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ای و مقایسه آن بین دختران های مقابلهشده با سبکابعاد فرزندپروری ادراکرابطه 

 نوجوان تیزهوش و عادی

1شهال پاکدامن

2فردزهرا محمدی

چکیده

عنوان یکی از که هوش به ای بود. ازآ جاهای مقابلههای فرز دپروری و سبکهدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه ابعاد سبک هدف:

های مختلف را توجیه کند، به تفاوت این رابطه در  وجوا ان دختر تیزهوش و عادی  یز پرداخته توا د استفاده از سبکهای شناختی میمؤلفه

سال( شهر 53–55رویدادی بود. جامعه پژوهش شامل دختران ااین پژوهش از  وع همبستگی و طرح پژوهشی از  وع پس روش: شد.

آموزان دختر تیزهوش و عادی شهر تهران ا تخاب شد د و به  فر از بین دا ش 501ای تعداد خوشه ریریتهران بود. با روش  مو ه
یون ها از ضریب همبستگی، رررسای پاسخ رفتند. برای تحلیل دادههای مقابلهشده و سبکهای فرز دپروری ادراکهای سبکپرسشنامه

های رریز با بعد محبت از سبک-ای اجتنابکل  مو ه، سبک مقابله شان داد در   تایج ها:یافته استفاده شد. Zرام و آزمون بهرام

 بینیصورت معکوس پیشبه شده های فرز دپروری ادراکفرز دپروری رابطه منفی دارد. در دا ش آموزان تیزهوش بعد کنترل از سبک
ی طلب اطور معکوس استفاده از سبک مقابلهعد توا ست بهآموزان عادی همین برریز است و در دا ش –ای اجتناب ی سبک مقابلهکننده

آموزان تیزهوش، بعد محبت رابطه مستقیمی با سبک مقابله طلب حمایت اجتماعی عالوه در دا شبینی کند. بهحمایت اجتماعی را پیش

 این  تایج حاکی از تأثیر گیری:نتیجه  شان داد این رابطه در دو رروه عادی و تیزهوش تفاوت معناداری دارد. Zداشت که آزمون 

ی متفاوت های فرز دان مثل توا ایی شناختتوا د با توجه به ویژری. این تأثیر میای فرز دان بودهای مقابلهسبک فرز دپروری در هایسبک
 .باشد

ای،  وجوا ان تیزهوشهای مقابلهشده، سبکهای فرز دپروری ادراکسبکها: کلیدواژه

 :مقدمه
 ها موضوعیبرداری از سرمایه ا سا ی آنتیزهوشان و بهره موضوع

ایِ ابلههای مقمنظور افزایش بازده تیزهوشان سبکپیچیده است. به
 برخی. در ها و عوامل تأثیررذار در آن بسیار حائز اهمیت استآن

-بوت ؛2351پیالرینوس و سولومون،  ؛5333ا یهارت،  هاپژوهش

هوش عامل ( 2356 س، استینبرگ و چین،دارف، روسنبام، پاتریا اکا
ه کند کمی رسان را بازیی پیامدهای آسیبکننده قش تعدیل

ی عاطف های بیشتری  یاز است تا عوامل مؤثر در توسعۀپژوهش
ای و های مقابلهاین رروه را  شان دهد. ازجمله این عوامل سبک

ر شده در تیزهوشان هست.  وجوا ان دسبک فرز دپروری ادراک
زای های مختلف ز دری و تحصیل خود با مسائل تنشدوره

ی اهای مقابلهرو ارو ی مواجه هستند که با استفاده از سبک
دست بیاور د. به توا ند آرامش روا ی خود را بهمختلف می

با  مواجهههای شناختی که افراد در ای از اعمال و رهیافتمجموعه
 0ایمقابله های، سبککنندزا استفاده میهای تنشموقعیت

  ، تهراندا شگاه شهید بهشتی ،شناسیرواندا شکده استادیار  .5
تهران ،شهیدبهشتی شناسی عمومی دا شگاهکارشناسی ارشد روان ویسنده مسئول:  .2

 23/6/5031تاریخ پذیرش مقاله:        23/1/5031تاریخ ارسال مقاله: 

3 . Coping style 

( 5385ا (. از  ظر الزاروس و فولکمن2332اکرسینی،  ندیرومی
های شناختی و رفتاری برای ای به تالشهای مقابلهسبک

 کند.جلوریری، مدیریت و کاهش تنیدری اشاره می
مدار مدار و هیجان( بین مقابله مسئله5385ا الزاروس و فولکمن

ای را ( سه  وع سبک مقابله5333ر و پارکر اا د. ا دلتمایز قائل شده
( 2مدار ای مسئله( سبک مقابله5ا د از: مطرح کرد د که عبارت

ای اجتنابی. در سبک ( سبک مقابله0مدار ای هیجانسبک مقابله
ل شود و سعی در حمدار فرد بر مسئله متمرکز میمسئله ایمقابله

 ۀطالعات مربوط به حادثآوری اآن دارد. در این سبک فرد به جمع
کند، منابعی را که از آن پردازد، درباره آن فکر میفشارزا می

کند و برای استفاده از منابع در دسترس برخوردار است، ارزیابی می
مدار بر کنترل کند مقابله هیجانای آماده میخود طرح و بر امه
ک ن سب ماید. افراد در ایکید میأهای عاطفی تهیجا ات و واکنش

