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چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده و هوش 
هیجانی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه منطقه دو شهر 

تهران می باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش 
آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه منطقه دو شهر تهران می باشد. برای انتخاب منونه از 
پرسشنامه های  از  استفاده  با  و  شدند  انتخاب  نفر   230 تصادفی  نمونه گیری  روش  طریق 
بل،  اجتماعی  سازگاری  و  اُن  بار-  هیجانی  هوش  مریند،  با  شده  ادراک  فرزندپروری 
داده های الزم جمع آوری شد. و از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش گام به 

گام برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
نتایج: یافته های به دست آمده نشان داد که بین بعد اقتدار منطقی با سازگاری اجتماعی 
رابطه) همبستگی مثبت( وجود دارد همچنین بین بعد آزادگذاری و سازگاری اجتماعی 
بین سبک استبدادی و سازگاری اجتماعی رابطه  رابطه )همبستگی مثبت( وجود دارد. 
وجود دارد و اما این همبستگی منفی است.همچنین بین متغیر هوش هیجانی و سازگاری 

اجتماعی نیزرابطه وجود دارد. این همبستگی مثبت است.
بحثونتیجهگیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت افرادی که والدین 
خود را با اقتدار منطقی درک می کنند از سطح سازگاری اجتماعی باالتری برخوردارند و 
این سبک در مقابل دو سبک دیگر) استبدادی و سهل انگارانه( بدون شک باعث باالرفتن 
سازگاری اجتماعی در فرزندان می شود. همچنین افراد دارای سطح هوش هیجانی باال، 
از روابط بهتری در جامعه برخوردارند و سالمت روانی بیشتری را دارا هستند. بنابراین 
توانایی افراد در برقراری ارتباط درست و سازگاری آن ها در اجتماع باهوش هیجانی آنان 

همبستگی مثبت دارد.

رابطه ی سبک های فرزند پروری ادراک شده و هوش 
هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر
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Abstract 
Introduction: The aim of this study was to investigate the relation-
ship between perceived parenting styles and emotional intelligence and 
social adjustment of students in secondary schools in the region 2 of 
Tehran. 
Methodology: This study is a correlation. The target population includ-
ed all male students in high school students of region two, Tehran. 230 
persons were selected through random sampling. Inventory responded 
with perceived parenting, emotional intelligence and social adjustment 
bar bell, data were collected. Pearson correlation coefficient and step-
wise regression was used to analyze the data.
Results: The results obtained showed that there is a relationship be-
tween the power of rational social adjustment and this is a positive 
correlation. Between the permissiveness and social adjustment and that 
there is a positive correlation. Between the authoritarian and social ad-
justment and that there is a negative correlation. The next variable is the 
emotional and social adjustment and that there is a positive correlation.
Conclusions: Based on the results, it can be reasonably concluded that 
people who perceive their parents with the authority of a higher level of 
social adjustment. This style against two other styles (authoritarian and 
permissive) increases the children's social adjustment. People with high 
emotional intelligence, better relationships with the people and more 
mental health. So the ability of people to communicate properly and 
catch them with their emotional intelligence community has a positive 
correlation.

Please cite this 
article as follows:

Abolqasemi S. The Relationship Between Perceived Parenting Styles and 
Emotional Intelligence and Social Adjustment in Male Students. Quarterly 
journal of social work. 2015; 4 (2); 17-26

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             2 / 10

https://socialworkmag.ir/article-1-67-en.html


تابستان 1394، دوره 4، شماره 2، پیاپی 1912

شهنام ابوالقاسمی

مقدمه

روابــط بین کودکان و والدین و ســایر اعضــای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شــبکه ای از بخش هایی دانســت 
کــه در کنش متقابل بــا یکدیگرند. نظام خانواده در مجموعه ای از نظام های بزرگتر قرار گرفته اســت، محله، جامعه و 
جامعه گســترده تر. این نظام به طور مســتقیم یا غیرمستقیم از طریق روش های مختلف تربیت کودک ، در کودکان تاثیر 
می گــذارد. محلــه و خــرده فرهنگی که هر یک از این کــودکان در آن زندگی می کنند در تجــارب و اعتقادات آنان 
در مــورد ظاهر افراد، اعتقــادات و ارزش های آنان و نیز در مقدار آزادی که والدین بــه آن ها می دهند تاثیر می گذارد. 
رابطــه فرزنــد و والدین همچنان که این دو با یکدیگر کنش متقابل دارند رشــد می کند. رفتار فرزندان هم مانند رفتار و 

نگرش های والدین به این کنش متقابل کمک می کند.
یکی از راه های پی بردن به نفوذ متقابل والدین و فرزندان این اســت که در نظر داشته باشیم که والدین برای رفتارهای 
قابــل قبول محدودیت هایــی قائلند . وقتی که کودک از این محدودیت ها باالتر رود والدین ســعی می کنند که رفتارش 
را تغییر دهند. والدین از اینکه فرزندشــان چگونه باید باشــد یا چه آگاهی هایی داشــته باشد کدام ارزش های اخالقی و 
معیارهای رفتاری را باید در فرایند رشــد بیاموزد آشــکارا یا تلویحاً تصویری آرمانی دارند. والدین برای ســوق دادن 
کودک خود به ســوی این اهداف، راهبردهای بســیاری را می آزمایند. کودک را تنبیه یا تقویت   می کنند خودشــان را 
سرمشق کودک قرار می دهند، اعتقادات و انتظارات خود را توضیح می دهند و سعی می کنند همساالن و دوستانی برای 

کودک خود برگزینند که با این ارزش ها و اهداف هماهنگی داشته باشد )ماسن  و دیگران، 1377، ص 443(.
هــوش هیجانی  به عنوان توانایی مدیریت هیجان ها و احساســات، نقش مهمی در زندگــی و موفقیت افراد دارد و در 
ســال های اخیر هوش هیجانی به دلیل کاربردهای متعددی که در زمینه های مختلف از قبیل آموزش، مشــاغل، رشــد 
فــردی، تفاوت های بین فردی داشــته اســت محبوبیت روزافزونی پیدا کرده اســت. )بــار-اُن  1996؛ الیاس ، توبیاس  و  

فریدلندر  1991؛  گلمن  1995؛ سارنی 1997؛ گلمن 1998؛ زنیس ، تراویس  و فرپون 1977(.
 هوش هیجانی به عنوان توانایی بازبینی احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمایز قائل شدن میان آن ها و استفاده از 

این اطالعات برای هدایت افکار و اعمال تعریف می شود )مایر و سالووی، 1990(.
در واقــع هــوش هیجانی آگاهی از هیجان ها و چگونگی اثرگذاری این آگاهی در روابط بین فردی را نشــان می دهد 
و از ســوی دیگر نماینده میزان خودداری از تشــخیص و ارزیابی و ابراز هیجان به نحوی صحیح و ســازگارانه می باشد 

)لوسین ، 2006(.
اجتماعی شــدن یک فرایند دو جانبه ارتباطی بین فرد و جامعه است به همین دلیل فرایندی پیچیده به شمار می آید که 
ابعاد گوناگونی دارد. کســب مهارت های اجتماعی، چگونگی ارتباط با ســایر افراد و سازگاری اجتماعی ، از این جمله 
ابعاد هستند. عوامل متعددی در سازگاری فردی و اجتماعی  افراد نقش دارند که نظریه ها و دیدگاه های مختلف تربیتی-

روانشــناختی بر آن ها تاکید کرده اند هر چند که برای شناسایی عوامل مرتبط با سازگاری اجتماعی تالش های نظری و 
تجربی زیادی صورت گرفته اســت اما این تالش ها بیشــتر متوجه جمعیت عمومی بوده اســت تا اقشار خاصی از جامعه 

)خدایاری فرد و همکاران، 1386( و به ویژه دانش آموزان.

