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 دانش آموزان رابطه ی سبک های فرزندپروری با هوش هیجانی در

 

 

 1بهناز نصیرزاده

 
 

 

 چکیده

 ییپنجم و ششم ابتدا هیآموزان پادر دانش یجانیبا هوش ه یفرزندپرور یهارابطه سبکهدف اصلی این پژوهش بررسی 

دی برمبنای باشد. این پژوهش به لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف، کاربردی است و به لحاظ طبقه بنمی تهران 4منطقه 

آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی دانش روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل

مونه نه گیری این پژوهش از روش دردسترس است. حداقل حجم نفر هستند. نمون 1800تهران است که حدود  4منطقه 

رسشنامه های استاندارد باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پنفر می 317مورد نیاز با توجه به فرمول کوکران برابر 

پایایی ترکیبی مورد  ونباخ بوده که روایی آنها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها نیز از طریق ضریب آلفای کرو

ورد تحلیل قرار گرفتند و با م  Smart-PLSو  SPSS  تائید قرار گرفت. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار

 یندپرورسبک فرزهای پژوهش بررسی شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، کمک مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه

های فرزندپروری در جهت  از اینرو می توان با بهبود دادن سبک .آموزان دارددانش یانجیبا هوش ه یداریرابطه معن

 آموزان گام های موثری جهت موفقیت آتی آنان برداشت. تقویت هوش هیجانی دانش

 گیرانه، هوش هیجانیهای فرزندپروری، سبک مستبدانه، سبک مقتدرانه، سبک سهلسبک های كلیدی:واژه
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 مقدمه

آموزان هر جامعه، نیروی انسانی و سازندگان فردای آن هستند. از این رو سالمت جسم و روان آنها از اهمیت باالیی دانش

(. امروزه هوش هیجانی به عنوان عامل پیش بینی کننده سالمت 1396، نجفوند دریکوندی، بهرامیبرخوردار است )بهرامی

(. از دیدگاه 1386و مودی،  انییرضااهمیت شایانی برخوردار است )اکبری و روانی، اجتماعی، موفقیت تحصیلی و شغلی از 

شود و نشات گرفته گلمن هوش هیجانی نوعی از هوش است که در هنگام تصمیم گیری های مناسب در زندگی استفاده می

نی باالتری هستند (. افرادی که دارای هوش هیجا1399، 1از شناخت احساسات خود فرد است )گلمن، بویاتزیس و مک کی

 (، توانایی حل مسأله بیشتر )عارف نسب،2011، 2و روانی باالتر ) پور، باریبال، فیتپاتریک و رابرتدارای سالمت جسمی

که  انیرسد کسبه نظر می(. 2015، 4تری هستند )چو، زین و حسنو عملکرد تحصیلی موفق (،2012، 3زارع و بابامحمودی

. فراتر کندبهتر عمل می یزندگ طیدارد، در اداره شرا یکمتر یجانیکه هوش ه یهتر از کسدارد، ب ییباال یجانیهوش ه

کند بلکه هوش اند که ضریب هوشی باال موفقیت فرد را در زندگی تعیین نمیاینکه محققان در ده دهه اخیر بیان کرده

تواند روی هوش (. عوامل مختلفی می2015 کند )جوشی و دوتا،هیجانی افراد است که موفقیت فرد را در زندگی تعیین می

تواند از عوامل مهم در این موضوع باشد. آموزان تأثیر بگذارد. عواملی که مرتبط با خانواده است طبیعتا میهیجانی دانش

تواند روی متغیر هوش هیجانی اثرگذار باشد. سبک سبک فرزندپروری متغیری است که اکثر محققان بر این باورند که می

(. ادبیات 2013، 5فرزندپروری در واقع تالش والدین برای اجتماعی کردن فرزندان خود است )شچوری، بیتون وهمکاران

گیر تحقیق مربوط به فرزندپروری سه الگو وسبک را برای فرزندپروری پیشنهاد داده است. سبک مقتدرانه، مستبدانه و آسان

های فرزندپروری و هوش هیجانی انجام شده است. نتایج این تحقیقات سبک(. تحقیقاتی در رابطه بین 1991، 6)بامریند