کنند و با رریه کردن، عصبا ی شدن و مقابله، هیجا ی برخورد می
جتنابی ای اکنند. سبک مقابلهفریاد زدن با فشار روا ی مقابله می
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بینی کننده افسردری و  اامیدی در دختران و پسران  وجوان پیش
دهند که (. مطالعات اخیر  شان می2356ارودریگز  ارا جو،  است

یزه ا گ شده را برمدار اثرات استرس ادراکی مسئلهاسبک مقابله
ها رابطه دارد طور مثبت با  مرات تحصیلی آنآموزان که بهدا ش

 یز رابطه مثبتی با  5 ماید همچنین مقابله تکلیف محورتعدیل می
ساکلوفسکی، استین،  ؛2333اپری و منک،  آموزان دارد مرات دا ش

(. ازجمله عوامل مؤثر بر  حوه 2352ماستوراس، بیتون و اسبورن، 
سازراری  وجوا ان  حوه فرز دپروری والدین است. رفتارهای 
والدرری ما ند ابراز محبت و اعمال کنترل بر سازراری  وجوا ان 

؛ 2356فریک، تور تون، وال، استینبرگ کافمن،  ،رایمؤثر است ا
 د فرز –توا د بر رابطه والد (. ثبات عاطفی می2356استینبرگ، 

(، 2333مؤثر واقع شود ا لسون، ابراین، بلکسون، کالینز و کینه، 
( 2356ویژه در دختران که در مطالعه رودریگز  ارا جو و کا و ابه

 شان داده شد که استرس روزا ه بیشتری را  سبت به پسران ادراک 
کنترل و توقع زیاد و کمبود محبت در  رت اعمالدر صو کنند.می

توان اختالالت رفتاری و  اسازراری را در ین میشیوه تربیتی والد
اکیم کوهن، کاسپی، موفیت، هرینگتون، مایلن  آینده مشاهده  مود

(. 2355 ؛ به  قل از فینزی دوتان، بیلو و رلوبچی،2330و پولتون، 
کند ک میررمی و محبت والدین منبعی است که به کودکان کم

به احساس ایمنی، و از این رهگذر  در محیط خود جستجو کنند
ریری مثبت  سبت به دیگران دست یابند. پذیرش از جهت اعتماد و

طرف والدین شرط الزم برای ایجاد رفتارهایی خاص ما ند حرمت 
توا د  فس باالست. عدم پذیرش از سوی والدین میخود و اعتمادبه
تأثیر داشته باشد و از این طریق موجب افزایش   فسبر کاهش عزت

شناختی در دوران کودکی و های روانآسیبو دیگر رده خلق افس
 (. 2330اوولفراد، همپل و مایلز،  شود  وجوا ی

فی عنوان کارکرد کنترلی والدین معربامریند سبک فرز دپروری را به
تقسیم  5ریرا هو سهل 0، مقتدرا ه2کند که به سبک مستبدا همی
دا ه، با کنترل (. سبک فرز دپروری مستب5335ابامریند، ررددمی

سخت، سطح باالی محدودیت، ا ضباط  اپایدار و با خشو ت، میزان 
رردد. بر طبق پژوهش مشخص می یپایین حمایت هیجا ی و ررم

مستبدا ه و کنترل باال با افکار و  ( سبک2356ا ررو وولفمک
رفتارهای عصبی در دختران  وجوان رابطه مثبت دارد و راهبردهای 

 کند. از سویرری میرارا ه این رابطه را میا جیای  اسازمقابله
مایت ح دیگر سبک فرز دپروری مقتدرا ه، با ترکیبی از کنترل باال،

دین و روابط دوسویه بین وال هیجا ی بیشتر، سطح مناسب استقالل
شده این های ا جامشود. بر پایه پژوهشو کودک، شناسایی می

بت همچون پیشرفت سبک فرز دپروری با پیامدهای تحولی مث
شتر، رری بیاتکا به خود باالتر، خود کنترل تحصیلی بیشتر،

را ه ریسبک فرز دپروری سهل رابطه دارد. رفتارهای جستجوررا ه

1. Task oriented 
2.  authoritarian 

خص شهای کودک مدهی به خواستهپاسخ و با فقدان کنترل والدین
 شود. این شیوه فرز دپروری با بزهکاری و پرخاشگری فرز دان،می

ارتباط  ی،افسردر ان  ظارت والدین و  یز با سطوح پایینبه دلیل فقد
(. 2352دارد الیپس، لوی، ریبسون، هالی دی، موریس و همکاران، 

طرد، از پاسخ مثبت به رفتار  -رفتار والدین در امتداد بعد محبت
اوتی محض، تفخوداتکایی، تشویق زیاد و عدم استفاده از تنبیه تا بی

ر است استفاده از تنبیه متغی پاسخ مثبت وکنار رذاشتن کودک، عدم 
رفتار والدین از استقالل بخشی  سبتاً کامل  و در امتداد محورآزادی،

عظیمی، ا های او در  وسان استبه کودک تا کنترل کامل بر فعالیت
بین  (2331ا (. بر اساس  تایج پژوهش  یجهوف و روتگر5018

 حمایت اجتماعیای حل مسئله و طلب مقابله هایکاربست سبک
عد ها در بدوی آن ریر که هربا سبک فرز دپروری مقتدرا ه و سهل

محبت باال هستند رابطه وجود دارد و فرز دان این والدین در شرایط 
دوری از خا واده و هنگام دلتنگی بیشتر از حل مسئله و طلب حمایت 

