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رابطه ابعاد فرزندپروری ادراکشده با سبکهای مقابلهای و مقایسه آن بین دختران
نوجوان تیزهوش و عادی
شهال پاکدامن
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،مطالعه رابطه ابعاد سبکهای فرز دپروری و سبکهای مقابلهای بود .ازآ جا که هوش بهعنوان یکی از
مؤلفههای شناختی میتوا د استفاده از سبکهای مختلف را توجیه کند ،به تفاوت این رابطه در وجوا ان دختر تیزهوش و عادی یز پرداخته
شد .روش :این پژوهش از وع همبستگی و طرح پژوهشی از وع پسرویدادی بود .جامعه پژوهش شامل دختران ا53–55سال) شهر
تهران بود .با روش مو هریری خوشهای تعداد  501فر از بین دا شآموزان دختر تیزهوش و عادی شهر تهران ا تخاب شد د و به
پرسشنامههای سبکهای فرز دپروری ادراکشده و سبکهای مقابلهای پاسخ رفتند .برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی ،رررسیون
رامبهرام و آزمون  Zاستفاده شد .یافتهها :تایج شان داد در کل مو ه ،سبک مقابلهای اجتناب-رریز با بعد محبت از سبکهای
فرز دپروری رابطه منفی دارد .در دا ش آموزان تیزهوش بعد کنترل از سبکهای فرز دپروری ادراک شده بهصورت معکوس پیشبینی
کنندهی سبک مقابلهای اجتناب – رریز است و در دا شآموزان عادی همین بعد توا ست بهطور معکوس استفاده از سبک مقابلهای طلب
حمایت اجتماعی را پیشبینی کند .بهعالوه در دا شآموزان تیزهوش ،بعد محبت رابطه مستقیمی با سبک مقابله طلب حمایت اجتماعی
داشت که آزمون  Zشان داد این رابطه در دو رروه عادی و تیزهوش تفاوت معناداری دارد .نتیجهگیری :این تایج حاکی از تأثیر
سبکهای فرز دپروری در سبکهای مقابلهای فرز دان بود .این تأثیر میتوا د با توجه به ویژریهای فرز دان مثل توا ایی شناختی متفاوت
باشد.
کلیدواژهها :سبکهای فرز دپروری ادراکشده ،سبکهای مقابلهای ،وجوا ان تیزهوش
مقدمه:
موضوع تیزهوشان و بهرهبرداری از سرمایه ا سا ی آنها موضوعی
پیچیده است .بهمنظور افزایش بازده تیزهوشان سبکهای مقابلهایِ
آنها و عوامل تأثیررذار در آن بسیار حائز اهمیت است .در برخی
پژوهشها ا یهارت5333 ،؛ پیالرینوس و سولومون2351 ،؛ بوت-
دارف ،روسنبام ،پاتریا اکاس ،استینبرگ و چین )2356 ،عامل هوش
قش تعدیلکنندهی پیامدهای آسیبرسان را بازی میکند که
پژوهشهای بیشتری یاز است تا عوامل مؤثر در توسعۀ عاطفی
این رروه را شان دهد .ازجمله این عوامل سبکهای مقابلهای و
سبک فرز دپروری ادراکشده در تیزهوشان هست .وجوا ان در
دورههای مختلف ز دری و تحصیل خود با مسائل تنشزای
رو ارو ی مواجه هستند که با استفاده از سبکهای مقابلهای
مختلف میتوا ند آرامش روا ی خود را بهدست بیاور د .به
مجموعهای از اعمال و رهیافتهای شناختی که افراد در مواجهه با
موقعیتهای تنشزا استفاده میکنند ،سبکهای مقابلهای0

میرویند اکرسینی .)2332 ،از ظر الزاروس و فولکمن ا)5385
سبکهای مقابلهای به تالشهای شناختی و رفتاری برای
جلوریری ،مدیریت و کاهش تنیدری اشاره میکند.
الزاروس و فولکمن ا )5385بین مقابله مسئلهمدار و هیجانمدار
تمایز قائل شدها د .ا دلر و پارکر ا )5333سه وع سبک مقابلهای را
مطرح کرد د که عبارتا د از )5 :سبک مقابلهای مسئلهمدار )2
سبک مقابلهای هیجانمدار  )0سبک مقابلهای اجتنابی .در سبک
مقابلهای مسئلهمدار فرد بر مسئله متمرکز میشود و سعی در حل
آن دارد .در این سبک فرد به جمعآوری اطالعات مربوط به حادثۀ
فشارزا میپردازد ،درباره آن فکر میکند ،منابعی را که از آن
برخوردار است ،ارزیابی میکند و برای استفاده از منابع در دسترس
خود طرح و بر امهای آماده میکند مقابله هیجانمدار بر کنترل
هیجا ات و واکنشهای عاطفی تأکید می ماید .افراد در این سبک
مقابله ،هیجا ی برخورد میکنند و با رریه کردن ،عصبا ی شدن و
فریاد زدن با فشار روا ی مقابله میکنند .سبک مقابلهای اجتنابی