(.  2012، 7داری وجود دارد )ناستاس و ساالهای فرزندپروری و هوش هیجانی رابطه معنیدهد که بین سبکنشان می

د. عواملی که مرتبط آموزان تأثیر بگذارپذیری دانشتواند روی دو متغیر مهم هوش هیجانی و مسئولیتعوامل مختلفی می

تواند از عوامل مهم در این موضوع باشد. اما سبک فرزندپروری متغیری است که اکثر محققان با خانواده است طبیعتا می

پذیری اثرگذار باشد. سبک فرزندپروری در واقع تالش تواند روی هر دو متغیر هوش هیجانی و مسئولیتبر این باورند که می

(. ادبیات تحقیق مربوط به فرزندپروری 2015، 8ی کردن فرزندان خود است )شچوری، بیتون وهمکارانوالدین برای اجتماع

(. تحقیقاتی 1991، 9گیر )بامریندسه الگو وسبک را برای فرزندپروری پیشنهاد داده است. سبک مقتدرانه، مستبدانه و آسان

های دهد که بین سبکت. نتایج این تحقیقات نشان میهای فرزندپروری و هوش هیجانی انجام شده اسدر رابطه بین سبک

                                                           
1 Goleman, Boyatzis and McKee 
2 Por, Barriball, Fitzpatrick and Roberts 
3 Arefnasab Zare and Babamahmoodi 
4 Chew, Zain and Hassan 
5 Shechory-Bitton etal 
6  Baumrind 
7  Nastas and Sala 
8 Shechory-Bitton etal 
9  Baumrind 
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توان پذیری می(. در زمینه مسئولیت2012، 1داری وجود دارد )ناستاس و ساالفرزندپروری و هوش هیجانی رابطه معنی

بیان داشت که خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی و جامعه ای کوچک که هدف آن توسعه و رشد اجتماعی کودکان 

رسد فرزندان ست، مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اثر خانواده بر رشد اخالقی اولیه فرزندان به نظر میا

، 2آموزند که مسئولیت عواقب اعمال خود را بپذیرند )الیثورپ و همکاران گیرند وپذیری را از والدین خود یاد میمسئولیت

( نشانگر تأثیر شیوه های فرزندپروری 2014) 3گوئستلو و همکارانمطالعه  (. همچنین نتایج تحقیقات مختلف مانند2013

(. با توجه به 2014، گوئستلو و همکارانمقتدرانه بر افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی پسران و استقالل دختران است )

زان است و محقق قصد آموای که محقق در این تحقیق با آن روبروست مسأله هوش هیجانی دانشتوضیحات اخیر، مسأله

 آموزان وجود دارد؟دارد به این سوال پاسخ دهد که چه روابطی بین سبک فرزندی پروری و  هوش هیجانی دانش

 شناسیروش

ماری این ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده

هستند. جامعه آماری این  نفر 1800تهران است که حدود  4پنجم و ششم ابتدایی منطقه آموزان پایه دانش پژوهش شامل

یری تصادفی وجود روش نمونه گیری نیز با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از کرونا امکان نمونه گباشد. تحقیق محدود می

ران استفاده حجم نمونه از فرمول کوک نداشت و نمونه گیری بصورت در دسترس از دو مدرسه انجام پذیرفت. برای تعیین

م نمونه مورد شده است.  با توجه به اینکه حجم جامعه مورد بررسی محدود است می باشد، با توجه به فرمول کوکران حج

 نفر می باشد. 317بررسی برای جامعه برابر با 

( 2005من )( و هوش هیجانی گل1991های فرزندپروری بامریند )های سبکابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه

 بود.