هر  ها گار و مستبد کبر د تا افراد با والدین سهلاجتماعی بهره می
شتر ها بیدو در بعد محبت پایین هستند.  وجوا ا ی که والدین آن

 زاکنند در مقابل رویدادهای استرسحمایت اجتماعی فراهم می
جویند تری بهره میفعاال ه ایمقابله هایمؤثرتر بوده و از سبک

آموزا ی که دارای (  شان داد د، دا ش2331ا روتگر یجهوف و 
ی اجتنابی امستبد بود د بیشتر از سبک مقابله ا گار ووالدین سهل

د د. در بعد کنترل  تایج پژوهش آفرو تی و وودراف کرداستفاده می
 ررایی(  شان داده شد والدینی که کنترل و کمال2351ا بوردن

کرد د احتمال بروز اختالالت شدیدی را بر فرز دان خود اعمال می
( به 5381ا و رروسبرگ  لاضطرابی در فرز دا شان بیشتر بود. کر

 خا وادری بر اساس مقیاس موس و موس ویژری 53بررسی 
ها با سازراری  وجوا ان تیزهوش و ( برای تعیین رابطه آن5385ا

ها شامل ا سجام، بیا گری، تعارض، این ویژری عادی پرداختند.
تفریح  -فرهنگی مدار، پرتکاپو -استقالل، پیشرفت مدار، منطقی

و کنترل بود د. والدین  یمذهبی مدار، سازما ده -یمدار، اخالق
دارای کودکان تیزهوش  مرات باالتر در ا سجام، بیا گری، 

صورت و به تفریح مداری -هنگی مدار، پرتکاپوفر -منطقی
ریری موفقیت به دست معناداری  مرات کمتری در کنترل و جهت

ریر لکننده سبک فرز دپروری سهها منعکسآورد د. این ویژری
های ا سجام و بیا گری در خا واده با مشکالت باشند. ویژریمی

وردهای ا فس باال و دسترفتاری کمتر، اضطراب کمتر، عزت
سد رتحصیلی دا ش آموزان تیزهوش همبستگی داشت. به  ظر می

ری ریر برخالف سبک فرز دپروسبک فرز دپروری مستبدا ه و سهل
 آموزان عادی مؤثری آتی در دا شهامقتدرا ه در ایجاد  اسازراری

که افراد تیزهوش . ازآ جایی(2351اپالرینوس و سولومون،  هستند
 باشند ممکن استاز  ظر ذهنی و تحولی با افراد عادی متفاوت می

3.  authoritative 
4.  indulgent 

 یدختران نوجوان تیزهوش و عاد نیآن ب سهیو مقا یامقابله یهاشده با سبکادراک یرابطه ابعاد فرزندپرور
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ها اثر متفاوت و حتی های فرز دپروری روی آنا واع مختلف سبک
د ش تری داشته باشد. همچنین با توجه به آ چه رفتهمناسب

ها بر سازراری و  حوه مقابله افراد های فرز دپروری و ابعاد آنسبک
ا د اما این رابطه تعدیل کنندهای های مقابلهمؤثر هستند که سبک

 ای موردهای مقابلهطور مشخص در تحقیقات به  وع سبکبه
استفاده در  وجوا ان تیزهوش و عادی اشاره  شده است. به همین 

ای  وجوا ان های مقابلهحاضر مطالعه سبکخاطر هدف پژوهش 
ی در های فرز دپرورتیزهوش و عادی و رابطه آن با ابعاد سبک

؛ وجوا ان تیزهوش و عادی است
 صورت ذیل است.هبنابراین اهداف پژوهش حاضر ب

فرز دپروری امحبت و کنترل( و  هایتعیین رابطه ابعاد سبک
 هوش.ای در دا ش آموزان تیزمقابله هایسبک

ای در مقابله هایفرز دپروری و سبک هایتعیین رابطه ابعاد سبک
 دا ش آموزان عادی.

ای بین مقابله هایفرز دپروری و سبک هایتعیین رابطه ابعاد سبک
 دو رروه تیزهوش و عادی.

 :پژوهش روش
-این پژوهش از  وع توصیفی است. طرح پژوهشی از  وع پس

باشد. جامعه پژوهش را کلیه می( 5ایمقایسه -اعلّی رویدادی
سال( تیزهوش و عادی  53 -55ا دختر دبیرستا ی آموزاندا ش

دهند. برآورد حجم  مو ه بر اساس جامعه شهر تهران تشکیل می
 امتناهی برای جامعه تیزهوش و عادی به کمک فرمول کوکران 

 .(5032،  وروزی ، دالور ، مزینی ، رستمی  ژادا  فر برآورد شد 532
-عدد پرسشنامه مربوط به دا ش 530 شدهیع پرسشنامه توز 523از 

آوری آموزان تیزهوش جمععدد مربوط به دا ش 05زان عادی و آمو
 شد.