روش

بمنظور تعیین ارتباط بین سبک فرزند پروری ادراک شده، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی و نیز آزمون فرضیه های 
پژوهش از طرح پژوهش همبستگی استفاده شده است . تحقیق همبستگی بدنبال بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر است. 
در واقع می توان گفت وقتی محقق دو یا چند دســته اطالعات مختلف را از یک گروه در اختیار داشــته باشد و بخواهد 
میزان تغییرات یک یا چند عامل را بررسی کند که در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر بوجود آمده از روش تحقیق 

همبستگی استفاده می کند. )خلعتبری، 1383(
در این پژوهش از ضریب همبســتگی پیرسون استفاده  شده اســت. مفروضه های بنیادی همبستگی پیرسون عبارتند از 
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رابطه ی سبک های فرزند پروری ادراک شده و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر

اینکه:
- توزیع هر دو متغیر نرمال باشد.

- پراکندگی نمرات در هر دو متغیر یکسان باشد.
- توزیع خطی باشد.

- مقیاس متغیرها حداقل فاصله ای باشد.
در این تحقیق متغیرهای زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

الف( متغیرهای پیش بین: متغیرهای مســتقل اول شــیوه های فرزند 
پروری ادراک شده )آزادگذاری ،استبدادی، اقتدار منطقی(.

 متغیر مستقل دوم )هوش هیجانی(.
ب( متغیر مالک : متغیر وابسته سازگاری اجتماعی است. 

جامعه آمــاری این پژوهش را کلیه ی)540نفر( دانش آموزان پســر 
که در سال تحصیلی 94 - 93 در پایه ی سوم مقطع متوسطه دبیرستان 
های آموزش و پرورش منطقه ی 2 شــهر تهران مشــغول به تحصیل 
بودندتشکیل داده اســت. برای انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری 
تصادفی ســاده چند مرحله ای استفاده شــد.بدین صورت که ابتدا از 
بین کلیه دبیرســتان های پســرانه منطقه دو شــهر تهران ) در مجموع 
هشت دبیرستان(، 4 دبیرستان بصورت تصادفی انتخاب شد. سپس از 
بین  12 کالس موجود در مدارس مذکور8 کالس به ورش تصادفی 
انتخــاب گردید و درنهایت از مجمــوع  8 کالس  230 دانش آموز 

بعنوان نمونه پژوهش  انتخاب شدند.
ابزارگردآوریاطالعات:برای جمع آوری اطالعات از ســه 

پرسشنامه به شرح ذیل استفاده شده است.
- پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند.

- پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن. 
- پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل.

پرسشنامهشــیوه هایفرزندپروری:این ابزار اقتباسی است 
از نظریــه اقتدار والدین که بر اســاس نظریه »بامریند« از ســه الگوی 
آزادگــذاری، اســتبدادی و اقتــدار منطقی والدین بمنظور بررســی 
الگوهای نفوذ و شــیوه های فرزند پروری ســاخته شــده اســت. این 
پرسشــنامه دارای 30 ماده اســت که 10 ماده آن به شیوه آزادگذاری 
مطلق، 10 ماده به شــیوه اســتبدادی و 10 ماده دیگر به شــیوه اقتدار 

منطقی والدین در امر پرورش فرزند مربوط می شود.
این پرسشــنامه توســط اســفندیاری )1374( و بینــم )1379( مورد 
استفاده قرار گرفته است. اسفندیاری پایایی بازآزمایی این پرسشنامه 
را بــرای آزادگــذاری 0/69، برای اســتبدادی 0/77 و اقتدار منطقی 

0/73 گزارش کرده است. 
میزان پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی 0/81 برای آزادگذاری 
0/85 برای اســتبدادی 0/92 برای اقتدار منطقی پدران گزارش شــده 
اســت )بوری، 1991( . همچنین وی در مورد اعتبار پرسشــنامه نتایج 

زیر را گزارش کرده است: مستبد بودن پدر 
رابطــه معکوس بــا آزادگــذاری )0/50( و 

اقتدار )0/52( منطقی او دارد.
در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از ضریب 
آلفای کرونباخ پایایی برای کل پرسشــنامه 
فرزند پروری 90% و بــرای زیر مجموعه ها 
به ترتیب آزادگذاری 80%، استبدادی %86 
و بــرای اقتدار منطقی 93% به دســت آمده 

است.
:)EQ-i(پرسشنامههوشهیجانیبار-اُن

در این پژوهش برای گردآوری داده های 
هــوش از هــوش هیجانی بــار-اُن )1997( 
اســتفاده شده اســت. این آزمون دارای 90 

ماده و 15 مقیاس می باشد.
شــموعی )1379( اعتبــار ایــن آزمون را 
از طریــق محاســبه آلفــای کرونبــاخ برای 
دانشــجویان پســر 0/74 و برای دانشجویان 
دختر 0/68 و برای کل افراد 0/93 گزارش 
کرد و روایی محتوایــی آن بر پایه نظر پنج 

تن از متخصصان روانشناسی تایید نمود.
گل پرور، آقایی و خاکسار )1384( رابطه 
بین این پرسشنامه با فرم مصاحبه ساخت دار 
در هیجان ها را در سطح P>0/001 معنادار 

گزارش کرده اند.
در این پژوهش با استفاده از ضریب آلفای 
کرونباخ پایایی پرسشــنامه هــوش هیجانی 

87% بدست آمده است.
پرسشــنامهســازگاریبل:پرسشــنامه 
سازگاری در ســال 1961 توسط بل تدوین 
شد. فرم بزرگساالن پرسشنامه سازگاری بل 
پنج ســطح اندازه گیری جداگانه سازگاری 
شــخصی و اجتماعی را در بر می گیرد و در 
این پژوهش از مقیاس ســازگاری اجتماعِی 
پرسشــنامه سازگاری بل استفاده شده است. 
در مقیــاس ســازگاری اجتماعــی نمره باال 
نشــانگر دوری و کناره گیری از تماس های 
اجتماعــی و تســلیم در برابــر آن معرفــی 
می شــوند و افــرادی کــه نمره کــم احراز 
می کننــد، در تماس هــای اجتماعی حالت 
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یافته ها

فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه بین سبک های فرزند پروری 
ادراک شده و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان 
پسر سال سوم مقطع متوســطه رابطه وجود دارد مورد بررسی قرار 
گرفت. بدین منظور از آزمون های ضریب همبســتگی پیرســون و 
رگرســیون چند گانه با روش گام به گام اســتفاده شد. نتایج آزمون 
ضریب همبســتگی پیرســون نشان د اد بین ســبک آزادگذاری و 
ســازگاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به میزان 

ضریب همبســتگی )0/236-( این رابطه منفی اســت یعنی با افزایش نمره ســبک آزادگذاری نمره سازگاری اجتماعی 
کاهش می یابد. 

