عاطفی و ناگویی خلقی در دانشآموزان دختر شهر زنجان
خدیجه شجری ،1مسعود حجازی

2

 .8گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،زنجان ،ایران.
کد ارکید0000-0003-0766-0354 :
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نقش میانجی سازگاری تحصیلی در رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با بلوغ

 .5گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،زنجان ،ایران.

چکيده
مقدمه و هدف :پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطهی سبکهای فرزند پروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی
خلقی و تعیین نقش میانجی سازگاری تحصیلی در رابطه بین متغیرهای یادشده در بین دختران دانشآموز شهر
زنجان انجام شد .روشها :روش پژوهش توصیفی-مقطعی بود .جامعهی مورد نظر تمامی  8551دانشآموزان
نویسنده مسؤول:

دختر دوره اول متوسطه ناحیه  5شهر زنجان در سال تحصیلی  32-39و والدین آنها بودند که از بین آنها

مسعود حجازی ،گروه روانشناسی،

 511نفر به روش کوکران و با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها شامل

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان،

مقیاس سبکهای فرزند پروری بامریند ،بلوغ عاطفی سینگ ،ناگویی خلقی تورنتو و سازگاری تحصیلی سینها و

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
زنجان ،ایران.

سینگ ( )8339بود .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و

0000-0001-5220-9525
پست الکترونیکی:

جهت تعیین نقش میانجی از روش  4مرحلهای بارون کنی در نرمافزار  SPSSنسخه  55انجام گرفت.

کد ارکید:

masoud.hejaziaz@gmail.com

یافتهها :بین سبک فرزند پروری سهلگیر با عدم ثبات عاطفی ،فروپاشی شخصیت و همچنین بلوغ عاطفی کل و
همچنین بین سبک فرزند پروری مستبد با مؤلفه دشواری در توصیف احساسات رابطه معناداری وجود داشت
( .)P<1/12سبک مقتدر با ناگویی خلقی کل و تمامی مؤلفههای آن نیز ارتباط معنادار داشت ( .)P<1/12نتایج
آزمون رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که هر سه سبک فرزندپروری توان تبیین برخی از مؤلفه های بلوغ
عاطفی و ناگویی خلقی را داشتند ( .)P<1/12در نهایت سازگاری تحصیلی در رابطه بین سبکهای سهل گیر و
مقتدر با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی نقش میانجی را داشت.
نتيجهگيری :با توجه به نتایج حاصل از مطالعه اصالح سبکهای فرزند پروری در والدین با استفاده از مداخالت
آموزشی و درمانی پیشنهاد میگردد.
کليدواژهها :سبکهای فرزند پروری ،بلوغ ،ناگویی خلقی ،سازگاری

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله99/40/56 :

اصالح نهایی99/64/66 :

پذیرش مقاله99/48/55 :

ارجاع :شجری خدیجه  ،حجازی مسعود  .نقش میانجی سازگاری تحصیلی در رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی در دانشآموزان دختر شهر زنجان .راهبردهای
توسعه در آموزش پزشکی6898؛ .88-52:)5(6

مقدمه
نوجوانی دورهای از ایجاد تغییرات جسمی،

تفکر ،شروع بلوغ و تغییر در روابط با خانواده،

شناختی ،اجتماعی -عاطفی و یک دوره پویا و

دوستان ،مدرسه و اجتماع ،همساالن ،نقشهای

هیجانی برای افراد است که شامل افزایش توانایی

خانوادگی ،مسئولیتها ،تالش در جهت کسب
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تکالیف زندگی بدون وابستگی بیشازحد به افراد

تجسمهای نمادین و غیر نمادین است (.)2

دیگر و ایجاد جهتگیری جدید برای آینده به

پژوهشها نشان داده که بین ناگویی خلقی و

عنوان بزرگساالن مستقل و مولّد است ( .)8این

طیف گستردهای از بیماریها ازجمله اختالالت

تغییرات میزان سالمت و عملکرد آنها را در

خلقی ،اختالالت خوردن ،سوءمصرف مواد،

حیطههای فردی ،اجتماعی ،مشخص مینمایند و

بیماریهای قلبی عروقی ،دیابت ،بیماریهای

بر شیوهی تصمیمگیری و عملکرد نوجوانان در

التهابی روده سرطان ،بیماریهای تنفسی و

امور شغلی و تحصیلی تأثیرگذار است ( .)5از

دردهای مزمن ،همبستگی مثبت وجود دارد (.)9

موضوعات قابل توجه در این دوره میتوان

بلوغ عاطفی جریانی است که طی آن فرد بهطور

ناگویی خلقی و بلوغ عاطفی اشاره کرد.

مداوم برای احراز بیشازپیش سالمت عاطفی از

ناگویی خلقی سازهای چندوجهی است ویژگی

نظر روانی و فردی میکوشد .بلوغ روانی را

اصلی آن ناتوانی در بازشناسی و توصیف

مقاوم بودن در برابر تأخیر در ارضای نیازها،

کالمی هیجانهای شخصی و فقر شدید در تفکر

داشتن توان تحمل کافی و همچنین توانایی به

نمادین است که آشکارسازی بازخوردها،

تعویق انداختن توقعهای خویش معرفی میگردد

احساسها ،تمایالت ،کشانندهها را محدود میکند.

