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 13/12/93پذیرش مقاله:             1/10/93 دریافت مقاله: 

 :مطـرح شـده  ي اخیرسالهاتمم رویکرد هاي کمبود مدار در حاالت روان شناختی مثبت به عنوان مبنیان از آنجایی که  مقدمه

است بر آن شدیم تا این شاخه جدید روان شناسی را که به مطالعه علمی نیرومندي هاي انسان نظر دارد بیشتر مـورد توجـه قـرار 

  داده و به بررسی سهم مولفه هاي هوش هیجانی و سبک هاي فرزند پروري در پیش بینی حاالت روان شناختی مثبت بپردازیم.

 نفر از  دانشجویان روان شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد   200عی در این مطالعه مقطها: مواد و روش

هوش هیجانی برادبري و  سپس با استفاده از پرسش نامه هاي ي انتخاب شدند.خوشه اي مرحله اگیري  نمونه با استفاده از  رودهن

 مورد ارزیابی قرار گرفتند. مثبت رجایی و همکارانسبک هاي فرزندپروري بامریند و پرسش نامه حاالت روان شناختی  ،گریورز

به کمک نرم افزار  )رگرسیون چندگانه( آمار استنباطی و (میانگین و انحراف استاندارد) آمار توصیفیداده  هاي پژوهش با استفاده از

SPSS .بررسی شدند  

 464/0(مولفه خودآگاهی هیجانی ،بین مولفه هاي هوش هیجانی ازها: یافته=β( نده را دارا بـود و بیشترین مقدار پیش بینی کن

سـبک  ،از میان سبک هـاي فرزنـد پـروريپیش بینی کنندگی معنا داري را در این تحقیق نشان نمی داد. همچنین مدیریت رابطه 

 بک فرزندپروريفرزندپروري مقتدر نیز رابطه مثبت معناداري با حاالت روان شناختی مثبت داشت و نیز هیچ رابطه معناداري بین س

  .مستبد با حاالت روان شناختی مثبت یافت نشد

 پـرورش  پیشنهاد می شود که بـه  حاالت روان شناختی مثبتنتایج پژوهش حاضر و اهمیت با توجه به : گیريبحث و نتیجه

یشـتري شـود تـا بـا ي توجـه بسنین کودکی و آموزش آن به والدین و متوجه ساختن والدین در نحوه فرزندپرور از هوش هیجانی

  افزایش سطح رضایتمندي افراد میزان بهداشت روانی جامعه نیز ارتقا یابد.

 حاالت روان شناختی مثبت ،سبک هاي فرزندپروري هوش هیجانی، هاي کلیدي:واژه.    
 

 چکیده
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 مقدمه

وانی هاي  روان شناسی به طور سنتی بر کمبودها و نات

نت توسط سلیگمن و س تا اینکه اینکید داشته است روانی تأ

بنیان روان شناسی  سلیگمن و همکاران دگرگون شد. همکاران

- 3( مدار شروع کردند مثبت را به عنوان متمم رویکردهاي کمبود

به مطالعه علمی  اساً این شاخه جدید از روان شناسی اس ).1

  ).4( ي انسان می پردازدنیرومندي ها

ثیر ثبت تأناختی معوامل زیادي در بهبود حاالت روان ش

ر این تحقیق در پی بررسی یکی از این عوامل که د .باشندگذار می

ثیرگذاري آن هستیم هوش هیجانی است. در ابتداي میزان تأ

ناختی روان شناسان بیشتر بر روي جنبه هاي ش پیدایش این سازه،

 کید می کردند. اما خیلی زودهمانند حافظه و حل مسئله تأ

ر شناختی مانند عوامل عاطفی و دریافتند که جنبه هاي غی

شاید بتوان گفت  ).5( اجتماعی نیز داراي اهمیت زیادي هستند

زمانی  سال قبل شروع شده است، 2000موضوع هوش هیجانی از 

 ).6(ها یک مبناي هیجانی  دارند یريتمام یادگکه افالطون نوشت: 