هایی را انجام داد بامریند از دانشگاه کالیفرنیا مجموعه بررسی(: 1972) 4های فرزندپروری بامریندپرسشنامه سبک

ای طراحی کرد که به های فرزندپروری والدین مشخص شد. وی برای مطالعه خود پرسشنامهکه طی آن الگوهایی از شیوه

ستون با عنوان )کامالً موافقم، موافقم،  5گویه است. در مقابل هر عبارت  30معروف شد، این پرسشنامه شامل نام خود او 

شود. با جمع نمرات سواالت مربوط گذاری مینمره 0تا  4تقریباً مخالفم، مخالفم و کامالً مخالفم( قرار دارد که به ترتیب از 

 آید.به هر شیوه، سه نمره مجزا بدست می

 های فرزندپروری بامریندهای پرسشنامه سبک: مولفه و گویه1ول جد
 گویه ها عنوان مولفه

 1،6،10،13،14،17،19،21،24،28 گیرانهشیوه سهل

 2،3،7،9،12،16،18،25،26،29 شیوه مستبدانه

 4،5،8،11،15،20،22،23،27،30 بخششیوه قاطع و اطمینان

                                                           
1  Nastas and Sala 
2  Ellithorpe etal 
3  Guastello etal 
4 Baumrind Parenting Styles Inventory 
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های )کامالً موافقم، موافقم، تقریباً مخالفم، کامالً باشد که برای گزینهای مینقطه 5گذاری پرسشنامه به صورت لیکرت نمره

مقیاس با جمع کردن امتیازات مربوط گذاری هر خردهشود. نمرهدرنظر گرفته می 1،2،3،4،5مخالفم( به ترتیب امتیازات 

، حداکثر نمره هر فرد در هریک از 10ها آید. حداقل نمره هر فرد از زیرمقیاسها بدست میمقیاسبه هریک از خرده

 است. 50ها زیرمقیاس

گذاری ای نمرهدرجه 5سوال است که با طیف لیکرت  22این مقیاس دارای (: 2005پرسشنامه هوش هیجانی گلمن )

یریت سوال( و مد 7سوال(، آگاهی اجتماعی ) 7سوال(، مدیریت خود ) 3زیرمقیاس خودآگاهی ) 4شده است. این پرسشنامه 

به دست  85/0( آلفای کرونباخ  برای نمره کل این پرسشنامه 1380سنجد. در پژوهش منصوری )سوال( را می 5روابط )

، 781/0ی کل پرسشنامه آمد که نشان از پایایی قابل قبول آن دارد. در این پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ برای نمره

به دست آمده  734/0و مدیریت روابط  811/0، آگاهی اجتماعی 729/0د ، مدیریت خو825/0های خودآگاهی برای مولفه

 است.

در بخش استنباطی )مدلسازی  SPSS 23ها از طریق نرم افزار تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه

 معادالت ساختاری( انجام پذیرفت.

 هایافته

 آمده است: 3و  2ها در جداول شناختی آزمودنیاطالعات جمعیت

 : آمار توصیفی متغیر جنسیت2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 51 162 پسر

 49 155 دختر

 100 317 جمع

 : آمار توصیفی متغیر سن3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سن

 5 15 سال10

 34 109 سال11

 45 143 سال12

 16 50 سال13

 100 317 جمع
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 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش آمده است:یافته 4در جدول شماره 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: یافته4جدول 
 انحراف معیار میانگین ماکسیمم مینیمم تعداد 

 718/0 142/3 98/4 11/1 317 سبک مقتدرانه

 886/0 226/3 85/4 01/1 317 سبک مستبدانه

 865/0 359/3 92/4 17/1 317 گیرسبک آسان

 732/0 521/3 81/4 23/1 317 هوش هیجانی

 های فرزندپروری و هوش هیجانی آورده شده است:، ماتریس همبستگی میان متغیرهای سبک5در جدول شماره 

 : ضرایب همبستگی5جدول 

 گیرسبک آسان سبک مستبدانه سبک مقتدرانه 
هوش 

 هیجانی

    000/1 سبک مقتدرانه

   000/1 -497/0 سبک مستبدانه

  000/1 673/0 -597/0 گیرسبک آسان

 000/1 -387/0 -321/0 508/0 هوش هیجانی

آموزان دارد. های فرزندپروری همبستگی معناداری با هوش هیجانی دانش، تمامی ابعاد سبک5با توجه به جدول 

گیر مستبدانه و سهلهای فرزندپروری فرزندپروری مقتدارنه با هوش هیجانی همبستگی مثبت و معنادار و سبکسبک

ی والدین از این دو سبک فرزندپروری بیشتر همبستگی منفی و معنادار با هوش هیجانی دارند. در واقع هر چه استفاده

آموزان کمتر خواهد بود و در مقابل، بکار گرفتن سبک فرزندپروری مقتدرانه، هوش باشد، رشد هوش هیجانی در دانش

 خواهد داد. آموزان را افزایشهیجانی دانش

 آموزان دارد.داری با هوش هیجانی دانشفرضیه اصلی: سبک فرزندپروری رابطه معنی

 نتیجه بررسی فرضیه اصلی اول تحقیق در جدول ذیل نشان داده شده است. 

