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و عملکرد فرد نقش بزرگی هیجانی و روانی زندگی آینده، سالمت نسان است و در تعیین سبکاز سرنوشت اگذار مهم بخشیخانواده پایه:دهچکی
فرزندان را تحت تاثیر قرار هاي تربیتی اعمال شده در داخل خانواده، سالمت روانی و جسمانی آنها، شیوهدین، عواملی چون شخصیت وال. دارد
آوريتابو گري،آگاهی و هدایتیعنی ابعاد فراهیجانی والدینبینرابطهاي هوش هیجانی درنقش واسطهبا هدف بررسی،پژوهش حاضر. دهدمی

از .شرکت کردندهاي شهر یاسوج در این پژوهشاز دانشجویان دانشگاه)پسر112ودختر128(نفر240منظوربراي این . انجام شدفرزندان 
دیدگاه پرسشنامهو )EISSH(، مقیاس هوش هیجانی شرینگ)CD-RISC(دیویدسونوکانرآوريتابمقیاسکنندگان خواسته شد بهشرکت

مستقیم مسیر. هاي این پژوهش برازش مناسبی داردنشان داد که مدل مفروض با دادهتایج ن.پاسخ دهند) SMEPS(فراهیجانی سوئین بورن
چنین، مسیر همو آوري معنادار بودند گري به تابآوري و هدایته هوش هیجانی، هوش هیجانی به تابآگاهی بگري به هوش هیجانی، هدایت

مطرح شده در پژوهش مدل . آوري معنادار نبودمسیر مستقیم آگاهی بر تاب. عنادار بودآوري مآوري و آگاهی به تابگري به تابهدایتمستقیم غیر
و انواع ماهیتآگاهی والدین ازبر این اساس،.اثر داردآوري فرزندان بر تابهوش هیجانی واسطهفراهیجانی والدین با نشان داد که ابعادحاضر 
و شود هاي هیجانی و مدیریت هیجان به توانمنديآنانمنجر به تجهیز تواند میها، تجربه هیجانهاي و هدایت آنان در موقعیتفرزندان هايهیجان

.ایدري آنان کمک نمآوهاي دشوار باال ببرد و از این طریق به تابسازگاري فرزندان را در موقعیت
، هوش هیجانی آوريگري، تابآگاهی، هدایت:هاي کلیديواژه

Abstract: The family is an important part of human fate and plays a vital role in choosing the style and career of future
life, pshychic and emotional health and human performance. Parents' personality, their psychological and physical health,
and also the parenting styles they employ, affect the children’s behaviors. The aim of this study was to test the causal
relationship between parental meta-emotion and child resiliency, mediated by the role of emotional intelligence. A total
of 240 participants were selected from Yasuj university students in school year 1392-1393.The data were gathered using
3 inventories: Conner-Davidson Resilience Scale(CD-RISC), the Emotional Intelligence Scale Sharing (EISSH) and
Swinburne Meta-Emotion Philosophy Scale (SMEPS). The results of data analysis showed that there is a good fit
between the model and the gathered data. The direct paths from coaching to emotional intelligence, awareness to
emotional intelligence, emotional intelligence to resiliency and coaching to resiliency were significant. The indirect paths
from coaching to resiliency and awareness to resiliency were also significant. But the direct path from awareness to
resiliency was not significant. The model showed a causal relationship between parental meta-emotion and child
resiliency, mediated by the role of emotional intelligence. This shows that parental awareness of different kinds of
children’s emotions and guiding them when experiencing these emotions, would be a good help for them to improve their
emotional proficiency, emotional management and making a good relationship with others.As a results, it can enhance
children’s compatibilities and resiliency in difficult situations.
Keywords: awareness, coaching, resiliency, emotional intelligence
________________________________________

s.hassannia66@yahoo.com: پست الکترونیکی. یشیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، بخش روانشناسی تربیت:مسوولنشانی پستی نویسنده*

:31/03/1394Accepted: پذیرش16/01/1394: دریافت 21 June 201505 Apr 2015Received:

2015, Vol. 2, No. 1, 71-82 1394، دوره 2، شماره 1، 71-82



72نیااالسالمی و حسنشیخ72

مقدمه
با شعار 1نگرهاي اخیر، رویکرد روانشناسی مثبتدر سال

هاي هاي انسان مورد توجه حوزهتوجه به استعدادها و توانمندي
و این رویکرد بر شناسایی. رفته استمختلف روانشناسی قرار گ

ارتقاي سالمت و زمینهکهداردکید هایی تاپرورش توانمندي
ترین یکی از مهم2آوريتاب. کندان را فراهم میشادکامی انس

. است که در این رویکرد مورد توجه پژوهشگران استمفاهیمی
آوري به فرایند پویاي انطباق تاب) 2001(طبق نظر ماستن 

دینر، (شودهاي تلخ و ناگوار زندگی اطالق میمثبت با تجربه
مقاومت آوري صرفاتاب.)2009و  هلیول، لوکاس، شمیک

ید کننده نیست، بلکه فرد ها یا شرایط تهدمنفعل در برابر آسیب
محیط پیرامونی خود فعال و سازندهکنندهمشارکتآورتاب

شامل حفظ آوريتاب. )2013رایت، ماستن و نرایان،(است
نع، پذیري در مواجهه با موا، انعطافدر شرایط استرسآرامش 

بینی و احساسات اجتناب از راهبردهاي فرسایشی، حفظ خوش
کاکاوند، برجعلی و ،رنجبر(است ها مثبت به هنگام دشواري

).1390برماس،
آوري ثر بر تابعوامل مواز جمله موضوعاتی که در حوزه

ي اهوش هیجانی گونه. است3است، هوش هیجانیشدهمطرح
فردي ردي و درونفاز هوش است که ریشه در هوش بین