 .5استادیار دا شکده روانشناسی ،دا شگاه شهید بهشتی ،تهران
 .2ویسنده مسئول :کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دا شگاه شهیدبهشتی ،تهران
تاریخ پذیرش مقاله5031/6/23 :
تاریخ ارسال مقاله5031/1/23 :
. Coping style
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پیشبینی کننده افسردری و اامیدی در دختران و پسران وجوان
است ارودریگز ارا جو .)2356 ،مطالعات اخیر شان میدهند که
سبک مقابلهای مسئلهمدار اثرات استرس ادراکشده را بر ا گیزه
دا شآموزان که بهطور مثبت با مرات تحصیلی آنها رابطه دارد
تعدیل می ماید همچنین مقابله تکلیف محور 5یز رابطه مثبتی با
مرات دا شآموزان دارد اپری و منک2333 ،؛ ساکلوفسکی ،استین،
ماستوراس ،بیتون و اسبورن .)2352 ،ازجمله عوامل مؤثر بر حوه
سازراری وجوا ان حوه فرز دپروری والدین است .رفتارهای
والدرری ما ند ابراز محبت و اعمال کنترل بر سازراری وجوا ان
مؤثر است ارای ،فریک ،تور تون ،وال ،استینبرگ کافمن2356 ،؛
استینبرگ .)2356 ،ثبات عاطفی میتوا د بر رابطه والد – فرز د
مؤثر واقع شود ا لسون ،ابراین ،بلکسون ،کالینز و کینه،)2333 ،
بهویژه در دختران که در مطالعه رودریگز ارا جو و کا و ا)2356
شان داده شد که استرس روزا ه بیشتری را سبت به پسران ادراک
میکنند .در صورت اعمال کنترل و توقع زیاد و کمبود محبت در
شیوه تربیتی والدین میتوان اختالالت رفتاری و اسازراری را در
آینده مشاهده مود اکیم کوهن ،کاسپی ،موفیت ،هرینگتون ،مایلن
و پولتون2330 ،؛ به قل از فینزی دوتان ،بیلو و رلوبچی.)2355 ،
ررمی و محبت والدین منبعی است که به کودکان کمک میکند
در محیط خود جستجو کنند و از این رهگذر به احساس ایمنی،
اعتماد و جهتریری مثبت سبت به دیگران دست یابند .پذیرش از
طرف والدین شرط الزم برای ایجاد رفتارهایی خاص ما ند حرمت
خود و اعتمادبه فس باالست .عدم پذیرش از سوی والدین میتوا د
بر کاهش عزت فس تأثیر داشته باشد و از این طریق موجب افزایش
خلق افسرده و دیگر آسیبهای روانشناختی در دوران کودکی و
وجوا ی شود اوولفراد ،همپل و مایلز.)2330 ،
بامریند سبک فرز دپروری را بهعنوان کارکرد کنترلی والدین معرفی
میکند که به سبک مستبدا ه ،2مقتدرا ه 0و سهلریرا ه 5تقسیم
میرردد ابامریند .)5335،سبک فرز دپروری مستبدا ه ،با کنترل
سخت ،سطح باالی محدودیت ،ا ضباط اپایدار و با خشو ت ،میزان
پایین حمایت هیجا ی و ررمی مشخص میرردد .بر طبق پژوهش
مکررو وولف ا )2356سبک مستبدا ه و کنترل باال با افکار و
رفتارهای عصبی در دختران وجوان رابطه مثبت دارد و راهبردهای
مقابلهای اسازرارا ه این رابطه را میا جیرری میکند .از سوی
دیگر سبک فرز دپروری مقتدرا ه ،با ترکیبی از کنترل باال ،حمایت
هیجا ی بیشتر ،سطح مناسب استقالل و روابط دوسویه بین والدین
و کودک ،شناسایی میشود .بر پایه پژوهشهای ا جامشده این
سبک فرز دپروری با پیامدهای تحولی مثبت همچون پیشرفت
تحصیلی بیشتر ،اتکا به خود باالتر ،خود کنترلرری بیشتر،
رفتارهای جستجوررا ه رابطه دارد .سبک فرز دپروری سهلریرا ه

