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Abstract
The aim of this study was to compare
the anxiety level of primary school
children by perfectionism, mothers'
parenting styles and emotional
intelligence. This study used a
descriptive, causal-comparative and
purpose has been applied. The
population of elementary school
students in Tehran and the study sample
included 100 male and female students
of primary schools in Region 9
Education in Tehran who were selected
cluster random sampling. The research
tools used, including Spence Children's
Anxiety Scale, a questionnaire Hill
perfectionism,
parenting
style
questionnaire responded and it is
emotional intelligence questionnaire.
Data analysis and survey research
hypotheses independent t-test and
ANOVA were used Tees. Research
findings showed that children of
mothers with anxiety, perfectionism,

چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسهی میزان اضطراب کودکان
 سبک فرزند پروری و،مقطع ابتدایی بر مبنای کمال گرایی
، این پژوهش از نوع توصیفی.هوش هیجانی مادران بود
.علی مقایسهای و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است
جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دوره ابتدایی شهر
 نفر دانش آموز دختر و100 تهران و نمونه تحقیق شامل
 آموزش و پرورش تهران بوده9 پسر ابتدایی مدارس منطقه
که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای
 ابزارهای پژوهشی شامل مقیاس اضطراب.انتخاب شدند
 پرسشنامه،  پرسشنامه کمال گرایی هیل، کودکان اسپنس
سبک فرزند پروری بامریند و پرسشنامه هوش هیجانی بار
 جهت تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی.ـ آن می باشد
فرضیه های تحقیق از آزمون های آماری تی مستقل و
 یافته های پژوهشی.تحلیل واریانس سه راهه استفاده شد

۴۴۴
مقایسه میزان اضطراب کودکان مقطع ابتدایی بر مبنای کمال گرایی ،سبک فرزندپروری و هوش هیجانی مادران
Comparison of primary school children by perfectionism, anxiety, maternal parenting
نشان داد که میزان اضطراب کودکان دارای مادران با کمال
گرایی باال به طور معنا داری بیشتر از اضطراب کودکان

دارای مادران با کمال گرایی پایین بوده ( (P<0/0001و
بعالوه مادران با هوش هیجانی باال ،فرزندانی با اضطراب

سبکهای مقتدرانه باال ( )p<0/002و استبدادی پایین
( ،)p<0/0001فرزندانی با اضطراب پایین تر داشتند .نتایج

این پژوهش نشان داد که شیوهی تعامالت مادر و فرزند
نقش تعیینکنندهای در هیجانات منفی و اضطراب و
اختالالت اضطرابی کودکان دارد و نتیجه حاصل ،یافتههای
پژوهشی در تحقیقات مرتبط با علل وعوامل اضطراب
کودکان را قوت میبخشد.
کلید واژهها :اضطراب ،کمالگرایی ،سبک فرزندپروری،

Key words: Anxiety, Perfectionism,
Parenting Style, Emotional
Intelligence

هوش هیجانی

مقدمه
اضطراب ،هشداری است که فرد را گوش به زنگ میکند؛ یعنی به فرد هشدار میدهد که
خطری در راه ا ست و باعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر ،اقداماتی به عمل آورد،
ریشه بسیاری از مسائل و مشكالت روانی کودکان و نوجوانان در اضطراب1و اختالالت مرتبط
با آن نهفته است .اضطراب ،پیامد زندگی معاصر است و از شایعترین اختالالت روانپزشكی در
جمعیت عمومی هستند،یكی از جنبههای بسیار جالب اختالالت اضطرابی ،تعامل ظریفی است
که میان عوامل وراثتی و محیطی مولد این اختالالت وجود دارد (ســـادو  ،ســـادو و رویز،
 .)2009از این رو یكی از م سائل ا سا سی که برای روان شنا سان مطرح می شود اهمیت ن سبی
عوامل تعیین کننده ی محیطی رفتار در برابر عوامل تعیین کننده ی زیســـتی اســـت  .غالب
روان شنا سان متفق القول اند که هر دو متغیر محیطی و زی ست شناختی نق شی بر عهده دارند؛ از
آن جایی که روابط والد ــــ فرزند نشان دهنده ی ابتدایی ترین و اصیل ترین روابط اجتماعی