ر و جان مایبراي نخستسن بار توسط پیتر سالوي هوش هیجانی 

بیان کیفیت و درك  این اصطالح را برايفی شد بدین ترتیب معر

همدردي با احساسات دیگران و توانایی اداره  ،احساسات افراد

). هوش هیجانی نوعی از مهارت 7( خو به کار بردند مطلوب خلق و

امل ادراك هوش هیجانی را ش 4اون  - ). بار8( اجتماعی است

و اداره  درباره هیجان، فهم و استدالل ،هیجان در خود و دیگران

هاي ذکر شده ویژگی). بیشتر این 9( هیجان ذکر نموده است

در  شروع و اوایل زندگیو  در بطن خانواده هستند ومنحصر به فرد 

 نیز از نیرومندي آناما ممکن است  دنسرتاسر زندگی ادامه می یاب

). هر خانواده شیوه هاي خاصی را در 10( ه تدریج کاسته شودب

این   ت جسمی و روحی فرزندان خویش به کار می گیرد.تربی

امل ثر از عوشوند متأاي فرزندپروري نامیده میها که شیوه هشیوه

 اقتصادي  سیاسی، اجتماعی، ،مختلفی از جمله عوامل فرهنگی

شناسی به عنوان یک رشته روان). از ابتداي تولد 11( باشدمی

نقش خانواده باالخص  جدید و به صورت نظري و تجربی بر اهمیت

و اکثر روان قابل کودکان با والدینشان تأکید شده است بط متبر روا

شناسان صرفه نظر از مکتبی که به آن معتقدند کنشهاي متقابل 

اطفی و شناختی فرزندان میان والدین و فرزندانشان را اساس رشد ع

د دوره حیات خانواده یک مبناي فوق العاده مفی کنند.قلمداد  می

، ایجاد و گسترش روابط مثبت است و قابل براي مفهوم سازي

). تربیت امري است که سرنوشت زندگی امروز 12یی نیست (جابجا

یک حرکت و تدبیر است تربیت  و فرداي بشریت بدان وابسته است.

هاي تربیتی مقصد کلی در همه نظام ممتد و مداوم است. و سیري

  ).13( است ، رسیدن به سعادت و خوشبختیتربیت

هاي عات اندکی در مورد هوش هیجانی و سبکاگر چه مطال

از مولفه هاي حاالت روان شناختی مثبت در فرزندپروري و برخی 

ایران و جهان صورت پذیرفته اما تا به اکنون در ارتباط با موضوع 

داخلی و خارجی صورت پژوهش حاضر بدین شکل هیچ تحقیق 

مطالعه اي با هدف  آن شدیم تااز این جهت بر  نپذیرفته است.

تعیین سهم مولفه هاي هوش هیجانی و سبک هاي فرزند پروري 

  در پیش بینی حاالت روان شناختی مثبت انجام دهیم.

  مواد و روش ها 

و براي  نوع همبستگی است روش پژوهش حاضر کمی و از

برآورد حجم نمونه از روش تاباچنیک و فیدل استفاده شد که 

اما به دلیل  ،نفر برآورد شد 106این فرمول  درحجم نمونه 

این  در شدند.انتخاب  نفر 200ها پیشگیري از آفت آزمودنی

 انجاممرحله اي  مونه گیري به طور تصادفی خوشه ايپژوهش ن

که کالس هاي درس دانشگاه به عنوان خوشه در نظر گرفته  د،ش

شناسی شدند و از میان کالس هاي برگزار شده در دانشکده روان 

کالس  10کالس بود پس از کد گذاري کالس ها، 18که مجموعًا 

  به طور تصادفی به عنوان خوشه انتخاب شدند.
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  پژوهشابزار

