم های نامناسب ( تعامالت4119و همكاران )

 هادارد. دیدگ را به دنبال پیرو آن و اختالالت تكانشی پرخاشگری ارتباط بین که است ساز و کار مهمی

ا ی گذشته که از تجربه های پاداش هایی گذشتة فرد، تجربه های مانند اجتماعی عوامل مختلفی یادگیری

مورد توجه می دانند )به نقل از  پرخاشگری در بروز را دیگران رفتار و مشاهدة می شود نصیب افراد حال

 یابیست که شامل ارزا یجانیپردازش اطالعات ه ینوع  4یجانیهوش ه (.4119ریچاردسون و هاموگ، 

ه ب یبه طور گسترده ا یجانیهوش ه نیهمچن ؛شود یم جانیسازگارانة ه میمناسب و تنظ انیب ح،یصح

 . (4115)گلمن،  شود یم فیتعر گرانیخود و د جاناتیدرک و کنترل ه تیعنوان ظرف

 هیاول یریشگیپ نیو همچن تیعوامل مؤثر بر موفق ینیب شیدربارة پ یدیجد دگاهید یجانیهوش ه ةینظر   

از  یكیشود و  یمحسوب م جانیه ،ینوع یپرخاشگر نكهیکند. با توجه به ا یرا فراهم م یاز اختالالت روان

و  یجانیهوش ه آموزشرسد با استفاده از  یاست به نظر م جاناتیه تیریمد یجانیهوش ه یمؤلفه ها

رد با عملك یجانیار کرد. ارتباط هوش هرا در افراد مه یبتوان پرخاشگر ،یفرزندپرور یسبک ها یریبكارگ

)چان،  نشان داده شده است یاجتماع یو همراه با فشار روان یدگیتحت تن یها طیبهتر و موفق تر در مح

هوش هیجانی آخرین و جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط بین تعقل و هیجان است. علی رغم (؛ 4112

نسان نشان می دهند که انسان برای سازگاری و چالش در زندگی به دیدگاه ها، نگاه واقع بینانه به ماهیت ا

. در برخی مواقع محققان (4119)اسجوبرگ،  عملكرد منسجم قابلیت های هیجانی و منطقی وابسته است

ادعا می کنند که خود آگاهی و زندگی درونی به طور چشم گیری توسط تجربه های هیجانی مشخص می 

ی و درون فردی تواند با مشكالت هیجانی زیادی که ریشه در تجارب میان فردشود، لذا هوش هیجانی می 

 در این پژوهش هم این سؤال مطرح است  دارند، مرتبط باشد؛

 آیا سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در بین دختران نوجوان رابطه دارد؟ .4

 

 پژوهشروش 

دانش آموزان دختر در این پژوهش، جامعه آماری شامل د. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بو

می باشند که برابر آمار دریافتی از کارشناسی طرح و  19-19دوره متوسطه شهر آمل در سال تحصیلی 

گروهی از دانش آموزان دختر   است. =N 4411برنامه اداره آموزش و پرورش شهر آمل، تعداد جامعه آماری 

، جمعیت نمونه را تشكیل می دهند که برابر محاسبات 19-19سال تحصیلی  دوره متوسطه شهر آمل در

 شد.استفاده  مورگانکرجسی و برای تعیین حجم نمونه از جدول می باشد.  =n 431مربوطه، تعداد آنها 

                                                           
1. Emotional Intelligence 
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برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. در همین رابطه ابتدا تعداد کل مدارس 

طه دخترانه شهر آمل مشخص شد. سپس بر اساس سهم حضور دانش آموزان مشغول به تحصیل در متوس

در مطالعات پژوهشی هر یک از این مدارس و با توجه به حجم نمونه، جمعیت نمونه مورد نظر انتخاب شدند. 

شد به جهت زمانی که جامعه از واحدهای متعددی تشكیل شده باشد و تعداد این واحدها با هم برابر نبا

تعیین سهم واقعی هر یک از واحدها، مناسب ترین روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای است. در  این 

پژوهش هم از آن جایی که تعداد مدارس متوسطه دخترانه شهر آمل بیش از یكی است و از طرفی تعداد 

ونه وش نمونه گیری که بتواند نمدانش آموزان هر یک از مدارس مذکور با هم برابر نیستند بنابراین بهترین ر

 واقعی از جامعه را ارائه دهد، تصادفی طبقه ای است.  