( .)7بلوغ عاطفی به نوجوان کمک میکند تا زندگی

ناتوانی در بهکارگیری احساسها بهعنوان یکی از

سالم را هدایت نماید .از مالکهای بلوغ عاطفی

عالئم مشکالت هیجانی ،مانع تفکر انتزاعی و

میتوان به کنترل عواطف و احساسات ،پذیرش

باعث کاهش یادآوری رؤیاها ،دشواری در تمایز

مسئولیت اعمال خود ،رهایی از رفتار تکانشی،

بین حالتهای هیجانی و حسهای بدنی ،قیافه

صبوری ،انتقادپذیری و توانایی کنترل خشم

خشک و رسمی فقدان جلوههای عاطفی چهره،

اشاره کرد (.)1

ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی میشود

ناگویی خلقی و بلوغ عاطفی میتوانند تحت تأثیر

( 9و  .)4این افراد در بازشناسی هیجانها و

عوامل درون فردی و برون فردی باشند .یکی از

توصیف احساسهای خود مشکلدارند و قدرت

عوامل برون فردی قابل بررسی با دو متغیر

تجسم محدودی دارند که نشان از محدود بودن

مذکور ،سبکهای فرزند پروری است .بررسی

تخیل در آنهاست و دارای سبکشناختی لفظی،

نقش والدین در تربیت فرزندان و شکل دادن

سودمندگرا و بیرونی هستند .از دیدگاه علوم

شخصیت آنها ،از مباحث مهم در علوم تربیتی و

شناختی بخش عمدهای از مسائل مربوط به

روانشناسی است .والدین مسئولیت اصلی

ناگویی خلقی مرتبط با هیجانهاست و هیجانها

پرورش اخالقی ،عاطفیِ نوجوانان را بر عهده

بهعنوان دستهای از روان سازه مبتنی بر پردازش

دارند و نقش مهم و بدون جایگزینی در تربیت
اجتماعی و تأمین سالمت روانی آنها ایفا
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نقشهای عاطفی و اجتماعی جدید ،مدیریت

اطالعات شناخته میشود که شامل فرایندها و
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شکل میگیرد و سالمت آنها نیز تحت تأثیر

تعدیل کننده در رابطه بین سبکهای فرزندپروری

تعامل نوجوان با والدینشان قرار دارد ( .)3از

با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی دارند که از این

سبکهای فرزند پروری میتوان به سه سبک مهم

عوامل میتوان به سازگاری تحصیلی اشاره

و عمده اشاره نمود که شامل سبکهای مقتدرانه،

نمود .بطوریکه در بسیاری از پژوهشهای انجام

مستبدانه و سهل گیرانه است.

شده از بلوغ عاطفی در مدارس به عنوان عامل

در فرزند پروری مقتدرانه قواعد و هنجارها برای

مؤثری بر سازگاری تحصیلی ،عاطفی و اجتماعی

فرزندان به روشنی توضیح داده میشود و

دانشآموزان یاد شده است ( .)84سیف ()8932

والدین با استدالل ،فرزندان را ترغیب به پیروی

نیز به نقل از  )8332( Bloomمعتقد است هنگامی

از قواعد و هنجارها میکنند .والدین در صورت

که محیط آموزشی شرایطی را فراهم نماید تا

قصور فرزندان با گذشت برخورد میکنند و آنها

دانشآموز تجارب موفقی از لیاقت و شایستگی از

را در تصمیمات خانوادگی مشارکت میدهند .در

خود بروز دهد و در سنوات بعد نیز همین تجارب

فرزند پروری مستبدانه کنترل و نظارت بر

موفقیت آمیز تکرار شود ،نوعی مصونیت در

فرزندان زیاد و در مقابل ،پاسخگویی به آنها

برابر مشکالت عاطفی و روانی برای مدتی

وجود ندارد .قواعد و هنجارها شدید و غیرقابل

نامحدود در فرد ایجاد میشود .چنین فردی قادر

انعطافی بر فرزندان تحمیل میشود و آنها باید

خواهد بود که بهراحتی بر فشارها و بحرانهای

از والدین بیچونوچرا اطاعت کنند ( 81و  .)88در

محیط غلبه کند و به سطح باالیی از سازگاری

فرزند پروری سهلانگارانه کنترل و نظارت بر

تحصیلی دست یابد ( .)82آنچه در سازگاری

فرزندان کم و پاسخگویی به آنها زیاد است.

تحصیلی موردتوجه است تسلط فرد بر محیط،

والدین قواعد و هنجارهای رفتاری کمی را در

مدرسه و احساس کنار آمدن با خودش است به

کنترل و نظارت فرزندان اعمال میکنند و فرزندان

عبارت دقیقتر ،فرد باید بتواند موانع طبیعی را

ازآنجاکه با قواعد و هنجارهای کمی مواجه،

شناسایی و در جهت رسیدن به اهداف خود آنها

هستند ،امکان انجام آنچه را که بخواهند یا تمایل

را حذف کند و محیط خود را به شیوهای نو

داشته باشند ،پیدا میکنند .در این سبک به دلیل

سازماندهی نماید و از طرف دیگر با مسائل منفی

کنترل و نظارت کم والدین ،فرزندان از آزادی

درون خود که او را از اهداف خود منحرف

عمل زیادی برخوردار هستند و این آزادی عمل

میسازد نیز کنار آید (.)89

منجر به پاسخگویی زیاد والدین به فرزندان

پژوهشهای انجام شده ،نقش مهم سبکهای

میشود و والدین خود را موظّف به پاسخ دادن

فرزندپروری را در شخصیت و سالمت نوجوانان

به درخواستهای فرزندان میدانند ( 85و .)89

مورد تائید قرار دادهاند .برای مثال پژوهشها
نشان دادهاند کنترل ،خودمختاری ،پذیرش و طرد
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رفتارهای فریبکارانه از طرف والدین با دلبستگی