تصادفی بود. سپس  ایِهریری با روش خوشروش  مو ه
 ای درهای مقابلههای فرز دپروری و سبکهای سبکپرسشنامه

قرار ررفت. تمام دا ش آموزان کالساختیار 

 ی پژوهش:هاابزار
: (CWQ) فولکمن -ای الزاروسهای مقابلهپرسشنامۀ سبک -5

( 5381ا ای توسط الزاروس و فولکمنهای مقابلهپرسشنامه سبک
ها هشت روش باشد. این مادهماده می 66شامل  و شده تهیه

که  کندمی ریریا دازه رامدار مدار و هیجانلهاای مسمقابله
 5ها در این مقیاس براساس مقیاس صورت ذیل هستند. پاسخبه

( 0ا شهی(، هم2(، اغلب ا5ا ی(، راه3ای لیکرت هررز ادرجه
سؤالی  63ون شده در این آزمشو د. حداقل  مره کسبمحاسبه می

1.  Ex post facto research

در این آزمون،  مره هر زیر  باشد.می 583و حداکثر آن برابر  3برابر 
شود و  مره کل وجود  دارد.طور جدارا ه حساب میمقیاس به

کند کههایی را توصیف میجستجوی حمایت اجتماعی: تالش -5
-58-8امواد  ی حمایت اطالعاتی و هیجا ی هستنددر جستجو

22-05-52-51.)
: پذیرش  قش خویشتن در مشکل که هموارهپذیریئولیتمس -2

با تالش در جهت قرار دادن هر چیز در جای درست همراه است 
 (.15-23-21-3امواد 

هشمندا یا د هایکننده تالشتوصیف حل مدبرا ه مسئله: -0
 آوری تحلیل بهییر موقعیت است که با رویمدار جهت تغمشکل

 (.12-53-58-03-26-5حل مسئله همراه است امواد 
دشرهایی است که با تمرکز بر ارزیابی مجدد مثبت: تالش -5

آفریند. این مقیاس معنایی مذهبی  یز دارد شخصی معنای مثبت می
 (.63-16-08-06-03-20-23امواد 

ههای پرخاشگرا کننده تالشفرر: توصیای رویاروییمقابله -1
صومت و خطر طلبی را جهت تغییر موقعیت بوده و درجاتی از خ

 .(56-05-28-51-1-6امواد  دهدارائه می
کردن خویش و بههای شناختی برای جدار رزینی: تالشدوری -6

-55-25-51-50-52امواد  موقعیت است میتحداقل رسا یدن اه
55.)

کندهایی را توصیف میری(: تالشداری اخودمهاررخویشتن -1
-01-55-53کنند امواد که احساسات و اعمال فرد را تنظیم می

50-15-62-60.)
رفتاری هایکننده تفکر آرزویی و تالشاجتناب: توصیف -رریز -8

-51-53-00-56-55امواد  جهت رریز یا اجتناب از مشکل است
13-18-13.)

-65-65-11-11-10-01-02-21-25-53-1-5-0-2مواد
ایهای مقابلهیک از سبکاضافی بوده و در زمرۀ هیچ 61-66

 را ه قرار  دارد.هشت
 ای از طریق آزمایش ثبات درو یهای مقابلهاعتبار پرسشنامه سبک

ست دوسیله ضریب آلفای کرا باخ بهای که بههای مقابلها دازه
ای مقابله هایشده است. برآورد ثبات درو ی ا دازهآید، ارزیابیمی

س ریرد الزاروقبول رایج قرار میعموماً درکران پائینی دامنه قابل
( 5330االزاروس،  66/3تا  13/3( ثبات درو ی 5388ا و فولکمن

ا د. ای رزارش کردههای مقابلهرا برای هر یک از روش
( اعتبار درو ی این 5081ا ( و هاشم زاده5080العابدینی ازین

دست آورد د. در این به 83/3و  13/3به ترتیب  ها را هرکدامآزمون
دست به 88/3آلفای کرو باخ  قیپژوهش  یز اعتبار درو ی از طر

 آمد.

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=محمد+علي+رستمي+نژاد
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=محمد+علي+رستمي+نژاد
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=ناصر+مزيني
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=علي+دلاور
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=داريوش+نوروزي
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وسط این پرسشنامه ت: PSQ)5(های فرز دپروری مقیاس شیوه -2
حیدری، دهقا ی  قل از ، به5361ا اساس کارهای شفر قاشان و بر

پرسشنامه  نیماده است، ا 11دارای  ( تهیه شد و5088، یخداپناه و
ابعاد کنترل و محبت را در روابط خا وادری و در روابط والد و فرز د 

دهد. ضریب ها موردسنجش قرار میو از زاویه  گرش آزمود ی
 شده است رزارش 18/3پایایی پرسشنامه توسط ساز ده آن 

(. در پژوهش حیدری و 5085 ،اصادقی، مظاهری و حیدری
های مسا ی درو ی پرسشنامه بر روی  مو ه( ه5088ا همکاران

برای بعد محبت  36/3برای بعد کنترل و  85/3دا شجویی 
آمده است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرو باخ برای دستبه

های دست آمد. مادهبه 36/3بعد محبت  یو برا 13/3بعد کنترل 
در . ا دشده رذاریای لیکرت  مرهدرجه 1اساس طیف پرسشنامه بر

ها باالتر از میا گین است افرادی بعد محبت افرادی که  مره آن
ها ها والدینشان محبت زیادی به آنهستند که به  ظر آن

ن ها باالتر از میا گیا د و در بعد کنترل افرادی که  مره آنکردهمی
است افرادی هستند که به  ظر آ ان از والدینشان کنترل زیادی را 

بنابراین برای تعیین چهار سبک فرز دپروری ابتدا  ا د؛دریافت کرده

 طور جدارا ه محاسبهمیا گین هریک از ابعاد محبت و کنترل به
شده و با توجه به آن چهار سبک فرز دپروری با مشخصات، 

محبت  -اکنترل کم ریمحبت زیاد(، سهل ر -اکنترل زیاد مقتدرا ه
ل کار اکنترامحهمحبت کم( و مس -اکنترل زیاد مستبدا ه ،زیاد(