 ابزار پژوهش

در پی  4193دیانا بامریند از دانشگاه کالیفرنیا در سال . پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند: 1

 ت یابد، سپس وی به طراحیانجام بررسی هایی توانست به، الگوهایی از شیوه های فرزندپروری والدین دس

پرسشنامه ای برای شیوه های فرزند پروری پرداخت که به نام خود او معروف شد. این پرسشنامه شامل 

 41( مربوط به سبک استبدادی، 45، 49، 42، 44، 1، 9، 3، 4، 41، 42سؤال ) 41سوال می باشد که  31

، 43، 49، 31سؤال ) 41سبک سهل گیر و  ( مربوط به43، 41، 2، 4، 41، 49، 41، 44، 41، 49سؤال )

مقابل هر سؤال پیوستاری از کامالا موافقم ( نیز مربوط به سبک مقتدرانه است. 1، 5، 9، 44، 45، 41، 44

تا کامالا مخالفم قرار دارد، که در وسط این طیف گزینه های موافقم، تقریباا موافقم و مخالفم قرار می گیرد. 

نمره گذاری می شوند. با جمع نمرات سؤال های مربوط به هر شیوه  1تا  1از این گزینه ها به ترتیب 

، میزان پایایی این پرسشنامه را با استفاده 4114فرزندپروری، سه نمره مجزا به دست می آید. بوری در سال 

 92/1برای شیوه سهل گیرانه،  94/1از روش بازآزمایی در گروه مادران به شرح ذیل گزارش نموده است: 

. همچنین پایایی پرسشنامه در بین پدران، برای شیوه مقتدرانهبرای شیوه  99/1برای شیوه استبدادی، 

 به دست آمده است.  14/1بخش مقتدرانه و برای شیوه  95/1و برای شیوه استبدادی  99/1سهل گیرانه 

ل نظری سالوی بر اساس مد وشوت توسط  4119در سال این پرسشنامه  پرسشنامه هوش هیجاني:. 2 

هر یک از مواد این آزمون، نشان دهنده گرایش انطباقی ه شده است. ( از هوش هیجانی ساخت4111و مایر )

نظر بود. مواد آزمون بر اساس ارتباط مناسب،  به سوی مفهوم هوش هیجانی در چهارچوب مدل نظری مورد

خی مواد انتخاب، برخی اضافه و برخی واضح و دقیق با سازه هوش هیجانی، ارزیابی گردید و در طی آن بر

ها، ارزیابی و عناصر ها توسط پاسخ گروهی از آزمودنینیز حذف شدند و بدین ترتیب نمونه مقدماتی ماده

 هایسپس در مرحله دیگری با روش تحلیل عامل و تحلیل مؤلفه )مواد( نامشخص و مبهم آن مشخص شد.

، چهار عامل به 4و ارزش ویژه با استفاده از آزمون اسكری ماده مقیاس، 24آزمودنی به  342اصلی پاسخ 

ماده و دارای  33و باالتر را نشان داد. عامل اول شامل صدم  11 دست آمد که هر یک از عوامل، بار عاملی

ای که ماده 33را نشان دادند.  53/4و  11/4، 59/3بود و عامل دوم تا چهارم به ترتیب ارزش  91/41ارزش 

( از هوش هیجانی بودند. در این 4111ل قرار گرفتند نشان دهنده مدل مفهومی سالوی و مایر )در عامل او

                                                           
1. Screeplot & Eigen Value 
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ماده(  41ماده(، تنظیم هیجان ) 43ارزیابی و ابراز هیجان ) ؛ای، سه طبقه مشاهده گردیدماده 33مجموعه 

شخص گردید نظیر تنظیم های هر طبقه نیز مخرده مؤلفه ،ماده(. عالوه بر این 41برداری از هیجان )و بهره

 33جویی مفهومی مواد این عامل، منجر به انتخاب هیجان در خود و دیگران. قدرت عامل اول و اصل صرفه

در این مقیاس که یک پرسشنامه خود توصیفی است، آزمودنی حدی از  ماده برای مقیاس نهایی گردید.

= 5تا  کامالا مخالف =4ای لیكرت )پنج گزینهتوافق یا مخالفت خود را با هر یک از جمالت، در یک مقیاس 

این مقیاس به صورت معكوس می  33و  49، 5کامالا موافق( نشان می دهد. در ضمن نمره گذاری مواد 

های آن به و برای خرده مقیاسصدم  91 کل اعتبار EIباشد. مطالعه این مقیاس در میان نوجوانان برای 

(. ضرایب آلفا اعتباریابی 4111سیاروچی و دین، به نقل از نشان داد )صدم را  55صدم و  22صدم،  92 ترتیب

ارزیابی  صدم، 99 تنظیم هیجان ؛بوده و برای عوامل آن به ترتیبصدم  94 ت، هوش هیجانی کلومقیاس ش

بوده است. روایی سازه مقیاس در همین مطالعه به صدم  51 برداری از هیجانو بهرهصدم  29 و ابراز هیجان

گر سازه هوش هیجانی همان عوامل بودند که در تحقیقات  مده به این صورت که عوامل توصیفدست آ