 : بررسی فرضیه اصلی اول تحقیق6جدول 

 نتیجه ضریب معنی داری ضریب تأثیر

 تأئید 962/8 490/0

است. با توجه به اینکه ضریب معنی  962/8فوق نشان می دهد ضریب معنی داری گزارش شده برابر همانطور که جدول 

است، نتیجه می گیریم که آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته است و در نتیجه فرضیه اصلی اول  96/1داری باالتر از 

راین می توان بیان داشت، سبک فرزندپروری رابطه درصد مورد پذیرش قرار می گیرد. بتاب 5تحقیق در سطح معنی داری 

 آموزان دارد.داری با هوش هیجانی دانشمعنی
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 آموزان دارد.داری با هوش هیجانی دانشفرضیه فرعی اول: سبک فرزندپروری مقتدرانه رابطه معنی

 نتیجه بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق در جدول ذیل نشان داده شده است. 

 فرضیه فرعی اول تحقیق: بررسی 7جدول

 نتیجه ضریب معنی داری ضریب تأثیر

 تأئید 260/8 424/0

است. با توجه به اینکه ضریب معنی  260/8همانطور که جدول فوق نشان می دهد ضریب معنی داری گزارش شده برابر 

است و در نتیجه فرضیه فرعی اول است، نتیجه می گیریم که آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته  96/1داری باالتر از 

است، که بدین  424/0درصد مورد پذیرش قرار می گیرد. ضریب مسیر بدست آمده برابر  5تحقیق در سطح معنی داری 

آموزان به اندازه معنی است، اگر سبک فرزندپروری مقتدرانه به اندازه یک واحد افزایش یابد در نتیجه، هوش هیجانی دانش

 یش می یابد.واحد افزا 424/0

 آموزان دارد.داری با هوش هیجانی دانشفرضیه فرعی دوم: سبک فرزندپروری مستبدانه رابطه معنی

 نتیجه بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق در جدول ذیل نشان داده شده است. 

 : بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق8جدول 

 نتیجه ضریب معنی داری ضریب تأثیر

 عدم تأئید 450/0 -037/0

است. با توجه به اینکه ضریب معنی  450/0همانطور که جدول فوق نشان می دهد ضریب معنی داری گزارش شده برابر 

است، نتیجه می گیریم که آماره آزمون در ناحیه اطمینان قرار گرفته است و در نتیجه فرضیه فرعی  96/1داری کمتر از 

 ر نمی گیرد. درصد مورد پذیرش قرا 5دوم تحقیق در سطح معنی داری 

 آموزان دارد.داری با هوش هیجانی دانشگیر رابطه معنیفرضیه فرعی سوم: سبک فرزندپروری آسان

 نتیجه بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق در جدول ذیل نشان داده شده است. 

 : بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق9جدول 

 نتیجه ضریب معنی داری ضریب تأثیر

 عدم تأئید 454/1 -109/0

است. با توجه به اینکه ضریب معنی  454/1همانطور که جدول فوق نشان می دهد ضریب معنی داری گزارش شده برابر 

است، نتیجه می گیریم که آماره آزمون در ناحیه اطمینان قرار گرفته است و در نتیجه فرضیه فرعی  96/1داری کمتر از 

 ر نمی گیرد. درصد مورد پذیرش قرا 5سوم تحقیق در سطح معنی داری 
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 جدول ذیل خالصه نتایج آزمون فرضیه ها را نشان می دهد. 