 21تا  51و  55تا  5های آید. پرسشدست میمحبت کم( به -کم
طور مستقیم به 55مربوط به بعد محبت است که تا سؤال 

= 5= راهی، 0= تقریباً همیشه، 2= همیشه، 5ا شودرذاری می مره
 رذاریطور معکوس  مرهبه 52تا  51راه(. از = هیچ1راه، هیچ تقریباً

 .باشدمی 253حداکثر  مره آزمود ی برای این بعد . ا دشده
 63تا  50که  شودطرد می -مربوط به بعد محبت 11تا  50سؤاالت 

طور مستقیم و ما ند سؤاالت به 11-65رذاری شده و معکوس  مره
. حداکثر  مره برای هر است ررفتهرذاری قرار مورد  مره 55تا  5

.است 511آزمود ی 

 :هایافته
 هشدا جدول دموررافیک مربوط به  مو ه پژوهش  شان دادهابتد

 .است

: مشخصات دموگرافیک1جدول 
 مقطع تحصیلی عادی تیزهوش میا گین سن جنس

 دوم دبیرستان 530 05 56.1 دختر

ه است.آورده شد 2ای در جدول شماره های مقابلهشده و سبک های فرز دپروری ادراکهای سبکشاخص توصیفی زیر مقیاس

-یهاو سبک شدههای فرزندپروری ادراکهای سبکهای توصیفی زیرمقیاس: شاخص2جدول 

ایمقابله
 کل عادی تیزهوش

میا گین متغیرها
ا حراف
 استا دارد

 میا گین
ا حراف 
 استا دارد

 میا گین
ا حراف 
 استا دارد

88/5135/510/56 سن  51/506/5651/5
5/5310/3 معدل  38/58  15/521/585/2  

ک 
سب

اد 
ابع

ی
ور

دپر
رز 

18/52152/5102/52315/2551/528 کنترل ف  51/23

10/50311/5126/502 محبت  66/2306/50500/21

ک
سب

بله
مقا

ی 
ها

ی
ا

 

33/5013/212/5080/003/50 مقابله مستقیم  11/2

81/55 فاصله ررفتن  18/201/5032/0  500

66/5103/005/5810/25821/0 خودکنترلی

11/5531/5 حمایت اجتماعی  15/5521/0  12/5580/0

81/321/261/5318/0 پذیرش مسئولیت  56/53  05/2

اجتناب -رریز  35/5131/011/51  25/566/1251/5

1. Parenting style  questionnaire 

 یدختران نوجوان تیزهوش و عاد نیآن ب سهیو مقا یامقابله یهاشده با سبکادراک یرابطه ابعاد فرزندپرور
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25/50 حل مسئله  23/2  55/5515/25565/2

13/58 ارزیابی مجدد  03/0  83/5810/211/5815/0

های فرز دپروری پراکندری  مرات ر بعد کنترل و محبت از سبکد
جتناب ا –ای سبک رریز های مقابلهزیاد است و  یز در بین سبک

توا د بر باشد که میدارای پراکندری و ا حراف استا دار بیشتری می
آموزان میزان همبستگی مؤثر واقع ررد د. پراکندری معدل در دا ش

باشد در که البته تعداد دا ش تیزهوش می عادی بیشتر از افراد
ی باشد که ممکن است یکآموزان عادی  یز بیشتر از تیزهوشان می

 از عوامل دخیل در افزایش پراکندری باشد.

ای و ابعاد مقابله هایسبک تعیین رابطه رایپژوهش حاضر ب در
چهار  وع سبک فرز دپروری مقتدرا ه، مستبدا ه، سهل ریر و 

رام و برای مقایسه در بهر از روش آماری رررسیون رامکامسامحه
در ادامه به  شد. استفاده zدو رروه تیزهوش و عادی از آزمون 

ها به تفکیک رروه تیزهوش و عادی پرداختهبررسی همبستگی
 .شده است

ه بای کل و های مقابلهشده با ابعاد سبکهای فرزندپروری ادراکسبک ضرایب همبستگی .3جدول 

تیزهوش و عادی تفکیک

ایهای مقابلهابعاد سبک
ضرایب همبستگی کل

ضرایب همبستگی
 تیزهوش

ضرایب همبستگی عادی

کنترلمحبتکنترلمحبتکنترلمحبت

-5/3 -55/3 -55/3 -55/3 -31/3 -56/3 مقابله مستقیم
-55/3 -35/3 -35/3 -35/3 -5/3 -35/3 فاصله ررفتن

-31/3 5/3 5/3 5/3 -335/3 38/3 خودکنترلی
-21/3* 51/3 -2/3 5/3* -33/3 38/3 طلب حمایت اجتماعی

33/3-32/3 00/3 -5/3 33/3 -32/3 پذیرش مسئولیت
35/3-26/3* 11/3* -16/3* 35/3 -26/3* اجتناب -رریز

55/331/3-55/3 56/3 31/3 55/3 هشدریزیبر امه حل مسئله
-32/3 36/3 -51/3 30/3 -32/3 36/3 ارزیابی مجدد مثبت

در افراد تیزهوش رابطه طلب حمایت اجتماعی و بعد محبت مستقیم 
اما این رابطه در بین افراد عادی معنادار  (=5/3rا و معنادار است

منظور مقایسه این دو ضریب همبستگی پس (. به=51/3rا ستی 
جه این  تی .استفاده رردید zاز آزمون  zrها به  مره از تبدیل آن