(. همچنین روایی مالک مقیاس توسط همبستگی بین 4119ت و همكاران، وپیشین به دست آمده است )ش

یید شده أتصدم  -45 تیمیا با الكسیصدم و  -33 با افسردگیصدم،  -45 هوش هیجانی و حالت اضطراب

 ست.ا

( ساخته شده 4114)این پرسشنامه توسط باس و پری در سال پرخاشگری باس و پری: پرسشنامه . 3

درجه ای )خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم و اصالا( نمره گذاری می  5پرسش است که در طیف  41و دارای 

 ده از ضریب آلفایشود. سازندگان این پرسشنامه، ضریب همسانی درونی مواد این پرسشنامه را با استفا

( اعتبار این پرسشنامه را با استفاده 4399صدم محاسبه کرده اند. همچنین حسینی انجدانی ) 91کرونباخ 

خرده مقیاس با عنوان؛  1صدم محاسبه کرده است. این پرسشنامه دارای  92از ضریب آلفای کرونباخ  

این پرسشنامه نمره فرد هر چه باالتر  پرخاشگری کالمی، پرخاشگری فیزیكی، خشم و خصومت می باشد. در

 باشد فرد پرخاشگری بیشتری دارد.

ها، ابتدا برای کسب مجوز اقدامات الزم انجام شد. سپس بعد از به منظور تكمیل پرسشنامهشیوه اجرا. 

، توضیحاتی مقدماتی در مورد هدف پژوهش به مادران هاقبل از توزیع پرسشنامهانتخاب نمونه پژوهش و 

آموزان دیرآموز ارائه شد و این نكته بیان شد که اطالعات مندرج در ابزارهای پژوهش کامالا محفوظ  دانش

توانند از همكاری خود ها بدون ذکر نام و نشانی است و در هر زمان از پژوهش میاست و تكمیل پرسشنامه

با  گانه به روش همزمانچند ونیرگرس ی، ضریب همبستگی وفیتوصهای هآماربا  هاداده انصراف دهند.

 تحلیل شد. 44نسخه   Spssاستفاده از نرم افزار 

 

 هایافته

نفر  13سال و بیشترین آنها نیز با تعداد  43( دارای %2/42نفر ) 51از بین جمعیت نمونه، کمترین تعداد با 

بیشترین آنها  ( در پایه تحصیلی اول%2/42نفر ) 51سال می باشند. کمترین تعداد با  41( دارای 1/11%)

( در پایه تحصیلی دوم تحصیل می کنند و از بین جمعیت نمونه پدران، کمترین %1/11نفر ) 13نیز با تعداد 
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نفر  411( دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر و بیشترین آنها نیز با تعداد %1/9نفر ) 49تعداد با 

همچنین از بین جمعیت نمونه مادران، کمترین  ( دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر هستند.1/15%)

نفر  444( دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر و بیشترین آنها نیز با تعداد %2/4نفر ) 2تعداد با 

 ( دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر هستند.9/54%)

 
 شاخص های توصیفي مربوط به متغیرهای پژوهش 1جدول 

 متغیرهای تحقیق     

 شاخص  آماری

 پرخاشگری هوش هیجانی سبک های فرزندپروری

 51/24 41/93 41/24 میانگین

 19/3 11/1 49/3 انحراف استاندارد

 
بررسی نتایج اطالعات جدول فوق که مربوط به متغیرهای تحقیق است نشان می دهد که؛ متغیر پیش    

، متغیر مالک هوش هیجانی 49/3تاندارد و انحراف اس 41/24بین سبک های فرزندپروری دارای میانگین 

و  51/24و متغیر مالک پرخاشگری نیز دارای میانگین  11/1و انحراف استاندارد  41/93دارای میانگین 

 می باشد. 19/3انحراف استاندارد 

 

 بر حسب ضریب همبستگي و ضریب تعیینهمزمان خالصه مدل رگرسیون به روش  .2جدول 

 R 2R مدل

4 149/1 423/1a 
 

می باشد که  149/1( بین متغیرها Rخالصه مدل را نشان می دهد. مقدار ضریب همبستگی ) فوقجدول    

نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای پیش بین و مالک تحقیق همبستگی متوسطی وجود دارد. از طرفی 

پیش بین توانسته  می باشد که نشان می دهد متغیر 423/1( برابر با 2Rمقدار ضریب تعیین تعدیل شده )

درصد از کل تغییرات متغیر مالک را تبیین کند. بنابراین مابقی این تغییرات که به مجذور کمیت  3/42 ستا

 ( معروف است تحت تأثیر متغیرهای خارج از مدل می باشد.2eخطا )

 

پیش بیني هوش هیجاني بر مبنای سبک های نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیوني  3جدول 