رگرسیون نسبت تعداد نمونه (مشاهدات) به

ناسالم ( ،)81استرس خانوادگی باال به همراه

متغیرهای پیشبین نباید از عدد معینی کمتر بوده

فضای عاطفی و تعاملی ضعیف در خانواده با

و تعداد نمونهها باید حداقل  91نفر و  81برابر

افسردگی ()83؛ شیوهی فرزند پروری مستبدانه

تعداد متغیرهای پیشبین باشد ( 55و ،)59

با اختالل سلوک ( )51و شیوه والدگری مستبدانه

نمونهها از این لحاظ مورد بررسی و تائید قرار

( ،)58با رفتارهای ضداجتماعی در ارتباط هستند.

گرفتند .در نهایت جهت تجزیهوتحلیل دادهها از

بررسی مطالعات نیز نشان داد که مطالعه

نرمافزار

 SPSSنسخه  55و آزمونهای

مشابهی در این زمینه در داخل کشور و در

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده

محدوده مکانی این مطالعه انجام نگرفته و خأل

شد .جهت تعیین نقش میانجی متغیر سازگاری

مطالعاتی دراینباره محسوس و محرز است.

تحصیلی از روش  4مرحلهای Baron and

ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه

 Kennyاستفاده گردید .این روش در مطالعات

سبکهای فرزند پروری والدین با بلوغ عاطفی و

مختلف مورد استفاده قرار گرفته و یکی از

ناگویی خلقی با میانجیگری سازگاری تحصیلی

دقیقترین روشها در تعیین نقش میانجی یک

در دانشآموزان دختر شهر زنجان انجام گرفت.

متغیر است .در این روش ابتدا در مرحله اول
رابطه بین متغیر پیشبین با متغیر مالک بدون

روش ها

حضور متغیر میانجی بررسی میگردد .در

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی و

صورت معنادار بودن رابطه در مرحله دوم رابطه

دارای اهداف کاربردی بود .تمامی دانشآموزان

بین متغیر پیشبین با متغیر میانجی بررسی شده

دختر کالس نهم مشغول به تحصیل ناحیه  5شهر

و در این مرحله نیز چنانچه رابطه معنادار بود در

زنجان در سال  32-39و والدین آنها ،جامعه

مرحله سوم رابطه بین متغیر میانجی با متغیر

آماری این مطالعه را تشکیل میدادند که تعداد

مالک سنجیده میشود و معنادار بودن آزمون در

آنها بنابر اعالم اداره کل آموزش و پرورش

این مرحله به معنای وارد شدن به مرحله چهارم

تعداد  8551نفر بودند که از بین جامعه مذکور

خواهد بود .در این صورت رابطه و رگرسیون

 511دانشآموز با استفاده از روش حجم نمونه

بین متغیر پیشبین با متغیر مالک با حضور

کوکران و به صورت نمونهگیری تصادفی انتخاب

متغیر میانجی بررسی میشود و درصورتیکه

و مورد بررسی قرار گرفتند .در نمونهگیری ابتدا

رابطه و توان تبیین متغیر پیشبین با توجه به نوع

در ناحیه مذکور از بین مدارس متوسطه دوم

رابطه تقویت یا تعدیل گردد و این مقدار معنادار

دخترانه سه مدرسه بهتصادف انتخاب و در

باشد ،نقش میانجی متغیر اثبات میگردد .در

مدارس انتخاب شده تمامی دانشآموزان کالس

از

راستای
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نامناسب والدین با اضطراب فرزندان ( ،)87قهر و

نهم وارد مطالعه شدند .با توجه به اینکه در تحلیل
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 ،)8338( Baharakawaناگویی خلقی ،Toronto

مقیاس دشواری در تشخیص احساسات،

سبکهای فرزندپروری  )8397( Bamirandو

دشواری توصیف احساسات و تفکر معطوف به

سازگاری تحصیلی  Sinha & Sinkاستفاده شد.

بیرون ارزیابی میشود .سؤاالت  81 ،81 ،4و 83

Sink

بهصورت معکوس نمره گزاری میشود .حداقل

 )8338( Baharakawaتدوین شده و شامل 41

نمره آزمودنی در این پرسشنامه  51و حداکثر

گویه است که به پنج گروه تقسیم میشود :عدم

آن  811میباشد .افشاری ( )8917در یک نمونه

ثبات عاطفی ،بازگشت عاطفی ،سازگاری عاطفی،

 11نفری آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را ،1/72

فروپاشی شخصیت ،هرکدام  81گویه و فقدان

برای دشواری در تشخیص احساسات ،1/75

استقالل با  1گویه .گویهها در مقیاس لیکرت پنج

دشواری در توصیف احساسات  1/75و تفکر با

درجهای (هرگز= )8تا (خیلی زیاد=  )2درجه بندی

جهتگیری خارجی  1/29گزارش نموده است .در

شدهاند .نمره پایین بیانگر وضعیت مطلوبتر و

مطالعه یاد شده روایی همزمان نیز بررسی و

بلوغ عاطفی بیشتر است .در این مقیاس نمره 21

مطلوب گزارش شده است .در مطالعه حاضر نیز

تا  11بلوغ عاطفی بسیار با ثبات ،نمره  18تا ،11

جهت تائید روایی از روایی محتوا استفاده شد.