 ها: خالصه نتایج آزمون فرضیه10جدول 

 فرضیه

ب تاثیر
ضری

 

ی
ی دار

معن
 

 نتیجه

آموزان داری با هوش هیجانی دانشسبک فرزندپروری رابطه معنی فرضیه اصلی اول:

 دارد.
 تایید 962/8 490/0

داری با هوش هیجانی سبک فرزندپروری مقتدرانه رابطه معنی فرضیه فرعی اول:

 آموزان دارد.دانش
 تایید 260/8 424/0

داری با هوش هیجانی سبک فرزندپروری مستبدانه رابطه معنی فرضیه فرعی دوم:

 آموزان دارد.دانش
 عدم تایید 450/0 -037/0

داری با هوش هیجانی گیر رابطه معنیسبک فرزندپروری آسان فرضیه فرعی سوم:

 آموزان دارد.دانش
 عدم تایید 454/1 -109/0

 گیریبحث و نتیجه

 آموزان دارد.داری با هوش هیجانی دانشفرضیه اصلی اول: سبک فرزندپروری رابطه معنی

آموزان دارد. نتایج تحلیل داری با هوش هیجانی دانشمعنیدارد سبک فرزندپروری رابطه فرضیه اصلی اول تحقیق بیان می

( در ناحیه بحرانی قرار دارد و در نتیجه فرضیه اصلی اول تحقیق 962/8داری آزمون )دهد که ضریب معنیآماری نشان می

ور بدین است. ضریب مذک 490/0گیرد. ضریب مسیر بدست آمده برابرداری یک درصد مورد پذیرش قرار میدر سطح معنی

معنی است که، از دیدگاه جامعه آماری، اگر سبک فرزندپروری به اندازه یک واحد افزایش)کاهش( یابد، می توان انتظار 

دار سبک فرزندپروری واحد افزایش )کاهش( یابد. تأثیر مثبت و معنی 490/0داشت که هوش هیجانی دانش آموزان به میزان 

تواند ارتقا عنی است که با ارتقا سبک فرزندپروری، هوش هیجانی دانش آموزان میآموزان، بدین مبر هوش هیجانی دانش

ای که در این یابد و هنوز سبک فرزندپروری تأثیر گذاری خود را بر هوش هیجانی از دست نداده است. برخالف نتیجه

ا هوش هیجانی پسران، ( نشان دادند که سبک فرزندپروری معتبر همه ب2017فرضیه بدست آمد، جورج و همکاران )

 آموزان ارتباطی ندارد. اگرچه، برخی از مؤلفه ها با هوش هیجانی ارتباط داشتند.دختران یا دانش

 آموزان دارد.داری با هوش هیجانی دانشفرضیه فرعی اول: سبک فرزندپروری مقتدرانه رابطه معنی

آموزان دارد. داری با هوش هیجانی دانشرابطه معنیدارد سبک فرزندپروری مقتدرانه فرضیه فرعی اول تحقیق بیان می

( در ناحیه بحرانی قرار دارد و در نتیجه فرضیه فرعی 260/8داری آزمون )دهد که ضریب معنینتایج تحلیل آماری نشان می

ریب است. ض 424/0گیرد. ضریب مسیر بدست آمده برابر داری یک درصد مورد پذیرش قرار میاول تحقیق در سطح معنی

مذکور بدین معنی است که، از دیدگاه جامعه آماری، اگر سبک فرزندپروری مقتدرانه به اندازه یک واحد افزایش)کاهش( 
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واحد افزایش )کاهش( یابد. تأثیر مثبت و  424/0یابد، می توان انتظار داشت که هوش هیجانی دانش آموزان به میزان 

آموزان، بدین معنی است که با ارتقا سبک فرزندپروری مقتدرانه، یجانی دانشدار سبک فرزندپروری مقتدرانه بر هوش همعنی

تواند ارتقا یابد و هنوز سبک فرزندپروری مقتدرانه  تأثیرگذاری خود را بر هوش هیجانی از هوش هیجانی دانش آموزان می

( در تحقیق خود نشان 1395کاران )ای که در این فرضیه بدست آمد، میردریکوند و همدست نداده است. همراستا با نتیجه

پروری مقتدرانه با تمام مؤلفه های هوش هیجانی، به استثنای خود ابرازی رابطه معناداری دارد. در دادند که سبک فرزند