 زندپروریفر
 

های        پیش متغیر

 بین 

  ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 Tمقدار 

 سطح

معنی داری 

.(Sig) 
ضریب بتا 

(β) 

خطای 

 استاندارد

 (βضریب بتا )

 199/1 -941/4 -419/1 449/1 -414/1 سبک استبدادی

 129/1 931/4 449/1 422/1 311/1 سبک سهل گیر

 111/1 541/2 111/1 444/1 995/1 سبک مقتدرانه
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پیش بین  نشان می دهد که چون سطح معنی داری محاسبه شده در خصوص متغیر 3اده های جدول د  

 معنی دارهوش هیجانی  مذکور بر متغیر مالک است بنابراین تأثیر متغیر 14/1کوچكتر از سبک مقتدرانه 

نی در دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد. بین سبک مقتدرانه والدین با هوش هیجااست. به عبارت دیگر 

هوش هیجانی تأثیر بر متغیر مالک  (111/1ضریب رگرسیونی )متغیر پیش بین سبک مقتدرانه با از طرفی 

چون سطح معنی داری محاسبه شده در خصوص همچنین داده های جدول مذکور نشان می دهد که  داشت.

مذکور بر های است بنابراین تأثیر متغیر 15/1از بزرگتر سبک استبدادی و سهل گیر پیش بین های متغیر

بین سبک های استبدادی و سهل گیر والدین ت. به عبارت دیگر نیسمعنی دار هوش هیجانی  متغیر مالک

 با هوش هیجانی در دانش آموزان دختر رابطه وجود ندارد. 

 

 ضریب تعیین بر حسب ضریب همبستگي وهمزمان خالصه مدل رگرسیون به روش . 4جدول 

 R 2R مدل

4 491/1 129/1a 
 

می باشد که  491/1( بین متغیرها Rخالصه مدل را نشان می دهد. مقدار ضریب همبستگی ) 1جدول    

وجود دارد. از طرفی ضعیفی ای پیش بین و مالک تحقیق همبستگی هنشان می دهد بین مجموعه متغیر

ش بین توانسته پیمی باشد که نشان می دهد متغیر  912/1( برابر با 2Rمقدار ضریب تعیین تعدیل شده )

درصد از کل تغییرات متغیر مالک را تبیین کند. بنابراین مابقی این تغییرات که به مجذور کمیت  9/2 ستا

 ( معروف است تحت تأثیر متغیرهای خارج از مدل می باشد.2eخطا )

 

ي پرخاسگری بر مبنای سبک های پیش بیننتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیوني . 5جدول 

 فرزندپروری
 

های        پیش متغیر

 بین 

 سطح Tمقدار  ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

ضریب بتا  معنی داری

(β) 

خطای 

 استاندارد

 (βضریب بتا )

 119/1 -941/4 -491/1 131/1 -194/1 سبک استبدادی

 192/1 -149/1 -114/1 114/1 111/1 گیر سهل سبک

 114/1 -355/3 -441/1 134/1 -413/1 سبک مقتدارانه 
   

پیش های نشان می دهد که چون سطح معنی داری محاسبه شده در خصوص متغیر 5اده های جدول د  

 مذکور بر متغیر مالکهای است بنابراین تأثیر متغیر 14/1کوچكتر از  سبک های استبدادی و مقتدارانهبین 

بین سبک های استبدادی و مقتدارانه والدین با پرخاشگری در . به عبارت دیگر معنی دار استپرخاشگری 

رابطه منفی وجود دارد. یعنی با باال رفتن نمره سبک های استبدادی و مقتدارانه،  دختر دانش آموزان

ضریب متغیر پیش بین سبک استبدادی با از طرفی  کاهش می یابد. دختر پرخاشگری دانش آموزان
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داشت. پرخاشگری تأثیر بر متغیر مالک  (441/1ضریب رگرسیونی )و سبک مقتدارانه با  (491/1رگرسیونی )

 چون سطح معنی داری محاسبه شده در خصوص متغیرهمچنین داده های جدول مذکور نشان می دهد که 

عنی م پرخاشگری مذکور بر متغیر مالک است بنابراین تأثیر متغیر 15/1از گیر بزرگتر  سبک سهلپیش بین 

ود رابطه وج دختر گیر والدین با پرخاشگری در دانش آموزان بین سبک سهلت. به عبارت دیگر نیسدار 

 ندارد. 