  پرسشنامه سبکهاي فرزند پروري بام ریند - 1

فرزند شیوه معروف دیانا بامریند از دانشگاه کالیفرنیا براي سه 

یک پرسش نه مقتدرانه و سهل گیرا ،استبدادي خود یعنی پروري

که هر ده سوال آن مربوط به یکی از  ی تدوین کردهسوال 30نامه 

 از صفر تا پنج نمره گذاري می گردد.که  سطوح ذکر شده می باشد

روایی این ه و ترجمه شد این پرسشنامه توسط اسفندیاري

که  هیید قرار گرفتأمورد ارزیابی و تمهرافراز پرسشنامه توسط 

فاي کرونباخ براي شیوه مقتدرانه روش آلضریب پایایی آن را به 

 61/0و براي شیوه سهل گیرانه  74/0براي شیوه استبدادي  ،55/0

 .)13( آمدبدست 

 مون هوش هیجانی برادبري و گریورزآز -2

این تست به منظور سنجش هوش هیجانی توسط برادبري و 

توسط  نیز و در ایران ه استجین گریورز ساخته و هنجاریابی شد

شد.  آن انجام گرفته هنجاریابیکار گنجی و حمزه گنجی  مهدي

به  هاتم می باشد و هر آزمودنی به آیتمآی 28این آزمون شامل 

 ،همیشه تقریباً  ،معموالً  گاهی، به ندرت، اي (هرگز،گزینه 6صورت 

نمره  1،2،3،4،5،6این گزینه ها به ترتیب   همیشه) پاسخ می دهد.

هیجانی برادبري چهار رسشنامه هوش فرم پ .)14( گذاري می شوند

 مدیریت رابطهو  آگاهی اجتماعی، خود مدیریتی، خودآگاهیمولفه 

انجام گرفته  و همکاران گنجی این آزمون که توسط. را می سنجد

و  ) بوده است88/0روایی باال (آلفاي کرونباخ  داراي ضریب اعتبار و

  .)15( ارندهمه سواالت با کل آزمون همبستگی مثبت معنی دار د

  و همکارانرجایی پرسشنامه حاالت روانشناختی مثبت  - 3

ی تهیه و ینسا و خویی نژاد رجایی، توسطکه این پرسشنامه 

 حالت 15سوال بوده و در مجموع  96شامل  تدوین گردیده است

 - 3 هدفمندي - 2 امیدواري - 1 :سنجدروانشناختی مثبت را می

خوش  - 6 س کارآمدياحسا - 5 توکل به خدا - 4 احساس کنترل

عزت نفس و احساس  - 9 بخشش - 8 اجتماعی بودن - 7 بینی

خلق مثبت و  - 12 قدردانی - 11 احساس آرامش - 10 ارزشمندي

معنادار  - 15 وظیفه شناسی  - 14 رضایت از زندگی - 13 شادمانی

آلفاي کرونباخ استفاده براي محاسبه پایایی از روش  .بودن زندگی

نفر از دانشجویان  50پایلوتی بر روي  براي این منظور .شده است

خ محاسبه شده براي کل انجام گردید که ضریب آلفاي کرونبا

  )16زیر می باشد. (ها به ترتیب و براي مقیاس 837/0آزمون 

  هایافته

خالصه شاخص آماري مربوط به نمره هاي آزمودنی ها در پرسشنامه . 1جدول 

تروري و حاالت روان شناختی مثبهیجانی و سبک هاي فرزندپمولفه هاي هوش   

 

 

n=200  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اریمع انحراف نیانگیم  ها مولفه   

4/5  

3/6  

8/38 یجانیهی خودآگاه   

5/21 یتیریمد خود   

39/4  

15/2  

04/12 یاجتماعی آگاه   

13/4 رابطه تیریمد   

3/6  

89/12  

7/28 مستبدانه سبک   

38/53 مقتدرانه سبک   

58/9  

31/3  

30/43 ریگسهل سبک   

06/20 نفس عزت   

27/3  

00/3  

86/16 مثبت خلق   

66/20 یشناس فهیوظ   

02/4  

54/2  

2/19 يهدفمند   

29/17 يدواریام   

81/2  

66/3  

25/16 ینیب خوش   

98/20  توکل 

8/3  

88/2  

03/20 یقدردان   

21/18 یزندگي معنادار   

69/2  

01/4  

92/17 یزندگ از تیرضا   

07/18 آرامش احساس   

00/3  

57/2  

29/19 بودنی اجتماع   

80/17 کنترل احساس   

89/2  

04/3  

27/21 يکارآمد احساس   

5/22  بخشش 
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بیشترین میزان میانگین در مولفه هاي  1بر اساس جدول 