ان سان درگ ستره ی زندگی ا ست .از این رو کیفیت روابط والد –فرزند به عنوان مهمترین عامل

موثر شایستگی ،شكوفایی و بهزیستی همه افراد مورد بحث قرار گرفته است (ارجمند.)1386 ،
- Anxiety

1
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پایینتر داشتند ( )p<0/0001و همچنین مادران با

up significantly more than the anxiety
of children with mothers with low
perfectionism (P<0/0001) and women
with high emotional intelligence, had
)children with lower anxiety (P<0/0001
and also the mothers with high
sovereign styles (P<0/002) and
authoritarian Low (P<0/0001), children
had lower anxiety. The results showed
that the interactions between mother
and child is crucial negative emotions
and anxiety and anxiety disorders in
children and results, research findings
related research causes anxiety in
children strengthens.
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دگرگونی های سریع و پیچیده ی جوامع انسانی به مرور زمان بر شیوه های فرزندپروری
ان سان ها اثر ی ا سا سی بر جای گذا شته ا ست  ،خانواده اولین و مهمترین محیطی ا ست که
کود در آن از کیفیت روابط ان سانی آگاهی پیدا میکند.محققین به اثبات ر ساندهاند که الگوی
1

دیلر ،1992 2،به نقل از ایزدی .)1390 ،نظریهپردازان زیادی پیشـــنهاد کردهاند که روابط خاص
والد ـــ ـ فرزندی ممكن ا ست در ایجاد کمالگرایی3م سئول با شند (کالر  .)2009 4،بیتردید
کمالگرایی یكی از ویژگیهای شخصیتی میباشد که میتواند هم سازنده و مفید و مثبت باشد،
هم نورتیک و کژکنش ،نیروی انگیزشی هر فرد به سوی رشد و خودشكوفایی است .همه افراد
نیاز دارند که تواناییهای بالقوه خود را تا باالترین اندازه ممكن شكوفا کنند و به ر شدی فراتر
از رشد کنونی خود دست یابند .البته رسیدن به کمال و شكوفاساختن استعدادها و تواناییهای
نهفته و بالقوه فرد به خودی خود ارزشـــمند اســـت و در این وادی کمالگرایی امری مثبت و
پ سندیده ا ست (ایزدی .)1390 ،ولی آنچه که مد نظر این پژوهش ا ست ،جنبه افراطی یا منفی
کمال گرایی ا ست .وقتی ا ستانداردهای سخت شخ صی علیرغم پیامدهای نا سازگار عمده دنبال
شــوند کمالگرایی شــكل میگیرد .از این رو کالر ( )2009مطرح کرد که آســیبشــناختی
روانی کمالگرایی ،طرحوارهی بد کارکرد برای ارزیابی خود اســـت که بیش از حد متكی بر
دســتیابی به اســتانداردهای ســخت شــخصــی میباشــد .پژوهشها در زمینه ارتباط بین
فرزندپروری و کمالگرایی بر مقیاسهای فرزندپروری بیش از حد خصــومتآمیز ،مســتبدانه و
م سامحهکار تمرکز کردهاند و به رابطه مهارگری5روان شناختی کمالگرایی نپرداختهاند (ب شارت
و همكاران .)1389 ،روابط بین کمالگرایی ،اف سردگی ،اضطراب و خشم در کودکان مدرسهای
 15-10سال مشاهده شده و ابعاد کمالگرایی با  OCDدر کودکان نیز مرتبط بوده است ( .نقل
از بشارت و همكاران .)1390 ،خانواده ها اکنون تالش می کنند فرزندان خود را از همان اوایل
کودکی برای بردن گوی ســبقت از همســاالن شــان آماده کنند این شــیوه تربیتی والدین که می
تواند از کمال گرایی خود شان من شا گرفته با شد سبب شده ا ست که فرزندان زمانی خود را با
1
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4
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تعاملی فرزند ــ ـ والد یكی از مهمترین متغیرهای م ثر در تحول بعدی کود است (بیوکاتكو،
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ارزش بدانند که مو رد تایید والدین خود قرار بگیرند و چون تایید والدین و دیگران نقشـــی
اســاســی در ســاختار شــخصــیتی فرد دارد می کوشــندتالش های خود را دو چندان کنند تا به
انتظارات آنان پا سخ مثبت دهند .گاهی اوقات همین ح سا سیت و توجه بیش از حد والدین و
شان اثر بگذارد (ارجمند  .)1386،سویننس1و همكاران ( )2005در پژوه شی بین کمالگرایی
سازشنایافته مادر و کمالگرایی سازشنایافته دخترانشان رابطه مثبت به دست آوردند.
عالوه بر عامل کمالگرایی یكی از بحثهای مهم در خ صوص آ سیب شنا سی روانی و
ر شد کودکان ،نوع شیوه فرزندپروری2میبا شد که عبارت ا ست از مجموعه ای از رفتار های به
هم پیوسته که تعامل والد – کود را روی طیف خاصی نشان می دهد و تعامل فراگیر را ایجاد