 

 یریگجهینتبحث و 

دختران نوجوان  پرخاشگریو هوش هیجانی با رابطه سبک فرزندپروری والدین بررسی هدف پژوهش حاضر 

 دختر دانش آموزان بین در پرخاشگری و هیجانی هوش با والدین فرزندپروری سبک بینبود. نتایج نشان داد 

(، گنجه و همكاران 4312و همكاران ) یاقدس یپژوهش ها جیبا نتا افتهی نیا .دارد وجود داری معنی رابطه

(، برنت 4143) نیو مارت ی(، مک کوب4145(، المبورن و همكاران)4314و همكاران ) ی(، صادق خان4314)

و  ییرابطه رضا نیدارد. در هم ی( همخوان4144) نی( و هالنست4144كاران )و هم نسونی(، راب4144)

آنها قرار  نیوالد تیشخص ریکودکان تحت تأث تیو ترب میکه تعل یی( معتقد هستند؛ از آنجا4399مددخواه )

 .با خطر داشتن کودکان آشفته روبه رو خواهند بود گران،یاز د شیآشفته ب نیوالد ب،یترت نیبه ا ردیگ یم

رشد و تكامل کودک باشد.  انیمانع در جر ایکننده و  لیسهتواند ت یم نینگرش ها و رفتار والد نیهمچن

 یبرا نیاز والد یهستند. به عنوان مثال، برخ نیوالد یبازتاب ارزش ها یتا حدود یریفرزندپذ یالگوها

دانش آموزان نگران و مضطرب  یبرا تیمنبع امن رایپذ نیوالد نیدر کودکان ارزش قائل اند. همچن ییهمنوا

بلكه نوجوان را  ارند،ینه تنها در حل مشكالت نوجوان با او همراه و هم ینیوالد نیخواهند بود. چن شیخو

 یمهربان و تیسالم و بالغ معموالا با حساس نیکنند. والد یم قیتشو تیمسئول رشیبه مستقل شدن و پذ

توانش  الل،استق ،یعاطف تیامن ینوع فرزندپرور نینند و اک یو اشارات کودکان توجه م ازهایبه ن یشتریب

نان زنند و از آ یمعتقدند که کودکان حرف م نیاز والد یکند. بعض یم قیرا تشو یهوش تیو موفق یاجتماع

 یکه فكر م ینی. برعكس، والدزندیانگ یآنان را در تفكر و استدالل بر م جهیکنند، در نت یم یاریسؤاالت بس

 ن،یالددهند. و یکنند و فرمان م یم تیرا هدا انآن ماایمنفعل اند مستق یرندگانیادگیندانشان کنند که فرز

بوده و کودک آنقدر بزرگ شده که بتواند  یکودک عمد یکنند که بدرفتار یکه احساس م یدر صورت

 نیوالد یپرور دتوان گفت که؛ سبک فرزن یم افتهی نیا نییکنند. در تب یم هیرفتارش را کنترل کند او را تنب

آن بر تحول و  یریبكارگ امدیکه پ یتیحما رینقش غ یباشد و هم دارا یتینقش حما یتواند هم دارا یم

 موثر باشد. یو بروز پرخاشگر یجانیهوش ه نهیرشد کودک در زم

یش پهای چون سطح معنی داری محاسبه شده در خصوص متغیر نتایج تأثیر رگرسیونی نشان می دهد که

 مذکور بر متغیر مالکهای است بنابراین تأثیر متغیر 14/1کوچكتر از های استبدادی و مقتدرانه سبک بین 

بین سبک های استبدادی و مقتدرانه والدین با پرخاشگری در معنی دار است. به عبارت دیگر پرخاشگری 

و مقتدرانه،  دانش آموزان دختر رابطه منفی وجود دارد. یعنی با باال رفتن نمره سبک های استبدادی

ضریب متغیر پیش بین سبک استبدادی با ز طرفی پرخاشگری دانش آموزان دختر کاهش می یابد. 
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داشت. پرخاشگری تأثیر بر متغیر مالک  (441/1ضریب رگرسیونی )و سبک مقتدرانه با  (491/1رگرسیونی )

 15/1 ازسبک سهل گیر بزرگتر پیش بین  محاسبه شده در خصوص متغیرچون سطح معنی داری همچنین 

ین سبک بت. به عبارت دیگر نیسمعنی دار پرخاشگری  مذکور بر متغیر مالک است بنابراین تأثیر متغیر

 یونیرگرس ریتأث جینتا نیهمچن سهل گیر والدین با پرخاشگری در دانش آموزان دختر رابطه وجود ندارد.