برای بعد  =33/5zباشد اها معنادار میآزمون  شان داد تفاوت آن
ای حمایت اجتماعی با بعد محبت(. از طرفی رابطه سبک مقابله

کنترل از سبک فرز دپروری در بین افراد عادی رابطه معکوس 
(. اما این رابطه برای افراد =z -21/3ا معناداری وجود دارد

منظور مقایسه این دو ضریب (. به =2/3rا تیزهوش معنادار  یست
استفاده رردید  zاز آزمون  zrها به  مره همبستگی پس از تبدیل آن

 (. =00/2zا باشدها معنادار میکه  شان داد تفاوت آن
اجتناب در کل  مو ه رابطه  -ای رریزهمچنین سبک مقابله

دو (. این رابطه در هر =r -26/3ا معکوسی با بعد محبت  شان داد

 =r -16/3رروه تیزهوش و عادی معکوس معنادار بود ابه ترتیب: 

ای رریز اجتناب با بعد کنترل اما رابطه سبک مقابله (=r 11/3و 
که این (. درحالی =11/3rا در رروه تیزهوش مستقیم و معنادار بود

منظور مقایسه این دو رابطه در رروه افراد عادی معنادار  یست. به
 zاز آزمون  zrها به  مره پس از تبدیل آنضریب همبستگی 

 =61/5zا ستیها معنادار  استفاده رردید که  شان داد تفاوت آن
 (. z=11/5برای بعد محبت و 

 ای با ابعاد دورا ههای مقابلهازآ جاکه ضریب همبستگی سبک
های تیزهوش و عادی متفاوت های فرز دپروری برای رروهسبک

های فرز دپروری در ریک از ابعاد سبکبود، برای بررسی سهم ه
ای طلب حمایت اجتماعی و رریز اجتناب چند های مقابلهسبک

 هارام محاسبه رردید که  تایج این تحلیلبهتحلیل رررسیون رام
 .شده است ارائه 5در جدول 
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 ایتای طلب حمبینی سبک مقابلهگام برای پیشبه. نتایج تحلیل رگرسیون گام4جدول 

 اجتناب از روی ابعاد فرزندپروری در گروه تیزهوش -اجتماعی و گریز
FSig.R2RBBetaمدلا دازه وابسته اارزش(

68/132/35/356/333/303/3محبتطلب حمایت اجتماعی
06/50335/311/305/351/311/3کنترلاجتناب -رریز

ت ای طلب حمایبینی سبک مقابلهرای پیشگام ببه. نتایج تحلیل رگرسیون گام5جدول 

 پروری در گروه عادیاجتناب از روی ابعاد فرزند -اجتماعی و گریز
FSig.R2RBBetaمدلا دازه وابسته اارزش(

5/6351/321/336/331/321/3کنترل طلب حمایت اجتماعی
-22/3 -30/3 31/3 22/3 32/3 25/1 محبت اجتناب -رریز

ابعد کنترل با  در دا ش آموزان تیزهوش 5اس جدول شماره بر اس
اجتناب و بعد محبت با طلب حمایت  -ای رریزمقابله سبک

کار بردن سبک به  %03اجتماعی  وجوا ان تیزهوش( بعد کنترل 
کار بردن سبک هب %56رریز و بعد محبت -ای اجتنابمقابله
بعد کنترل  . هرچه مایدبینی میای مذکور را تبیین و پیشمقابله

آموزان تیزهوش(، شده افزایش یابد ادر دا شفرز دپروری ادراک
 شود. همچنین هر چه بعد محبتکاربست اجتناب و رریز بیشتر می

 جوید.کمتر از سبک اجتناب بهره می ، فردافزایش یابد
ورت صهبپروری بعد کنترل از سبک فرز د 1با توجه به جدول شماره 

ب حمایت ای طلکننده بهره بردن از سبک مقابلهیبینمعکوس پیش
اجتماعی است. همچنین با افزایش بعد محبت در فرز دپروری

عد شود. ضریب باجتناب کم می -ای رریزشده، سبک مقابلهادراک
و بعد محبت در  20/3بینی طلب حمایت اجتماعی کنترل در پیش

ان عادی(. باشد ادر  وجوا می 21/3اجتناب  -بینی رریزپیش
در دا ش  ،شده است شان داده 5جدول شماره  طور که درهمان

یابد طلب حمایت بعد محبت افزایش می چه آموزان تیزهوش هر
 یابد.اجتماعی  یز در  وجوا ان تیزهوش افزایش می

 :گیرینتیجهبحث و 

های فرز دپروری و هدف پژوهش تعیین رابطه ابعاد سبک
اوت این رابطه در  وجوا ان دختر تیزهوش ای و تفهای مقابلهسبک

بینی و عادی بود.  تایج  شان داد که بعد کنترل و محبت در پیش
رریز و طلب حمایت -ای اجتنابهای مقابلهاستفاده از سبک

اجتماعی در  وجوا ان تیزهوش و  یز عادی مؤثر هستند. براساس 
 عد کنترلآموزان عادی، طلب حمایت اجتماعی با ب تایج در دا ش

که در  وجوا ان تیزهوش ( درحالی=31/3pرابطه معکوس دارد ا
رابطه طلب حمایت اجتماعی با بعد کنترل رابطه معناداری  دارد اما 

(. همچنین > 31/3Pا با بعد محبت رابطۀ مستقیم و معناداری دارد
 ظراین رابطه بین  وجوا ان تیزهوش و عادی معنادار است و به