بلوغ عاطفی نسبتاً با ثبات ،نمره  13تا  ،819بلوغ

جهت این کار پرسشنامه در اختیار اساتید این

عاطفی بیثبات و نمره  817تا  541بلوغ عاطفی

حوزه قرار گرفت و نظرات آنان اعمال شد .جهت

بسیار بیثبات منظور میشود .روایی بیرونی این

پایایی ابزار نیز با استفاده از  91پرسشنامه کامل

مقیاس توسط سازندگان از طریق همبسته کردن

شده توسط دانشآموزان آلفای کرونباخ برای کل

آن با سازگاری برای دانشجویان  1/94به دست

مقیاس  1/75برآورد شد.

آمد .در ایران نیز صفار پور ( ،)8932جهت

پرسشنامه سبکهای فرزند پروری توسط

بررسی همسانی درونی آزمون ،این مقیاس را بر

 )8397( Bamirandساخته شده است و یک ابزار

روی  21نفر اجرا کرد .نتایج نشان داد که ضریب

خود گزارشی است (توسط والدین تکمیل

آلفای کرونباخ  1/14بوده و لذا پایایی آن مورد

میگردد) که سه سبک فرزند پروری سبک

تائید قرار گرفت .همچنین روایی مقیاس نیز

سهلگیرانه ( 54 ،58 ،83 ،87 ،84 ،89 ،81 ،9 ،8و

توسط سازندگان مورد بررسی و تائید قرار

 ،)51سبک استبدادی (،52 ،81 ،89 ،85 ،3 ،7 ،9 ،5

گرفته است.

 59و  )53و سبک مقتدرانه (،51 ،82 ،88 ،1 ،2 ،4

مقیاس ناگویی هیجانی  Torontoیک آزمون 51

 57 ،59 ،55و  )91را در  91ماده و بر روی یک

سؤالی است .نمرهگذاری پرسشنامه بر اساس

مقیاس  2درجهای لیکرتی اندازهگیری مینماید.

طیف لیکرت  2درجهای است که از کامالً مخالف

در پژوهشی توسط اسنفدیاری ( ،)52اعتبار

تا کامالً موافق سنجیده و بررسی میشود (.)54

مقیاس مذکور بر روی نمونهای از مادران به

پرسشنامههای

بلوغ

عاطفی

مقیاس بلوغ عاطفی توسط

and

and
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در این مقیاس ،سازه ناگویی خلقی در سه زیر
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شیوه باز آزمایی و با فاصله زمانی یک هفته به

در مطالعه حاضر روایی محتوایی پرسشنامه

ترتیب برای سبک سهلگیرانه ،1/93 ،مستبدانه،

مورد تائید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز با

 1/77و مقتدرانه 1/79 ،گزارش شد .همچنین

استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/73برآورد

روایی محتوایی مقیاس ،توسط  81نفر از

گردید.

صاحبنظران روانشناسی و روانپزشکی مورد
محتوایی جهت تائید روایی استفاده و نظرات

جدول  8اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای

اساتید حوزه روانشناسی و علوم تربیتی اعمال

تحقیق در نمونههای مورد مطالعه میباشد.

گردید .جهت تائید پایایی نیز از روش آلفای

همانگونه که مالحظه میشود ،میانگین مشاهده

کرونباخ و پرسشنامههای جمعآوری شده از 91

شده سبک سهل گیر  ،92/11سبک مستبد ،92/98

نفر از دانشجویان استفاده و ضریب پایایی به

سبک مقتدر  ،54/31بلوغ عاطفی  ،895/54ناگویی

ترتیب برای سبک سهل گیرانه ،1/92 ،مستبدانه،

خلقی  99/15و سازگاری تحصیلی (نمره کل)

 1/75و مقتدرانه 1/7 ،محاسبه گردید.

 38/44میباشد.

مقیاس سازگاری تحصیلی (اجتماعی ،عاطفی،

جدول  5آزمون همبستگی پیرسون بین سبکهای

آموزشی) ،پرسشنامهای با  91آیتم است که

فرزند پروری با بلوغ عاطفی و مؤلفههای آن را

توسط سینها و سینگ ( )8339تهیهشده است.

نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میگردد؛

پرسشنامه موردنظر دارای  91سؤال دوگزینهای

تنها ارتباط بین سبک سهل گیر با بلوغ عاطفی

(بلی ،خیر) است کـه سه حوزه سازگاری

(نمره کل) ،ثبات عاطفی و فروپاشی شخصیت

اجتماعی ،سازگاری عـاطفی و سـازگاری

معنادار بود ( .)P<1/12نوع ارتباط در تمامی

آموزشی را بررسـی میکند .در این پرسشنامه،

موارد از نوع مثبت و مستقیم بود .بطوریکه با

نمرات باال بهمنزله سازگاری پایین و کسب نمره

افزایش نمره متغیر پیشبین ،نمرات متغیرهای

پایین سازگاری مطلـوب را مـنعکس میکند.

