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The aim of this study was to identify the relationship between adolescents' emotional 

awareness, parenting stress, parenting styles, and parental self-criticism among Yazd 

families in 1400. This research is a descriptive-correlative study with a survey method  

and Structural Equation Modeling. The statistical population of this study was all 

adolescents (12-19 years old) with their parents. 220 adolescents with one of their 

parents who were available were selected as a sample. Data was collected by Reef et 

al.'s (2007) Emotional Self-Awareness Questionnaire, Abidin Parenting Stress (1990), 

Baumrind Parenting Style (1991), and Thompson and Zuroff (2004) Self-Criticism 

Questionnaire. Collected data were analyzed by using SPSS and Amos software. The 

results showed that all three variables of parenting stress, parenting style, and parents' 

self-criticism directly related to adolescent emotional self-awareness. inverse and 

significant relationship between Parental self-criticism and adolescent emotional self-

awareness  (P<0.001), inverse and significant relationship between parenting stress and 

emotional self-awareness(P<0.05), direct and significant relationship authoritative 

parenting style and emotional self-awareness (P< 0/001), significant inverse 

relationship between permissive parenting style and emotional self-awareness (P< 

0/001) and no significant relationship was found between authoritarian parenting style 

and emotional self-awareness (P>0/05). Evaluation of the hypothetical model of the 

research using fit indices showed that the hypothetical model fits with the measurement 

model. Therefore, it can be concluded that parental self-criticism, parenting stress and 

parenting style directly affect adolescent’ emotional awareness.  
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 1400/ 10/ 10دریافت شده: 

 1401/ 01/ 07پذیرفته شده: 

 1401/ 09/ 30 منتشر شده:

استرس والدگری، سبک فرزندپروری و  و  خودآگاهی هیجانی نوجوانان  شناخت رابطه بین    هدفپژوهش حاضر با  

انجام شده است. این پژوهش یک    در شهر یزد  1۴۰۰در سال  و دستیابی به یک مدل تحلیلی   والدینی  خودانتقاد

است.با    همبستگی-توصیفیمطالعه   بوده  مسیر  تحلیل  نوع  از  مدل  ارائه  کلیه  هدف  پژوهش  این  آماری  جامعه 

( که  19-12نوجوانان  بود  والدینشان  همراه  به  ساله  نوجوان  119پسر،    1۰1)  22۰(  از    دختر(  یکی  به همراه 

های  نامههای پژوهش توسط پرسشعنوان نمونه انتخاب شده بودند. دادهبه  در دسترسصورت  والدینشان که به

همکاران و  ریف  هیجانی  آبیدین(2۰۰7)  خودآگاهی  والدگری  استرس  بامریند(199۰)  ،  فرزندپروری  سبک   ،  

موس تجزیه و تحلیل  آو   spss افزاربا نرمو    ،  شدآوری  ( جمع2۰۰۴)  و خودانتقادی تامپسون و زوروف  (1991)

پژوهش نشان داد که هر سه متغیر استرس والدگری، سبک فرزندپروری و خودانتقادی والدین به  گردید. نتایج  

گذارند. خودانتقادی والدین و آگاهی هیجانی نوجوان رابطه طور مستقیم بر خودآگاهی هیجانی نوجوان تأثیر می

، سبک  (P<0.05)استرس والدگری و آگاهی هیجانی ارتباط معکوس و معنادار    (P<0.001)معنادار )معکوس و  

گیرانه و آگاهی هیجانی رابطه  سبک فرزندپروری سهل  (P<0.001)  فرزندپروری مقتدرانه رابطه مستقیم و معنادار

ی هیجانی ارتباط معناداری بین سبک فرزندپروری استبدادی و آگاه  اما  (P<0.001) معکوس و معنادار داشتند

های برازندگی نشان داد که مدل فرضی با  . ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص(P>0.05)یافت نشد

توان نتیجه گرفت بنابراین می(. CFI=0/962, GFI= 0/958, RMSEA=0/057گیری برازش دارد )مدل اندازه

تواند به طور مستقیم بر آگاهی هیجانی  زند پروری والدین میخودانتقادی والدین، استرس والدگری و سبک فر

 نوجوانان تاثیر بگذارد. 
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 مقدمه 
می  1وجوانی ن محسوب  انسان  تحول  مهم  مراحل  از  آن    شودیکی  در  که 