ان  سبت به بعد کنترل حساسیت کمتر و  سبت به رسد تیزهوشمی
تر هستند. طلب آمیز و طرد شدن حساسوجود فضای ررم و محبت

حمایت اجتماعی به جستجوی کمک فراریر و ملموس از دوستان 
ریری منابع حمایتی به سمت حل کند. جهتو خا واده اشاره می

مایت ح باشد. برای مثال مشورت کردن یکی از مصادیقمسئله می
این یافته  (.5035ارودرزی،  اجتماعی و راهکار سازرارا ه است

(، ررمی و 2351ا و سولومون همسو است با  تایج پیالرینوس
ط کند در محیک میمحبت والدین منبعی است که به کودکان کم

و از این رهگذر به احساس ایمنی، اعتماد و  خود جستجو کنند
 ست یابند. همچنین  تایجریری مثبت  سبت به دیگران دجهت

(، 2336ا تمنیهای وا ت و کلپژوهش در راستای پژوهش
( که در مورد 5088ا و همکاران (، حیدری2336ا یاچیرابایه

ا جام ررفت، بیا گر اهمیت بعد ررمی و محبت  یساز اتوانخود
است و فرد هنگام  یساز اتوانخودخا واده در اثررذاری کلی در 

زا و ا تظارات باالی والدین بجای اروار یا تنشمواجهه با رویداد  
د.  مایمی سازین اتواخودمقابله مناسب و فعاال ه سعی در اظهار 

هرچه کنترل و طرد در سبک فرز دپروری افزایش یابد میزان 
و، ادوزک و د ک یابدای فعال کاهش میهای مقابلهاستفاده از سبک

جام توا د در ا یف محور میهای تکل(. فرد با استفاده از سبک5335
ای رریز موفق رردد ما ند عدم استفاده از سبک مقابله مقابله مناسب

مثال عنوانو اجتناب  کردن از مسئله و رویارویی مناسب با آن به
 (.2352اساکلوفسکی و همکاران،  داشتن  مرات تحصیلی باالتر

ه با ت کای فعال اسهای مقابلهطلب حمایت اجتماعی  یز از سبک 
توا د پدیدار شود. در این پژوهش  یز هرچه بعد تغذیه محبت می

کنترل بیشتر باشد طلب حمایت اجتماعی و رفتار جستجوی 
یابد.  وجوا ان مساعدت از اطرافیان در  وجوا ان عادی کاهش می

ان هرچه میز و تر هستندعادی  سبت به بعد کنترل حساس
ر خشو ت بیشتر و حمایت روا ی کمتبا  ها، ا ضباط  اپایدارمحدودیت

دان پی آن به دلیل فق یافته و درصورت ریرد بعد کنترل تقویت

 یدختران نوجوان تیزهوش و عاد نیآن ب سهیو مقا یامقابله یهاشده با سبکادراک یرابطه ابعاد فرزندپرور
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ریر و دری با دیگران مهم سختدلیل تجربه ز حمایت و به
همدل  وجوان از طلب حمایت  زدیکان و اطرافیان خود را غیر

 منزله کنترلمشورت با دیگران به رسد. بنظر میکندمحروم می
هاست. در  وجوا ان تیزهوش و عادی سبک وجوان توسط آنشدن  
شده رابطه منفی معناداری دارد. رریز با بعد محبت ادراک–اجتناب

 03/3همچنین در  وجوا ان تیزهوش بعد کنترل با ضریب تعیین 
رابطه  رریز مؤثر است. این -بینی استفاده از سبک اجتناب در پیش

 سو است با پژوهشد. این یافته همبرای  وجوا ان عادی معنادار  بو
های ( و کنترل زیاد منجر به استفاده از سبک2356ا ررو و ولفمک

رردد. همچنین بین  وجوا ان تیزهوش و عادی  اسازرارا ه می
تفاوت معناداری مشاهده  شد که احتماالً یکی از دالیل آن تعداد 

. باشد مو ه پژوهش و همکاری کمتر  وجوا ان تیزهوش می
( بعد محبت 2330ا اساس  تایج پژوهش وولفراد وهمکارانبر

د ای فعال رابطه مثبت دارهای مقابلهکار بردن سبکهشده با بادراک
و سکه  تیجه پژوهش حاضر با  تایج پژوهش وولفراد و همکاران هم

 ظر از تیزهوش و عادی بودن هرچه بعد ررمی و صرفزیرا است 
ی والدین کمتر باشد، افراد بیشتر به ها و رفتارهامحبت در پاسخ

کنند زا سوق پیدا میزا و تنشسمت ا فعال یا رریز از شرایط استرس
قدری  به  مایند و احتماالً و استرس و تنش بیشتری را تجربه می

دهند از موقعیت  مایند که ترجیح میزا ادراک میشرایط را تنش
 (.2331ا و روتگر است با  یجهوف دوری کنند. این یافته همسو

، توجههمچنین بر اساس پژوهش  وجوا ان و جوا ان با والدین کم
اران، اوولفراد و همک کنندتر برخورد میزا منفعال هدر شرایط استرس

توا د منجر به می شدهادراک (. بعد کنترل فرز دپروری2330
؛ به  قل از ویکتور، 5331اراپی،  اضطراب دوران کودکی رردد

( همچنین والدین این کودکان 2331برن استین و لین،  بر ات،
 ندهای اجتنابی و کمتر مشوق استقالل هستبیشتر پشتیبان سبک