با فقدان کنترل والدین و پاسخدهی به خواستههای کودک مشخص
میشود .این شیوه فرز دپروری با بزهکاری و پرخاشگری فرز دان،
به دلیل فقدان ظارت والدین و یز با سطوح پایین افسردری ،ارتباط
دارد الیپس ،لوی ،ریبسون ،هالی دی ،موریس و همکاران.)2352 ،
رفتار والدین در امتداد بعد محبت -طرد ،از پاسخ مثبت به رفتار
خوداتکایی ،تشویق زیاد و عدم استفاده از تنبیه تا بیتفاوتی محض،
کنار رذاشتن کودک ،عدم پاسخ مثبت و استفاده از تنبیه متغیر است
و در امتداد محورآزادی ،رفتار والدین از استقالل بخشی سبتاً کامل
به کودک تا کنترل کامل بر فعالیتهای او در وسان است اعظیمی،
 .)5018بر اساس تایج پژوهش یجهوف و روتگر ا )2331بین
کاربست سبکهای مقابلهای حل مسئله و طلب حمایت اجتماعی
با سبک فرز دپروری مقتدرا ه و سهلریر که هر دوی آنها در بعد
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
اجتماعی بهره میبر د تا افراد با والدین سهلا گار و مستبد که هر
دو در بعد محبت پایین هستند .وجوا ا ی که والدین آنها بیشتر
حمایت اجتماعی فراهم میکنند در مقابل رویدادهای استرسزا
مؤثرتر بوده و از سبکهای مقابلهای فعاال هتری بهره میجویند
یجهوف و روتگر ا )2331شان داد د ،دا شآموزا ی که دارای
والدین سهلا گار و مستبد بود د بیشتر از سبک مقابلهای اجتنابی
استفاده میکردد د .در بعد کنترل تایج پژوهش آفرو تی و وودراف
بوردن ا )2351شان داده شد والدینی که کنترل و کمالررایی
شدیدی را بر فرز دان خود اعمال میکرد د احتمال بروز اختالالت
اضطرابی در فرز دا شان بیشتر بود .کر ل و رروسبرگ ا )5381به
بررسی  53ویژری خا وادری بر اساس مقیاس موس و موس
ا )5385برای تعیین رابطه آنها با سازراری وجوا ان تیزهوش و
عادی پرداختند .این ویژریها شامل ا سجام ،بیا گری ،تعارض،
استقالل ،پیشرفت مدار ،منطقی -فرهنگی مدار ،پرتکاپو -تفریح
مدار ،اخالقی -مذهبی مدار ،سازما دهی و کنترل بود د .والدین
دارای کودکان تیزهوش مرات باالتر در ا سجام ،بیا گری،
منطقی -فرهنگی مدار ،پرتکاپو -تفریح مداری و بهصورت
معناداری مرات کمتری در کنترل و جهتریری موفقیت به دست
آورد د .این ویژریها منعکسکننده سبک فرز دپروری سهلریر
میباشند .ویژریهای ا سجام و بیا گری در خا واده با مشکالت
رفتاری کمتر ،اضطراب کمتر ،عزت فس باال و دستاوردهای
تحصیلی دا ش آموزان تیزهوش همبستگی داشت .به ظر میرسد
سبک فرز دپروری مستبدا ه و سهلریر برخالف سبک فرز دپروری
مقتدرا ه در ایجاد اسازراریهای آتی در دا شآموزان عادی مؤثر
هستند اپالرینوس و سولومون .)2351 ،ازآ جاییکه افراد تیزهوش
از ظر ذهنی و تحولی با افراد عادی متفاوت میباشند ممکن است
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ا واع مختلف سبکهای فرز دپروری روی آنها اثر متفاوت و حتی
مناسبتری داشته باشد .همچنین با توجه به آ چه رفته شد
سبکهای فرز دپروری و ابعاد آنها بر سازراری و حوه مقابله افراد
مؤثر هستند که سبکهای مقابلهای تعدیل کننده این رابطها د اما
بهطور مشخص در تحقیقات به وع سبکهای مقابلهای مورد
استفاده در وجوا ان تیزهوش و عادی اشاره شده است .به همین
خاطر هدف پژوهش حاضر مطالعه سبکهای مقابلهای وجوا ان
تیزهوش و عادی و رابطه آن با ابعاد سبکهای فرز دپروری در
وجوا ان تیزهوش و عادی است؛
بنابراین اهداف پژوهش حاضر بهصورت ذیل است.
تعیین رابطه ابعاد سبکهای فرز دپروری امحبت و کنترل) و
سبکهای مقابلهای در دا ش آموزان تیزهوش.
تعیین رابطه ابعاد سبکهای فرز دپروری و سبکهای مقابلهای در
دا ش آموزان عادی.
تعیین رابطه ابعاد سبکهای فرز دپروری و سبکهای مقابلهای بین
دو رروه تیزهوش و عادی.
روش پژوهش:
این پژوهش از وع توصیفی است .طرح پژوهشی از وع پس-
رویدادی اعلّی -مقایسهای )5میباشد .جامعه پژوهش را کلیه
دا شآموزان دختر دبیرستا ی ا 53 -55سال) تیزهوش و عادی
شهر تهران تشکیل میدهند .برآورد حجم مو ه بر اساس جامعه
امتناهی برای جامعه تیزهوش و عادی به کمک فرمول کوکران
 532فر برآورد شد ارستمی ژاد ،مزینی ،دالور ،وروزی.)5032 ،
از  523پرسشنامه توزیع شده  530عدد پرسشنامه مربوط به دا ش-
آموزان عادی و  05عدد مربوط به دا شآموزان تیزهوش جمعآوری
شد.
روش مو هریری با روش خوشهایِ تصادفی بود .سپس
پرسشنامههای سبکهای فرز دپروری و سبکهای مقابلهای در
اختیار تمام دا ش آموزان کالس قرار ررفت.
ابزارهای پژوهش:
 -5پرسشنامۀ سبکهای مقابلهای الزاروس -فولکمن ):(CWQ
پرسشنامه سبکهای مقابلهای توسط الزاروس و فولکمن ا)5381
تهیه شده و شامل  66ماده میباشد .این مادهها هشت روش
مقابلهای مسالهمدار و هیجانمدار را ا دازهریری میکند که
بهصورت ذیل هستند .پاسخها در این مقیاس براساس مقیاس 5
درجهای لیکرت هررز ا ،)3راهی ا ،)5اغلب ا ،)2همیشه ا)0
محاسبه میشو د .حداقل مره کسبشده در این آزمون  63سؤالی