مطرح ) 1990(سالووي و مایردارد و اولین بار توسط 4گاردنر
از به نقل؛1995(5و سرانجام با انتشار کتاب معروف گلمنشد

6آنبار. وان هوش هیجانی شهرت یافتتحت عن) 1386فاطمی، 

هوش ) 2014به نقل از بهرامیان، مکتبی و مروتی، ؛2001(
ها و ها، کفایتاي از تواناییهصورت مجموعهیجانی را به

شناختی که توانایی فرد را براي کسب موفقیت هاي غیرمهارت
ثیر قرار تاا مقتضیات و فشارهاي محیطی تحتدر مقابله ب

و نیازهاي محیط هااسترسدهد و باعث فایق آمدن فرد بر می
در حقیقت، هوش هیجانی مشخص. گردد، تعریف کردمی
رك دیگران، ه فرد تا چه اندازه در درك و ابراز خود، دککندمی

1. positive psychology
2. resilient
3. emotional intelligence
4. Gardner interpersonal and intrapersonal intelligence
5. Goleman, D.
6. Bar-on, R.

ها و مقابله با نیازها و مشکالت زندگی برقراري ارتباط با آن
؛ به 2009، 7روناك(کنداي اثربخش عمل میروزمره به شیوه
). 1392نقل از بهرامیان، 

ازان هوش هیجانی معتقدند که بین هوش هیجانی دپرنظریه
آمیز رابطه مثبت وجود طرههاي مخاموقعیتبا 8و قدرت مقابله

؛ به نقل از جوکار، 2000، 9، بیدل، بتویلر و مایرسالووي(دارد 
) 2002(و همکاران نتایج پژوهش سالوويچنین هم). 1386

را 10اي انفعالیهاي مقابلهمهارت،که هوش هیجانید نشان دا
مثبت صورترا به11اي فعالهاي مقابلهصورت منفی و مهارتبه

در پژوهش خود ) 1392(میان عالوه، بهرابه. کندبینی میپیش
که افرادي که هوش هیجانی پایینی دارند در گزارش کرد

عملکردهاي تحصیلی و اجتماعی نیز به مشکالتی مانند شکست 
ارهاي ناسازگارانه تحصیلی، اخراج یا ترك تحصیل و بروز رفت

/2000(و مایر، فورگاس سیاروجیپژوهش .شونددچار می
در نشان داد که افکار خودکشی در بین افرادي که) 1384

خود و دیگران ضعف هاي، تنظیم و ادراك هیجانمدیریت
و ) 2011(گالیگان و کریچلیآرمسترونگ،. داشتند، بیشتر بود

کردند که هوش نیز بیان ) 2013(اشنایدر، لیون و خازون
زا به طرز قابل سترسهاي اآوري را در موقعیتهیجانی، تاب

) 1386(عالوه، نتایج پژوهش جوکار به. دهدتوجهی افزایش می
آوري رابطهو هوش هیجانی با تابنشان داد که هوش عمومی 

تري براي قويبینی کنندهند و هوش هیجانی پیشمستقیم دار
.     آوري استتاب

سبک ،آوريمرتبط با تابتاثیرگذار و از عوامل دیگریکی
فراهیجان یکی از متغیرهاي مهمی . والدین است12فراهیجانی

نواده با استقبال خااخیر در مطالعات حوزههاياست که در سال
در تدوین مدل ) 1393(و همکاران صادقی.روبرو شده است

کالمی مناسب و نیز تعامالت کالمی و غیر،بومی خانواده سالم
در ابعاد مهم این مدل از و احساسات را هاابراز مناسب هیجان

و اتمن، کاتزگبه وسیلهیمفهوم دیدگاه فراهیجان.نظر گرفتند

7. Rovnak, A.
8. power of coping
9. Salovey, P., Bedell, B., Detweiller, J. & Mayer, G.
10. passive coping skills
11. active coping skills
12. meta emotion
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معرفی ) 2012، کاتز، ملیکن و استتلر؛ به نقل از 1996(1هوون
دهی ه فراهیجانی را به عنوان سازمانها دیدگاآن. معرفی گردید

خود هايافکار و احساسات والدین درباره هیجاناي ازمجموعه
به نقل ؛ 1996(گاتمن و همکاران . اندتعریف کردهنو فرزندانشا

هایی با با ترتیب دادن مصاحبه) 2012، و همکارانکاتزاز
والدین در مورد تجربیاتشان از ناراحتی، خشم و دیدگاهشان در 

ها را در قالب دو هاي آنز هیجان و کنترل آن، پاسخمورد ابرا
ه است ک2هیمتغیر اول آگا. بندي کردندمتغیر کلی طبقه

هاي خود و فرزنداشان و توانایی بیانگر آگاهی والدین از هیجان
وم متغیر د. ث گذاشتن ابعاد آنها در خانواده استها در به بحآن

است که ناظر به سطحی از مداخلهیا مربیگري3گريهدایت
والدین با استفاده از ابزارهایی مانند دستورهاي مستقیم و 

ن و به همان شاهایدر مورد هیجانکردن با فرزندانصحبت
پذیرش و هاو احترام به آنهانسبت نگرانی درباره آن هیجان
) 2012(البته کاتز و همکاران. تجربیات هیجانی فرزندان است

گري هدایتوبعد آگاهیمیاندرکهکردندرا معرفیبعد سومی
ین ن معنا که والدبه آاست4گیرد و آن هم بعد پذیرشقرار می

هایی که نین عالوه بر آگاهی دادن به فرزند در مورد هیجاوالد
ت به بروز آن به را بپذیرند و نسبهاکند، این هیجانتجربه می