( نشان داد که رابطه معناداری بین سبک فرزندپروری اقتدارگرا و میزان تأثیر منفی فرزندان 2015تحقیقی دیگر فارل )

 انی و خلق و خوی منفی مربوط به هوش هیجانی وجود دارد. پیش دبست

 آموزان دارد. داری با هوش هیجانی دانشفرضیه فرعی دوم تحقیق: سبک فرزندپروری مستبدانه رابطه معنی

آموزان دارد. داری با هوش هیجانی دانشدارد سبک فرزندپروری مستبدانه رابطه معنیفرضیه فرعی دوم تحقیق بیان می

( در ناحیه اطمینان قرار دارد و در نتیجه فرضیه 450/0داری آزمون )دهد که ضریب معنیایج تحلیل آماری نشان مینت

گردد. در واقع شواهد کافی برای تأثیرگذاری سبک فرزندپروری درصد رد  می 95فرعی دوم  تحقیق  در سطح اطمینان 

آموزان، ذاری سبک فرزندپروری مستبدانه بر هوش هیجانی دانشمستبدانه بر روی هوش هیجانی بدست نیامد. عدم تأثیرگ

بدین معنی است که با افزایش و یا کاهش در این نوع سبک فرزندپروری نمی توان انتظار افزایش هوش هیجانی دانش 

بین سبک   ( نشان دادند که هیچ تعامل2015آموزان را داشت. همراستا با نتیجه ای که در این فرضیه  بدست امد، فارل )

 فرزندپروری مستبدانه و سطح هوش هیجانی فرزندان یافت نشد. 

 آموزان دارد.داری با هوش هیجانی دانشگیر رابطه معنیفرضیه فرعی سوم: سبک فرزندپروری آسان

دارد. آموزان داری با هوش هیجانی دانشگیر رابطه معنیدارد سبک فرزندپروری آسانفرضیه فرعی سوم تحقیق بیان می

( در ناحیه اطمینان قرار دارد و در نتیجه فرضیه 454/1داری آزمون )دهد که ضریب معنینتایج تحلیل آماری نشان می

گردد. در واقع شواهد کافی برای تأثیرگذاری سبک فرزندپروری درصد رد  می 95فرعی سوم  تحقیق  در سطح اطمینان 

آموزان، گیر مستبدانه بر هوش هیجانی دانشم تأثیرگذاری سبک آسانگیر بر روی هوش هیجانی بدست نیامد. عدآسان

توان انتظار افزایش هوش هیجانی دانش بدین معنی است که با افزایش و یا کاهش در این نوع سبک فرزندپروری نمی

تعامل بین سبک   ( نشان دادند که هیچ2015آموزان را داشت. همراستا با نتیجه ای که در این فرضیه  بدست امد، فارل )

 فرزندپروری مستبدانه و سطح هوش هیجانی فرزندان یافت نشد.

کند و های فرزندپروری فضای هیجانی متفاوتی را خلق میتوان گفت که هر یک از سبکدر تبیین نتایج بدست آمده می

ن بافت برای شناخت و کند. در طول فرآیند اجتماعی سازی والدین اولیاز این طریق به تحول هوش هیجانی کمک می

دهی ها را در تفسیر و پاسخشوند که آنهای عاطفی با این هدف به فرزندان منتقل میهای عاطفی هستند. پیامانتقال پیام

ها از طریق سبک فرزندپروری خود ها کمک کنند. ابرازگری هیجانی والدین و فضای هیجانی که آنمناسب به این پیام

کند و یادگیری ا در بکار بردن ارتباط هیجانی در تعامالت اجتماعی روزانه و معمول کمک میکنند کودکان رخلق می

های مختلف استفاده کنند. برد تا بتوانند از قواعد هیجان در زمینههای اجتماعی پیش میهیجانی را در ورای کسب مهارت
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یابند که آن را برای خود تعیین کرده و اطمینان میوالدین دارای سبک فرزندپروری مقتدرانه استانداردهای بسیار روشنی 

ها با احساسات فرزندان خود کنند. آنهای تعیین شده استفاده میقواعد اجرا خواهد شد و در صورت لزوم نیز از تحریم

این طریق  ها را ناراحت کرده و ازکنند تا درک کنند دقیقا چه چیزی آنشوند و از شرایط هیجانی استفاده میهماهنگ می