. Ex post facto research

برابر  3و حداکثر آن برابر  583میباشد .در این آزمون ،مره هر زیر
مقیاس بهطور جدارا ه حساب میشود و مره کل وجود دارد.
 -5جستجوی حمایت اجتماعی :تالشهایی را توصیف میکند که
در جستجوی حمایت اطالعاتی و هیجا ی هستند امواد -58-8
.)51-52-05-22
 -2مسئولیتپذیری :پذیرش قش خویشتن در مشکل که همواره
با تالش در جهت قرار دادن هر چیز در جای درست همراه است
امواد .)15-23-21-3
 -0حل مدبرا ه مسئله :توصیفکننده تالشهای ا دیشمندا ه
مشکلمدار جهت تغییر موقعیت است که با رویآوری تحلیل به
حل مسئله همراه است امواد .)12-53-58-03-26-5
 -5ارزیابی مجدد مثبت :تالشهایی است که با تمرکز بر رشد
شخصی معنای مثبت میآفریند .این مقیاس معنایی مذهبی یز دارد
امواد .)63-16-08-06-03-20-23
 -1مقابلهای رویاروییرر :توصیفکننده تالشهای پرخاشگرا ه
جهت تغییر موقعیت بوده و درجاتی از خصومت و خطر طلبی را
ارائه میدهد امواد .)56-05-28-51-1-6
 -6دوریرزینی :تالشهای شناختی برای جدار کردن خویش و به
حداقل رسا یدن اهمیت موقعیت است امواد -55-25-51-50-52
.)55
 -1خویشتنداری اخودمهاررری) :تالشهایی را توصیف میکند
که احساسات و اعمال فرد را تنظیم میکنند امواد -01-55-53
.)60-62-15-50
 -8رریز -اجتناب :توصیفکننده تفکر آرزویی و تالشهای رفتاری
جهت رریز یا اجتناب از مشکل است امواد -51-53-00-56-55
.)13-18-13
مواد-65-65-11-11-10-01-02-21-25-53-1-5-0-2
 66-61اضافی بوده و در زمرۀ هیچیک از سبکهای مقابلهای
هشترا ه قرار دارد.
اعتبار پرسشنامه سبکهای مقابلهای از طریق آزمایش ثبات درو ی
ا دازههای مقابلهای که بهوسیله ضریب آلفای کرا باخ بهدست
میآید ،ارزیابیشده است .برآورد ثبات درو ی ا دازههای مقابلهای
عموماً درکران پائینی دامنه قابلقبول رایج قرار میریرد الزاروس
و فولکمن ا )5388ثبات درو ی  3/13تا  3/66االزاروس)5330 ،
را برای هر یک از روشهای مقابلهای رزارش کردها د.
زینالعابدینی ا )5080و هاشم زاده ا )5081اعتبار درو ی این
آزمونها را هرکدام به ترتیب  3/13و  3/83بهدست آورد د .در این
پژوهش یز اعتبار درو ی از طریق آلفای کرو باخ  3/88بهدست
آمد.

1

سال  ،7شماره  ،۸۱تابستان ۸931

16

ییی
استثنا
وانمندساز
فصلننامه ت
کودکانو عاد
نوجوانیتیزهوش
دختران
_______________________________________________________آن بی
رابطه ابعاد فرزندپروری ادراکشده با سبکهای مقابلهای و مقایسه