 .(2331یاز، اد
که  توان رفتدرمجموع با توجه به  تایج حاصل از این تحقیق می

ای اجتناب و رریز که از افراد تیزهوش و عادی در  وع سبک مقابله
ابی است،  سبت به محبت حساس هستند و های اجتنا واع سبک

ررمی و محبت خا واده منجر به ایجاد فضای امنی برای فرز دان 
 د و از پردازشده و بهتر به فعالیت و به چالش کشیدن مسئله می

کنند. الزم به ذکر است در دوره دیگران طلب کمک و حمایت می
ور د آوی می وجوا ی افراد بیشتر به سمت همساالن و اجتماع خود ر

توا د در طلب حمایت اجتماعی تأثیررذار واقع که این عامل می
دهند شود. همچنین  مو ه حاضر را  وجوا ان دختر تشکیل می

 ای طلبکه کاربرد سبک مقابله مؤثر باشد، چرا  تیجه توا د درمی
آموزان دختر به دلیل حمایت اجتماعی ممکن است در بین دا ش

ها تر بودن آنعاطفی طورکلیتر و بهقوی داشتن روابط عاطفی
بیشتر به چشم بخورد. با توجه به آ چه رفته شد والدین درایجاد 

ها و بستر مناسب برای ایجاد استقالل، رشد و استفاده از سبک
ند.سط فرز دا شان بسیار مؤثر هستای پخته توهای مقابلهمکا یسم

ای افراد های مقابلهسبک تر اثرات خا واده برمنظور تعیین دقیقبه
و  یز تفاوت آن در بین  وجوا ان تیزهوش و عادی  یاز به پژوهش 

های بر هر دو جنس دختر و پسر است که یکی از محدودیت
پژوهش حاضر، مطالعه بر دختران است. همچنین به دلیل همکاری 

آموزان تیزهوش در پژوهش از تعداد این افراد در کمتر دا ش
ه دهی  تایج را با مشکل مواجتوا د تعمیمشد که می پژوهش کاسته

های آینده به بررسی دقیق  قش شود در پژوهشکند. پیشنهاد می
ای لهکار بردن سبک مقابتفاوت تأثیر محبت و کنترل در به هوش در

حمایت اجتماعی در بین افراد تیزهوش و عادی در هر دو جنس 
ری و باال بردن ا طباق پرداخته شود. با توجه به اهمیت سازرا

های تیزهوشان و  خبگان جامعه، ا جام این پژوهش در وهله
 .رسدمختلف تحول ضروری به  ظر می

 :  منابع
بررسی تأثیر شیوه (. 5088خداپناهی، م. ا ؛دهقا ی، م ؛حیدری، م

واده خا  فصلنامه .شده و جنس بر خود  اتوا سازفرز دپروری ادراک
 .521-501 :(58ا1 ؛پژوهی

بررسی (. 5032ا ، د. وروزی ؛ع ،دالور  ؛، نمزینی ؛، مرستمی  ژاد 
کشاورزی  افزاری در  ظام آموزش عالیعوامل بازدار ده جنبش  رم

فصلنامه  .راه دا شجویان تحصیالت تکمیلیو منابع طبیعی از دید
 .551-500 :(11ا51 ؛آموزش مهندسی ایران

های فرز دپروری مادران بررسی رابطه بین شیوه(. 5011ا رضایی، م.
  امهانی. پاه راهنمایی شهر تهرانبا بلوغ اجتماعی دا ش آموزان دور

 معلم.دا شگاه تربیت کارشناسی ارشد. تهران:
-های مقابله دا شرویی با شیوهرابطه سخت(. 5080العابدینی، ز. ازین

 امه کارشناسی ارشد، . پایانآموزان دختر و پسر بخش کوهک قم
دا شگاه پیام  ور قم.

 ا تشارات صفار. :ان. تهرروا شناسی کودک(.  5018عظیمی، س. ا
تصور از خدا (.  5085حیدری، م. ا ؛مظاهری، م ؛صادقی، م
 :(5ا55 ؛شناسیمجله روان .های تربیت دینی متفاوتدرروش

083-062.
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The relationship between perceived parenting styles dimensions and coping 

styles and their comparison between gifted and normal adolescent girls

Shahla Pakdaman1 
Zahra mohamadifard2 

Abstract 
Aim: The aim of the present research was to study the relationship between dimensions of 
parenting styles and coping style. Since that intelligence, as an important cognitive component, 
could clarify the use of different styles, this relationship was compared in two groups of gifted and 
normal students. Methods: It was a correlation and Ex post facto research. The community of the 
study was gifted and normal 14-19 ages females of Tehran. The sample (137 female high school 
students, 34 gifted and 103 normal) was selected via cluster sampling and completed coping styles 
and perceived parenting styles questionnaires. Data was analyzed by correlation coefficient, 
stepwise regression and z-test. Results: The results showed that there was a negative relationship 
between avoidance – flight coping style and warmth dimension of parenting styles in total sample. 
For gifted students, control dimension of parenting style predicted avoidance-flight coping style 
reversely and for normal students, control dimension predicted reversely the use of seeking social 
support coping style. Moreover, warmth dimension of parenting style had a positive relationship 
with seeking social support coping style in gifted students, and Z-test showed that this relationship 
significantly different between two groups. Conclusion: These results indicated the effect of 
parenting styles on children’s coping styles. This effect maybe different based on children’s 
characteristics like cognitive ability. 
Keywords: coping styles, gifted adolescents, Perceived parenting styles 
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