.گري نمایندصورت صحیح هدایت
معتقدند که والدین براي )1997(گاتمن، کاتز و هوون 

پشت سر رسیدن به دیدگاه فراهیجانی موثر، پنج مرحله را باید 
هاي خود و فرزندان، تشخیص آگاهی از هیجان: بگذارند
گذاري ، نام6، گوش دادن به فرزندان از روي همدلی5هاهیجان
. 8هاي رفتاري براي فرزندانو ایجاد محدودیت7هاهیجان

پرداختن به هر کدام از این مراحل براي رسیدن به یک دیدگاه 
و ) 2012(کاتز و همکاران. فراهیجانی الزم و ضروري است

در تحقیقات خود دریافتند که ) 1997(کلرگاتمن و دي
انآنها توسط والدین به فرزندگذاريو نامهاتشخیص هیجان

1. Gottman, J., Katz, L., & Hooven, C.
2. awareness
3. coaching
4. acceptance
5. recognizing emotion
6. listening empathetically
7. labeling emotion
8. setting limits

دست هکند تا قدرت بیشتري براي آرام کردن خود بیکمک م
مشکالت عاطفی و جسمی آوردند و در هنگام برخورد با 

گیرند کهاین افراد یاد می. ندنشان دهتريبهبودي سریع
خود را آرام نمایند و این به معناي آن ،چگونه در زمان استرس

ترس یا ناکامی کمتري را نیست که این افراد خشم کمتر، 
تجربه چنین کنند بلکه تفاوت آنان در این است که تجربه می

و به خوبی قادرند آوردآور بار میاحساساتی آنان را تاب
ا زث آسیبنی از حواداحساسات خود را پردازش نمایند و به آسا

.هایشان تمرکز کنندبیرون آیند و دوباره بر فعالیت
یوجود رابطه بین ابعاد فراهیجانهاي متعدديپژوهش

کاتز، گاتمن و . اندفرزندان را نشان دادهآوريوالدین و تاب
دریافتند که فراهیجان، احساسات والدین را) 1999(ویلسون 

ك بهتري را براي مایت و درکند و حبا فرزندان همسو می
. آوردنی و ناکامی فراهم مییهاي خشم و غمگفرزندان در زمان

نشان دادند که رشد فرزندان در ) 2004(نلسون-ویندکرکاتز و 
براي برخورد با حوادث آمادهیک محیط عاطفی، آنان را 

ن نوجوانی آوري آنان را در دوراپذیري و تابو انعطافنمایدمی
نراستیت و ترچنین هم.کندبینی میزرگسالی پیشو ب

ها و تاثیر ي هیجانگیربر نقش والدین در شکل،)2014(
جامعه کار، خانه، (هاي هیجانی بخشی والدین در موقعیتآگاهی

معتقدند والدین باکنند و فرزندان تاکید می) و فرهنگ
هند، دها به فرزندان خود میکه در حیطه هیجانهاییآموزش
و فرزندان در برندشایستگی را در فرزندان باال میاحساس

ي بیرونی، احساس کارآمدي هااسترسمواجهه با موانع و 
آوري آنان به خواهند کرد که این امر به تاببیشتري را تجر

.نمایدکمک می
و ابوطالبهی، لعبدال(هاي پژوهشیمتناسب با یافته

رسد به نظر می)2011،لوزادااستات و، هالبرت2014،مطلبی
آوري موثر بر تابتواند که میفراهیجان والدین عالوه بر این

والدینی که .بینی کننده هوش هیجانی نیز باشدپیشباشد،
مثبت و منفی هايهیجانگري باالیی دارند از آگاهی و هدایت

براي را به عنوان ابزاريهاخود و فرزندانشان آگاهند، هیجان
کنند و مدیریت میرا تنظیم و پذیرند، آنها دگیري مییا

میزان ). 2011بیر،(صورت شفاهی بیان کنند بهتوانند می
و میزان شایستگی و هایشاناهی آنان از احساسات و هیجانآگ
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گیري هوش هیجانی فرزندان کمکاشتیاقشان، به شکل
عاتی دربارهشود تا فرزندان اطالسبب میآگاهیاین .کندمی

هاي آورند و در موقعیتدست هاي خود و دیگران بههیجان
خود باشند و هاينی، قادر به درك و مدیریت هیجانهیجا

دیگران را در همان موقعیتی که هستند درك کنند و در نهایت 
و در مقابل، والدینی که آگاهی . رفتارهاي سازگارنه اتخاذ کنند

گیرند نادیده میکودك راهايجانگري پایینی دارند هیهدایت
که فرزند را در شناخت و مدیریت درست و بدون اینو یا

. کنندمیرا کنترلش کمک کنند به شدت اوهایهیجانمناسب
نابجا،هاي منفیگیرند که همه هیجانبنابراین، کودکان یاد می

- الجس(ها جلوگیري کرد نامناسب هستند و باید از بروز آنو 
و کنسرسیوم انگکاکس و بروکس).2009نت، ویو جسیگون

که نشان دادند ) 1999(آوري خانوادهخطر و تاببر تحقیقات 
ین، فرزندان را والدتوسط هاپذیرش و هدایت عواطف و هیجان

و احساس و برخورد مناسب با دیگران هادر مدیریت هیجان
)2006(هاي ایولینی براساس یافته.کندري مییا، شایستگی

فرزندان رابطه بین ابعاد فراهیجانی والدین و هوش هیجانی 
گري که والدینی که از آگاهی و هدایتايوجود دارد به گونه

ش هیجانی باالتري برخوردار بودند، فرزندان آنها نیز از نظر هو
در پژوهش ) 1389(پارسایی . نددر سطح باالتري قرار داشت

عاد فراهیجانی والدین و هوش خود، ارتباط معناداري را بین اب
.نشان دادهیجانی فرزندان، 