کنند. همچنین والدین به جای تحمیل کردن خواسته های مناسب پاسخگویی به شرایط کمک میها در شناسایی راهبه آن

دهند که کشودگی هیجانی و استقالل را تجربه کرده و منطق پنهان شده در کار انجام خود، به نوجوانان این فرصت را می

ر مانند گرمی، حمایت هیجانی، پذیرش، درگیری و ترکیبی از آزادی و کنترل، های سبک مقتدشده را دریابند. مشخصه

شوند تا با احساسات خود و همچنین دیگران دهد که در آن نوجوانان قادر مینوعی فضای هیجانی را خلق کرده و انتقال می

شود، وسط والدین انتقال داده میکند تا از احساسات موجود در هر آنچه که تها کمک میدرگیر شوند. این مسأله به آن

شود بنابراین آگاهی و مدیریت بین فردی جایگزین آگاه شوند. خودآگاهی به تنظیم خودمختار هیجانات خود منجر می

شود. در واقع والدین دارای سبک فرزندپروری مقتدرانه هم پذیرنده و هم پاسخ دهنده آگاهی و مدیریت درون فردی می

ت کنندگی و کنترل باالیی دارند. این والدین قوانین واضح و روشنی را وضع کرده و اصول بنیادی، بوده و سبک درخواس

کنند. اینجا والدین با نیازهای رشدی فرزندان ها میها را مجبور به اجرای آنها را توضیح داده و بچهقواعد و محدودیت

گیری و استقالل نیرومند شوند. در نتیجه وانند در تصمیمدهند تا بتسازگار بوده و ارزش زیادی به رشد خودمختاری می

استفاده از این شیوه فرزندپروری، هوش هیجانی نوجوانان قابلیت رشد یافته و از هوش هیجانی باالتری نسبت به سایر 

رشد هوش گیر و مستبدانه کمکی به نوجوانان برخوردار هستند. در تبیین این مسأله که چرا دو سبک فرزندپروری آسان

گیرند از نظر هوش کنند و نوجوانان والدینی که از این دو سبک در فرزندپروری فرزندان خود بهره میهیجانی فرزندان نمی

کنند و هیجانی در سطح پائینی قرار دارند، باید گفت که در سبک فرزندپروری مستبد، والدین قوانین خاصی را اعمال می

های از قوانین بدون چون و چرا و بدون دادن هیچ توضیحی اطاعت کنند. والدین مستبد از تکنیک ها نیز انتظار دارند تااز بچه

دهند و قوانین خود را بصورت کنند. این والدین غیر حمایت کننده بوده، به فرزندان خود اهمیت نمیقهری استفاده می

ه کودکان در سطح پائین بوده، امیال فرزندان را در ها نسبت بکنند. ابراز محبت و صمیمیت آنانعطاف ناپذیری تحمیل می

شوند. نوجوانانی که والدین مستبدی دارند، ثبات روحی و فکری نداشته و خود را ها را جویا نمیگیرند و عقاید آننظر نمی

گیر دپروری آسانپذیرند. در سبک فرزنپندارند، این نوجوانان زود ناراحت شده و در برابر فشارهای روانی آسیببدبخت می

نیز هیچ مالک و معیاری معیاری برای تربیت کودکان وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، بنابر شرایط و مقتضیات 

کند و هرج و مرج بر خانواده حاکم است. مشخص نبودن ضوابط، پیروی از تمایالت را شدت بخشیده و نوجوان را تغییر می

هدف بندوبار، سهل انگار، خودخواه و بیگیر افرادی بیسازند. نوجوانان والدین آسانگی دور میهای زنداز برخورد با واقعیت

باشند. کنند و قادر به زندگی اجتماعی مطلوب نمیهستند. میزانی برای اعمال و رفتار خود ندارند، احساس مسئولیت نمی

کند، پروری که مشکالت بسیاری را برای نوجوانان فراهم میبا توجه به این موارد و پیامدهای بکارگیری این دو شیوه فرزند

گیر به لحاظ هوش هیجانی در سطح پائینی قرار رود نوجوانان والدین دارای سبک فرزندپروری مستبد و آسانانتظار می