ر سبک مقتدرانه کوچكت نیب شیپ ریمحاسبه شده در خصوص متغ یدار یکه چون سطح معندهد  ینشان م

 نیب گریدار است. به عبارت د یمعن یجانیمالک هوش ه ریمذکور بر متغ ریمتغ ریتأث نیاست بنابرا 14/1از 

 نیب شیپ ریمتغ ی. از طرفدختر رابطه وجود دارد اندر دانش آموز یجانیبا هوش ه نیسبک مقتدرانه والد

چون  نیداشت. همچن ریتأث یجانیمالک هوش ه ری( بر متغ111/1) یونیرگرس بیسبک مقتدرانه با ضر

 زابزرگتر  ریو سهل گ یسبک استبداد نیب شیپ یرهایمحاسبه شده در خصوص متغ یدار یسطح معن

 گری. به عبارت دستیدار ن یمعن یجانیمالک هوش ه ریر بر متغمذکو یرهایمتغ ریتأث نیاست بنابرا 15/1

 در دانش آموزان دختر رابطه وجود ندارد. یجانیبا هوش ه نیوالد ریو سهل گ یاستبداد یسبک ها نیب

در تبیین این یافته می توان گفت که؛ سبک والدینی مقتدرانه نسبت به سایر سبک های والدینی در    

نتایج بهتری برخوردار است. بنابراین در خانواده هایی که این سبک وجود دارد  تقویت هوش هیجانی از

 بر اساس نیهمچن زمینه های بروز انواع استعدادها و نیز پرورش هوش هیجانی در فرزندان بیشتر وجود دارد.

 نیشند، ادارند امّا ممكن است افسرده با یمستبد، رفتار خوب نیوالد یدانش آموزان دارا گلمن،یز یالگو

 ینم ریدرگ نیمشكل آفر یدر مدرسه داشته باشند و در رفتارها یدارند عملكرد خوب لیدانش آموزان تما

گفت  توان یم افتهی نیا نییدارند. در تب نییاست و عزت نفس پا فیآنان ضع یاجتماع یشوند، امّا مهارتها

رفتار  یریبروز و شكل گ نهیکنند زم یه ممقتدرانه و مستبدانه استفاد یکه از سبک فرزندپرور ینیکه؛ والد

روبرو بود که از آن  ییها تیپژوهش با محدود نیا یاجرا شود. یم جادیپرخاشگرانه در فرزندان آنها کمتر ا

 یژگیعدم توجه به و، مورد مطالعه ان نوجواندختر یروانشناخت یها یژگیعدم توجه به وبه  توان یجمله م

و استفاده از ابزار سنجش پرسشنامه غیر بومی اشاره  ن نوجوان مورد مطالعهدخترا نیوالد یروانشناخت یها

کرد. از این رو پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی مورد توجه 

قرار گیرد و همچنین جهت تبیین دقیق تر می توان به ساخت و هنجاریابی ابزارهای بومی پرداخت تا نتایج 

 مبتنی بر فرهنگ کشورمان استخراج شود.

 

 موازین اخالقي

مالحظات اخالقی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه شرکت کنندگان رعایت شده است؛ هم چنین به افراد 

 درباره محرمانه بودن نتایج اطمینان داده شد.

 

 سپاسگزاری

ان و کلیه کسانی که در روند انجام از مساعدت صمیمانه تمامی عوامل به ویژه مدیران مدارس، دانش آموز

 پژوهش همكاری نمودند، تشكر و قدردانی به عمل می آید. 
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 1 3 4 4 1 والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آن چه را که می خواهند، انجام دهند.      4

ر غیر این صورت باید آنها را تنبیه بچه ها باید فقط از آن چه والدینشان می گویند، پیروی کنند، د 4

 کرد.

1 4 4 3 1 

اگر به مشكالت بچه ها توجه شود، این دردسر را به دنبال دارد که آنها گستاخ تر شده و انتظارات  3

 بیشتری از والدین خواهند داشت.

1 4 4 3 1 

 1 3 4 4 1 د.هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها بگیرند، باید دالیل آن را به آن ها بگوین 1

اگر بچه ها نسبت به محدودیت های ایجاد شده در خانواده اعتراضی داشتند، والدین باید با صحبت  5

 کردن، آن ها را قانع کنند.

1 4 4 3 1 

والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند، چون بچه ها به طور ذاتی راه خودشان را  2

 پیدا می کنند.

1 4 4 3 1 

 1 3 4 4 1 اگر بچه ها کامالا مطابق میل والدین خود رفتار کنند، در آینده افراد موفقی خواهند شد. 9

بچه ها باید کاری را که والدین از آن ها انتظار دارند، انجام دهند. اما اگر انتظارات والدین غیرقابل  9

 قبول بود، باید بتوانند آن را آزادانه با والدین خود مطرح کنند.

1 4 4 3 1 

وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری را انجام دهند، بچه ها باید بدون چون و چرا آن را انجام  1

 دهند.

1 4 4 3 1 

والدین نباید بچه ها را در منزل محدود کنند، بلكه باید آن ها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف  41

 خود را دستكاری کنند.

1 4 4 3 1 

44  1 3 4 4 1 هرگاه بچه ها بر خالف میل والدین رفتار کردند، والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی کنند. 