ود مبانی نظري و پژوهشی با توجه به عوامل ذکر شده و با وج
باذکر شدهک از متغیرهاي در مورد رابطه هر یگسترده

آوري در موفقیت تحصیلی و و نیز نقش کلیدي تابآوريتاب
روابطهمه انزموهشی که بتواند به طور هماجتماعی، جاي پژ

مدل . رسدبررسی نماید، خالی به نظر میی به صورت علّرا
) 1997(کلرو ديبر اساس نظریه گاتمنحاضر پژوهش 

بنابراین هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی . طراحی گردید
گري واسطهآوري از طریق با تابرابطه ابعاد فراهیجانی والدین 

پژوهش حاضر را پیشنهاديمدل1شکل . هوش هیجانی بود
هاي پژوهش به این شرح بر این اساس، فرضیه.دهدنشان می

و یآگاه(نیوالدیجانیابعاد فراه) اولهیرضف: تدوین شدند
) دومهیفرض؛رابطه مثبت داردیجانیبا هوش ه) يگرتیهدا

ابعاد )سومهیفرض؛رابطه مثبت دارديآوربا تابیجانیهوش ه
رابطه يآوربا تاب) يگرتیو هدایآگاه(نیوالدیجانیفراه

بین ابعاد هوش هیجانی در رابطه ) فرضیه چهارم؛ مثبت دارد
نقش ،آوريتابو) گريآگاهی و هدایت(فراهیجانی والدین 

.دارداي واسطه

آوري فرزندان تابابعاد فراهیجانی والدین وبیني هوش هیجانی در رابطهانقش واسطهمدل پیشنهادي .1شکل

روش
آماري، نمونه و روش اجراي پژوهشجامعه

. بودیل مسیرروش پژوهش حاضر، همبستگی از نوع تحل
هايان دانشگاهدانشجویآماري این پژوهش شامل تمامجامعه

براي . ج بودشهر یاسوو فرهنگیان یام نور، آزاد، پسراسري
اي مرحلهچند اي گیري خوشهانتخاب نمونه، از روش نمونه

هاي شهر صورت که ابتدا از میان دانشگاهبه ایناستفاده شد؛
از صورت تصادفی انتخاب شد و دانشگاه فرهنگیان به،یاسوج

کالس، در 4ران این دانشگاه هر کدام پردیس دختران و پس

هدایت گري

آگاهی

آوريتابهوش هیجانی
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از این .انتخاب گردیدبه صورت تصادفیکالس، 8مجموع 
) پسر112دختر، 128(نفر 240اي به حجم نمونهمیان،

کنندگان به مقیاس هوش هیجانی شرکت.شدندانتخاب 
مقیاس دیدگاه و2ویدسونآوري کانر و دیتاب، مقیاس 1شرینگ

پس از .پاسخ دادند3بورندیدگاه فراهیجان والدین سوئین
نمونه ،اي ناقصهها و حذف پرسشنامهآوري پرسشنامهجمع

. رسید)پسر97دختر،115(نفر 212نهایی پژوهش به 
کنندگان به ترتیب گین و انحراف استاندارد سنی شرکتمیان

6/21براي پسران و 53/0و 5/20براي دختران، 01/1و 3/21
.براي کل نمونه بود1/2و 

ابزار سنجش

راي سنجش هوش هیجانی از مقیاس هوش هیجانی حاضر، ب
این . استفاده شد) 1380نقل از منصوري،به ؛1996(4شرینگ
روي وترجمه ) 1380(توسط منصوري در ایران مقیاس

5هنجارسازي شد و روایین دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجویا

مقیاس، شامل فرم اصلی. مورد بررسی قرار گرفتآن 6و پایایی
هاي آن را به مادهنیمی از) 1380(که منصوري ال استسو70

یرانی تناسب نداشتند حذف کرد؛که با فرهنگ اجهت این
مولفه5این مقیاس . سوال است33مقیاس هنجار شده داراي 

، 7شامل خودآگاهیکند که گیري میهوش هیجانی را اندازه
اي هو مهارت10شیاري اجتماعی، ه9انگیزي، خود8مهارگريودخ
مقیاس به این صورت گذاري نحوه نمره. است11اي اجتماعیه

نمره6به این آزمون، پس از پاسخگویی ،کنندهاست که شرکت
ر کدام ازنمره آن مربوط به ه5کند که جداگانه دریافت می

پایایی ) 1380(منصوري. نمره به صورت کلی است1ها و مولفه

به دست آورد که 85/0س را از طـریق آلفاي کرونباخ این مقیا
این 12در بررسی روایی سازه.دهدمطلوبیت آزمون را نشان می

هاي تهران در این آزمون، همبستگی نمرات دانشجویان دانشگاه
30روي نمونه 13کوپر اسمیتحرمت خودمقیاس آزمون و 

دست هنفري مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس اطالعات ب
کنندگان در دو شرکتزان همبستگی بین نمراتمی،آمده

چنین هم. )1380منصوري،(آزمون از لحاظ آماري معنادار بود 
آزمون را به روش 14میزان همسانی درونی) 1382(اسدي 

در پژوهش حاضر، جهت . دست آوردهب83/0آلفاي کرونباخ 
هاي لفهوتعیین روایی، تحلیل عاملی با استفاده از تحلیل م

. پرسشنامه انجام شدگویه33لی با چرخش واریماکس بر اص
هاي مقدماتی جهت ارزیابی مناسب بودن نمونه ابتدا آزمون

و آزمون ) KMO(گیري براي تحلیل عامل، شامل کفایت نمونه
و 859/0این ضرایب به ترتیب . انجام گردیدکرویت بارتلت

966/2634)0001/0<p (گر مناسب دست آمد، که بیانبه
نتایج تحلیل عامل، پنج . لیل عامل استها براي تحبودن داده