مالک نیز افزایش مییافت .با توجه به شیوه

ضریب پایایی این آزمون را مؤلفان از طریق

نمرهگذاری بلوغ عاطفی و ثبات عاطفی که نمره

دونیمه کردن ،برای سازگاری کل ،عاطفی،

باالتر نشاندهنده بلوغ عاطفی بیثباتتر است،

اجتماعی و آموزشی به ترتیب 1/32 ،1/34 ،1/39

میتوان گفت که سبک سهلگیر باعث بیثباتی

و  1/34و با روش باز آزمایی 1/39 ،1/39 ،1/31

بلوغ عاطفی در دختران دانشآموز میگردد .در

و  1/39گزارش کردهاند .نویدی ( )8917آلفای

سایر موارد بین سبکهای تصمیمگیری با بلوغ

کرونباخ را برای سازگاری کل  1/15و برای

عاطفی و مؤلفههای آن ارتباط معناداری مشاهده

سازگاری آموزشی ،عاطفی و اجتماعی به ترتیب

نگردید.

 1/71 ،1/91و  1/92گزارش کرده است .همچنین
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تائید قرار گرفته است .در این تحقیق نیز از روایی

یافتهها
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تصمیمگیری با ناگویی خلقی کل و مؤلفههای آن

متغیر پیشبین (سبکهای فرزند پروری) با بلوغ

مورد بررسی قرار گرفته است .همانگونه که

عاطفی (نمره کل) و ناگویی خلقی (نمره کل) در

مشاهده میگردد؛ رابطه بین سبک مستبد با

نظر گرفته شد .لذا ازآنجاییکه تنها دو سبک سهل

دشواری در توصیف احساسات معنادار میباشد

گیر و مقتدر با متغیرهای مالک یاد شده ارتباط

( .)P<1/12همچنین رابطه سبک مقتدر با ناگویی

معنادار داشتند ،بررسی نقش میانجی سازگاری

خلقی کل و تمامی مؤلفههای آن معنادار میباشد

تحصیلی در رابطه بین این دو سبک با متغیرهای

( .)P<1/12نوع ارتباط سبک مستبد با دشواری

مالک بررسی شد .با مقایسه ضریب بتا در هر

در توصیف احساسات مثبت و مستقیم و در

یک از مراحل فوق میتوان به نقش واسطهای

سایر موارد منفی و معکوس بود.

سازگاری تحصیلی پی برد؛ زیرا ضریب بتای

نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نیز نشان

سبک سهل گیر و مقتدر در مرحله چهارم با

میدهد که سبک سهل گیر توان تبیین ثبات

حضور سازگاری تحصیلی ( p=1/118و

عاطفی ،فروپاشی شخصیت و عدم بلوغ عاطفی

 β=1/914و  p=1/118و  )β=-1/384میباشد

را دارد ( .)P<1/12همچنین سبک مقتدر توان

درحالیکه در مرحله اول (بدون حضور

پیشبینی مؤلفههای دشواری در تشخیص

سازگاری تحصیلی) ضریب بتا مقدار بیشتری را

احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و

نشان میداد ( p=1/118و  β=1/949و p=1/118

ناگویی خلقی (نمره کل) را دارد ( .)P<1/12در

و  .)β=-1/553لذا بر اساس مراحل بارون و کنی

نهایت سبک مستبد تنها در یک مورد توان تبیین

میتوان دریافت که سازگاری تحصیلی در رابطه

مؤلفه دشواری در توصیف احساسات را داشت

بین سبکهای سهل گیر و مقتدر با بلوغ عاطفی و

(.)P<1/12

ناگویی خلقی نقش میانجی را ایفا مینماید.
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جدول .1شاخصهای توصيفی متغيرها و مؤلفههای مطالعه
متغیر
سبک سهل گیر

22

84

)3/86( 53/48

سبک مستبد

22

84

)3/35( 53/53

سبک مقتدر

34

55

)5/38( 28/08

ثبات عاطفی

28

86

)8/48( 55/28

بازگشت عاطفی

38

84

)6/83( 56

ناسازگاری اجتماعی

34

36

)8/03( 52/56

فروپاشی شخصیت

34

68

)6/84( 53/53

فقدان استقالل

36

56

)5/36( 23/52

بلوغ عاطفی(نمره کل)

04

238

)36/58( 362/28

دشواری در تشخیص احساسات

33

52

)5/66( 23/24

دشواری در توصیف احساسات

4

22

)2/83( 34/34

تفکر معطوف به بیرون

56

56

)2/43( 28/56

ناگویی خلقی(نمره کل)

43

43

)6/80( 66/42

44

334

)6/54( 03/88

سازگاری عاطفی

23

86

)5/48( 52/42

سازگاری اجتماعی

28

88

)2/45( 20/08

سازگاری آموزشی

28

80

)2/08( 24/45

سازگاری تحصیلی (نمره کل)
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حد پایین

حد باال

میانگین و انحراف معیار

جدول  .2رابطه بين سبکهای فرزند پروری با بلوغ عاطفی و مؤلفههای آن در افراد نمونه
ثبات

بازگشت

ناسازگاری

فروپاشی

فقدان

بلوغ

دشواری در

دشواری در

تفکر

ناگویی

عاطفی

عاطفی

اجتماعی

شخصیت

استقالل

عاطفی

تشخیص

توصیف

معطوف به

خلقی

احساسات

احساسات

بیرون

(نمره کل)