و  8/38هوش هیجانی مربوط به مولفه خودآگاهی هیجانی با میانگین 

، و کمترین میزان میانگین مربوط  به مولفه بوده  4/5انحراف معیار 

در  بوده است.  15/2و انحراف معیار  13/4مدیریت رابطه با میانگین 

بیشترین میزان میانگین در آزمودنی ها سبک هاي فرزند پروري، 

و  38/53مربوط به مولفه سبک فرزند پروري مقتدرانه با میانگین 

سبک  و کمترین میزان هم مربوط به 89/12انحراف معیار 

طبق بود.  3/6و انحراف معیار  7/28فرزندپروري مستبدانه با میانگین 

یشترین میزان میانگین حاالت روان شناختی مثبت در بین جدول ب

و انحراف معیار  5/22ها، مربوط به مولفه بخشش با میانگین آزمودنی

و کمترین میزان میانگین مربوط به مولفه خوش بینی با  04/3

  بوده است. 28/2و انحراف معیار  25/16میانگین 

با حاالت روان اهی هیجانی خودآگهمبستگی چندگانه  ضریب

کل واریانس متغیر  درصد از 23بود که حدوداً  48/0شناختی مثبت 

و مدیریت رابطه تنها حدود کند ین مییحاالت روان شناختی مثبت را تب

را در این پژوهش درصد از کل واریانس متغیر حاالت روان شناختی  3

همبستگی بین همان طور که مشاهده می شود ضریب  تبیین می نماید.

- می 59/0سبک فرزند پروري مقتدرانه با حاالت روان شناختی مثبت 

کل واریانس متغیر درصد از  34بدین ترتیب این مولفه حدوداً  باشد

  ).2(جدول  حاالت روان شناختی مثبت را تبیین می کند

محاسبه شده در سطح خطاي کمتر از  Fاز آنجایی که مقدار 

مدل رگرسیونی توان نتیجه گرفت که   معنادار می باشد می 05/0

حاالت و سبک هاي فرزند پروري با  تحقیق که شامل هوش هیجانی

(متغیر مالك) است مدل خوبی بوده و متغیر  روان شناختی مثبت

متغیر تغییرات هستند  قادرو سبک هاي فرزندپروري  هوش هیجانی

  ).3کنند (جدول را تبیین مالك 

هاي هوش مولفهکه از بین  نشان می دهد 4نتایج جدول 

 464/0ضریب استاندارد شده  مولفه خودآگاهی هیجانی باهیجانی 

و مدیریت رابطه  ا بودهرا دارگی بیشترین مقدار پیش بینی کنند

طبق درصد پیش بینی کنندگی در تحقیق حاضر را نداشته است. 

سبک فرزندپروري مقتدرانه با ضریب  5داده هاي جدول 

هاي سبک فرزند پروري از نسبت به سایر مولفه 316/0استاندارد 

 سهم بیشتري در پیش بینی حاالت روان شناختی مثبت

 بافرزندپروري مستبدانه  بین سبکهمینطور  برخوردار است.

  حاالت روان شناختی مثبت رابطه معناداري دیده نشد.

ي ها سبک وی جانیه هوشي ها مولفه نیب چندگانهی همبستگ بیضر. 2 جدول

  مثبتی شناخت روان حاالت باي پرور رزندف

  

  

  

  

  

  

  

  

  رهایمتغ نیبی ونیرگرس انسیوار  لیتحل جینتا. 3 جدول

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

P F  df SS ها شاخص     

  راتییتغ منابع

 
 
0005/0 

 
 
214/21 

 ی)جانیه هوش( نیب شیپ ریمتغ 392/2809 4 348/702

 )ماندهیباق عوامل( خطا 037/6456 195 107/33

 کل 429/9265 199 -

 
 
005/0 

 
 
773/22 

 ي)پرور فرزندي سبکها( نیب شیپ ریمتغ 094/4125 3 031/1375

 (عوامل باقیمانده) خطا 261/11834 196 378/60

 کل 355/15959 199 -

 

مثبتی شناخت روان حاالت ها مولفه   

 R2 R 

یتیریمد خود  34/0  12/0  

یاجتماعی آگاه  38/0  14/0  

رابطه تیریمد  19/0  03/0  

یجانیهی خودآگاه  48/0  23/0  

مقتدرانه سبک  59/0  34/0  

مستبدانه سبک  33/0  10/0  

 ریگ سهل سبک  45/0  25/20
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  مثبتی شناخت روان حاالت باي پرو فرزندي سبکها وی جانیه هوشي ها مولفه نشده استاندارد و شده استاندارد بیضرا. 4 جدول