اجتماعی رخ می -تغییرات مهمی در سطوح زیستی  ، دهد )گاالرینروانی و 

بخت  )  گذار استها تأثیر  بر رشد هیجانی، شناختی و رفتاری آن  که  ،(2۰21

ناپایداری، غیر قابل  (1399آور،   این دوره احساس  ، و نوجوانان معموال در 

ر نتیجه اکثر والدین  (، د199۴کنند )آلیم،  پیشبینی بودن و عدم تعادل می 

و   طرواب  کنند.ترین دوران تربیت فرزندشان تلقی میدوران نوجوانی را سخت

ت بین والدین و نوجوانان نقش مهمی در رشد اعتماد به خود، حرمت  التعام

خود، خودکارآمدی و تصویر خود هم به شکل مثبت و هم به شکل منفی 

  2دین با اتخاذ سبک فرزندپروری (. وال1393  مرادیان، عالیپور و شهنی،)دارد  

هیجانی آگاهی  رشد  در  مهمی  نقش  خود  به  ایفا   3مخصوص  فرزندانشان 

(. در طی این دوره  1393؛ هاردی، پاور و جاددکی،  1396کنند )عادلی،  می

والدین به دلیل رشد جسمی و مسائل مرتبط با دوران بلوغ، همچنین تالش  

خروج از دوران کودکی ممکن است تعارض  نوجوانان برای کسب استقالل و  

شوند که  ها میان والدین و فرزندان افزایش یابد و در نتیجه دچار استرس می 

 ( 1399شود )حسینی،  از آن یاد می  ۴تحت عنوان استرس والدگری 

تواند برای والدین بسیار ناامیدکننده  تعارض بین والدین و نوجوان که می

به دلیل  از لحاظ جسمی به رسش رسیده اما    ی کهنوجوان،  زا باشدو استرس 

والدین    طهای ایجاد شده توستواند با محدودیت نمی   بناپختگی عاطفی اغل

والدینی که    (. در چنین شرایطی1395  رفیعیان و همکاران،)سازگار شود  

نسبت به نیازهای فرزندان خود    ،کننداسترس والدینی باالتری را تجربه می

گاهی کمتری دارند و تعامالت ناکارآمد بیشتری را با فرزندان خود  شناخت و آ

  ،5و همکاران  بابره، تروملو، لومباردی، کندلوری، چیرومبولوکنند )ایجاد می 

های والدینی آموزش هیجانی نه تنها از طریق آموزش   ، از آنجاییکه(2۰21

فرد داده می بلکه در مدل که مستقیما به  وال شود  برای  هایی که خود  دین 

می  انجام  فرزندانشان  و  خود  احساسات  می کنترل  صورت  نیز  گیرد  دهند 

( . از آنجاییکه آگاهی هیجانی پیش نیاز تنظیم هیجانی 2۰15)جوشی و دوتا،  

است بنابراین والدینی که خودشان نسبت به هیجانات خود آگاهی ندارند قادر  

 به انتقال و آموزش آن به فرزندانشان نیز نیستند.  

ذره  زیر  در  خود  دادن  قرار  با  والدین  از  برخی  دیگر  طرف  و  از  بین 

،  کندنقش مهمی بازی می   شاندر زندگی فرزند  دائم و پیوسته  6ی انتقاد خود 

)نف،  شوند  گیری مضاعف به خود مانع پذیرش هیجانات خود میآنها با سخت 

،  ناتدر مورد هیجا فیکاآگاهی (. داشتن 1391، ترجمه قراچه داغی، 2۰11

با موقعیت    بی کنترل و اعتقاد به ارزشمند بودن هیجانات منفی متناسشیوه 

های  کند تا در موقعیت ی م  کو انتقال این دانش و باور به فرزندان، به آنها کم 

هرناندز و همکاران،  )کنترل کنند   تری ا به نحو مناسبآن ر  سهیجانی پر استر 

2۰18.)   

با توجه به نابهنجاری   بنابراین  از  امروزه بسیاری  های رفتاری در  اینکه 

بزه،   به  آوردن  رو  اعتیاد،  آمدن سن  پایین  و هچنین  دارد  وجود  نوجوانان 

 
1. Adolsence  

2. Parenting style 

3. Emotional awareness 

4. Parenting stress 

افزایش پرخاشگری در این گروه سنی بیش از پیش افزایش یافته نقش والدین  

اهمیت دوچندانی نسبت به قبل پیدا کرده است. بر اساس نتایج تحقیقات  

افراد دوران    پیشین  و خطرات  معضالت  دچار  کمتر  باال  هیجانی  آگاهی  با 

شوند. هدف از این پژوهش کشف روابط مستقیم و غیر مستقیم نوجوانی می 

مولفه  سبک  بین  والدگری،  استرس  و  نوجوانان  هیجانی  آگاهی  های 

 فرزندپروری و خودانتقادی والدین است.  

 روش  
ستگی با مدل معادله ساختاری است. برای  بپژوهش حاضر از نوع توصیفی هم

استفاده شده    8موس آو    7اس اس پیاس افزار  های پژوهش نرم بررسی فرضیه

ساله شهرستان یزد    19-12جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان  است.  

دختر(    119پسر،    1۰1)  22۰بود و تعداد    1۴۰۰به همراه والدین آنها در سال  

گیری،  عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونهدینشان بهنوجوان و یکی از وال 

. ابتدا پرسنامه ها با استفاده  در دسترس بود  این پژوهش به صورت  گیرینمونه 

ارسال لینک به گروه  ها و مدارس  از گوگل فرم تهیه شد سپس به صورت 

مختلف و دادن کد مشخص به هر نوجوان و یکی از والدین او پرسشنامه ها  

های  ردید. پرسشنامه آگاهی هیجانی توسط نوجوانان و پرسشنامه تکمیل گ

کامل   والدین  توسط  خودانتقادی  و  فرزندپروری  سبک  والدگری،  استرس 

شاخص گردید.   مدل    اقتصادیهای  از  برازش  بررسی  برای  تطبیقی،  و 

موس استفاده شد. در این  آ افزار  پیشنهادی و تعیین معناداری مستقیم از نرم 

بین( و خودانتقادی، سبک  گاهی هیجانی متغیر مکنون )پیش مدل متغیر آ

بودند.   والدگری متغیر نشانگر  استرس  برای  فرزندپروری و  این پژوهش  در 

بین از  شناختی و توصیف متغیرهای پیش های جمعیتتجزیه و تحلیل داده

های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار و برای  شاخص 

فرضیهتجزیه تحلیل  وتحلیل  و  پیرسون  همبستگی  روش  از  پژوهش  های 

استفاده    آموسو    2۰اس نسخه  ای پیافزار  اس گام از طریق نرمبهرگرسیون گام 

   شده است.