می کند (منصوری  .)1389،بامریند سه شیوه فرزندپروری را مطرح کرده است :شیوه مقتدرانه،
م ستبدانه و سهلگیرانه .این سه شیوه از نظر تعیین محدودهها و خطم شیهای ا ستوار والدین،
قدرت کنترل و حمایت عاطفی آنها که از فرزندانشــان به عمل میآورند ،تفاوتهایی با یكدیگر
دارند .والدین با شــیوههای فرزندپروری مقتدرانه تمایل دارند قوانین را همواره با فرزندان خود
روشــن و تبیین کنند و کمتر بر فرمانبرداری مطلق و صــرف ت کید دارند و فرزندانشــان را به
خودمختاری تشــویق میکنند .شــیوه فرزندپروری مســتبدانه با ت کید بر فرمانبرداری و تمایل به
پذیرش تنبیه برای برقراری نظم ارتباط دارد و اقدامهای تنبیهی و قهرآمیز را برای کنترل و اداره
ترجیح میدهند .والدین سهلگیر ،کمتر از کنترل آ شكار و وا ضح بر رفتار فرزندان شان ا ستفاده
میکنند .این والدین از ســـختگیری پایین ،حداقل انتظارات ،پاســـخگویی و صـــمیمیت زیاد
برخوردارند (بشـــارت و همكاران .)1389 ،گالگر و کارترایت هاتن )2008(3در ارزیابی رابطه
بین عوامل فرزندپروری و خصــیصــههای اضــطراب ،نقش واســطهای خطاهای شــناختی و
فرا شناختی با تمرکز بر مفاهیم مهرورزی والدین و مداخلهگری/پیشکنترلی والدین ،به برر سی
نقش این عوامل در ا ضطراب نوجوانان  18تا  20ساله پرداختند .نتایج پژوهش آنان ن شان داد
که تمام عوامل فرزندپروری تنها به واســـطه ایجاد تحریفاتشـــناختی و فراشـــناختی پیشبین
اضطراب افراد خواهد بود.
1
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توقعات بیش از اندازه ی آن ها می تواند بر برخی عوامل شــخصــیتی و روانشــناختی فرزندان
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عامل دیگری که میتواند در بروز اختالالت ا ضطرابی در کودکان م ثر با شد هوش هیجانی