در پژوهش حاضر، . عامل را با ارزش ویژه باالي یک نشان داد
هاي مختلف این مقیاسزیرجهت تعیین ضرایب پایایی براي 

ضرایب .استفاده شد15مقیاس، از روش آلفاي کرونباخ و تنصیف
پایایی به روش آلفاي کرونباخ، براي کل مقیاس هوش هیجانی 

، مهارگريخودآگاهی، خودهايزیرمقیاسو براي 83/0
هاي اجتماعی به شیاري اجتماعی و مهارتانگیزي، هخود

ضرایب . دست آمدبه57/0و 62/0، 53/0، 61/0، 59/0ترتیب 
براي کل مقیاس ) 16براون-اسپیرمن(پایایی به روش تنصیف 

هاي خودآگاهی زیرمقیاس، براي69/0و 65/0هوش هیجانی 
، 54/0و 57/0مهارگريخود، 61/0و 60/0به ترتیب

و 53/0و 53/0شیاري اجتماعی ، ه61/0و 58/0خودانگیزي
.دست آمدبه58/0و 54/0هاي اجتماعی مهارت

. )CD-RISC(دیویدسونوکانروريآبتامقیاس
آوري تابآوري از مقیاستابگیرياندازهبرايحاضردر پژوهش

این مقیاس را محمدي. استفاده شد) 2003(کانر و دیویدسون 

12. construct validity
13. self-esteem inventory Smith (SEI)
14. internal consistency
15. split-half
16. Spearman-Brown

1. Emotional Intelligence Scale Sharing (EISSH)
2. Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)
3. Swinburne Meta-Emotion Philosophy Scale (SMEPS)
4. Sharing, S.
5. validity
6. reliability
7. self-awareness
8. self-control
9. spontaneous
10. social-consciousness
11. social skill

در پژوهش  .(EISSH) مقیاس هوش هیجانی شرینگ



76نیااالسالمی و حسنشیخ76

براي استفاده در فرهنگ ایرانی ترجمه و ) 1384(و همکاران
بر که استویهگ25دارايمقیاساین.اندهنجاریابی نموده 
5تا ) هرگز(1اي از اي لیکرت در دامنهدرجهاساس مقیاس پنج

کمترین و بیشترین نمره کل . شودگذاري مینمره)همیشه(
) 1384(و همکاران محمدي. است125و 5به ترتیب مقیاس 

به 79/0اي کرونباخ را با استفاده از روش آلفاین مقیاسپایایی
از روش تعیین روایی مقیاسبراي چنین دست آوردند؛ هم

و وجود یک عامل کلی را نداستفاده کردتحلیل عامل تاییدي
) 1387(در پژوهشی که توسط جوادي و پرو . ندیید نمودتا

انجام گرفت جهت تعیین روایی مقیاس مذکور ابتدا همبستگی 
شد و سپس از روش تحلیل عامل هر گویه با نمره کل محاسبه

ا نمره کل ضرایب همبستگی هر گویه ب. ییدي استفاده گردیدتا
هاي مقیاس با استفاده از هو سپس گویبود64/0تا 45/0بین 

با . قرار گرفتندهاي اصلی مورد تحلیل عاملیلفهروش مو
باالتر از یک، و ارزش ویژهاستفاده از مالك شیب خط اسکري

حاضر، پژوهشدر. یک عامل در مقیاس قابل استخراج بود
به87/0کرونباخآلفايبا استفاده از روشمقیاس مذکورپایایی
لیل عاملی با استفاده از جهت تعیین روایی، تح.آمددست

گویه25ا چرخش واریماکس بر صلی بهاي الفهتحلیل مو
هاي مقدماتی جهت ارزیابی ابتدا آزمون. پرسشنامه انجام شد

گیري مناسب بودن نمونه براي تحلیل عامل، شامل کفایت نمونه
)KMO (این ضرایب به . و آزمون کرویت بارتلت انجام گردید

دست آمد، که به) p>0001/0(115/1641و 774/0ترتیب 
چنینها براي تحلیل عامل است؛ همودن دادهبگر مناسب بیان

.نتایج تحلیل عامل، یک عامل عمومی را نشان داد
سوئین بورنوالدیندیدگاه فراهیجانمقیاس 

در ایران ) 1389(چنگ پارسایی و فوالدال است که توسط سو
با عدم تناسب آن به دلیل ماده3و شدهنجاریابی ترجمه و 

اصالح شده داراي مقیاسبنابراین، حذف گردید؛فرهنگ ایرانی
گري هدایتزیرمقیاسبهماده آن مربوط18کهسوال است27
روي هاپاسخ. مقیاس آگاهی استبوط به زیرماده آن مر9و 

5تا ) کامال مخالفم(1اي از اي لیکرت در دامنهپنج درجهطیف

براي کمترین و بیشترین نمره. گیرندقرار می) کامال موافقم(
پایایی ) 1389(پارسایی . است138و 27کل مقیاس 

پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي بعد 
. گزارش نمود85/0آگاهی و براي بعد93/0گري دایته

روایی پرسشنامه را از طریق تحلیل عوامل ) 2006(ایولینی
در پژوهش وي نتایج تحلیل عامل با . مورد بررسی قرار داد

گري و استفاده از چرخش متعامد منجر به دو عامل هدایت
از رسشنامه را نیز روایی این پ) 1389(پارسایی . آگاهی شد

هاي اصلی لفهطریق تحلیل عامل تاییدي با استفاده از روش مو
بارهاي عاملی . و با چرخش واریماکس مورد بررسی قرار داد

85/0تا 45/0ي بین اها در دامنهمقیاسزیرهاي هر یک از ماده
.بودروایی مطلوب این پرسشنامه قرار داشت که نشان دهنده