سبک سهل گیر

*8/260

8/804

8/856

*8/268

8/865

*8/543

-8/834

8/388

-8/863

-8/822

سبک مستبد

8/838

-8/836

8/883

8/858

-8/885

8/886

8/323

*

8/234

8/823

8/338

سبک مقتدر

-8/846

8/843

8/803

8/322

-8/833

-8/333

*-8/220

**-8/524

*-8/230

*-8/236

جدول  .3رگرسيون چندگانه برای متغيرها و مؤلفههای پيشبين و مالک تحقيق
B

خطای استاندارد B

Beta

t

سطح معناداری

ثبات عاطفی

8/258

8/840

8/584

2/344

8/838

فروپاشی شخصیت

8/253

8/333

8/302

2/888

8/884

8/408

8/584

8/286

2/343

8/883

دشواری در تشخیص احساسات

8/288

8/808

8/256

2/335

8/833

دشواری در توصیف احساسات

8/530

8/334

8/368

2/828

8/838

تفکر معطوف به بیرون

8/388-

8/842

8/338-

3/505-

8/363

متغیرهای پیشبین
سبک سهل گیر

متغیرهای مالک

بلوغ عاطفی
سبک مقتدر

سبک مستبد

ناگویی خلقی (نمره کل)

8/340

8/862

8/220

2/442

8/888

دشواری در توصیف احساسات

8/843-

8/888

8/360-

2/883-

8/884
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جدول  .4تحليل نقش ميانجی سازگاری تحصيلی در رابطه بين سبک سهل گير با بلوغ عاطفی و سبک مقتدر با ناگویی خلقی

بلوغ عاطفی

8/844

22/526

8/586

8/883

سازگاری تحصیلی

8/840

22/08

-8/542

8/883

سوم

سازگاری تحصیلی

بلوغ عاطفی

8/530

22/564

-8/568

8/883

چهارم

سبک سهل گیر (با حضور سازگاری تحصیلی)

بلوغ عاطفی

8/828

23/832

8/588

8/883

اول

سبک مقتدر (بدون حضور سازگاری تحصیلی)

ناگویی خلقی

8/864

36/308

-8/220

8/883

دوم

سبک مقتدر

سازگاری تحصیلی

8/860

34/325

8/242

8/883

سوم

سازگاری تحصیلی

ناگویی خلقی

8/230

36/364

-8/268

8/883

چهارم

سبک مقتدر (با حضور سازگاری تحصیلی)

ناگویی خلقی

8/830

33/802

-8/038

8/883

مرحله

متغیرهای پیشبین

اول

سبک سهل گیر (بدون حضور سازگاری تحصیلی)

دوم

سبک سهل گیر

متغیرهای مالک

بحث و نتيجهگيری

دارد .نوع ارتباط در تمامی موارد از نوع مثبت و

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی سبکهای

مستقیم بود .بطوریکه با افزایش نمره متغیر پیشبین

فرزند پروری والدین ،با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی

(سبکهای تصمیمگیری) ،نمرات متغیرهای مالک

دختران نوجوان شهر زنجان انجام شد .بررسی

(مؤلفههای بلوغ عاطفی) نیز افزایش مییافت.

شاخصهای توصیفی متغیرها در نمونههای مورد

همچنین سبک سهل گیر توان تبیین عدم ثبات عاطفی،

مطالعه نشان داد که میانگین سبکهای فرزند پروری

فروپاشی شخصیت و عدم بلوغ عاطفی را داشت .این

سهل گیر و مستبد به هم نزدیک بوده و این نشان

بدان معنی است که این سبک میتواند به میزانی که

میدهد که والدین مورد مطالعه کمتر از سبک فرزند

آزمون رگرسیون نشان داد متغیرهای مالک را

پروری مقتدر در مقایسه با دو سبک دیگر پیروی

پیشبینی نماید .میزان تبیینکنندگی یک متغیر

میکنند ،بدین معنی که غالب سبکهای فرزند پروری

نشاندهنده اهمیت و تأثیرگذاری آن بر متغیرهای

مورد استفاده والدین سبک سهل گیر و سبک مستبد

مالک است .ازاینرو در بین سبکهای تصمیمگیری

میباشد .میانگین میزان بلوغ عاطفی نوجوانان دختر

تأثیرگذاری سبک سهل گیر بر بلوغ عاطفی و برخی

مورد مطالعه نیز با توجه به تفسیر نمرات این مقیاس

از مؤلفههای آن میتواند دارای اهمیت باشد.

نشاندهنده بلوغ عاطفی بیثبات بود .بدین معنی که

نتایج حاصله بهنوعی با یافتههای پژوهشهای

برخی از نوجوانان مورد مطالعه به بلوغ عاطفی

Galerin and Arbil ،)5181( Ritman and Asif

مناسب دست پیدا نکردهاند و دارای عدم بلوغ عاطفی

()5113( Dais ،)5185؛ کمبیجانی و ماهر ( )8919و

هستند .در نهایت با توجه به نمره کسب شده در

سهرابی و حسنی ( ،)8919همسو بوده و مطابقت

متغیر ناگویی خلقی میتوان گفت که نوجوانان مورد

داشت .پدر و مادران سهل گیر به لحاظ پذیرش و

مطالعه دارای ناگویی خلقی متوسط به باال هستند.