 ابزارهای پژوهش 

آموزان توسط ریف و همکاران  در دانش    (EAی )نامه آگاهی هیجانپرسش 

آموزان طراحی و تدوین  ( به منظور سنجش آگاهی هیجانی در دانش 2۰۰7)

( اعتباریابی شده است  1397است و در ایران توسط غالمرضا و صابری )شده 

سؤال و شش مؤلفه تفاوت قائل شدن میان هیجانات،    27این پرسشنامه دارای  

خفی نکردن هیجانات، خودآگاهی جسمی، توجه  اشتراکات زبانی احساسات، م

روایی محتوایی و صوری  .  .باشدکردن به هیجان دیگران و تحلیل هیجانات می 

    ضریب آلفای کرونباخ   بود و  نامه مناسب ارزیابی شده  و مالکی این پرسش 

( که به  1398( بود. همچنین پژوهش طغیانی و یوسفی)7۰/۰)محاسبه شده  

ویژگی روابررسی  پرداخت  های  هیجانی  آگاهی  اعتبار  نسنجی  ضریب 

ها بین  و برای مؤلفه   82/۰پرسشنامه به روش بازآزمائی برای کل پرسشنامه  

گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف  به دست آوردند. نمره   79/۰تا    66/۰

 )درست، تا حدودی درست، کامال نادرست( بوده است.   3تا1لیکرت  

5 . Babore, Trumello, Lombardi, Candelori, Chirumbolo et al 

6 .Self-criticism 

7 .Spss 

8 .Amos 
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( ساخته شده  199۰توسط آبیدین )  (PSI-SF)   یشاخص استرس والدین

 والد ناکارامد  تعامل ،   والدینی آشفتگی زیرمقیاس  سه  این پرسشنامه   است.

 برای آزمون این  .گیردمی بر آفرین را درمشکل  کودک ویژگیهای کودک-

شده والدینی استرس ارزیابی طراحی ادراک   شیوه   .است شده  والدین 

 تا  موافقم )کامال  از  2 تا  9 پاسخهایبرحسب   لیکرت روش به  گذاری نمره 

 را  پرسشنامه این (  1388همکاران) و فدایی انجام شده است. )مخالفم کامال 

مادر هنجاریابی کردند. نتایج آلفای کرونباخ برای نمره کل استرس    ۴86روی  

روز بازآزمایی نمره کل استرس    18( به دست آوردند و بعد از  9/۰والدینی را )

( به دست آمد که این همبستگی نشانگر ثبات شاخص استرس  75/۰والدینی )

 والدینی است.  

 تا  صفر از ترتیب (PSI) 1بامریند  پروری فرزند های شیوه پرسشنامه
 این گذاری آزاد مورد مجزا در نمره 3 ،  نمرات جمع با و شده گذاری نمره 4

 آزاد از  بامریند  نظریه اساس  بر  که  والدین نظریه اقتدار  از  است اقتباسی  ابزار 

 شیوه و نفوذ  الگوهای  بررسی برای  منطقی والدین،  اقتدار و  ،استبدادی  گذاری 

 که است  ماده  31 شامل  این پرسشنامه .است شده  ساخته پروری فرزند  های

 استبدادی شیوه  به به آن ماده  1۰ ،  مطلق گذاری آزاد  شیوه به  آن ماده 1۰

 مربوط پرورش فرزند  امر در  والدین منطقی اقتدار شیوه به  دیگر ماده  1۰ و

مطالعه   مورد های  نمونه مادران که ها آزمودنی پژوهش این  در .شوند می

 ای  درجه پنج طیف یک در با را خود نظر ماده  هر مطالعه با باید بودند

 هر برای  منطقی  اقتدار  و  ،استبدادی  مطلق  به و بعدا  که اعالم کنند  لیکرت 

 دست آمد.  به  آزمودنی 

رضایی به نقل از    اسفندیاری و توسط)  پرسشنامه این روایی و اعتبار

 اعتبار  محققان این و گرفته قرار ( استفاده139۴فیاض، عامری و بشارت؛  

)  .اند دست آورده  به آن  مورد  در را  خوبی  پایایی و  ( میزان 199۴بوری 

 85/۰دگذاری،برای آزا  81/۰ آزمایی باز روش با  را  پرسشنامه  این پایایی

 همچنین.گزارش نمود پدران  منطقی اقتدار  برای  92/۰ و  استبدادی  برای 

است:    گزارش  را  نتایج این  ،  پرسشنامه  اعتبار  میزان  مورد  در  وی  نموده 

 اقتدار  و  - ۴8/۰گذاری آزاد  با  معکوسی رابطه  مادر  بودن  مستبد 

آزادگذاری   با معکوسی رابطه  نیز پدر بودن  او دارد. و مستبد -38/۰منطقی

 او دارد.  -52/۰منطقی   اقتدار و  -5۰/۰

  )LOSC(2تامپسون و زوروف    مقیاس سطوح خود انتقادی دو بعدی

( تهیه شده است. این مقیاس دو سطح  2۰۰۴به وسیله تامپسون و زوروف )