 یجانیه وشهي ها مولفه مثبتی شناخت روان حاالت

P T 
 

B 

 ثابت مقدار 025/37  190/9 001/0

 یاجتماعی آگاه 11/0 234/0 615/3 001/0

 رابطه تیریمد 349/0 139/0 924/1 056/0

 یجانیهی خودآگاه 961/0 464/0 660/6 001/0

 یتیریمد خود 437/0 198/0 597/5 01/0

 يفرزندپروري سبکهاي ها مولفه           

 ثابت مقدار 626/30   000/0

 مقتدرانه سبک 471/0 316/0 405/4 658/0

 ياستبداد سبک 340/0 132/0 019/2 045/0

 ریگسهل سبک 096/0 259/0 385/3 001/0

  نشده سبکهاي فرزندپروري و حاالت روان شناختی مثبت  ضرایب استاندارد شده و استاندارد .5 جدول

استاندارد نمرات   مولفه هاي سبک فرزندپروري

  نشده

  سطح معناداري  نسبت بحرانی  خطاي معیار  نمرات استاندارد شده

  000/0  437/4  903/6   626/30  مقدار ثابت

  658/0  405/4  107/0  316/0  471/0  سبک مقتدرانه

  045/0  019/2  168/0  132/0  340/0  سبک استبدادي

  001/0  385/3  029/0  259/0  096/0 سبک سهل گیر

  

  یريبحث و نتیجه گ

سـهم مولفـه هـاي هـوش  هدف از پژوهش حاضر تعیین

هاي فرزندپروري در پیش بینـی حـاالت روان هیجانی و سبک

ضـریب همبسـتگی در این تحقیـق نتـایج  شناختی مثبت بود.

 ندگانه بین مولفه هاي هوش هیجانی (خود آگاهی هیجـانی،چ

با حالت هـاي  مدیریت رابطه) آگاهی اجتماعی، خود مدیریتی،

مولفه خودآگاهی هیجانی با  شناختی مثبت نشان داد که روان

پیش بینـی کننـدگی و بیشترین مقدار  46/0ضریب استاندارد 

و  حـاالت روان شـناختی مثبـت را دارا بـودهتبیین کننـدگی 

مدیریت رابطه در تحقیق حاضر درصـد پـیش بینـی کننـدگی 

تحقیق حاضر با تحقیقات دیگري که به برخـی از آنهـا  نداشت.

کـه بـین ی در تحقیق بهمایباشد. گردد هم راستا میاشاره می

(یکـی از مولفـه هـاي حـاالت روان  هوش هیجانی و شادکامی

دو مولفـه انجـام گرفـت نشـان داده شـد کـه  شناختی مثبت)

خودکنترلی و مهارت اجتماعی از میان تمام مولفه هاي هـوش 

همینطـور  .)17( دارد جانی رابطه معنادار مثبت با شادکامیهی

درصد اطمینان بین هوش هیجـانی و  95با در تحقیق دیگري 

لبـرگ گتحقیـق این ).18( شـد شادکامی رابطه معناداري یافت

نیز نشان داده که بین هوش هیجانی با اجتماعی بودن (یکی از 

ت وجـود رابطـه مثبـ مولفه هاي حاالت روان شناختی مثبـت)

ثیر هـوش هیجـانی میزان تأهمینطور در پژوهشی  ).19( دارد

ــدي ــرفت خودکارآم ــاالت روان  در پیش ــري از ح ــه دیگ (مولف

بینایی آسیب  جویانی که به تازگی از نظرشناختی مثبت) دانش

دیده بودند انجام شد به این نتیجه رسیدند که برنامـه آمـوزش 

دکارآمـدي مـی برنامه موثري براي کنتـرل خو هوش هیجانی،

پلیتري نیز در پـژوهش خـود دریافـت کـه هـوش  ).20( باشد

 ).21( مندي کلــی از زنــدگی ارتبــاط داردیتهیجــانی بــا رضــا

ــ ــون و الو ه ــایینلس ــی توان ــه تالق ــانی را نقط ــا و وش هیج ه

ضعف مهارتهاي پیشرفته در شناخت دقیق خود و نقاط قوت و 
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ان و کارکردن گذر ،ایجاد تداوم روابط سالم و اثربخش ،شخصی