1

مادران میباشــد( .قربعلی )1392 ،معتقد اســت افرادی که میخواهند در ایجاد رابطه با دیگران
م ثرتر واقع شوند ،باید توانایی ت شخیص ،تفكیک و کنترل اح سا سات خود را دا شته با شند.
هدایت میکنند و اح سا سات دیگران را نیز در و به طرز اثربخ شی با آن برخورد میکنند در
هر حیطهای از زندگی معموالً ممتاز ه ستند .افرادی که نمیتوانند بر زندگی عاطفی خود ت سلط
دا شته با شند درگیر ک شمكش درونی ه ستند که از توانایی آنان برای انجام کار متمرکز و تفكر
روشن میکاهد (بالیر.)2003 ،
هوش هیجانی با شـــناخت فرد از خودش و دیگران به ارتباط با دیگران و ســـازگاری و
انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن خوا ستهای اجتماعی الزم ا ست مرتبط
میباشد(بار ـ آن .)2009 ،سالووی و مایر بر این اعتقاد هستند که هوش هیجانی یک عامل مهم
در تعیین موفقیت فرد در زندگی ا ست وبه طور م ستقیم متغیر های مربوط به خود شخص از
جمله کار آمدی را تحت تا ثیر قرار می دهد هوش هیجانی موجب پردازش مناســب اطالعات
می شود که بار هیجانی دارد و استفاده از آنها برای هدایت فعالیت شناختی ضرورت دارد (مایر
و سالووی .)1990،2با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت بروز اضطراب در سنین کودکی برآن
شدیم در این پژوهش به پرسش زیر پاسخ دهیم :که آیا میزان اضطراب کودکان بر اساس کمال
گرایی ،سبک فرزند پروری وهوش هیجانی مادران متفاوت است؟

روش
پژوهش حاضر در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار میگیرد .در این نوع پژوهش مقایسه
میان متغیرها براساس هدف تحلیل شده است .جامعه ی پژوهش شامل دانشآموزان دوره ابتدایی
منطقه  9آموزش و پرورش شهر تهران (دختر و پسر) به همراه مادران شان در سال تحصیلی
 94-93بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند حجم
نمونه شامل  100نفر ( 52دختر و  48پسر) است و تمام دانشآموزانی که پرسشنامه اضطراب
کودکان اسپنس نسخه کودکان را پر کردند ،مادران آنها نیز پرسشنامههای مربوط به کمالگرایی

- Emotional Intelligence
- Mayer & Salovy

1
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افرادی که مهارت هیجانی دارند ،یعنی ک سانی که اح سا سات خود را به خوبی می شنا سند و
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و سبک فرزندپروری و هوش هیجانی و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس نسخه والدین را نیز
پر کردند.
ابزار گردآوری اطالعات
1

(مخصوص کود ،مخصوص والدین) میباشد این مقیاس عالوه بر اضطراب عمومی ،پنج زیر
مقیاس دیگر را نیز میسنجد :هراس و ترس از فضای باز ،اضطراب جدایی ،ترس از آسیب
فیزیكی ،ترس اجتماعی (فوبی) و وسواس عملی ـ فكری .مقیاس اضطراب اسپنس نسخه کود
از  45عبارت تشكیل میشود که  38عبارت آن نمرهگذاری شده و  6عبارت آن که عبارتهای
پرسشی مثبت هستند ،محاسبه نمیشوند .همچنین دارای یک س ال باز است که کود به طور
تشریحی به آن پاسخ خواهد داد و برای سنین  8تا  15سال تهیه شده است .نمره کلی تست در
این نسخه از مجموع نمرات زیر مقیاسهای فوق به دست میآید ..طریقه نمرهگذاری به پاسخها
به صورت (هرگز=( ،)0گاهی اوقات = ( ،)1اغلب =  )2و (همیشه =  )3خواهد بود که حداکثر
نمره ممكن برابر با  114به دست میآید و مقیاس اضطراب اسپنس نسخه والدین از  38عبارت
تشكیل شده که نمرهگذاری میشود و یک س ال باز که نمرهگذاری نمیشود .طریقه نمرهدهی
به پاسخها به صورت (هرگز=( ،)0گاهی اوقات = ( ،)1اغلب =  )2و (همیشه =  )3خواهد بود
که حداکثر نمره ممكن برابر با  111به دست میآید .روایی همگرایی مقیاس اضطراب کودکان
اسپنس با مقیاس تجدید نظر شده اضطراب مانیفست کودکان به طور معنادار همبستگی داشتهاند
( .)r =0/ 71اعتبار همسانی درونی مقیاس نیز با آلفای کرونباخ  0/92و اعتبار بازآزمایی مقیاس
به مدت  6ماه  0/60به دست آمد (فتحی آشتیانی.)1388 ،
سیاهه کمالگرایی هیل :نسخه فارسی سیاهه کمالگرایی با  58عبارت و  6زیرمقیاس که
توسط هومن و سمائی در سال  1389در نمونه ایرانی اعتباریابی و رواسازی و هنجاریابی شد.
این مقیاس برپایه مقیاس لیكرت چهارگزینهای اعتباریابی و رواسازی شده است.درمرتبه اول 6
زیرمجموعه (حساسیت بین فردی ،تالش برای عالی بودن ،نظم و سازماندهی ،ادرا