 1 3 4 4 1 والدین خیلی زود باید به بچه ها بفهمانند که رئیس خانواده کیست. 44

ه ها است، انجام والدین باید در تصمیم گیری های مربوط به خانواده فقط آن چه را که خواست بچ 43

 دهند.

1 4 4 3 1 

 1 3 4 4 1 اگر والدین رفتار و خواست های بچه ها را محدود نكنند، بیشتر مشكالت حل می شود. 41

والدین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و  45

 از آنها نیز نظر خواهی کنند.

1 4 4 3 1 

 1 3 4 4 1 والدین باید با بچه هایی که با نظر آنها مخالفت می کنند، به شدت برخورد نمایند. 42

 1 3 4 4 1 والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا خودشان در کارها تصمیم گیرنده باشند. 49

 1 3 4 4 1 شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین، توهین به آنهاست. 49

ا به بازی و تفریح نیاز دارند، بنابراین والدین باید به آن ها اجازه دهند تا هر وقت که دلشان بچه ه 41

 خواست از منزل خارج شوند.

1 4 4 3 1 
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باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر فكر می کنند نظرشان از نظرات والدین خود بهتر است، آن را  41

 ابراز کنند.

1 4 4 3 1 

 1 3 4 4 1 ها مرتكب اشتباهی می شوند، هیچ گاه نباید آن ها را سرزنش کرد.وقتی بچه  44

اگر والدین تصمیمی برخالف میل بچه ها گرفتند، باید با بچه ها گفتگو کنند و حتی اگر در تصمیم  44

 خود اشتباه کرده بودند، آن را بپذیرند.

1 4 4 3 1 

د، نه این که همیشه انتظار داشته باشند که بچه ها با گاهی اوقات والدین باید با بچه ها سازش کنن 43

 آنها سازش نمایند.

1 4 4 3 1 

 1 3 4 4 1 بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کنند. 41

 1 3 4 4 1 بعضی از بچه ها ذاتاا بد هستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند. 45

 1 3 4 4 1 ند، از سخت گیری والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد.بچه ها وقتی بزرگ شو 42

وقتی بچه ها دچار مشكل و دردسر می شوند )کار خطایی انجام می دهند( باید بدانند که با مطرح  49

 کردن آن مشكل برای والدین خود، تنبیه نمی شوند.

1 4 4 3 1 

ت تا محیط اطراف خود را دستكاری کنند تا حس در مجالس و میهمانی ها باید بچه ها را آزاد گذاش 49

 کنجكاوی آن ها ارضا شود.

1 4 4 3 1 

 1 3 4 4 1 بچه ها جدی و کوشا نخواهند بود، مگر این که درباره کارهای آن ها سخت گیری کنیم. 41

 1 3 4 4 1 هر چند بچه ها تجربه کمی دارند، اما گاهی اوقات نظر آن ها بهتر از نظر والدین است. 31

*** 
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 4 4 3 1 5 وقتی که با دیگران صحبت می کنم، نسبت به مشكالت شخصی ام هشیار هستم      4

نم وقتی که با موانعی بر سر راهم مواجه می شوم، زمان هایی را به خودم یادآوری می ک 4

 که با موانع مشابهی مواجه شده بودم و در نهایت بر آنها غلبه کرده بودم

5 1 3 4 4 

 4 4 3 1 5 انتظار و امید دارم که بیشتر کارهایی را که سعی در انجام آنها دارم به خوبی انجام دهم 3

 4 4 3 1 5 دبگذارن برای افراد دیگر آسان است که به من اطمینان کرده و رازهای خود را با من در میان 1

برای من دشوار است که معنای پیام های غیرگفتاری )مانند تن صدا، لحن کالم، حرکات  5

 چهره و ...( را بفهمم

5 1 3 4 4 

یک سری از حوادث مهم در زندگی من باعث شده اند درباره چیزهایی که در زندگی مهم  2

 مهستند و چیزهایی که مهم نیستند مجدداا ارزیابی کن

5 1 3 4 4 

هنگامی که خلق و خو یا حالت احساسی ام تغییر می کند، می توانم به راهكارهای جدیدی  9

 در ارتباط با مسائلم دست پیدا کنم

5 1 3 4 4 

 4 4 3 1 5 عواطف و احساسات یكی از چیزهایی است که زندگی را برای من با ارزش می کند 9