همچنین نتایج آزمون ضریب همبســتگی پیرســون نشان می دهد  بین سبک اســتبدادی و سازگاری اجتماعی رابطه ی 
معناداری وجود دارد. با توجه به میزان ضریب همبســتگی )0/327( این رابطه مثبت اســت یعنی با افزایش نمره ســبک 

استبدادی نمره سازگاری اجتماعی افزایش می یابد..
 نتایج آزمون ضریب همبســتگی پیرســون نشــان می دهد  بین سبک اقتدار منطقی و ســازگاری اجتماعی رابطه وجود 
دارد. با توجه به میزان ضریب همبستگی )0/554-( این رابطه منفی است یعنی با افزایش نمره سبک اقتدار منطقی نمره 

سازگاری اجتماعی کاهش می یابد. 
نتایج آزمون ضریب همبســتگی پیرسون نشان می دهد  بین سبک های فرزند پروری و سازگاری اجتماعی رابطه وجود 
دارد. با توجه به میزان ضریب همبســتگی )0/256-( این رابطه منفی است یعنی با افزایش نمره سبک های فرزندپروری 

نمره سازگاری اجتماعی کاهش می یابد.
نتایج آزمون ضریب همبســتگی پیرســون نشان می دهد  بین هوش هیجانی و ســازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد. با 
توجه به میزان ضریب همبســتگی )0/521-( این رابطه منفی اســت یعنی با افزایش نمره هوش هیجانی نمره ســازگاری 

اجتماعی کاهش می یابد.
الزم به ذکر است که ضرایب همبستگی محاسبه شده در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است.

نتایج آزمون همبستگی متقابل سبک های فرزند پروری، هوش ( 1)جدول
 هیجانی و سازگاری اجتماعی

 استبدادی آزادگذاری متغیرها
اقتدار 
 منطقی

هوش 
 هیجانی

سازگاری 
 اجتماعی

 -257/0 232/0 647/0 355/0 - آزادگذاری
 526/0 -50/0 -553/0 - 355/0 استبدادی

 -334/0 305/0 - -553/0 647/0 اقتدار منطقی
 -237/0 - - - - فرزند پروری
 -325/0 - - - - هوش هیجانی

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش پروری، فرزند های متغیر گام به گام رگرسیون( 2)جدول

 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل
 40/2 275/0 265/0 325/0 هوش هیجانی اول
 55/2 252/0 255/0 356/0 هوش هیجانی ، فرزند پروری دوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل( 3)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 647/54 735/495 5 735/495 رگرسیون هوش هیجانی

   502/3 225 637/5522 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 964/43 357/275 2 062/325 رگرسیون هوش هیجانی، فرزند پروری
   759/3 226 542/5295 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 

 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب( 4)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 395/56  553/2 445/54 مقدار ثابت

 000/0 -207/9 -325/0 053/0 -553/0 هوش هیجانی

 دوم
 -456/0 545/2 374/40 مقدار ثابت

555/56 000/0 
 000/0 -450/5 053/0 -526/0 هوش هیجانی
 020/0 -530/2 -557/0 057/0 -059/0 فرزند پروری

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش منطقی، استبدادی،اقتدار گذاری، آزاد های متغیر گام به گام رگرسیون( 5)جدول
 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل

 54/2 504/0 506/0 555/0 اقتدار منطقی اول

 25/2 569/0 554/0 720/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی دوم
 54/2 425/0 429/0 733/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی،آزادگذاری سوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل (6)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 255/505 555/336 5 555/336 رگرسیون سبک اقتدار منطقی

   355/3 225 705/5237 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 552/60 703/545 2 250/796 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی
   922/4 226 205/5556 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 000/0 357/37 244/239 5 655/666 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی،آزادگذاری

   356/4 227 755/5057 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 
 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب (7)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 649/55  545/0 607/27 مقدار ثابت

 000/0 -070/50 -334/0 026/0 -263/0 اقتدار منطقی

 دوم
 000/0 043/55  055/2 733/57 مقدار ثابت

 000/0 -475/7 -595/0 050/0 -594/0 اقتدار منطقی
 000/0 -522/3 -522/0 057/0 -054/0 هوش هیجانی

 سوم

 000/0 405/52  437/2 475/50 مقدار ثابت
 000/0 -397/6 -772/0 045/0 -525/0 اقتدار منطقی
 000/0 -440/4 -277/0 057/0 -079/0 هوش هیجانی

 000/0 590/4 523/0 077/0 266/0 آزادگذاری
 

تابستان 1394، دوره 4، شماره 2، پیاپی 2112

شهنام ابوالقاسمی

پرخاشگری دارند.
)تعــداد=84( در  بــل  اعتبــار پرسشــنامه 
ســازگاری اجتماعــی 0/88 می باشــد. این 
ضریب بوسیله روش همبستگی موارد فرد-
زوج و استفاده از فرمول پیشگویی اسپیرمن-

براون تعیین شده است، آزمودنی ها عبارت 
بودنــد از زنان و مردان شــاغل در محدوده 

سنی 23 تا 28 سال.
روایی این پرسشنامه از دو راه بدست آمده 
است: نخست، عبارات هر یک از بخش های 
پرسشنامه، در محدوده ای انتخاب شدند که 
اختــالف آن ها، بیــن 50 درصــد باالیی و 
پایینی در توزیع نمرات بزرگســال مشــهود 
باشــد، بنابراین در این فرم پرسشــنامه، تنها 
مواردی آورده شده اند که تمایز صریح این 

دو گــروه کاماًل متفاوت را نشــان می دهد . دوم اینکه پرسشــنامه در 
نتیجه تالش های متخصصین مشــاوره با بزرگســاالن مبنی بر انتخاب 
گروه هایی از افراد بدســت آمده اســت که در محدوده بسیار خوب 
و بســیار ضعیف ســازگاری داشــته اند و همچنین تعیین حدودی که 

پرسشنامه می تواند در بین آن ها تمایز ایجاد کند. 
اعتباریابی این پرسشــنامه در ایران بوســیله علی دالور برای جامعه 
جانبازان ورزشــکار ایران اســتاندارد شــده اســت، همچنین توسط 
آقامحمدیان شــعرباف مورد مطالعــه قرار گرفته که به نتایج مشــابه 

سازنده دست یافته است )محمدیان شعرباف، 1374(.
در این پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه 