فشار از

سوی والدین ،هدفمندی و استانداردهای باال برای دیگران ) .و در مرتبه دوم نیز دو بعد کلی
کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی براساس  6زیرمجموعه اولیه بررسی میشود .ضریب آلفای
)- Spence Children، s Anxiety Scale (SCAS

1
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کرونباخ برابر با  0/926محاسبه شده و ضریب اعتبار سیاهه کمالگرایی به روش بازآزمایی
(میانگین  4هفته) اجرا شد مقدار ضریب برابر با  0/736بود (سمایی.)1389،
پرسشنامه سبک فرزندپروری بامریند :این پرسشنامه توسط دیانا بامریند در سال 1972
مستبدانه 2و  10جمله دیگر آن به شیوه مقتدرانه 3مربوط میشود .در مقابل هر عبارت  5ستون
با عناوین کامالً موافقم ،موافقم ،نه موافق و نه مخالفم ،مخالفم و کامالً مخالفم قرار دارد که به
ترتیب از  5تا  1نمرهگذاری میشود .این پرسشنامهها توسط پدر و هم توسط مادر به طور
جداگانه پاسخ داده میشود(اسفندیاری .)1374،میزان اعتبار پرسشنامه %81برای شیوه سهلگیرانه،
 86%برای شیوه مستبدانه %78 ،برای شیوه مقتدرانه در بین مادران و  %77برای شیوه سهلگیرانه،
 85%برای شیوه مستبدانه %92 ،برای شیوه مقتدرانه در بین پدران است(بوری .)1991 4،در ایران
هم اسفندیاری برای تعیین پایایی از روش بازآزمایی استفاده کرده است که میزان پایایی برای
شیوه سهلگیرانه  ،%69برای شیوه مستبدانه  ،%77و برای شیوه سهلگیرانه  ،%73شیوه مستبدانه
 71%و شیوه مقتدرانه  %75محاسبه گردیده است.
پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ آن :پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ آن که برای اولین بار در
سال  1980توسط بار ـ آن ساخته شد ،دارای  133س ال بود .در نهایت یک مقیاس کلی برای
 EQو  5مقیاس ترکیبی و  15خرده مقیاس تدوین گردید(سموعی .)1384،همسانی درونی
براساس استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/76است و پایایی بازآزمایی  0/85است (نقل از
سموعی  .)1384،در پژوهش دهشیری برای محاسبه پایایی از روش بازآزمایی و روش آلفای
کرونباخ استفاده شده است .نتایج بازآزمایی با فاصله زمانی یک ماه برای  35نفر بین 0/899
(تحمل فشار) و ( 0/65استقالل) بوده است و میانگین کل بازآزمایی  0/735گزارش شده است.
در روش آلفا میانگین کل  0/733و باالترین ضریب  0/85مربوط به خرده آزمون احترام به خود
و کمترین آنها  0/498به خرده آزمون مسئولیتپذیری اجتماعی تعلق داشت (دهشیری برای

1

- permissive
- authoritarian
3
- authoritative
4
- Buri
2

Downloaded from frooyesh.ir at 14:33 +0430 on Tuesday April 30th 2019
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هنجاریابی از آزمون  133سوالی استفاده کرد و  15سوال در تحلیل سوال مورد ت یید قرار نگرفته
است.