انتقادی   و خود  ای   مقایسه  انتقادی  از خود  عبارتند  را که  انتقادی  خود 

اندازه  ( به عنوان  CSCای )کند. خودانتقادی مقایسه گیری می درونی شده 

می تعریف  دیگران  برابر  در  خود  به  نسبت  منفی  نظر  و  شود.  دیدگاه 

( بر روی مقایسه نامناسب خود با دیگران که  ISCخودانتقادی درونی شده )

(  CSCکند. بنابراین یکی از مشخصات )باشد تمرکز می خصمانه یا انتقادی می 

(. خود انتقادی درونی 2۰۰۴خصومت بین فردی است )تامپسون و زوروف، 

(ISCبه عنوان دیدگاه و نظر منفی نسبت به خود در مقابل با است )  انداردهای

شود. خود انتقادی درونی شامل مقایسه خود  شخصی، درونی خود تعریف می 

باشد، بلکه خودشان را )در مقابله با انتظارات خود( ناکارآمد  با دیگران نمی

 
1. Parenting style inventory 

انتقادی شامل  می مقیاس خود  این    22بینند.  باالتر در  نمرات  است.  آیتم 

باشد. یاماجی و کیم رد میمقیاس نشان دهنده سطح باالتر خود انتقادی در ف

( در مطالعه خود همسانی درونی مناسبی را برای این مقیاس گزارش  2۰13)

 (. 9۰/۰)آلفای کرونباخ  کردند

 

 نتایج
از    119پسر،    1۰1نوجوان )  22۰در پژوهش حاضر   دختر( به همراه یکی 

پاسخگویان  درصد از    9/۴5مادر( شرکت داشتند.    1۴8پدر،    72والدینشان )

دهند. سن پاسخگویان در  درصد را دختر تشکیل می   1/5۴تحقیق را پسر و  

های  گیری شد. بر اساس یافتهای اندازه صورت فاصلهقالب یک سؤال باز و به

به     19و    12تحقیق، حداقل و حداکثر سن نوجوانان به ترتیب   والدین  و 

و میانگین سن    12/15بوده است. میانگین سن نوجوانان    58و    32ترتیب  

معیار    ۴9/۴3والدین   انحراف  با  درصد    8/۴1است.    ۰3/5و    1/  931سال 

و   شاغل  بودند.    ۴/56والدین  دار  خانه  والدین  والدین    3/37درصد  درصد 

از والدین تحصیالت دیپلم و زیر    7/62اند و  تحصیالت باالتر از لیسانس داشته 

 ند. ادیپلم داشته
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش یافته :1جدول شماره 

 

مدل  رویکرد  از  تحقیق  فرضیات  بررسی  ساختاری  جهت  معادله  سازی 

برآوردهای مربوط به شاخص  استفاده گردید.  برازش  کوواریانس محور  های 

کلیت مدل و پارامتر اصلی )اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل  

 ودار زیر گزارش شده است. جداول و نمبر متغیر آگاهی هیجانی( در  

 

2. Level of self-criticism 

 میانگین  متغیر
انحراف  

 معیار 
 انحراف معیار  میانگین  متغیر

 12/ ۰9 29/ 3۴ خودانتقادی درونی شده  5/ ۰۰ 7/ 61 گیرانه سبک سهل

 12/ 1۰ 27/ 3۰ ایخود انتقادی مقایسه 5/ 7۰ 2۴/ 3۰ سبک استبدادی 

 19/ 89 56/ 6۴ خود انتقادی والدین 7/ 68 22/ ۰۰ سبک قاطع 

کنش توجهی/فزونبی

 ی
 ۴/ 7۰ 16/ 61 دلبستگی ۴/ 26 17/ 9۰

 5/ ۴8 17/ 35 های نقشمحدودیت ۴/ 72 15/ 33 گریتقویت

 6/ ۴7 22/ 78 افسردگی ۴/ 33 1۴/ ۴9 خلق 

 ۴/ ۴2 1۴/ 35 روابط با همسر 5/ 93 19/ 5۰ پذیری سازش 

 ۴/ ۰1 1۴/ ۰3 انزوای اجتماعی  8/ 3۰ 28/ 6۴ حس صالحیت

 3/ 67 13/ 76 سالمت والد  5/ ۰۴ 19/ 23 پذیرندگی 

تفاوت قائل شدن 

 میان هیجانات 
 52/ 57 235/ 79 استرس والدگری 3/ ۰9 17/ 38

اشتراکات زبانی 

 احساسات 
55 /6 81 /1 

توجه کردن به هیجانات 

 دیگران 
82 /9 19 /2 

مخفی نکردن  

 هیجانات 
 2/ 77 11/ 99 هیجانات تحلیل  2/ 65 7/ 86

 11/ ۴1 62/ 1۰ آگاهی هیجانی  2/ 67 8/ 5۰ خودآگاهی جسمی 
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 مدل عوامل مؤثر بر آگاهی هیجانی :1نمودار

 های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری برآورد شاخص: 2جدول

 CMIN DF CMIN/DF GFI IFI CFI RMSEA شاخص

 ۰/ ۰۴8 ۰/ 9۴۴ ۰/ 938 ۰/ 959 1/ 589 25۰ 397/ 25 مقدار
 

های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری با توجه به دامنه مطلوب  شاخص 

ها در مجموع بیانگر این است که مدل مفروض تدوین شده توسط  این شاخص 

برازش دادههای پژوهش حمایت می داده  ها به مدل  شوند، به عبارت دیگر 

 برقرار است.  