 4 4 3 1 5 می کنم، آگاهی دارماز هیجانات و احساس هایی که تجربه  1

 4 4 3 1 5 منتظر وقوع حوادث خوب هستم 41

 4 4 3 1 5 دوست دارم که احساسات و هیجاناتم را با دیگران در میان بگذارم 44

وقتی که احساس و هیجان مثبتی به من دست می دهد، می دانم چه کار کنم تا مدت  44

 زمان بیشتری آن احساس را داشته باشم

5 1 3 4 4 

 4 4 3 1 5 شرایط را طوری ترتیب می دهم که باعث لذت دیگران شود 43
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 4 4 3 1 5 به دنبال فعالیت هایی که باعث خوشحالی من می شوند می گردم 41

از پیام های غیرگفتاری )مانند تن صدا، لحن کالم، حرکات چهره و ...( و معنای آن پیام ها  45

 هی دارمکه به دیگران می فرستم، آگا

5 1 3 4 4 

 4 4 3 1 5 در حضور دیگران به نحوی رفتار می کنم که باعث می شود تأثیر خوبی بر دیگران بگذارم 42

وقتی که حالت احساسی و خلق و خوی من مثبت است، پیدا کردن راه حل مسائل برایم  49

 آسان است

5 1 3 4 1 

ی صورتشان دارند، می توانم بفهمم هنگامی که دیگران سعی در مخفی کردن حالت احساس 49

 که چه احساسی را تجربه می کنند

5 1 3 4 1 

 1 4 3 1 5 وقتی که احساساتم تغییر می کنند، می دانم که چرا چنین تغییری رخ داد 41

وقتی که احساسات مثبتی را تجربه می کنم، قادر هستم که ایده ها و نظرات جدیدی ارائه  41

 کنم

5 1 3 4 1 

 1 4 3 1 5 هیجاناتم کنترل دارم بر 44

می توانم به آسانی تشخیص دهم که در یک زمان خاص چه احساس و هیجانی را تجربه  44

 دارم

5 1 3 4 1 

خودم را از طریق تصور کردن نتیجه مثبت برای انجام فعالیت هایی که به عهده می گیرم  43

 تحریک می کنم تا آن فعالیت ها را انجام دهد

5 1 3 4 1 

 1 4 3 1 5 هنگامی که دیگران کاری را به خوبی انحام می دهند، آن ها را تحسین می کنم 41

از پیام های غیرگفتاری )مانند تن صدا، لحن کالم، حاالت چهره و ...( دیگران و معنای آن  45

 ها آگاه هستم

5 1 3 4 1 

من تعریف می  وقتی که شخص دیگری یک حادثه مهم در زندگی شخصی اش را برای  42

 کند، احساس می کنم من خودم آن حادثه را تجربه کرده ام

5 1 3 4 1 

وقتی که تغییری در حالت احساسی و هیچانی خودم احساس می کنم، ایده ها و نظرات  49

 جدیدی به ذهن من می آید

5 1 3 4 1 

م کار را می کنم هنگامی که با یک مانع یا دشواری بر سر راه انجام کارهایم مواجه می شو 49

 چون معتقدم که شكست خواهم خورد

5 1 3 4 1 

 1 4 3 1 5 از طریق نگاه کردن به افراد دیگر می توانم بفهمم که در آن لحظه چه احساسی دارند 41

هنگامی که دیگران احساس سرخوردگی و ناراحتی می کنند، به آن ها کمک می کنم تا  31

 احساس رها شوند  از آن

5 1 3 4 1 

می کنم تا به خودم   هنگام مواجه شدن با موانع و مشكالت از احساس های خوب استفاده 34

 کمک کنم که همچنان به تالش ادامه دهم

5 1 3 4 1 

از طریق گوش کردن به تن صدای دیگران می توانم بگویم که افراد در آن زمان چه احساسی  34

 دارند

5 1 3 4 1 

 1 4 3 1 5 احساسی افراد برای من مشكل استفهم علت حاالت هیجانی و  33
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The relationship between parenting styles of parents 

and emotional intelligence and aggression among 

teenage girls 
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Abstract  

Aim: This research aimed to determine the relationship between parenting styles 

and emotional intelligence and aggression among teenage girls. Method: The 

study was correlational and its statistical population included 1149 high school 

girl students in Amol city in the first semester of the academic year 2018-2019. 

In this population, 234 people were randomly selected and completed the 

questionnaires of Baumrind Parenting Styles (1973), Schutte Emotional 

Intelligence, and Buss–Perry Aggression Questionnaire (1992). The data were 

analyzed by Pearson analysis and multivariate regression using SPSS 21 

software. Results: The findings indicated a relationship between the parenting 

style of parents and emotional intelligence and aggression among girls (P = 

0.01). There is also a relationship between parenting styles and emotional 

intelligence. Also, there is a relationship between parenting style and aggression 

among girls (P = 0.01). Conclusion: The parenting style of parents can play both 

supportive and non-supportive roles, the use of which can impact the child's 

development and growth in the field of emotional intelligence and the emergence 

of aggression. 
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