یافته ها
آن در ادامه یافتهها در جدول  2به بررسی مفروضههای آمار پارامتریک و سپس در جدول 4 ،3
و  5نتایج پژوهش در قالب جداول تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره ارائه شده است.
جدول  1آماره توصیفی متغیرهای پژوهشی
منابع تغییر

میانگین

انحراف استاندارد

اضطراب کودک

25/74

15/806

کمالگرایی مادران

154/99

14/667

هوش هیجانی مادران

305/73

37/578

سبک فرزند پروری مقتدرانه

35/71

4/914

سبک فرزند پروری استبدادی

26/95

4/951

سبک فرزند پروری سهلگیر

24/41

3/579

جدول  2بررسی توزیع نرمال داده های اضطراب کودک بر حسب کمالگرایی مادران
مؤلفه
اضطراب کودک
اضطراب کودک
اضطراب کودک
اضطراب کودک

اضطراب کودک

نوع گروه

آماره Z

سطح معناداری

کمالگرایی باال

0/96

0/3

کمالگرایی پایین

0/65

0/7

هوش هیجانی باال

0/61

0/8

هوش هیجانی پایین

01/1

0/2

سبک مقتدارانه باال

0/54

0/9

سبک مقتدرانه پایین

0/85

0/4

سبک استبدادی باال

1/02

0/2

سبک استبدادی پایین

0/77

0/5

سبک سهلگیر باال

0/65

0/7

سبک سهلگیر پایین

0/78

0/5
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با توجه به نتایج جدول  2دادههای اضطراب کودکان به تفكیک مادران با هوش هیجانی باال
و پایین و همچنین دادههای مربوط به اضــطراب کودکان به تفكیک مادران با کمالگرایی باال و
پایین و دادههای ا ضطراب کودکان به تفكیک مادران با سبکهای فرزندپروری باال و پایین از

جدول 3نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسهی اضطراب کودکان مادران با کمالگرایی باال و پایین
میانگین

منابع تغییر

انحراف

تعداد

استاندارد
مادران با کمالگرایی
باال
مادران با کمالگرایی
پایین

36/18

15/232

15/30

7/093

درجه

آماره

سطح

آزادی

t

معناداری

50
98

50

8/78

0/0001

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،تفاوت معناداری بین دو گروه یافت شد

( )P<0/0001به طوریكه میزان اضطراب کودکان دارای ماداران با کمالگرا باال به طور معناداری
بیشتر از کودکان دارای ماداران با کمالگرایی پایین بوده است.
جدول  4نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه برای مقایسهی اضطراب کودکان مادران با سبکهای
فرزند پروری مقتدارنه ،استبدادی و سهلگیر باال و پایین
میانگین

درجه

مجذورات

آزادی

سبک مقتدرانه

1602/67

1

9/96

سبک استبدادی

6148/88

1

38/21

0/0001

سبک سهلگیر

381/05

1

2/36

0/1

-

سبک مقتدرانه* استبدادی

659/40

1

4/09

0/04

0/043

سبک مقتدارنه* سهلگیر

62/71

1

0/39

0/5

-

سبک استبدادی* سهلگیر

79/08

1

0/49

0/4

-

سبک مقتدرانه* استبدادی* سهلگیر

25/04

1

0/15

0/6

-

مقدار خطا

160/89

92

F

سطح

مجذور سهمی

معناداری

ایتا

0/002

0/098
0/29
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توزیع نرمال برخوردار بودند.
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همانطور که در جدول  4م شاهده می شود ،تفاوت معناداری بین تعامل سبکهای فرزند

پروری مقتدرانه ،ا ستبدادی و سهلگیر با میزان ا ضطراب کودکان م شاهده ن شد (.)P>0/05
بعالوه م شخص شد که تنها ا ضطراب کودکان در سطوح باال و پایین سبکهای فرزند پروری

طوریكه کودکان دارای مادرانی با ســـبک فرزند پروری مقتدرانه باال و اســـتبدادی پایین از
اضــطراب کمتری برخوردار بودند .همچنین میزان اضــطراب کودکان در حالت تعامل ســطوح

متغیرهای مستقل سبک مقتدرانه و استبدادی به طور معناداری متفاوت بود (.)P<0/05
جدول  5نتایج آزمون tمستقل برای مقایسهی اضطراب کودکان مادران
با هوش هیجانی باال و پایین
منابع تغییر