با استفاده از روش تحلیل پرسشنامه،پژوهش حاضر، روایی در
ییدي، از طریق تحلیل ساختارهاي گشتاوري عامل تا

)AMOS  (و هاي این مقیاس انجام شد، روي ماده21نسخه
در .دار بودندمعنا)  p>0001/0(همه بارهاي عاملی در سطح 

و کمترین 67/0، بیشترین بار عاملی آگاهیزیرمقیاس رابطه با 
، بیشترین بار گريهدایتارتباط با و دربود40/0بار عاملی 

هاي شاخص. بود37/0و کمترین بار عاملی 60/0عاملی 

1. fit indices
2. comparative fit index (CFI)
3. incremental fit index (IFI)
4. root mean square error of approximation (RMSEA)

براي سنجش دیدگاه فراهیجانی والدین، مقیاس .(SMEPS)
(2006) که توسط ایولینی دیدگاه فراهیجانی سوئین بورن
داراي 30 ساخته شده بود، استفاده گردید. فرم اصلی مقیاس

مدل شامل مجذور کاي (χ2)، نسبت مجذور  نیکویی برازش1
برازش تطبیقی2 (χ2/df)، شاخص آزادي کاي به درجه
(IFI) و ریشه دوم برآورد  (CFI)، شاخص برازش افزایشی3
براي الگو، به ترتیب  (RMSEA) واریانس خطاي تقریب4
بنابراین،  بودند. و0/06 0/80 ،0/83 ،2/57 ،1027/590
در  برازش مطلوبی دارد. میتوان گفت که مدل مذکور با دادهها
پژوهش حاضر ضریب پایایی مقیاس از طریق آلفاي کرونباخ به 
هدایتگري و آگاهی صورت کل و همچنین با زیرمقیاسهاي

محاسبه شد. و 0/78 به ترتیب 0/91، 0/87
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هایافته
، شود میانگینمشاهده می1ل شماره طور که در جدوهمان

رهاي و ضرایب همبستگی پیرسون براي متغیاستاندارد انحراف 
.مدل پیشنهادي گزارش شده است

1جدول 
آوريو تابگري، آگاهی، هوش هیجانی هاي هدایتمتغیرهمبستگیضرایب و انحراف استاندارد ویانگینم

MSD1234متغیر
08/7619/71هدایت گري1
9/01*04/4494/0آگاهی2
32/01*60/0*58/8350/5هوش هیجانی3
34/01*48/0047/0*83/8689/8آوريتاب4

01/0<p*

گري و هدایت(ابعاد فراهیجانی والدین براي بررسی نقش 
از ،هوش هیجانیايطریق متغیر واسطهازآوري بر تاب)آگاهی

نتایج آزمون نشان داد که . ادالت ساختاري استفاده شدمدل مع
هاي شاخص. هادي از برازش خوبی برخوردار استمدل پیشن

ي دوم برآورد شاخص ریشه،P. valueکاي اسکوئر، برازندگی

شاخص برازش هنجار ،)RMSEA(واریانس خطاي تقریب
شاخص برازش ،)CFI(ص برازش تطبیقیشاخ، )NFI(1شده

بررسی و مورد، )GFI(٢میزان برازش مدلو)IFI(افزایشی
شود، مشاهده می2همانطور که در جدول کهندفتیید قرار گرتا

.با برآورده کردن دامنه مورد قبول، مدل را تایید کردند

2جدول 
آوريتاببااي هوش هیجانی در رابطه بین ابعاد فراهیجانی والدیني مدل فرضی نقش واسطهنیکویی برازش براهايشاخص

χ2/dfpNFITLICFIRMSEAشاخص

5/1221/097/097/099/0049/0مقدار
>08/0<9/0<9/0<9/0<05/0>2دامنه مورد قبول

تایید مدلتایید مدلتایید مدلتایید مدلتایید مدلتایید مدلنتیجه

مدل نهایی پژوهش را پس از اصالح و ویرایش 2شکل 
مطابق با . دهدضرایب استاندارد مسیرها نشان میبه همراه

بعدمستقیم مسیرمقادیر استاندارد ضرایب رگرسیونی، 
بعدمستقیم مسیر ، 53/0گري بر هوش هیجانی هدایت

مستقیم هوش هیجانی مسیر ، 32/0آگاهی بر هوش هیجانی 
آوري ي بر تابگرمستقیم هدایتمسیر و 47/0آوري بر تاب

05/0pها در سطح است که همه مسیر22/0 معنادار >
بود که به 04/0آوري مسیر مستقیم آگاهی بر تاب.دهستن

دل مورد جا که مآناز . دیل معنادار نبودن از مدل حذف شدل
ود، لذا با استفاده از اي بوهش داراي یک متغیر واسطهپژ

و مقادیراقدام به برآورد AMOSافزار نرم1استراپبوت

مستقیم از دهد مسیر غیربود که نشان می28/0آوريتاببر 
قوي است و مسیر يوري، مسیرآتابگري بههدایتلفه مو

دلیل د که بهبو19/0گري غیرمستقیم آگاهی به هدایت
معنادار نبودن مسیر مستقیم، از اهمیت بیشتري برخودار 

هاي مربوط به معناداري مسیرمقادیر3جدول .است
.دهدمستقیم را نشان میغیر

1. normal fit index
2. goodness of fit index

معناداري2مسیرهاي غیرمستقیم گردید و استفاده از بوت-
غیرمستقیم هدایتگري مسیر استراپ ماکرو مورد نیاز نبود.
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ابعاد فراهیجانی والدین با تاب آوري فرزندانبین ی در رابطه اي هوش هیجاننقش واسطهمدل آزمون شده .2شکل