78% بدست آمده است.
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فصلنامه مددکاری اجتماعی22

رابطه ی سبک های فرزند پروری ادراک شده و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر

برای بررســی بیشــتر در رابطه بــا فرضیه اصلی پژوهــش از روش 
رگرســیون چند متغیر نیز استفاده شده اســت. روش گام به گام به دو 
حالت مورد استفاده قرار گرفت. حالت اول در بردارنده متغیر سبک 
فرزند پروری، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی است و در حالت 
دوم در بردارنــده متغیرهــای آزادگذاری، اســتبدادی، اقتدار منطقی، 

هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی است.
حالــتاول:چنانچــه در جــدول )2( دیده می شــود، در تحلیل 
رگرســیون گام به گام در مجمــوع طی دو مرحله، دو متغیر ســبک 
فرزند پروری و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی دارای همبستگی 
چندگانه بودند. بر اساس ترتیب اهمیت متغیرهای پیش بین در تحلیل 
رگرســیون، در اولین گام هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی دارای 
ضریب همبســتگی چندگانه به مقدار 0/521 بود. در گام دوم با اضافه 
شــدن متغیر سبک فرزندپروری ضریب همبستگی چندگانه به 0/537 
رسید. میزان ضریب همبستگی افزوده شده برای سبک فرزندپروری 
0/016 اســت. در مجموع ایــن دو متغیر قادر بــه تبیین 28/8 درصد 
واریانس سازگاری اجتماعی بوده اند که 27/1 درصد مربوط به هوش 

هیجانی و 1/7 درصد مربوط به سبک فرزند پروری می باشد.
بــا توجه به نتایج به دســت آمده از آزمون تحلیــل واریانس که در 
جدول)3( نشــان داده شده است، به دلیل اینکه مقدار F محاسبه شده 
متغیر هوش هیجانی معنادار اســت  بنابراین با 99 درصد اطمینان نتیجه 
گرفته می شــود که بیــن متغیر هوش هیجانی با ســازگاری اجتماعی 
رابطــه وجــود دارد و متغیــر پیش بینی کننده هــوش هیجانی قدرت 

پیش بینی متغیر مالک ســازگاری اجتماعی 
را دارد. همینطور در مدل دوم F محاســب 
شــده متغیرهای هــوش هیجانی و ســبک 
فرزندپروری معنادار اســت  لذا با 99 درصد 
اطمینان نتیجه گرفته می شــود بین متغیرهای 
هــوش هیجانی و ســبک فرزندپــروری با 
ســازگاری اجتماعی رابطه وجــود دارد و 
متغیرهــای پیش بینی کننده هوش هیجانی و 
ســبک فرزندپروری نیز قــدرت پیش بینی 

متغیر مالک سازگاری اجتماعی را دارند.
با توجــه به نتایــج جدول)t ،)4 محاســبه 
شــده برای بررســی معناداری شــیب خط 
رگرســیون )B( برای متغیر هــوش هیجانی 
در ســطح )0/000( معنی دار اســت بنابراین 
قــدرت پیش بینــی هــوش هیجانــی برای 
سازگاری اجتماعی از لحاظ آماری معنادار 
اســت. همچنین t محاسبه شده برای بررسی 
معناداری شــیب خط رگرســیون )B( برای 
 )0/020( ســطح  در  فرزندپــروری  متغیــر 
معنــی دار اســت بنابراین قــدرت پیش بینی 
فرزندپــروری برای ســازگاری اجتماعی از 

لحاظ آماری معنادار است.
متغیرهای پیش بینی کننــده فرزند پروری 
و هــوش هیجانی بــا دو مــدل وارد معادله 
رگرســیون شــدند. در مدل اول متغیر هوش 
هیجانی وارد معادله شد، و معادله به صورت 

زیر تنظیم گردیده است :
Y=a+b1x1

با جایگزینی مقادیــر جدول)4( معادله در 
مدل اول به صورت زیر خواهد بود :

= سازگاری اجتماعی
هوش هیجانی  )0/135-( + 38/448  

با توجــه به نتایج جــدول)4( و با توجه به 
مــدل گام بــه گام متغیر هــوش هیجانی به 
عنوان موثرترین متغیر در سازگاری اجتماعی 
وارد معادله رگرسیون شده است و توانسته به 
میزان )52/1-( درصد تغییرات متغیر مالک 
)ســازگاری اجتماعــی( را پیش بینی کند و 
در حالیکــه یــک واحد تغییــر در انحراف 

نتایج آزمون همبستگی متقابل سبک های فرزند پروری، هوش ( 1)جدول
 هیجانی و سازگاری اجتماعی

 استبدادی آزادگذاری متغیرها
اقتدار 
 منطقی

هوش 
 هیجانی

سازگاری 
 اجتماعی

 -257/0 232/0 647/0 355/0 - آزادگذاری
 526/0 -50/0 -553/0 - 355/0 استبدادی

 -334/0 305/0 - -553/0 647/0 اقتدار منطقی
 -237/0 - - - - فرزند پروری
 -325/0 - - - - هوش هیجانی

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش پروری، فرزند های متغیر گام به گام رگرسیون( 2)جدول

 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل
 40/2 275/0 265/0 325/0 هوش هیجانی اول
 55/2 252/0 255/0 356/0 هوش هیجانی ، فرزند پروری دوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل( 3)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 647/54 735/495 5 735/495 رگرسیون هوش هیجانی

   502/3 225 637/5522 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 964/43 357/275 2 062/325 رگرسیون هوش هیجانی، فرزند پروری
   759/3 226 542/5295 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 

 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب( 4)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 395/56  553/2 445/54 مقدار ثابت

 000/0 -207/9 -325/0 053/0 -553/0 هوش هیجانی

 دوم
 -456/0 545/2 374/40 مقدار ثابت

555/56 000/0 
 000/0 -450/5 053/0 -526/0 هوش هیجانی
 020/0 -530/2 -557/0 057/0 -059/0 فرزند پروری

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش منطقی، استبدادی،اقتدار گذاری، آزاد های متغیر گام به گام رگرسیون( 5)جدول
 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل

 54/2 504/0 506/0 555/0 اقتدار منطقی اول

 25/2 569/0 554/0 720/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی دوم
 54/2 425/0 429/0 733/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی،آزادگذاری سوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل (6)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 255/505 555/336 5 555/336 رگرسیون سبک اقتدار منطقی

   355/3 225 705/5237 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 552/60 703/545 2 250/796 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی
   922/4 226 205/5556 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 000/0 357/37 244/239 5 655/666 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی،آزادگذاری

   356/4 227 755/5057 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 
 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب (7)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 649/55  545/0 607/27 مقدار ثابت

 000/0 -070/50 -334/0 026/0 -263/0 اقتدار منطقی

 دوم
 000/0 043/55  055/2 733/57 مقدار ثابت

 000/0 -475/7 -595/0 050/0 -594/0 اقتدار منطقی
 000/0 -522/3 -522/0 057/0 -054/0 هوش هیجانی