میانگین

انحراف
استاندارد

مادران با هوش هیجانی
باال
مادران با هوش هیجانی
پایین

تعداد

13/91

6/190

46

35/81

14/468

54

درجه

آماره

سطح

آزادی

t

معناداری

74

9/54

0/0001

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد

( )P<0/0001به طوریكه میزان اضطراب کودکان دارای ماداران با هوش هیجانی باال به طور
معناداری کمتر از کودکان دارای ماداران با هوش هیجانی پایین بوده است.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حا ضر به منظور مقای سه میزان ا ضطراب کودکان بر ا ساس کمال گرایی ،سبک
فرزندپروری و هوش هیجانی مادران انجام شـــده اســـت تا نقش احتمالی هر یک از عوامل
مذکور در اضــطراب کودکان معین گردد .با توجه به دادههای آماری مشــاهده شــد که میزان
اضـــطراب کودکان دارای مادران با کمالگرایی باال به طور معناداری بیشـــتر از کودکان دارای
مادران با کمالگرایی پایین بوده اســـت .مشـــاهده شـــد که کودکان دارای مادرانی با ســـبک
فرزندپروری مقتدرانه باال و اســـتبدادی پایین از اضـــطراب کمتری برخوردار بودند ،ومیزان

Downloaded from frooyesh.ir at 14:33 +0430 on Tuesday April 30th 2019

مقتدارنه ()P<0/002و اســـتبدادی ( )P<0/0001به طور معناداری متفاوت بوده اســـت .به
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اضـــطراب کودکان دارای مادران با هوش هیجانی باال به طور معناداری کمتر از کودکان دارای
مادران با هوش هیجانی پایین بوده اســـت و نتایج این پژوهش با پژوهش های رایس ،تاکر و
دســـموند ( ،)2008رادولف1و همكارانش ( ،)2007صـــدوقی و همكاران ( ،)1386تســـی2و
نتایج حاضر با میتوان بر حسب احتماالت زیر تبیین کرد:
والدین کمالگرا که با ویژگیهایی از قبیل انتظارات باال از خود و از فرزندان (انس و
همكاران ،)2002 ،استانداردهای بسیار باال و توجه زیاد به شكستها مشخص میشوند ،بیشتر
احتمال دارد درگیر پذیرش مشروط ،القای احساس گناه و سبک فرزندپروری مداخلهکننده شوند
(سویننس و همكاران .)2005 ،یک توضیح احتمالی این است که والدین کمالگرا مجذوب
استانداردها و هنجارهای خودساخته شده تا حدی که حساسیت و توجه همدالنهی الزم و
مناسب برای توجه به نیازها و آرزوهای فرزندانشان را از دست میدهند (دیكس)1991 ،؛ بدین
ترتیب سبک فرزندپروری والدین از ویژگی های کمالگرایانه آنان تاثیر میپذیرد .افزون بر آن،
والدین کمالگرا ممكن است آرزوها و هنجارهایی را که احساس میکنند خودشان نتوانستهاند به
آنان برسند برای فرزندان خود به کار ببرند ،رفتارهای آنان را به صورت انتقادی ارزیابی کنند و
درگیر فنون کنترل روانشناختی که یكی از مولفههای فرزندپروری است ،شوند و همین توقعات
باال و اتقادهایی که به عملكرد و رفتار کودکانشان میکنند منجر به اضطراب در کودکان میشود
(بلت.)1995 ،
از این رو ،وقتی پذیرش خود والدین مشروط به دستیابی اهداف شخصی باشد ،آنان ممكن
است این مشروط بودن را به محبت و پذیرش فرزندان منتقل کنند و فقط وقتی به آنان محبت
کنند که مناسب با استانداردها و انتظارات والدین عمل کنند (الیوت و ترش .)2004 ،بر این
اساس ویژگیهای (تهدیدها و نگرانیها) حرمت خود والدین از طریق کمالگرایی ،سبک
فرزندپروری آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
عالوه بر آن ،با در نظر گرفتن مفهوم اضطراب و اثراتی که میتواند بر سالمت جسمانی و
روانی انسان داشته باشد ،این حوزه از دیر باز مورد توجه متخصصین سالمت قرار گرفته است
و تحقیقات وسیعی در طی سالیان متمادی در این خصوص انجام شده و نظریات مختلفی نیز
- Rudolf, S. G.
- Tsay, Y. S.