افزار  نی از نرم برای محاسبه اثر متغیرهای مستقل بر متغیر آگاهی هیجا

 گزارش شده است:   6موس استفاده شد که خروجی آن در جدول  یا

   

 برآورد اثر متغیرهای مستقل بر متغیر آگاهی هیجانی  :3جدول

 P مقدار ضریب  متغیر وابسته متغیر مستقل 

 گیرانه سبک سهل

 آگاهی هیجانی 

3۰۴ /۰ - ۰۰1 /۰ 

 ۰/ ۰65 - ۰/ 116 سبک استبدادی 

 ۰/ ۰۰1 ۰/ 253 سبک قاطع 

 ۰/ ۰۰9 - ۰/ 176 استرس والدگری

 ۰/ ۰۰1 - ۰/ ۴51 خود انتقادی والدین

 

می برآوردشده،  مقادیر  حسب  فرضیهبر  تحلیل  را توان  تحقیق  های 

گیرانه با آگاهی هیجانی بین سبک فرزندپروری سهل ؛  صورت مطرح کرد بدین 

گیرانه  طبق نتایج نمودار اثر مستقیم سبک سهل  نوجوانان رابطه وجود دارد.  

. این  (P  <  ۰۰1/۰بر متغیر آگاهی هیجانی به لحاظ آماری معنادار است )

تر  گیرانه دار است یعنی هر چه سبک فرزندپروری سهل رابطه معکوس و معنی

تر است؛ بنابراین، بین سبک فرزندپروری  اهی هیجانی نوجوانان پایینباشد، آگ

اثر مستقیم سبک   .گیرانه با آگاهی هیجانی نوجوانان رابطه وجود داردسهل 

  >   ۰5/۰نیست )استبدادی بر متغیر آگاهی هیجانی به لحاظ آماری معنادار  

P  )  وجود  ؛ بین سبک فرزندپروری استبدادی با آگاهی هیجانی نوجوانان رابطه

 ندارد. 

 
1. Aunola, Ruusunen, Viljaranta & Nurmi 

طبق نتایج نمودار، اثر مستقیم سبک قاطع بر متغیر آگاهی هیجانی به  

دار است.  (. این رابطه مثبت و معنیP  <   ۰۰1/۰لحاظ آماری معنادار است )

جوانان، باالتر  تر باشد آگاهی هیجانی نویعنی هرچه سبک فرزندپروری قاطع 

است؛ بنابراین، بین سبک فرزندپروری قاطع با آگاهی هیجانی نوجوانان رابطه  

 وجود دارد. 

، اثر مستقیم استرس والدگری بر متغیر آگاهی هیجانی به لحاظ  همچنین

( این رابطه منفی و معنیP  <  ۰1/۰آماری معنادار است  دار است یعنی (. 

  .تر استاهی هیجانی نوجوانان، پایین هرچه استرس والدگری بیشتر باشد آگ

اثر   دارد.  وجود  رابطه  نوجوانان  هیجانی  آگاهی  با  والدگری  استرس  بین 

مستقیم خود انتقادی والدین بر متغیر آگاهی هیجانی به لحاظ آماری معنادار  

دار است یعنی هرچه خود انتقادی  (. این رابطه منفی و معنی  P  <  ۰5/۰است )

 . استتر  آگاهی هیجانی نوجوانان، پایین والدین بیشتر باشد  

 

 گیری حث و نتیجهب
باهدف   حاضر  بینیپژوهش  اساس    پیش  بر  نوجوانان  هیجانی  خودآگاهی 

  توجه  استرس والدگری، سبک فرزندپروری و خود انتقادی والدین انجام شد. با

بین سبک فرزندپروری و آگاهی هیجانی نوجوانان رابطه    های پژوهش،یافتهبه  

راستا   همین  در  داشت.  وجود  معناداری  و    های پژوهش   هاییافتهبا  منفی 

( و پرمر  139۴(، خواجه و شایف )1396)، عباسی اسفجیر، دوستیپهلوانی

گیرانه و آگاهی رابطه منفی و معناداری بین فرزندپروری سهل که  (  1399)

نوجوان  آوردند هیجانی  بدست  بود.ان  همسو  پژوهش      ،  دوتا  در  و  جوشی 

سهل 2۰15) فرزندپروری  سبک  بین  ارتباط  (  هیجانی  آگاهی  و  گیرانه 

نتایجیافت نشدمعناداری   از آن    پژوهش  .  که بین سبک  بود  حاضر حاکی 

. در  وجود ندارداستبدادی و آگاهی هیجانی به طور مستقیم ارتباط معناداری  

( نشان داد که 2۰15ای پژوهش هرزوگ، هیل و هاوری )ههمین راستا یافته

بین سبک استبدادی و آگاهی هیجانی فرزندان ارتباط معناداری وجود ندارد.  