یرات هوش بینی تغیداشته باشند.  در این راستا در پژوهش حاضر نیز نشان داده شد که سبک فرزندپروری قادر به پیش
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بینی ترین پیشهیجانی هست و از میان سه سبک فرزندپروری بررسی شده در این پژوهش، سبک فرزندپروری مقتدر قوی

بینی کند. همچنین به نظر آموزان را پیشداری هوش هیجانی دانشکننده هوش هیجانی بود و توانست بطور مثبت و معنی

ها بر نقش و اهمیت تواند مفید باشد؛ در سطح نظری این یافتهو عملی می های پژوهش حاضر در سطح نظریرسد یافتهمی

ها بر هوش هیجانی کنند. روشن شدن تأثیر این سبکهای فرزندپروری در ارتقاء و رشد هوش هیجانی تأکید میسبک

ها آگاه بوده و نیازها و دهد. چراکه الزم است والدین نسبت به آنآموزان، نقش و اهمیت محیط خانواده را نشان میدانش

گردد با توجه به های پژوهش به والدین توصیه میهای فرزندان را به خوبی بشناسند. در سطح عملی بر اساس یافتهتوانایی

ها و آموزش گذارد، با دریافت آگاهیتأثیر مثبتی که سبک فرزندپروری مقتدر بر افزایش و رشد هوش هیجانی فرزندان می

 ا برای تربیت فرزندان خود از این سبک فرزندپروری استفاده کنند.کافی بکوشند ت

هایی از جمله نوع ابزار هایی با خود به همراه دارد و این پژوهش از آن مستثنی نیست، محدودیتهر پژوهش محدودیت

ت کننده در پژوهش ها شده و از سایر ابزارها استفاده نشده است و نمونه های شرکاندازه گیری که محدود به پرسشنامه

اند. با توجه به برجسته بودن تهران بوده 4آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه که صرفا تعدادی محدودی از دانش

فرزندان در مقابل اشتباهات شود که آموزان، پیشنهاد میبینی هوش هیجانی دانشفرزندپروری در پیش هاینقش سبک

هنگام انجام دروس و ... سرزنش  نشوند و اجازه بروز اشتباه بدون ترس و دلهره به فرزند داده شود. این کار باعث می شود 

کودک سطحی از ریسک پذیری را در خود پرورش دهد. به فرزندان اجازه داده شود که خیلی از موضوعات را خودشان 

این کمک می کند که فرزندان در شرایط مختلف با موضوعات به راحتی روبرو شوند. به فرزندان اجازه کشف و تحلیل کنند. 

دهیم که برای بروز مشکالت در خانواده اظهار نظر کند و راه حل ارائه دهد. والدین می بایست در مقابل حرکت مثبتی که 

امل بغل کردن و بوسیدن باشد. به فرزندان اجازه دهیم کودک انجام می شود، وی را تشویق کنند. این تشویق می تواند ش

های مختلف برای مقابله با یک مشکل را اظهار نماید و برای هر یک از راهها نقاط قوت و ضعف را که بدون واهمه ای راه

 برشمرد. 
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The relationship between parenting styles and emotional intelligence in 

students 

 

Behnaz nasirzadeh1 

 

Abstract 

The main purpose of this study was to investigate the relationship between 

parenting styles and emotional intelligence in fifth and sixth grade elementary 

students in District 4 of Tehran. This research is applied in terms of classification 

based on purpose and in terms of classification based on the method of a descriptive 

correlational research. The statistical population of this study includes fifth and sixth 

grade elementary students in Tehran's 4th district, which is about 1800 people. 

Sampling of this research is available. The minimum sample size required according 

to the Cochran's formula is 317 people. Data collection tools in this study were 

standard questionnaires whose validity was confirmed by face and content validity 

and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and combined 

reliability. The collected data were analyzed by SPSS and Smart-PLS software and 

the research hypotheses were investigated using structural equation modeling. The 

results showed that parenting style has a significant relationship with students' 

emotional intelligence. Therefore, by improving parenting styles, effective steps can 

be taken to strengthen students' emotional intelligence for their future success. 
Keywords: parenting styles, authoritarian style, authoritarian style, careless style, 

emotional intelligence 
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