3جدول 
بوت استراپبا استفادهمسیرهاي غیر مستقیم موجود در مدل برآورد 

معناداريحد باالینحد پایمقدارمسیر غیر مستقیم
28/0152/0393/0002/0آوري با واسطه هوش هیجانی گري به تابهدایت

19/0069/0425/0003/0آوري با واسطه هوش هیجانی آگاهی به تاب

بحث
یفراهیجانابعادمدل علّی رابطه بینپژوهش حاضر،در 
مورد ، هوش هیجانیآوري فرزندان با واسطهو تابوالدین
ی والدین نتایج نشان داد که ابعاد فراهیجان.قرار گرفتبررسی

مثبت و معنادارهوش هیجانی رابطه با )گري و آگاهیهدایت(
بیر هاي هاي این پژوهش با یافتهنتایج حاصل از یافته. دارد

، )2014(و همکاران، عبدالهی)1389(، پارسایی )2011(
، تونسیگون و جی-؛ به نقل از الجس1996( گاتمن و کاتز 

و استاتهالبرتو)2005(سیگون و کاپالن -، الجس)2009
توان گفت ن این یافته مییدر تبی.استسوهم)2011(لوزادا

هاي اجتماعی محیط خانواده اولین محل براي آموزش مهارت
است و این آموزش با گفتار و رفتار مستقیم والدین با کودکان و 

هاي هیجانی پدر و مادر صورت با الگوبرداري فرزندان از مهارت

شود که فرزندان در گري والدین باعث میهدایت. گیردمی
مناسب، سات خود و ابراز این احساسات به شکلیساشناخت اح
هاي آرام کردن خود و کنترل احساسات ناخوشایند یافتن روش

توانایی درك احساسات دیگران و همدلی با آنان چنینو هم
جا که ري سطح باال، از آنگوالدین با هدایت. تر عمل کنندموفق

امی هنگ، پذیرندان خود را میمثبت و منفی فرزندهايهیجان
منفی است، این هیجان را که فرزندشان درگیر یک عاطفه

کنند تا احساساتش را به صورت و به او کمک میکننددرك می
اي که منجر به لهی بیان کند و با فرزند جهت حل مساشفاه
بنابراین، . کنند، مشارکت میه استهیجان منفی شدبروز 

قادر خواهند بود که باال،گري والدین با سبک هدایتدانِفرزن
کنند و در تنظیم و مدیریت آنهاخود را درك هايهیجان
از سوي دیگر،.)1997،و همکارانگاتمن(تر عمل کنندموفق

گريدایته

آگاهی

آوريتابهوش هیجانی

22/0

53/0

32/0

47/0

28/0

19/0

مسیر مستقیم
با واسطه هوش هیجانیمستقیمغیرمسیر 
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اي که در تعامالت مداوم والدین و فرزندان نقش اساسی و لهمسا
؛استنگی کارکردشانو آگاهی از چگوهاهیجان،مهمی دارد

فرزندان را هايهیجانوالدین بتوانند ه بسیار حیاتی است ک
توانایی پاسخگویی و همدلی واقعی با فرزندان خود وبشناسند

ولین قدم در راه تحقق این هدف، آگاهی ا. را داشته باشند
آنها و متعاقب آن خود و درك و مدیریتهايوالدین از هیجان

،فرزندانهايآگاهی از هیجان. هاي فرزندان استدرك هیجان
اساس یک ارتباط سالم است و والدین و مربیانی که توانایی 

رند، براي داراشاننناخت و همسو شدن با احساسات فرزنداش
ی مثل خشم، هایحمایت و درك آنها هنگام بروز هیجان

پارسایی، (غمگینی و ناکامی توانایی و شناخت بیشتري دارند 
ندان خودمنفی فرزهايچنین، والدینی که هیجانهم). 1389
نگرند و را  با دید منفی نمیهاپذیرند و بروز این هیجانرا می

شان در موقع و مناسب، در آگاهی دادن به فرزندبا اقدامات به
کنند، بستر ش تالش میهایجهت شناخت و تنظیم هیجان

کنند مناسبی را براي رشد هوش هیجانی فرزند خود مهیا می
شاید بر همین اساس و) 2009، تنسیگون و جیو- الجس(

ین با هوش آگاهی هیجانی والداست که در پژوهش حاضر،
.داشتانی فرزندان رابطه مثبت معنادار هیج

و معنادار بین یافته دیگر این پژوهش، وجود رابطه مثبت
هاي این نتایج حاصل از یافته. آوري بودهوش هیجانی و تاب

، )2011(مکاران آرمسترونگ و هپژوهشیهايبا یافتهپژوهش 
همخوان)1387(جوادي و پرو و)2013(و همکاران اشنایدر

توان گفت که موفقیت افراد در در تبیین این یافته می.بود
اي طور قابل مالحظهبرخورد با مسایل فردي و اجتماعی به

و انطباق با هیجانی و نحوه مواجهههايتوسط تجربه
فرادي که در تنظیم شود و ارویدادهاي زندگی تعیین می

توانند حاالت خود مهارت کافی دارند بهتر میهايهیجان
هاي خوشایند جبران کنندق فعالیتهیجانی منفی را از طری

چنین، هم). 2012گروشیت، ؛ به نقل از هن و 1999سالووي، (
خود و هايجانافرادي که توانایی کنترل و مدیریت مناسب هی

ند از حمایت اجتماعی و ا داردیگران رهاي شناخت هیجان
ند و چنین حمایتی منجر به کاهشبیشتري برخورداررضایت

. شودمیدر آنها شی حاالت افسردگی، ناسازگاري و افکار خودک
که نوجوانانی که رفتار مخرب از کنند پژوهشگران گزارش می

خصوص در تواناییدهند در هوش هیجانی بهخود نشان می
ادراك هیجان با . دارندنقص هاهیجاندرك و فهم و مدیریت