( و پرمر  139۴(، خواجه و شایف )1396با این وجود پهلوانی و همکاران )

( به این نتیجه دست یافتند که بین سبک استبدادی و هوش هیجانی 1399)

(،  2۰15که جوشی و دوتا )و معنا داری وجود دارد در حالیارتباط منفی  

( بین سبک استبدادی و آگاهی هیجانی ارتباط مثبت  2۰13شالینی و آچاریا )

 .  یافتندداری  و معنی

حاضر پژوهش  نتایج  دیگر  و    بود  ینا  از  قاطع  فرزندپروری  بین  که 

دارد وجود  معناداری  و  مثبت  ارتباط  هیجانی  پژوهش   خودآگاهی    های و 

( همکاران  و  )1396پهلوانی  شایف  و  خواجه    ، روسوننآنوال،  (،  139۴(، 

نورمی جارالوی و  )2۰15)  1نتا  هاروی  هیل،  هرزوگ،  و  2۰15(،  شالینی   ،)

. با این حال  با نتایج پژوهش حاضر همسو بود(  1399(، پرمر )2۰13آچاریا )

فرزندپروری قاطع و هوش  ( بین  2۰15بر اساس نتایج تحقیق جوشی و دوتا )

معنی و  مثبت  رابطه  فرزندپروری  هیجانی  بین  مؤلفه خودآگاهی  اما در  دار 

معنی و  منفی  ارتباط  هیجانی  آگاهی  و  همچنین  قاطع  دارد.  وجود  داری 

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که 2۰۰7)  2و گارسیا  مارتینز

2. Martínez & García 
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که  دهد ازآنجاییرا افزایش مینفس فرزندان  ی فرزندپروری قاطع، عزتشیوه 

های پژوهش حاضر  ، با یافتههای آگاهی هیجانی استنفس یکی از مؤلفه عزت 

( حاکی از ارتباط مثبت و معنادار  2۰17)  1. نتایج پژوهش فهد همسو است

می  قاطع  فرزندپروری  و  کودکان  هیجانی  استرس    همچنین،  باشد.هوش 

آگاهی هیجانی   بر  مستقیمی  اثر  معنادار  والدگری  و  منفی  رابطه  این  دارد 

.  استتر  یعنی هرچه استرس والدگری بیشتر باشد آگاهی هیجانی پایین  ؛است 

( نشان داد که هم در پدران و  2۰21)2های پژوهش آهون و همکاران یافته

خصوص   به  است  تاثیرگذار  فرزندان  هیجانی  آگاهی  بر  مادران  در  هم 

می استرس  مالی  هیجانهای  آگاهی  درتواند  بیاورد.  پایین  را  فرزندان    ی 

( انجام دادند به این نتیجه  2۰2۰)  3پژوهشی که فونیسکا، موریرا و کاناوارو 

دارد.   مستقیم  اثر  آنها  فرزندپروری  سبک  بر  والدین  استرس  که  رسیدند 

( به این نتیجه رسید که استرس والدینی  199۴)  ۴دیکارد  -همچنین دیتر  

ها  های این پژوهش د،که یافتهکنبینی میرا پیشباال، رفتارهای منفی تربیتی  

بود پژوهش حاضر همسو  با  مستقیم  غیر  اثر    .به طور  پژوهش  نتایج  طبق 

مستقیم خودانتقادی والدین بر متغیر آگاهی هیجانی به لحاظ آماری معنادار  

دار است یعنی هرچه خودانتقادی والدین بیشتر  است این رابطه منفی و معنی

ه آگاهی  پایینباشد  نوجوانان،  سبک  یجانی  مؤلفه  با  مؤلفه  این  است.  تر 

( مورد پژوهش قرار گرفته  2۰۰6)  5فرزندپروری در تحقیق مونگرین و لیتر

که معتقد است خودانتقادی باال با فرزندپروری ناکارآمد رابطه مستقیم دارد  

  شود.باالتر باشد فرزندپروری ناکارآمدتر می   والدین   ییعنی هر چه خود انتقاد 

های استرس والدگری روابط با همسر بود که  در همین راستا یکی از مولفه 

ا استرس والدگری و اثر معناداری بر آگاهی هیجانی نوجوانان  رابطه معناداری ب

های این پژوهش در مورد روابط با همسر و تاثیر آن بر استرس  داشت. یافته 

سجادیان) و  فضلی  پژوهش  با  بود.  1395والدگری  همسو  اصلی (   هدف 

بینی آگاهی هیجانی نوجوانان بر مبنای استرس والدگری،  پیش   پژوهش حاضر

به دوران سخت نوجوانی   توجه  دپروری و خودانتقادی والدین بود. باسبک فرزن

تواند  استرس والدگری دور از انتظار نیست که این استرس اگر باالتر رود می

بر سبک فرزندپروری والدین اثر گذاشته و سبب فرزندپروری ناکارآمد شود  

را1392)بریمانی،   والدین  خودانتقادی  ناکارآمد،  فرزندپروری  بینی پیش   (. 