 -2مقیاس شیوههای فرز دپروری ) :(PSQ5این پرسشنامه توسط
قاشان و براساس کارهای شفر ا ،5361به قل از حیدری ،دهقا ی
و خداپناهی )5088 ،تهیه شد و دارای  11ماده است ،این پرسشنامه
ابعاد کنترل و محبت را در روابط خا وادری و در روابط والد و فرز د
و از زاویه گرش آزمود یها موردسنجش قرار میدهد .ضریب
پایایی پرسشنامه توسط ساز ده آن  3/18رزارش شده است
اصادقی ،مظاهری و حیدری .)5085 ،در پژوهش حیدری و
همکاران ا )5088همسا ی درو ی پرسشنامه بر روی مو ههای
دا شجویی  3/85برای بعد کنترل و  3/36برای بعد محبت
بهدستآمده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرو باخ برای
بعد کنترل  3/13و برای بعد محبت  3/36بهدست آمد .مادههای
پرسشنامه براساس طیف  1درجهای لیکرت مرهرذاری شدها د .در
بعد محبت افرادی که مره آنها باالتر از میا گین است افرادی
هستند که به ظر آنها والدینشان محبت زیادی به آنها
میکردها د و در بعد کنترل افرادی که مره آنها باالتر از میا گین
است افرادی هستند که به ظر آ ان از والدینشان کنترل زیادی را
دریافت کردها د؛ بنابراین برای تعیین چهار سبک فرز دپروری ابتدا

میا گین هریک از ابعاد محبت و کنترل بهطور جدارا ه محاسبه
شده و با توجه به آن چهار سبک فرز دپروری با مشخصات،
مقتدرا ه اکنترل زیاد -محبت زیاد) ،سهل ریر اکنترل کم -محبت
زیاد) ،مستبدا ه اکنترل زیاد -محبت کم) و مسامحهکار اکنترل
کم -محبت کم) بهدست میآید .پرسشهای  5تا  55و  51تا 21
مربوط به بعد محبت است که تا سؤال  55بهطور مستقیم
مرهرذاری میشود ا =5همیشه =2 ،تقریباً همیشه =0 ،راهی=5 ،
تقریباً هیچراه =1 ،هیچراه) .از  51تا  52بهطور معکوس مرهرذاری
شدها د .حداکثر مره آزمود ی برای این بعد  253میباشد.
سؤاالت  50تا  11مربوط به بعد محبت -طرد میشود که  50تا 63
معکوس مرهرذاری شده و  11-65بهطور مستقیم و ما ند سؤاالت
 5تا  55مورد مرهرذاری قرار ررفته است .حداکثر مره برای هر
آزمود ی  511است.
یافتهها:
ابتدا جدول دموررافیک مربوط به مو ه پژوهش شان دادهشده
است.

جدول  :1مشخصات دموگرافیک
میا گین سن
56.1

جنس
دختر

عادی
530

تیزهوش
05

مقطع تحصیلی
دوم دبیرستان

شاخص توصیفی زیر مقیاسهای سبکهای فرز دپروری ادراک شده و سبکهای مقابلهای در جدول شماره  2آورده شده است.

جدول  :2شاخصهای توصیفی زیرمقیاسهای سبکهای فرزندپروری ادراکشده و سبکهای-
مقابلهای
تیزهوش

کل

عادی

ابعاد سبک
فرز دپروری
سبکهای مقابلهای

متغیرها

میا گین

سن
معدل
کنترل

51/88
53/5
521/18

ا حراف
استا دارد
5/35
3/10
51/52

56/10
58/38
523/02

محبت

503/10

51/11

502/26

23/66

مقابله مستقیم
فاصله ررفتن
خودکنترلی
حمایت اجتماعی
پذیرش مسئولیت
رریز -اجتناب

50/33
55/81
51/66
55/11
3/81
51/35

2/13
2/18
0/03
5/31
2/21
0/31

50/12
50/01
58/50
55/15
53/61
51/11

0/80
0/32
2/10
0/21
0/18
5/25

. Parenting style questionnaire

میا گین
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ا حراف
استا دارد
5/51
5/15
25/15

56/06
58/21
528/51
505/06

21/00

50/03
50
58
55/12
53/56
12/66

2/11
0
0/21
0/80
2/05
5/51

میا گین

ا حراف
استا دارد
5/51
2/5
23/51
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حل مسئله

50/25

2/23

55/55

2/15

55

2/65

ارزیابی مجدد

58/13

0/03

58/83

2/10

58/11

0/15

در بعد کنترل و محبت از سبکهای فرز دپروری پراکندری مرات
زیاد است و یز در بین سبکهای مقابلهای سبک رریز – اجتناب
دارای پراکندری و ا حراف استا دار بیشتری میباشد که میتوا د بر
میزان همبستگی مؤثر واقع ررد د .پراکندری معدل در دا شآموزان
عادی بیشتر از افراد تیزهوش میباشد در که البته تعداد دا ش
آموزان عادی یز بیشتر از تیزهوشان میباشد که ممکن است یکی
از عوامل دخیل در افزایش پراکندری باشد.

در پژوهش حاضر برای تعیین رابطه سبکهای مقابلهای و ابعاد
چهار وع سبک فرز دپروری مقتدرا ه ،مستبدا ه ،سهل ریر و
مسامحهکار از روش آماری رررسیون رامبهرام و برای مقایسه در
دو رروه تیزهوش و عادی از آزمون  zاستفاده شد .در ادامه به
بررسی همبستگیها به تفکیک رروه تیزهوش و عادی پرداخته
شده است.