برخورد اثربخش و سالم با خواسته  مفید و ثمربخش با دیگران،

  .  )22( ها و فشارهاي زندگی روزمره می دانند

گانـه بـین سـبک هـاي ضریب همبسـتگی چنداز طرفی 

 34  دنشـان دا با حـاالت روان شـناختی مثبـت  يفرزند پرور

مـا درصد از کل واریانس متغیر مالك توسط متغیر پیش بـین 

 ،همچنین از بـین متغیرهـاي پـیش بـین بود.قابل پیش بینی 

نسـبت  ،31/0تدر با نمره استاندارد شده سبک فرزندپروري مق

به سایر مولفه هـاي سـبک فرزنـدپروري از سـهم بیشـتري در 

بوده اسـت و  برخوردار حاالت روان شناختی مثبتپیش بینی 

وه بـر عال مثبت و معناداري پیش بینی می کند.را به شکل  آن

حـاالت بـا  این در این تحقیق بین سبک فرزندپروري مسـتبد

فت نشـد. طـالبی مرنـد یاوان شناختی مثبت رابطه معناداري ر

و مهـارت هـاي نشان داد که بین شیوه فرزنـد پـروري مقتـدر 

شـیوه فرزنـدپروري  اجتماعی رابطـه مثبـت و معنـادار و بـین

. )23( اردوجـود دهاي اجتماعی رابطه منفـی مستبد با مهارت

به این نتیجه دست یافـت کـه بـین سـبک فرزنـد  نیزباقرپناه 

 پروري مقتدر و انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداري وجـود

و بین شیوه فرزندپروري مقتدر و افسردگی رابطه منفی و  دارد

که  ه شدنشان دادتحقیق دیگري  ). در24( دارد معکوس وجود

ا حـاالت روان شـناختی بین سبک فرزنـد پـروري مقتدرانـه بـ

نشـان تحقیقـات . )16( مثبت رابطـه معنـی داري وجـود دارد

که بین سالمت روانی و سبک هاي فرزند پـروري رابطـه  ندداد

حسـینیان در پژوهشی که  .)25( دارد مثبت و معناداري وجود

انجام دادند بین شیوه فرزنـد پـروري مقتـدر بـا  پورشهریاريو 

ناشنوا و شنوا رابطـه معنـاداري عزت نفس دانش آموزان دختر 

که رابطه مثبت  چندین مطالعه نیز نشان داده اند). 26( یافتند

معناداري بین سبک فرزنـدپروري و اعتمـاد بـه نفـس بـاال در 

همچنین در تحقیق حسـنین و  .)27-30( کودکان وجود دارد

بین سبک فرزند پروري مقتدر و شادي و عزت نفـس  همکاران

در تحقیـق  .)31( ثبت معنـاداري بدسـت آمـدباال نیز رابطه م

و همکـاران انجـام دادنـد دریافتنـد کـه  دیگري که میلوسـکی

 کودکان والدین مستبد داراي اعتماد بـه نفـس پـایین هسـتند

درزون و سالی نشان داد که کودکان و نوجوانانی ). تحقیق 32(

پـرورش یافتـه انـد احسـاس  که با سبک فرزند پروري مقتـدر

 بـاالتري دارنـداحساس کنترل و احساس امنیـت  ،ارزشمندي

)33  .(  

حـاالت روان  با توجه به نتایج پـژوهش حاضـر و اهمیـت

 پرورش هوش هیجانیپیشنهاد می شود که به  شناختی مثبت

سنین کودکی و آمـوزش آن بـه والـدین و متوجـه سـاختن از 

ي توجه بیشتري شود تا بـا افـزایش والدین در نحوه فرزندپرور

ت مندي افراد میزان بهداشت روانی جامعه نیز ارتقا سطح رضای

  یابد.

  تشکر و قدردانی

لـذا از  این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی مـی باشـد.

که نهایت همکاري خود را جهت به کلیه اساتید و دانشجویانی 

  ثمر رسیدن این تحقیق انجام دادند تقدیر و تشکر می گردد. 
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