لیتر،  می و  )مونگرین  کاهش    . (2۰۰6کند  سبب  باال  انتقادی  خود  این  که 

افسردگی می نتیجه  و در  والدین  )کوپر سازگاری  اینجا  (2۰۰9،  6شود  . در 

توان به رابطه متقابل بین خودانتقادی والدین و استرس والدگری اشاره  می

رونی شده بیشتری  نمود. هرچه والدین سازش پذیری کمتر و خودانتقادی د

تواند  کنند که میباشند، رضایت و کیفیت زندگی کمتری را  تجربه می داشته 

های پژوهش صیدی،  بر  کیفیت زندگی نوجوانان تاثیرگذار باشد که با یافته 

ی این  همه ( همسو بود.  2۰2۰)  7وان، هو و هانگ  (؛ 1398رضایی و حسینی)

که آگاهی هیجانی ثرگذار باشد ازآنجاییتواند بر ارتباط نوجوان والد اموارد می 

و اهمیت    یابدفرآیندی است که در ارتباط با سایرین خصوصاً والدین رشد می

آن از آن جهت است که با ادراک فرد، اهمیت دادن به خود و دیگران، استفاده  

 
1. Fahd 

2  . Ahun etal 

3. Fonseca, Moriera & Canavarro 

4. Deater-Deckard 

از زبان مشترک برای بیان هیجانات ارتباط مستقیم دارد و یکی از چالشهای  

انان عدم توانایی در بیان هیجانات است و از طرفی این آگاهی بنیادین نوجو

خود   و  والدگری  استرس  فرزندپروری،  سبک  با  معناداری  طور  به  هیجانی 

است ارتباط  در  والدین  نتایج    انتقادی  بنابر  حاضرو  سبک   پژوهش 

بر   مستقیم  طور  به  والدین  خودانتقادی  و  والدینی  استرس  فرزندپروری، 

هیجانی   اثرگذار  خودآگاهی  محدودیت والدین  جمله  از  است.  های  بوده 

های دوران شیوع کرونا، نبود  پژوهش بسته بودن مراکز آموزشی و محدودیت 

مولفه پژوهش  دارای  بود.  های  باشند  حاضر  پژوهش  و  های  محققان  به 

می پیشنهاد  خانواده  حوزه  کاهش  پروتکل شود  پژوهشگران  جهت  هایی 

کنند تدوین  والدین  انتقادی  خود  و  والدگری  اهمیت    توجه  با  .استرس  به 

های  آگاهی هیجانی به عنوان یکی از مولفه شود آگاهی هیجانی پیشنهاد می

 موثر در فرزندپروری به والدین هم آموزش داده شود. 
 

 منابع 
(.  1392. )یدامیر.، امین یزدی، سمیدرضا.، بهنام وشانی، حلیحه.، داوودی، مهراامامی مقدم، ز

دختران   تحصیلی  استرس  به  واکنش  بر  هیجانی  هوش  های  مهارت  آموزش  تاثیر 

 .  36-27، (6)پیاپی  1 ، مراقبت مبتنی بر شواهددبیرستانی. 

بررسی ارتباط بین سبک های فرزند پروری و مؤلفه های جمعیت  (  1399)محمد.    ،بخت آور

آنها.   فرزندان  شخصیتی  های  تیپ  با  والدین  علوم شناختی  پژوهشی  علمی  فصلنامه 
   .  169-159( : 86) 19 روانشناختی.

استرس   زانی(. رابطه م1392. )باسمسعودزاده، ع  هرمان.؛ و  ق    ،یمحمود   ؛.احبهص  ،یمانیبر

  م ینسنامه  فصل .  یکودکان ناشنوا و عاد   نی در والد   یفرزند پرور  یها  وه یبا ش  یوالدگر
   .  1۴-9: (3) 2 ،)سالمت خانواده( یتندرست

ب  یجانیه  یآگاه  یانقش واسطه  (.1399. )ینپرمر، شه ارتباط   ی فرزندپرور   یالگوها  یندر 

ها در دوره متوسطه دوم  آن  ینو والد  آموزاندانشفرزندان در    یو مشکالت رفتار  ینوالد

ش شهر  سراسر  ین ششم.  یرازدر  فناور  ی کنفرانس  و  ترب  یدانش  مطالعات    یتی،علوم 
 .  نیراا شناسیروان و  یاجتماع

محجوبه اصغر .؛پهلوانی،  علی  اسفجیر،  یارعلی  .؛عباسی  )دوستی،  های (.  139۴.  شیوه  نقش 

پرخاشگری   و  هیجانی  هوش  بر  والدین  علمی .  نوجوانانفرزندپروری  همایش  اولین 
   .کرمان علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه، پژوهشی روانشناسی،

تاثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن    (1396)   سجاد.  ،سبک خیز  .؛رضا  ،جوهری فرد

نشریه پرستاری   آگاهی بر خودانتقادی و ترس از شکست در افراد دچار بیماری قلبی .
 .  1۴-21( :1) 6قلب و عروق. 

 ینبه والد   یدرمان  یتواقع  یآموزش گروه  یاثربخش  ی(. بررس1399)  .رضوان  یده س  ینی،حس

 ی هاپژوهش  یکنفرانس مل  یناول.  یوجوان و استرس والدگرن  -د  بر کاهش تعارضات وال
   .وتربیتتعلیم فرایندهایدر  یکاربرد

های فرزندپروری کننده سبکبررسی نقش پیش بینی( 139۴)دولت.  ،شایف.؛ نازنین  ،خواجه

   . 76-66( :97) 28. نشریه پرستاری ایراندر هوش هیجانی دانش آموزان. 