روابط عاطفی با فرزند خود بسیار مهرورز ،پذیرا،

در ادامه بررسی رابطه بین متغیرها نشان داد که تنها

صمیمی و خوشرو هستند .همواره فرزندانشان را

بین سبک سهل گیر با بلوغ عاطفی (نمره کل) ،عدم

تائید میکنند و به آنها احساس محق بودن و بهتر

ثبات عاطفی و فروپاشی شخصیت رابطه وجود

بودن از سایرین میدهند .والدین سهل گیر کنترل
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فرزندانشان بسیار کم است و یا اصالً انتظاری از

( )8934و کوله مرز ( )8938همسو بوده و مطابقت

وی ندارند .همیشه فکر میکنند که اعمال فرزندانشان

داشت ( 57و  .)51در مطالعه کازاره ارتباط معناداری

طبیعی و مثبت است و نیاز به نظارت و اصالح ندارد.

بین سبک مستبد با مشکالت خلقی گزارش شده

به همین نسبت در استقالل دادن به فرزند خود افراط

است .در مطالعه کوله مرز نیز دانشآموزان با

میکنند .این دسته از والدین ،فرزندانی خودخواه،

مشکالت هیجانی و خلقی دارای مادرانی با سبکهای

سرکش ،نافرمان ،متوقع ،تکانشی ،ضداجتماعی و

تربیتی مستبدانه و سختگیرانه بودند.

البته وابسته خواهند داشت .وابستگی آنها به

شاید بتوان گفت سبک مستبدانه بدترین انتخاب

خانواده به این دلیل است که هیچکسی جز خانواده

برای تربیت فرزند باشد .در این سبک فرزند پروری

نمیتواند توقعات بیشازاندازه ایشان را پاسخگو

والدین استقالل فرزندان را نادیده میگیرند .آنها

باشد .این گروه از فرزندان در رفتار سازگارانه با

سرد و طرد کننده هستند و فرزندان را مجبور

محیط مشکل دارند ( .)59لذا این شیوه فرزند پروری

بهتبعیت بیچونوچرا از خود میکنند .در این سبک

با بزهکاری و پرخاشگری فرزندان ،به دلیل فقدان

والدین ارتباط منطقی و عاطفی با فرزندان برقرار

نظارت و ویژگی اهمال کارانه والدین ،ارتباط دارد.

نمیکنند و کمتر هیجانات و عواطف فرزندان خود را

لذا با توجه به این ویژگیها انتظار میرفت که این

درک و در نظر میگیرند ( .)53از طرف دیگر

سبک از فرزند پروری با بلوغ عاطفی و برخی از

نوجوانانی که دشواری در توصیف احساسات دارند

مؤلفههای آن در ارتباط باشد .زیرا این سبک ،شیوه

در بیان هیجانات و عواطف خود دچار مشکل هستند

مناسبی برای رشد بلوغ عاطفی و مؤلفههای آن

و انتظار میرفت که سبک مستبدانه تربیت یکی از

نبوده و فرزندان را بیشتر به وابستگی معطوف به

عوامل تشدیدکننده این مؤلفه در دختران نوجوان

نیاز سوق میدهد تا استقالل و رشد سازگارانه در

باشد .اما سبک مقتدر نیز با تمامی مؤلفهها و نمره

محیط پیرامون .لذا همانگونه که مشاهده شد این

کل ناگویی خلقی در ارتباط منفی و معکوس بود.

سبک با عدم بلوغ عاطفی و دو مؤلفه عدم ثبات

بطوریکه یکی از عوامل کاهش ناگویی خلقی در

عاطفی و فروپاشی شخصیت رابطهای مستقیم و

نوجوانان دختر بود .به اعتقاد  Bamirandسبک

مثبت داشت و بهگونهای این مؤلفهها را افزایش

مقتدر بهترین سبک تربیتی برای تربیت فرزندان

میداد.

است .در این سبک تعامل منطقی و دوطرفهای بین

همچنین در این مطالعه رابطه مثبت و مستقیمی بین

والدین و فرزندان برقرار است و فرزندان بهراحتی

سبک مستبد با دشواری در توصیف احساسات

میتوانند هیجانات و عواطف خود را بیان نمایند و

وجود داشت .رابطه دو متغیر بهگونهای بود که با

والدین نیز بدون تهدید یا ارعاب پاسخ منطقی به این

افزایش نمره سبک مستبد نمره دشواری در

هیجانات میدهند در این سبک والدین راهنمای

توصیف احساسات نیز افزایش مییافت .نتایج

بسیار خوبی برای کودک و نوجوان هستند و او را
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اولیه سوق میدهند .ویژگیهای منطقی این سبک

تحصیلی پی برد .امروزه تأخیر در بلوغ عاطفی و

پیشبینی این ارتباط را آسان مینمود .زیرا زمانی

بیثباتی در آن به یکی از مشکالت عمده مخصوصاً

که والدین ،فرزندان خود را به بیان صحیح نظرات و

در نوجوانان تبدیل شده و نتایج نیز حاکی از ارتباط

هیجانات خود تشویق نمایند و اجتماعی بودن و

آن با عوامل روانی و شخصیتی دیگر دارد .همچنین

سازش با اطرافیان را به آنها بیاموزند ،این

ناگویی خلقی نیز بهتبع مطالعات جدیدی که در این

نوجوانان در مقاطعی که باید عواطف و احساسات

حوزه انجام گردیده بهصورت پیشرونده در

خود را بیان نمایند یا بیشتر از اینکه در خود بمانند

نوجوانان رو به گسترش است و قطعاً در صورت

در اجتماع بسر برده و به فکر همنوعان خود نیز

عدم درمان و پیشگیری مناسب تبعات سنگینی برای

باشند ،عملکرد خوبی را به نمایش خواهند گذاشت.