 سوم

 000/0 405/52  437/2 475/50 مقدار ثابت
 000/0 -397/6 -772/0 045/0 -525/0 اقتدار منطقی
 000/0 -440/4 -277/0 057/0 -079/0 هوش هیجانی

 000/0 590/4 523/0 077/0 266/0 آزادگذاری
 

نتایج آزمون همبستگی متقابل سبک های فرزند پروری، هوش ( 1)جدول
 هیجانی و سازگاری اجتماعی

 استبدادی آزادگذاری متغیرها
اقتدار 
 منطقی

هوش 
 هیجانی

سازگاری 
 اجتماعی

 -257/0 232/0 647/0 355/0 - آزادگذاری
 526/0 -50/0 -553/0 - 355/0 استبدادی

 -334/0 305/0 - -553/0 647/0 اقتدار منطقی
 -237/0 - - - - فرزند پروری
 -325/0 - - - - هوش هیجانی

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش پروری، فرزند های متغیر گام به گام رگرسیون( 2)جدول

 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل
 40/2 275/0 265/0 325/0 هوش هیجانی اول
 55/2 252/0 255/0 356/0 هوش هیجانی ، فرزند پروری دوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل( 3)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 647/54 735/495 5 735/495 رگرسیون هوش هیجانی

   502/3 225 637/5522 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 964/43 357/275 2 062/325 رگرسیون هوش هیجانی، فرزند پروری
   759/3 226 542/5295 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 

 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب( 4)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 395/56  553/2 445/54 مقدار ثابت

 000/0 -207/9 -325/0 053/0 -553/0 هوش هیجانی

 دوم
 -456/0 545/2 374/40 مقدار ثابت

555/56 000/0 
 000/0 -450/5 053/0 -526/0 هوش هیجانی
 020/0 -530/2 -557/0 057/0 -059/0 فرزند پروری

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش منطقی، استبدادی،اقتدار گذاری، آزاد های متغیر گام به گام رگرسیون( 5)جدول
 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل

 54/2 504/0 506/0 555/0 اقتدار منطقی اول

 25/2 569/0 554/0 720/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی دوم
 54/2 425/0 429/0 733/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی،آزادگذاری سوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل (6)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 255/505 555/336 5 555/336 رگرسیون سبک اقتدار منطقی

   355/3 225 705/5237 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 552/60 703/545 2 250/796 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی
   922/4 226 205/5556 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 000/0 357/37 244/239 5 655/666 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی،آزادگذاری

   356/4 227 755/5057 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 
 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب (7)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 649/55  545/0 607/27 مقدار ثابت

 000/0 -070/50 -334/0 026/0 -263/0 اقتدار منطقی

 دوم
 000/0 043/55  055/2 733/57 مقدار ثابت

 000/0 -475/7 -595/0 050/0 -594/0 اقتدار منطقی
 000/0 -522/3 -522/0 057/0 -054/0 هوش هیجانی

 سوم

 000/0 405/52  437/2 475/50 مقدار ثابت
 000/0 -397/6 -772/0 045/0 -525/0 اقتدار منطقی
 000/0 -440/4 -277/0 057/0 -079/0 هوش هیجانی

 000/0 590/4 523/0 077/0 266/0 آزادگذاری
 

نتایج آزمون همبستگی متقابل سبک های فرزند پروری، هوش ( 1)جدول
 هیجانی و سازگاری اجتماعی

 استبدادی آزادگذاری متغیرها
اقتدار 
 منطقی

هوش 
 هیجانی

سازگاری 
 اجتماعی

 -257/0 232/0 647/0 355/0 - آزادگذاری
 526/0 -50/0 -553/0 - 355/0 استبدادی

 -334/0 305/0 - -553/0 647/0 اقتدار منطقی
 -237/0 - - - - فرزند پروری
 -325/0 - - - - هوش هیجانی

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش پروری، فرزند های متغیر گام به گام رگرسیون( 2)جدول

 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل
 40/2 275/0 265/0 325/0 هوش هیجانی اول
 55/2 252/0 255/0 356/0 هوش هیجانی ، فرزند پروری دوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل( 3)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 647/54 735/495 5 735/495 رگرسیون هوش هیجانی

   502/3 225 637/5522 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 964/43 357/275 2 062/325 رگرسیون هوش هیجانی، فرزند پروری
   759/3 226 542/5295 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 

 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب( 4)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 395/56  553/2 445/54 مقدار ثابت

 000/0 -207/9 -325/0 053/0 -553/0 هوش هیجانی

 دوم
 -456/0 545/2 374/40 مقدار ثابت

555/56 000/0 
 000/0 -450/5 053/0 -526/0 هوش هیجانی
 020/0 -530/2 -557/0 057/0 -059/0 فرزند پروری

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش منطقی، استبدادی،اقتدار گذاری، آزاد های متغیر گام به گام رگرسیون( 5)جدول
 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل

 54/2 504/0 506/0 555/0 اقتدار منطقی اول

 25/2 569/0 554/0 720/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی دوم
 54/2 425/0 429/0 733/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی،آزادگذاری سوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل (6)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 255/505 555/336 5 555/336 رگرسیون سبک اقتدار منطقی

   355/3 225 705/5237 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 552/60 703/545 2 250/796 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی
   922/4 226 205/5556 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 000/0 357/37 244/239 5 655/666 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی،آزادگذاری

   356/4 227 755/5057 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 
 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب (7)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 649/55  545/0 607/27 مقدار ثابت

 000/0 -070/50 -334/0 026/0 -263/0 اقتدار منطقی

 دوم
 000/0 043/55  055/2 733/57 مقدار ثابت

 000/0 -475/7 -595/0 050/0 -594/0 اقتدار منطقی
 000/0 -522/3 -522/0 057/0 -054/0 هوش هیجانی

 سوم

 000/0 405/52  437/2 475/50 مقدار ثابت
 000/0 -397/6 -772/0 045/0 -525/0 اقتدار منطقی
 000/0 -440/4 -277/0 057/0 -079/0 هوش هیجانی

 000/0 590/4 523/0 077/0 266/0 آزادگذاری
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تابستان 1394، دوره 4، شماره 2، پیاپی 2312

شهنام ابوالقاسمی

استاندارد متغیر هوش هیجانی باعث می شود 
تا انحراف استاندارد متغیر مالک سازگاری 

اجتماعی به میزان )0/015( تغییر نماید.
در مدل دوم متغیر )هوش هیجانی، ســبک 
فرزند پروری( وارد معادله شده، و معادله به 

صورت زیر تنطیم گردیده است:
Y=a+b1x1+b2x2 

با جایگزینی مقادیــر جدول)4( معادله در 
مدل دوم به صورت زیر خواهد بود:

= سازگاری اجتماعی
هوش هیجانی )0/127( - 40/564
سبک فرزندپروری )0/039( -  

با توجه به نتایج جدول)4( و با توجه به مدل 
گام به گام، در مدل دوم معادله رگرســیون 
متغیر ســبک فرزندپروری توانسته به میزان 
متغیــر مالک  تغییــرات  )13/6-( درصــد 
)ســازگاری اجتماعــی( را پیش بینی کند و 
در حالیکــه یــک واحد تغییــر در انحراف 
استاندارد متغیر ســبک فرزند پروری باعث 
می شود تا انحراف اســتاندارد متغیر مالک 
ســازگاری اجتماعی به میزان )0/016( تغییر 

نماید.
حالتدوم:چنانچه در جدول)5( دیده 
می شود، در تحلیل رگرسیون گام به گام در 
مجموع طی سه مرحله، سه متغیر سبک اقتدار 
منطقی، هوش هیجانی و سبک آزادگذاری 
بــا ســازگاری اجتماعی دارای همبســتگی 
چندگانه بودنــد. بر اســاس ترتیب اهمیت 
متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرســیون، در 
اولین گام ســبک اقتدار منطقی با سازگاری 
اجتماعی دارای ضریب همبستگی چندگانه 
به مقدار )0/554( بوده اســت. در گام دوم 
با اضافه شــدن متغیر هوش هیجانی ضریب 
همبستگی چندگانه به )0/620( رسیده است 
میزان ضریب همبســتگی افزوده شده برای 
هوش هیجانی )0/066( بوده است و در گام 
سوم با اضافه شدن متغیر سبک آزادگذاری 
ضریــب همبســتگی چندگانه بــه )0/655( 
رســیده اســت و میزان ضریب همبســتگی 

افزوده شده برای سبک آزادگذاری )0/015( بوده است. در مجموع 
این ســه متغیر قــادر بــه تبییــن )42/9( درصد واریانس ســازگاری 
اجتماعی بوده اند که )30/7( درصد مربوط به ســبک اقتدار منطقی و 
)7/7( درصد مربوط به هوش هیجانی و )4/5( درصد مربوط به سبک 

آزادگذاری بوده است.
بــا توجه به نتایج به دســت آمده از آزمون تحلیــل واریانس که در 
جدول)6( نشــان داده شده است، به دلیل اینکه مقدار F محاسبه شده 

متغیر ســبک اقتدار منطقی معنادار است  بنابراین با 99 درصد اطمینان 
نتیجه گرفته می شود که بین متغیر اقتدار منطقی با سازگاری اجتماعی 
رابطه وجــود دارد و متغیر پیش بینی کننده اقتدار منطقی قدرت پیش 
 F بینی متغیر مالک سازگاری اجتماعی را دارد. همینطور در مدل دوم
محاسب شده متغیرهای اقتدار منطقی و هوش هیجانی معنادار است   لذا 
با 99 درصد اطمینان نتیجه گرفته می شود بین متغیرهای اقتدار منطقی 
و هوش هیجانی با ســازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد و متغیرهای 
پیش بینی کننده اقتدار منطقی و هوش هیجانی قدرت پیش بینی متغیر 
مالک ســازگاری اجتماعی را دارند. و در مدل سوم F محاسبه شده 
متغیرهای اقتدار منطقی، هوش هیجانی و آزادگذاری معنادار است   لذا 
با 99 درصد اطمینان نتیجه گرفته می شود بین متغیرهای اقتدار منطقی، 
هوش هیجانی و آزادگذاری با ســازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد 
و متغیرهــای پیش بینی کننده اقتدار منطقی، هــوش هیجانی و اقتدار 

منطقی قدرت پیش بینی متغیر مالک سازگاری اجتماعی را دارند.
با توجه به نتایج جدول)t ، )7 محاســبه شده برای بررسی معناداری 
شــیب خط رگرســیون )B( بــرای متغیر اقتــدار منطقی در ســطح 
)0/000( معنی دار اســت بنابرایــن قدرت پیش بینــی اقتدار منطقی 
برای ســازگاری اجتماعی از لحاظ آماری معنادار اســت. همچنین 
 )B( محاســبه شده برای بررســی معناداری شــیب خط رگرسیون t

نتایج آزمون همبستگی متقابل سبک های فرزند پروری، هوش ( 1)جدول
 هیجانی و سازگاری اجتماعی

 استبدادی آزادگذاری متغیرها
اقتدار 
 منطقی

هوش 
 هیجانی

سازگاری 
 اجتماعی

 -257/0 232/0 647/0 355/0 - آزادگذاری
 526/0 -50/0 -553/0 - 355/0 استبدادی

 -334/0 305/0 - -553/0 647/0 اقتدار منطقی
 -237/0 - - - - فرزند پروری
 -325/0 - - - - هوش هیجانی

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش پروری، فرزند های متغیر گام به گام رگرسیون( 2)جدول

 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل
 40/2 275/0 265/0 325/0 هوش هیجانی اول
 55/2 252/0 255/0 356/0 هوش هیجانی ، فرزند پروری دوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل( 3)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 647/54 735/495 5 735/495 رگرسیون هوش هیجانی

   502/3 225 637/5522 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 964/43 357/275 2 062/325 رگرسیون هوش هیجانی، فرزند پروری
   759/3 226 542/5295 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 

 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب( 4)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 395/56  553/2 445/54 مقدار ثابت

 000/0 -207/9 -325/0 053/0 -553/0 هوش هیجانی

 دوم
 -456/0 545/2 374/40 مقدار ثابت

555/56 000/0 
 000/0 -450/5 053/0 -526/0 هوش هیجانی
 020/0 -530/2 -557/0 057/0 -059/0 فرزند پروری

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش منطقی، استبدادی،اقتدار گذاری، آزاد های متغیر گام به گام رگرسیون( 5)جدول
 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل

 54/2 504/0 506/0 555/0 اقتدار منطقی اول

 25/2 569/0 554/0 720/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی دوم
 54/2 425/0 429/0 733/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی،آزادگذاری سوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل (6)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 255/505 555/336 5 555/336 رگرسیون سبک اقتدار منطقی

   355/3 225 705/5237 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 552/60 703/545 2 250/796 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی
   922/4 226 205/5556 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 000/0 357/37 244/239 5 655/666 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی،آزادگذاری

   356/4 227 755/5057 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 
 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب (7)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 649/55  545/0 607/27 مقدار ثابت

 000/0 -070/50 -334/0 026/0 -263/0 اقتدار منطقی

 دوم
 000/0 043/55  055/2 733/57 مقدار ثابت

 000/0 -475/7 -595/0 050/0 -594/0 اقتدار منطقی
 000/0 -522/3 -522/0 057/0 -054/0 هوش هیجانی

 سوم

 000/0 405/52  437/2 475/50 مقدار ثابت
 000/0 -397/6 -772/0 045/0 -525/0 اقتدار منطقی
 000/0 -440/4 -277/0 057/0 -079/0 هوش هیجانی

 000/0 590/4 523/0 077/0 266/0 آزادگذاری
 

نتایج آزمون همبستگی متقابل سبک های فرزند پروری، هوش ( 1)جدول
 هیجانی و سازگاری اجتماعی