های   کرابطه سب.  (1395)  .؛ پیران، پریسا.؛ وقار، رومینا.؛ حسین پور، صابر.رفیعییان، پریسا

های نوین در  المللی پژوهش. اولین کنفرانس بینفرزندپروری با پرخاشگری در نوجوانان

 م.حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، ق

پ ب  ؛ .ریسازابلی،  م  ؛ .اقرثنایی ذاکر،  (. سنجش سودمندی روش 138۴. )نصورعلیو حمیدی، 

روان نمایشگری در بهبود مهارت های رفع تعارض مادران با دختران دانش آموز سال 

5. Mongrain & Leather 

6. Cooper  

7. Wang, Hu, Han 

http://psychologicalscience.ir/article-1-343-fa.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279111
http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2238-fa.html
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منطقه   های  دبیرستان  های تهران.    2اول  پژوهش  و  ها  )تازه  مشاوره  های  پژوهش 
 .  98-81(,  13)۴مشاوره(, 

)ستاره   حسینی،.؛  رضایی، خدیجه  .؛صیدی، محمدسجاد ای  (.  1398.  واسطه  نقش  بررسی 

رفتاری   مشکالت  و  والدگری  استرس  بین  رابطه  در  خانوادگی  زندگی  کیفیت 

  .15۴-131 (،3۴)16 ،مجله مطالعات روانشناسی تربیتی فرزندان،

فارسی پرسشنامه آگاهی های روانسنجی نسخه  (. ویژگی1398طغیانی، الهه.؛ یوسفی، رحیم. )

 .232-213، 35شماره 9گیری تربیتی، دوره       هیجانی، فصلنامه اندازه 

)نوروز،  عادلی وسوا   (1396.  نشانگان  سب-فکری  سرابطه  با  در   کعملی  فرزندپروری  های 

افت درجه کارشناسی ارشد گرایش  ی نامه برای در ئم افسردگی. پایانالنوجوانان دارا ی ع

ه علوم انسانی، گروه روانشناسی، واحد علوم تحقیقات شاهرود، دانشگاه عمومی، دانشکد

 .میالآزاد اس

و.کارینه  طهماسیان،  و  ؛.محسن  دهقانی،  ؛.زهرا  فدایی، )فاطمه  فرهادی،  ؛   بررسی (.  1389. 

 کودکان   روری مادرانپفرزند  استرس   شاخص  -   کوتاه   فرم   روایی  و  اعتبار,  عاملی  ساختار

   .91-81(, 16)رفتاری،  علوم  تحقیقات. سال 7 -12 عادی

(. نقش آموزش مهارتهای فرزندپروری بر  1387. ) یدرعلیو هومن، ح؛  .یده زینبفرد، س  فرزاد

کودکان.   رفتاری  مشکالت  و  مادران  تنیدگی  )روانشناسان  کاهش  تحولی  روانشناسی 
 .  292- 277 ، (15)۴ .ایرانی(

بر  1396).  ایلناز  ،سجادیان.،  نرجس  ،فضلی آگاهانه  ذهن  فرزندپروری  آموزش  اثربخشی   .)

مشکالت رفتاری کودک و استرس والدگری مادران دارای فرزند مبتال به اختالل نقص  

 .26-35(، 3)17دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردیل. فعاتوجه ـ بیش

مقایسه بین سبکهای فرزندپروری   (.  139۴)محمدعلی.  ،بشارت  .؛فریده   ،عامری  .؛ریحانه  ،فیاض

 .1۰9-126  (:1) ۴ .رویش روان شناسیوالدین و استحکام من فرزندان. 

 ک رابطه ی علی بین سب .  (1393)  ژه.ق، منیال؛ شهنی ییس.ور، سیروپی عال  الل.؛مرادیان، ج

دانشجویان.   در  پیشرفت  انگیزه  و  تحصیلی  عملکرد  و  فرزندپروری  روانشناسی های 
 .63-7۴ (، 1)1خانواده، 

بررسی رابطه بین سبک های شوخ طبعی با (.  139۴. )مروتی، ذکراله .،  مهمان دوست، زهرا

دختر آموزان  دانش  در  هیجانی  اندیمشک  خودآگاهی  شهر  متوسطه  اول  اولین  .  پایه 
 .  انسانی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم

ینی دشواری در تنظیم هیجان بر  بپیش(.  139۴. ) مهدی یار، منصوره .؛ و  نجاتی، سیده فرشته

دومین کنفرانس بین المللی  .  اساس سبک های فرزندپروری در دانشجویان دانشگاه شیراز

  .علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد. روانشناسی

(. چاپ اول، تهران: نشر  1392(. دلسوزی. ترجمه مهدی قراچه داغی )2۰11نف، کریستین. ) 

 ذهن آویز. 

ورز بر میزان اضطراب و خودانتقادی   اثربخشی پرورش ذهن شفقت (.    1391)  .ورباال، فاطمهن

 .نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه عالمه طباطباییبیماران افسرده. پایان 
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