1
2
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همكاران ( ،)2006مارکوئز و همكاران  ،)2006(.بشارت و همكاران ( )1390همسو میباشد و
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بیان شده است .به موازاتی که بر روی اختالالت اضطرابی در بزرگساالن کار شده ،توجه قابل
مالحظهای نیز در خصوص اضطراب و هیجانات منفی در کودکان بعمل آمده است .عوامل
مختلفی در بروز اضطراب واختالالت اضطرابی در کودکان مطرح شده است از جمله عوامل
والدین با ویژگی های شخصیتی خود و بكار گیری روش های مختلف تربیتی می توانند بستر
های متفاوتی را به جهت رشد و پرورش کود خود فراهم سازند .برای این که والدین بتوانند
مربیان ثمر بخشی باشند باید خودشان تسلط خوبی بر خود داشته باشند و انتظاراتی که از کود
خود دارند متناسب با مراحل رشدی او و همینطور ظرفیت جسمانی و هوش او باشد .هر
شخص یک تصویر ذهنی از خودش دارد و این تصویر ذهنی در ابتدا متاثر از محیط خانواده و
والدین می با شد ،تصویر ذهنی مثبت به کود

کمک می کند تجسم انسانی با ارزش ،الیق و

توانا را از خود داشته باشدکه می تواند در رشد شخصیت سالم او تاثیر بسزایی داشته باشد .
تصویر ذهنی یكی از موثر ترین و مهمترین شیوه ها برای تحقق خواسته های خود وفرزندانمان
به شمار می رود .کودکی که مدام در پی کسب رضایت والدین می باشد و توجه را از این روش
بدست می آورد همیشه سعی دارد بهترین عملكرد و رفتار را داشته با شد و یا کودکی که روش
های تربیتی والدین او یا بسیار سهل گیر است که دقیقا نمیداند از او چه انتظاری می رود ویا
بر عكس بسیا ر مستبدانه است که همیشه باید پاسخ گو و مطیع باشد و نمی تواند در مورد
احساسات و نگرانی های خود صحبت کند ،احتماال دچار اضطراب خواهد شد (ایزدی)1390 ،؛
و یا والدینی که در بروز هیجانات خود مشكل داشته و نوسان در رفتار آنها مشاهده می شود
خود می تواند باعث دلهره و نگرانی در کود شود چون امكان دارد در شرایطی یكسان رفتاری
متفاوت از والد سر بزند و یا به جهت عدم کنترل هیجانات ،روش های تنبیهی نا مناسب را اتخاذ
کنند.
افزون بر آن ،استانداردهای باال در والدین میتواند متوجه خود فرد یعنی کمالگرایی
خودمحور باشد .توقع باال از خود ممكن است در کنترل فرزندان باشد ،یعنی من به عنوان یكی
از والدین باید کنترل باالیی بر رفتارهای فرزندان داشته باشم .این کنترل باال از ویژگیهای
فرزندپروری آمرانه است .توقع باال از خود ممكن است در ارتباط با خدمت رسانی به فرزندان
ظاهر شود ،یعنی من به عنوان یكی از والدین باید هر کاری برای فرزندان خود انجام دهم .این
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ویژگی معادل پاسخدهی باال و از مولفههای سبک فرزندپروری سهلگیرانه است (بشارت و
همكاران .)1390 ،با توجه به نتایج پژوهش میتوان پیشنهادهای کاربردی زیر را ارایه داد:
این پژوهش به عنوان یک پژوهش کاربردی برای کلیه افرادی که در زمینه روانشناسی و
یافتههای پژوهش نشان داد که ویژگیها و پیامدهای کمالگرایی و سبک فرزندپروری و
هوش هیجانی مادران میتواند در اضطراب و بروز هیجانات منفی در کودکان نقش داشته باشد.
حال با توجه به اینكه باال بردن سطح اطالعات یكی از روشهای درمانی در اختالالت اضطرابی
است ،لذا استفاده از نتایج پژوهش برای آگاهی دادن به اولیا در این زمینه میتواند بسیار م ثر
باشد.
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