 استبدادی آزادگذاری متغیرها
اقتدار 
 منطقی

هوش 
 هیجانی

سازگاری 
 اجتماعی

 -257/0 232/0 647/0 355/0 - آزادگذاری
 526/0 -50/0 -553/0 - 355/0 استبدادی

 -334/0 305/0 - -553/0 647/0 اقتدار منطقی
 -237/0 - - - - فرزند پروری
 -325/0 - - - - هوش هیجانی

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش پروری، فرزند های متغیر گام به گام رگرسیون( 2)جدول

 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل
 40/2 275/0 265/0 325/0 هوش هیجانی اول
 55/2 252/0 255/0 356/0 هوش هیجانی ، فرزند پروری دوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل( 3)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 647/54 735/495 5 735/495 رگرسیون هوش هیجانی

   502/3 225 637/5522 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 964/43 357/275 2 062/325 رگرسیون هوش هیجانی، فرزند پروری
   759/3 226 542/5295 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 

 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب( 4)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 395/56  553/2 445/54 مقدار ثابت

 000/0 -207/9 -325/0 053/0 -553/0 هوش هیجانی

 دوم
 -456/0 545/2 374/40 مقدار ثابت

555/56 000/0 
 000/0 -450/5 053/0 -526/0 هوش هیجانی
 020/0 -530/2 -557/0 057/0 -059/0 فرزند پروری

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش منطقی، استبدادی،اقتدار گذاری، آزاد های متغیر گام به گام رگرسیون( 5)جدول
 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل

 54/2 504/0 506/0 555/0 اقتدار منطقی اول

 25/2 569/0 554/0 720/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی دوم
 54/2 425/0 429/0 733/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی،آزادگذاری سوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل (6)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 255/505 555/336 5 555/336 رگرسیون سبک اقتدار منطقی

   355/3 225 705/5237 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 552/60 703/545 2 250/796 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی
   922/4 226 205/5556 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 000/0 357/37 244/239 5 655/666 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی،آزادگذاری

   356/4 227 755/5057 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 
 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب (7)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 649/55  545/0 607/27 مقدار ثابت

 000/0 -070/50 -334/0 026/0 -263/0 اقتدار منطقی

 دوم
 000/0 043/55  055/2 733/57 مقدار ثابت

 000/0 -475/7 -595/0 050/0 -594/0 اقتدار منطقی
 000/0 -522/3 -522/0 057/0 -054/0 هوش هیجانی

 سوم

 000/0 405/52  437/2 475/50 مقدار ثابت
 000/0 -397/6 -772/0 045/0 -525/0 اقتدار منطقی
 000/0 -440/4 -277/0 057/0 -079/0 هوش هیجانی

 000/0 590/4 523/0 077/0 266/0 آزادگذاری
  [
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فصلنامه مددکاری اجتماعی24

رابطه ی سبک های فرزند پروری ادراک شده و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر

برای متغیر هوش هیجانی در سطح )0/000( معنی دار است بنابر این 
قدرت پیش بینی هوش هیجانی برای ســازگاری اجتماعی از لحاظ 
آماری معنادار است. همچنین t محاسبه شده برای بررسی معناداری 
شیب خط رگرسیون )B( برای متغیر آزادگذاری در سطح )0/000( 
معنی دار اســت بنابراین قدرت پیش بینی آزادگذاری برای سازگاری 
اجتماعی از لحاظ آماری معنادار اســت. متغیرهای پیش بینی کننده 
اقتدار منطقی، هوش هیجانی و آزادگذاری با ســه مدل وارد معادله 

رگرسیون شدند.

در مدل اول متغیر اقتدار منطقی وارد معادله شده، و معادله به صورت 
زیر تنطیم گردیده است:

Y=a+b1x1
بــا جایگزینی مقادیر جدول)7( معادلــه در مدل اول به این صورت 

خواهد بود:
اقتدار منطقی )0/275( - 26/706 = سازگاری اجتماعی 

با توجه به نتایج جدول)7( و با توجه به مدل گام به گام متغیر اقتدار 
منطقی به عنوان موثرترین متغیر در ســازگاری اجتماعی وارد معادله 
رگرسیون شده اســت و توانســته به میزان )55/4-( درصد تغییرات 
متغیر مالک )ســازگاری اجتماعی( را پیش بینــی کند و در حالیکه 
یک واحد تغییر در انحراف اســتاندارد متغیر اقتــدار منطقی باعث 
می شــود تا انحراف اســتاندارد متغیر مالک ســازگاری اجتماعی به 

میزان )0/027( تغییر نماید.
در مدل دوم متغیر )سبک اقتدار منطقی، هوش هیجانی( وارد معادله 

شده، و معادله به صورت زیر تنطیم گردیده است:
Y=a+b1x1+b2x2 

بــا جایگزینی مقادیر جدول)7( معادلــه در مدل دوم به صورت زیر 
خواهد بود: 

= سازگاری اجتماعی
هوش هیجانی )0/084( - اقتدار منطقی )0/194( -36/655

بــا توجه به نتایج جدول)7( و با توجه بــه مدل گام به گام، در مدل 

دوم معادله رگرســیون متغیر هوش هیجانی 
توانســته به میزان)32/2-( درصد تغییرات 
متغیــر مــالک )ســازگاری اجتماعی( را 
پیش بینــی کنــد و در حالیکــه یک واحد 
تغییــر در انحراف اســتاندارد متغیر هوش 
هیجانی باعث می شود تا انحراف استاندارد 
متغیر مالک ســازگاری اجتماعی به میزان 

)0/016( تغییر نماید.
در مدل ســوم متغیر )سبک اقتدار منطقی، 
هوش هیجانی و ســبک آزادگذاری( وارد 
معادله شده، و معادله به صورت زیر تنطیم 

گردیده است:
Y=a+b1x1+b2x2+b3x3

با جایگزینی مقادیــر جدول)7( معادله در 
مدل سوم به صورت زیر خواهد بود:

= سازگاری اجتماعی
اقتدار منطقی )0/328( - 30/461

هوش هیجانی )0/069( -
آزادگذاری )0/277( +

با توجه به نتایج جدول)7( و با توجه به مدل 
گام به گام، در مدل سوم معادله رگرسیون 
متغیر آزادگذاری توانسته به میزان )32/5( 
درصــد تغییرات متغیر مالک )ســازگاری 
اجتماعی( را پیش بینــی کند و در حالیکه 
یــک واحد تغییــر در انحراف اســتاندارد 
متغیر آزادگذاری باعث می شود تا انحراف 
استاندارد متغیر مالک سازگاری اجتماعی 

به میزان )0/066( تغییر نماید.