جدول  .3ضرایب همبستگی سبکهای فرزندپروری ادراکشده با ابعاد سبکهای مقابلهای کل و به
تفکیک تیزهوش و عادی
ابعاد سبکهای مقابلهای
مقابله مستقیم
فاصله ررفتن
خودکنترلی
طلب حمایت اجتماعی
پذیرش مسئولیت
رریز -اجتناب
حل مسئله بر امهریزیشده
ارزیابی مجدد مثبت

ضرایب همبستگی کل
محبت
-3/56
-3/35
3/38
3/38
-3/32
*-3/26
3/55
3/36

کنترل
-3/31
-3/5
-3/335
-3/33
3/33
3/35
3/31
-3/32

در افراد تیزهوش رابطه طلب حمایت اجتماعی و بعد محبت مستقیم
و معنادار است ا )r=3/5اما این رابطه در بین افراد عادی معنادار
یست ا .)r=3/51بهمنظور مقایسه این دو ضریب همبستگی پس
از تبدیل آنها به مره  zrاز آزمون  zاستفاده رردید .تیجه این
آزمون شان داد تفاوت آنها معنادار میباشد ا z=5/33برای بعد
محبت) .از طرفی رابطه سبک مقابلهای حمایت اجتماعی با بعد
کنترل از سبک فرز دپروری در بین افراد عادی رابطه معکوس
معناداری وجود دارد ا .)z= -3/21اما این رابطه برای افراد
تیزهوش معنادار یست ا .)r= 3/2بهمنظور مقایسه این دو ضریب
همبستگی پس از تبدیل آنها به مره  zrاز آزمون  zاستفاده رردید
که شان داد تفاوت آنها معنادار میباشد ا.)z= 2/00
همچنین سبک مقابلهای رریز -اجتناب در کل مو ه رابطه
معکوسی با بعد محبت شان داد ا .)r= -3/26این رابطه در هر دو

ضرایب همبستگی
تیزهوش
کنترل
محبت
-3/55
-3/55
-3/35
-3/35
3/5
3/5
-3/2
*3/5
3/00
-3/5
*3/11
*-3/16
-3/55
3/56
-3/51
3/30

ضرایب همبستگی عادی
محبت
-3/55
-3/35
3/5
3/51
-3/32
*-3/26
3/55
3/36

کنترل
-3/5
-3/55
-3/31
*-3/21
3/33
3/35
3/31
-3/32

رروه تیزهوش و عادی معکوس معنادار بود ابه ترتیبr= -3/16 :
و  )r= 3/11اما رابطه سبک مقابلهای رریز اجتناب با بعد کنترل
در رروه تیزهوش مستقیم و معنادار بود ا .)r= 3/11درحالیکه این
رابطه در رروه افراد عادی معنادار یست .بهمنظور مقایسه این دو
ضریب همبستگی پس از تبدیل آنها به مره  zrاز آزمون z
استفاده رردید که شان داد تفاوت آنها معنادار یست اz=5/61
برای بعد محبت و .)z =5/11
ازآ جاکه ضریب همبستگی سبکهای مقابلهای با ابعاد دورا ه
سبکهای فرز دپروری برای رروههای تیزهوش و عادی متفاوت
بود ،برای بررسی سهم هریک از ابعاد سبکهای فرز دپروری در
سبکهای مقابلهای طلب حمایت اجتماعی و رریز اجتناب چند
تحلیل رررسیون رامبهرام محاسبه رردید که تایج این تحلیلها
در جدول  5ارائه شده است.
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استثنایی
کودکان
وانمندسازی
فصلنامه ت
عادی
تیزهوش و
دختران نوجوان
_______________________________________________________ بین
رابطه ابعاد فرزندپروری ادراکشده با سبکهای مقابلهای و مقایسه آن

جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی سبک مقابلهای طلب حمایت
اجتماعی و گریز -اجتناب از روی ابعاد فرزندپروری در گروه تیزهوش
مدل
محبت
کنترل

ا دازه وابسته اارزش)
طلب حمایت اجتماعی
رریز -اجتناب

F
1/68
50/06

Sig.
3/32
3/335

R
3/5
3/11

R2
3/56
3/05

B
3/33
3/51

Beta
3/03
3/11

جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی سبک مقابلهای طلب حمایت
اجتماعی و گریز -اجتناب از روی ابعاد فرزندپروری در گروه عادی
ا دازه وابسته اارزش)
طلب حمایت اجتماعی
رریز -اجتناب