خانوادهها ،جامعه و نظام آموزشی خواهد داشت .لذا

در این مطالعه نقش میانجی سازگاری تحصیلی در

شناسایی عوامل پیشبین و میانجی در این زمینه

رابطه بین سبکهای فرزند پروری با بلوغ عاطفی و

میتواند کارساز باشد.

ناگویی خلقی به اثبات رسید .اگرچه این نتیجه دور

در نهایت باید گفت که فارغ از نوع ارتباط متغیرها در

از انتظار نبود و مطالعات مشابه نیز تا حدودی نقش

این تحقیق وجود ارتباط معنادار بین برخی سبکها

بلوغ عاطفی را در پیشبینی سازگاری تحصیلی به

با متغیرهای وابسته است نشان از اهمیت سبکهای

اثبات رسانده بودند ،اما اینکه سازگاری تحصیلی

فرزند پروری والدین دارد .درواقع والدین با انتخاب

بتواند به عنوان یک تعدیل کننده اثرات سبک سهل

سبک درست تربیتی شالوده اصلی شخصیت

گیر را در عدم بلوغ عاطفی دختران نوجوان تا

فرزندان را بهدرستی پیریزی مینمایند تا این

حدودی کاهش دهد در مطالعات قبلی به اثبات و تائید

کودکان در آینده از مشکالت خلقی و روانی به نسبت

نرسیده بود .این نتیجه نشاندهنده نقش مهم و

سایر همساالن کمتر در عذاب باشند .سبکهای

پررنگ سازگاری تحصیلی و بهتبع آن محیطهای

فرزند پروری باوجود تعدد باالی بررسی و مطالعه

آموزشی است .زیرا محیط آموزشی در فراهم

از سوی پژوهشگران بازهم اهمیت بسیاری داشته

نمودن شرایط مطلوب در رسیدن دانشآموز به

و مطالعات گوناگون نشان از تأثیر این سبکها بر

سازگاری مناسب در مدرسه مسئولیت مهمی بر

عوامل مؤثر روانی و شخصیتی دارد .ازاینرو

عهده دارد .از طرف دیگر سازگاری تحصیلی اثرات

پرداختن به سبکها و آگاهسازی والدین از تبعات

سبک مقتدر را در بلوغ عاطفی تقویت مینمود

بهکارگیری سبکهای مستبدانه و سهل گیرانه

بهنوعی که باعث باثباتتر شدن بلوغ عاطفی در

میتواند آنان را در اصالح شیوههای تربیتی یاری

نوجوانان دختر میشد .اگر دو متغیر وابسته مطالعه

نماید.

یعنی بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی را از عوامل مهم
روانی و عاطفی در دختران نوجوان قلمداد نماییم،
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استفاده از نتایج پژوهش حاضر با انجام مداخالت

محدودیتها

آموزشی و درمانی نسبت به اصالح سبکهای

این پژوهش دارای محدودیتهایی میباشد که

.فرزند پروری در والدین اقدام نمایند

:ازجمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود

این مطالعه در سطح و اندازه خود به نتایج
سپاسگزاری

قابلاعتنایی دست یافته اما پژوهشگر مدعی کنترل

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد

تمامی جوانب ازجمله کنترل متغیرهای مزاحم و

رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان می

 ازاینرو تعمیم نتایج این تحقیق.مداخلهگر نمیباشد

 لذا پژوهشگران بر خود الزم می دانند از.باشد

 اجرای.به جوامع آماری دیگر باید با دقت انجام گیرد

همکاری مسئولین و همکاران اداره کل آموزش و

تحقیق محدود به جامعه آماری در شهر زنجان و

پرورش شهرستان زنجان و کلیه کسانی که

.دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم بود

پژوهشگر را در گردآوری اطالعات مورد نیاز
. صمیمانه تشکر نمایند،تحقیق یاری نمودند

پيشنهادات
بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد میگردد که
روانشناسان و مشاوران خانواده و مدارس با
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Introduction: The purpose of this study was to determine the Relationship between parenting
styles with emotional maturity and Alexithymia by mediating educational compatibility among
female students in Zanjan.
Methods: The research method was correlational. The target population of all 1220 primary
school students in district 2 of Zanjan in the academic year of 96-95 and their parents were
among them, 200 of them were selected by Cochran method and simple random sampling. The
data collection tools included the scale of Bamirand childbearing styles, affective Singing
Maturity, Toronto's Alexithymia and Educational Adjustment of Sinha and Singh (1993). Data
analysis was performed using Pearson correlation and multiple regression tests in linear method
and also to determine the mediating role of Baron Kenney's 4-step method in SPSS version 22
software.
Results: There was a significant relationship between easy parenting style with emotional
insecurity, personality collapse as well as total emotional maturity, as well as between the
authoritative parenting style and the difficulty in describing feelings (P<0.05). There was a
significant correlation between empowered style with total Alexithymia and all its components
(P<0.05). The results of multiple regression analysis showed that all three parenting styles were
able to explain some components of emotional and Alexithymia puberty (P<0.05). Finally,
educational adaptation was a mediator in the relationship between the weak and influential styles
of emotional maturity and Alexithymia.
Conclusion: According to the results of this study, correction of parenting styles is suggested
using educational and therapeutic interventions for parents.
Keywords: Parenting Styles, Maturity, Mood Mood, Adjustment.
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