نتایج آزمون همبستگی متقابل سبک های فرزند پروری، هوش ( 1)جدول
 هیجانی و سازگاری اجتماعی

 استبدادی آزادگذاری متغیرها
اقتدار 
 منطقی

هوش 
 هیجانی

سازگاری 
 اجتماعی

 -257/0 232/0 647/0 355/0 - آزادگذاری
 526/0 -50/0 -553/0 - 355/0 استبدادی

 -334/0 305/0 - -553/0 647/0 اقتدار منطقی
 -237/0 - - - - فرزند پروری
 -325/0 - - - - هوش هیجانی

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش پروری، فرزند های متغیر گام به گام رگرسیون( 2)جدول

 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل
 40/2 275/0 265/0 325/0 هوش هیجانی اول
 55/2 252/0 255/0 356/0 هوش هیجانی ، فرزند پروری دوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل( 3)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 647/54 735/495 5 735/495 رگرسیون هوش هیجانی

   502/3 225 637/5522 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 964/43 357/275 2 062/325 رگرسیون هوش هیجانی، فرزند پروری
   759/3 226 542/5295 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 

 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب( 4)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 395/56  553/2 445/54 مقدار ثابت

 000/0 -207/9 -325/0 053/0 -553/0 هوش هیجانی

 دوم
 -456/0 545/2 374/40 مقدار ثابت

555/56 000/0 
 000/0 -450/5 053/0 -526/0 هوش هیجانی
 020/0 -530/2 -557/0 057/0 -059/0 فرزند پروری

 
 اجتماعی سازگاری هیجانی، هوش منطقی، استبدادی،اقتدار گذاری، آزاد های متغیر گام به گام رگرسیون( 5)جدول
 خطای استاندارد R 2R 2A R متغیرها مدل

 54/2 504/0 506/0 555/0 اقتدار منطقی اول

 25/2 569/0 554/0 720/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی دوم
 54/2 425/0 429/0 733/0 اقتدار منطقی، هوش هیجانی،آزادگذاری سوم

 
 اجتماعی سازگاری بینی پیش برای گام به گام رگرسیون واریانس تحلیل (6)جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون
سطح 

 معناداری
 000/0 255/505 555/336 5 555/336 رگرسیون سبک اقتدار منطقی

   355/3 225 705/5237 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 000/0 552/60 703/545 2 250/796 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی
   922/4 226 205/5556 باقی مانده

    229 454/5554 جمع
 000/0 357/37 244/239 5 655/666 رگرسیون اقتدار منطقی،هوش هیجانی،آزادگذاری

   356/4 227 755/5057 باقی مانده
    229 454/5554 جمع

 
 گام به گام های مدل در ها متغیر رگرسیون ضرایب (7)جدول

 متغیرها مدل
ضریب شیب 
 خط رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 تفکیک رگرسیون

آزمون 
 Tمعناداری

سطح 
 معناداری

 اول
 000/0 649/55  545/0 607/27 مقدار ثابت

 000/0 -070/50 -334/0 026/0 -263/0 اقتدار منطقی

 دوم
 000/0 043/55  055/2 733/57 مقدار ثابت

 000/0 -475/7 -595/0 050/0 -594/0 اقتدار منطقی
 000/0 -522/3 -522/0 057/0 -054/0 هوش هیجانی

 سوم

 000/0 405/52  437/2 475/50 مقدار ثابت
 000/0 -397/6 -772/0 045/0 -525/0 اقتدار منطقی
 000/0 -440/4 -277/0 057/0 -079/0 هوش هیجانی

 000/0 590/4 523/0 077/0 266/0 آزادگذاری
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بحث و نتیجه گیری

ویژگی والدین مقتدر این اســت که معموالً فرزندان با محبت هستند و با آن ها رابطه گرم و صمیمی دارند این والدین 
ضمــن کنترل منطقی فرزندانشــان از آنــان توقع رفتار عادالنه و منطقــی دارند هرچند این گونه والدین به اســتدالل و 
تصمیمات فرزندان خود احترام می گذارند امّا به طور کلی در موضع خود محکم می ایستند و دالیل قاطعانه ای در مورد 
راهنمایی های خود ارائه می دهند. این ســبک در مقابل دو ســبک دیگر)استبدادی و ســهل انگارانه( بدون شک باعث 
باالتر رفتن ســازگاری اجتماعی در فرزندان می شــود. تحقیقات همچنین نشــان می دهد که هوش هیجانی قابل آموزش 
است و با آموزش صحیح می توان شناخت افراد نسبت به هیجانات خود و دیگران را افزایش داد و به آن ها آموخت که 
چگونه هیجانات خود و اطرافیان خویش را در شــرایط بحرانی کنترل کنند و حتی چگونه رفتار کنند تا شرایط بحرانی 
هیجانی پیش نیاید و شــیوه های همدلی که کلید بسیاری از این مشکالتند کدام است؟ افراد از روش ها و فنون متعددی 
برای تنظیم خلق و خو اســتفاده می کنند که از آن طریق بتواننــد هیجان های دیگران را کنترل کنند. روش فعاالنه تنظیم 
خلق شــامل ترکیبی از آرام سازی، کنترل استرس، تالش های شــناختی و ورزش ممکن است مؤثرترین روش ها برای 
تعیین خلق منفی باشــد. از جمله عوامل مؤثر در داشــتن سازگاری اجتماعی مناسب، باالبودن سطح هوش هیجانی است 
که خود از تعامل خوب والد-کودک نشأت می گیرد. یکی از راه های مؤثر در افزایش سطح هوش هیجانی ایجاد یک 
محیط امن عاطفی اســت به گونه ای که کودک بتواند آزادی و اطمینان خاطر درباره ی احساســاتش با والدین گفتگو 
کنند. نوع انضباط والدین )سختگیرانه یا همدلی( در شکل گیری سازگاری کودک بسیار مؤثر است. تحقیقات مختلف 
روانشناســی در رویکردها و مکاتب مختلف آن، تأثیرپذیری ســال های نخستین زندگی را مورد تأکید قرار می دهند. از 
طرفی آموزش هوش هیجانی از همان لحظات اولیه زندگی شروع می شود. کودکان در سال های اولیه زندگی برخورد 
متفاوتی از ســوی والدین فرد خواهند دید، گروهی از مادران در مقابل گریه کودک با ترشی واکنش نشان می دهند و 
گروهی دیگر با گرمی و نوازش به او شیر می دهند و او را با واکنشی گرم در آغوش می گیرند. تحقیقات متعددی نشان 
داده اســت، که این دو کودک در ماه های بعد، اثرات این رفتارها را در ســازگاری با اجتماع بروز خواهند داد. تفاوت 
در دیدگاه های احساســی، هیجانی و عاطفی، اغلب ریشــه در کودکی افراد و روابط آنان با والدین خود و نوع تربیت 
احساسی و عاطفی که به صورت سنتی برای دختران و پسران اعمال می شود، دارد. بنابراین با ارائه تدابیر و راهکارهایی 
در زمینه افزایش هوش هیجانی و استفاده از سبک های درست فرزندپروری می توان از بسیاری از آسیب های اجتماعی 
جلوگیری کرد. با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که بین ســبک فرزندپروری ادراک شده و هوش هیجانی 

با سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد.
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