F
6/5
1/25

مدل
کنترل
محبت

بر اساس جدول شماره  5در دا ش آموزان تیزهوش ابعد کنترل با
سبک مقابلهای رریز -اجتناب و بعد محبت با طلب حمایت
اجتماعی وجوا ان تیزهوش) بعد کنترل  %03بهکار بردن سبک
مقابلهای اجتناب-رریز و بعد محبت  %56بهکار بردن سبک
مقابلهای مذکور را تبیین و پیشبینی می ماید .هرچه بعد کنترل
فرز دپروری ادراکشده افزایش یابد ادر دا شآموزان تیزهوش)،
کاربست اجتناب و رریز بیشتر میشود .همچنین هر چه بعد محبت
افزایش یابد ،فرد کمتر از سبک اجتناب بهره میجوید.
با توجه به جدول شماره  1بعد کنترل از سبک فرز دپروری بهصورت
معکوس پیشبینیکننده بهره بردن از سبک مقابلهای طلب حمایت
اجتماعی است .همچنین با افزایش بعد محبت در فرز دپروری
ادراکشده ،سبک مقابلهای رریز -اجتناب کم میشود .ضریب بعد
کنترل در پیشبینی طلب حمایت اجتماعی  3/20و بعد محبت در
پیشبینی رریز -اجتناب  3/21میباشد ادر وجوا ان عادی).
همانطور که در جدول شماره  5شان دادهشده است ،در دا ش
آموزان تیزهوش هر چه بعد محبت افزایش مییابد طلب حمایت
اجتماعی یز در وجوا ان تیزهوش افزایش مییابد.
بحث و نتیجهگیری:
هدف پژوهش تعیین رابطه ابعاد سبکهای فرز دپروری و
سبکهای مقابلهای و تفاوت این رابطه در وجوا ان دختر تیزهوش
و عادی بود .تایج شان داد که بعد کنترل و محبت در پیشبینی
استفاده از سبکهای مقابلهای اجتناب-رریز و طلب حمایت
اجتماعی در وجوا ان تیزهوش و یز عادی مؤثر هستند .براساس
تایج در دا شآموزان عادی ،طلب حمایت اجتماعی با بعد کنترل
رابطه معکوس دارد ا )p=3/31درحالیکه در وجوا ان تیزهوش
رابطه طلب حمایت اجتماعی با بعد کنترل رابطه معناداری دارد اما
با بعد محبت رابطۀ مستقیم و معناداری دارد ا .)P <3/31همچنین
این رابطه بین وجوا ان تیزهوش و عادی معنادار است و به ظر

Sig.
3/351
3/32

R
3/21
3/22

R2
3/36
3/31

B
3/31
-3/30

Beta
3/21
-3/22

میرسد تیزهوشان سبت به بعد کنترل حساسیت کمتر و سبت به
وجود فضای ررم و محبتآمیز و طرد شدن حساستر هستند .طلب
حمایت اجتماعی به جستجوی کمک فراریر و ملموس از دوستان
و خا واده اشاره میکند .جهتریری منابع حمایتی به سمت حل
مسئله میباشد .برای مثال مشورت کردن یکی از مصادیق حمایت
اجتماعی و راهکار سازرارا ه است ارودرزی .)5035 ،این یافته
همسو است با تایج پیالرینوس و سولومون ا ،)2351ررمی و
محبت والدین منبعی است که به کودکان کمک میکند در محیط
خود جستجو کنند و از این رهگذر به احساس ایمنی ،اعتماد و
جهتریری مثبت سبت به دیگران دست یابند .همچنین تایج
پژوهش در راستای پژوهشهای وا ت و کلیتمن ا،)2336
هیرابایاچی ا ،)2336حیدری و همکاران ا )5088که در مورد
خود اتوانسازی ا جام ررفت ،بیا گر اهمیت بعد ررمی و محبت
خا واده در اثررذاری کلی در خود اتوانسازی است و فرد هنگام
مواجهه با رویداد اروار یا تنشزا و ا تظارات باالی والدین بجای
مقابله مناسب و فعاال ه سعی در اظهار خود اتوانسازی می ماید.
هرچه کنترل و طرد در سبک فرز دپروری افزایش یابد میزان
استفاده از سبکهای مقابلهای فعال کاهش مییابد ادوزک و د کو،
 .)5335فرد با استفاده از سبکهای تکلیف محور میتوا د در ا جام
مقابله مناسب موفق رردد ما ند عدم استفاده از سبک مقابلهای رریز
و اجتناب کردن از مسئله و رویارویی مناسب با آن بهعنوانمثال
داشتن مرات تحصیلی باالتر اساکلوفسکی و همکاران.)2352 ،
طلب حمایت اجتماعی یز از سبکهای مقابلهای فعال است که با
تغذیه محبت میتوا د پدیدار شود .در این پژوهش یز هرچه بعد
کنترل بیشتر باشد طلب حمایت اجتماعی و رفتار جستجوی
مساعدت از اطرافیان در وجوا ان عادی کاهش مییابد .وجوا ان
عادی سبت به بعد کنترل حساستر هستند و هرچه میزان
محدودیتها ،ا ضباط اپایدار با خشو ت بیشتر و حمایت روا ی کمتر
صورت ریرد بعد کنترل تقویتیافته و در پی آن به دلیل فقدان
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حمایت و بهدلیل تجربه ز دری با دیگران مهم سختریر و
غیرهمدل وجوان از طلب حمایت زدیکان و اطرافیان خود را
محروم میکند .بنظر میرسد مشورت با دیگران بهمنزله کنترل
شدن وجوان توسط آنهاست .در وجوا ان تیزهوش و عادی سبک
اجتناب–رریز با بعد محبت ادراکشده رابطه منفی معناداری دارد.
همچنین در وجوا ان تیزهوش بعد کنترل با ضریب تعیین 3/03
در پیشبینی استفاده از سبک اجتناب  -رریز مؤثر است .این رابطه
برای وجوا ان عادی معنادار بود .این یافته همسو است با پژوهش
مکررو و ولف ا )2356و کنترل زیاد منجر به استفاده از سبکهای
اسازرارا ه میرردد .همچنین بین وجوا ان تیزهوش و عادی
تفاوت معناداری مشاهده شد که احتماالً یکی از دالیل آن تعداد
مو ه پژوهش و همکاری کمتر وجوا ان تیزهوش میباشد.
براساس تایج پژوهش وولفراد وهمکاران ا )2330بعد محبت
ادراکشده با بهکار بردن سبکهای مقابلهای فعال رابطه مثبت دارد
که تیجه پژوهش حاضر با تایج پژوهش وولفراد و همکاران همسو
است زیرا صرف ظر از تیزهوش و عادی بودن هرچه بعد ررمی و
محبت در پاسخها و رفتارهای والدین کمتر باشد ،افراد بیشتر به
سمت ا فعال یا رریز از شرایط استرسزا و تنشزا سوق پیدا میکنند
و استرس و تنش بیشتری را تجربه می مایند و احتما ً
ال به قدری
شرایط را تنشزا ادراک می مایند که ترجیح میدهند از موقعیت
دوری کنند .این یافته همسو است با یجهوف و روتگر ا.)2331
همچنین بر اساس پژوهش وجوا ان و جوا ان با والدین کمتوجه،
در شرایط استرسزا منفعال هتر برخورد میکنند اوولفراد و همکاران،
 .)2330بعد کنترل فرز دپروری ادراکشده میتوا د منجر به
اضطراب دوران کودکی رردد اراپی5331 ،؛ به قل از ویکتور،
بر ات ،برن استین و لین )2331 ،همچنین والدین این کودکان
بیشتر پشتیبان سبکهای اجتنابی و کمتر مشوق استقالل هستند
ادیاز.)2331 ،
درمجموع با توجه به تایج حاصل از این تحقیق میتوان رفت که
افراد تیزهوش و عادی در وع سبک مقابلهای اجتناب و رریز که از
ا واع سبکهای اجتنابی است ،سبت به محبت حساس هستند و
ررمی و محبت خا واده منجر به ایجاد فضای امنی برای فرز دان
شده و بهتر به فعالیت و به چالش کشیدن مسئله میپرداز د و از
دیگران طلب کمک و حمایت میکنند .الزم به ذکر است در دوره
وجوا ی افراد بیشتر به سمت همساالن و اجتماع خود روی میآور د
که این عامل میتوا د در طلب حمایت اجتماعی تأثیررذار واقع
شود .همچنین مو ه حاضر را وجوا ان دختر تشکیل میدهند
میتوا د در تیجه مؤثر باشد ،چرا که کاربرد سبک مقابلهای طلب
حمایت اجتماعی ممکن است در بین دا شآموزان دختر به دلیل
داشتن روابط عاطفی قویتر و بهطورکلی عاطفیتر بودن آنها
بیشتر به چشم بخورد .با توجه به آ چه رفته شد والدین درایجاد

بستر مناسب برای ایجاد استقالل ،رشد و استفاده از سبکها و
مکا یسمهای مقابلهای پخته توسط فرز دا شان بسیار مؤثر هستند.
بهمنظور تعیین دقیقتر اثرات خا واده بر سبکهای مقابلهای افراد
و یز تفاوت آن در بین وجوا ان تیزهوش و عادی یاز به پژوهش
بر هر دو جنس دختر و پسر است که یکی از محدودیتهای
پژوهش حاضر ،مطالعه بر دختران است .همچنین به دلیل همکاری
کمتر دا شآموزان تیزهوش در پژوهش از تعداد این افراد در
پژوهش کاسته شد که میتوا د تعمیمدهی تایج را با مشکل مواجه
کند .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده به بررسی دقیق قش
هوش در تفاوت تأثیر محبت و کنترل در بهکار بردن سبک مقابلهای
حمایت اجتماعی در بین افراد تیزهوش و عادی در هر دو جنس
پرداخته شود .با توجه به اهمیت سازراری و باال بردن ا طباق
تیزهوشان و خبگان جامعه ،ا جام این پژوهش در وهلههای
مختلف تحول ضروری به ظر میرسد.
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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.
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