رادي که افکار افناامیدي و توانایی مدیریت هیجان، درمدیریت 
).1386فر، سلطانی(داردخودکشی دارند رابطه مثبت معنادار

هاي خود را معتقدند افرادي که هیجان) 2012(هن و گروشیت 
ي اکنند به گونهها را درك میند و معناي ضمنی آنشناسمی

و در نتیجه کنندهاي هیجانی خود را تنظیم میربهثرتر تجوم
هاي منفی، موفقیت بیشتري کسب در سازگاري با موقعیت

یینی دارند در در مقابل، افرادي که هوش هیجانی پا. کنندمی
، آنچه را چنینخود مشکل دارند، همهايدرك و بیان هیجان

نیز معانی اجتماعی شود و ها گفته میطور شفاهی به آنکه به
کنند و به رفتارهاي مخرب رفتارهاي غیرکالمی را بد تعبیر می

؛ به نقل از 2003، 1مکینتیر(زنند و ناسازگارانه دست می
افرادي که هوش هیجانی رسد به نظر می).  1392بهرامیان، 

تر هاي محیطی موفقباالتري دارند در برخود با فشارها و چالش
ود هوش هیجانی نیز به کاهش احتمال کنند و کمبعمل می

فقدان شود و موفقیت و افزایش مشکالت عاطفی منجر می
له، تحمل استرس و ناکامی و هاي الزم براي حل مسامهارت

.ها را در پی داردکنترل تکانه
طه مثبت و معنادار از دیگر یافته هاي این پژوهش، وجود راب

. آوري فرزندان بودتابگري فراهیجان والدین با بین بعد هدایت
، کاتز)2011(هاي اسمیلینتایج این یافته با نتایج پژوهش

کاتز. استهمسو ،)2003(و کانر و دیویدسون) 2011(
به عنوان یک متغیر معتقد است که فراهیجان والدین) 2011(

هاي غیر زند، در برابر اثرات زیانبار موقعیتکننده از فرمحافظت
ه بهبود روابط با شود و بزا وارد عمل میسقابل تحمل و استر
)1997(بنا به نظر گاتمن و همکاران. گردددیگران منجر می

تنها . استآمدراهیجان کارگري نقطه مرکزي یک فهدایت
ل شدن براي آنها یرش صرف عواطف فرزندان و ارزش قایپذ

فرزندان عالوه بر نیاز به تجربه آزادانه عواطف، ؛کافی نیست
والدین در . یز هستندنهازمند درك و فهمیدن این هیجاننیا

گري براي فرزندان الگو باشند توانند از طریق هدایتاین باره می
گیري هاي بحرانی با بهرهز این طریق در زمان تجربه موقعیتتا ا

1. McIntyre, T.
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و بیایندوالدین بر مشکالت خویش فایق گرياز الگوي هدایت
از سوي دیگر گاتمن . ش نشوندتابی و عدم کنترل خویدچار بی

گیري گانه شکلمراحل پنجدر معتقدند که)1997(کلرو دي
آوري را گذاري عواطف توسط والدین، تابنام،هیجان والدینفرا

بین ،گذاري عواطفنامدهد؛ از نظر آنهادر فرزندان افزایش می
کند که باچپ مغز ارتباط برقرار میمناطق زبانی و نیمکره 

گذاري نام. رتباط داردال منطق و سطوح باالي تفکر ااعم
احتماال باعث هاي عصبی این مناطق عواطف با تحریک سلول

ر منطقی و مناطق پردازش عاطفی فعال شدن ارتباط بین تفک
کمک فرزندان تواند به فعال شدن این ارتباطات می. دشومی

اوت هاي خود به صورتی متفجانیند در مورد هنبتواکند تا 
هاي سخت سازي آنان در موقعیتبیندیشند و این منجر به آرام

.شودزا میو استرس
با والدینه بین بعد آگاهی فراهیجاندر این پژوهش، رابط

گاتمن و این یافته با نتیجه پژوهش . آوري معنادار نشدتاب
،هاهرچند آگاهی از هیجان. نبودهمسو ) 1997(همکاران

از ري فرایند فراهیجان والدین است اما یگاولین مرحله از شکل
تواند فرزندان را در ها نمیصرف آگاهی از هیجانآنجا که
هاي بحرانی کمک نماید یا به عبارت دیگر فرزندان موقعیت

هابا هیجاننحوه برخورداطالع از و ، به دركعالوه بر آگاهی
ازه به ه این سکرسدستند، لذا منطقی به نظر مینیز نیازمند ه

کاتز ، البته. بینی نمایدآوري را پیشتنهایی نتواند تاب
ینی همبستگی درونی پای)1389نقل از پارسایی،به ؛ 2002(1

ازمند توجه یکه این امر ناست را براي بعد آگاهی گزارش کرده
.هاستو تقویت گویهي مناسببه کدگذار

بین یافته دیگر این پژوهش وجود رابطه مثبت و معنادار 
آوري با تاببا ) گري و آگاهیهدایت(والدینیابعاد فراهیجان

توان گفت در تبیین این یافته می. واسطه هوش هیجانی بود
فرزندانشان در دوراندهندهگر و دلداريینی که حمایتوالد

تري را با هاي عاطفی هستند، ارتباط نزدیکسخت درگیري
ا در میان گذاشتن تجربیات آنان ب. کنندفرزندان خود برقرار می

دهند که چگونه در هاي خود به فرزندان آموزش میو راهنمایی
زا احساسات خویش را انگیز و استرسوقع بروز حوادث چالشم

1. Katz, L.

این والدین زمانی را براي صحبت کردن، گوش . مدیریت کنند
دهند و به فرزندان خود دادن، فهمیدن و آموزش اختصاص می

آموزند کنش را در دنیاي پیش رو میاصول مهمی از وا
هوش هیجانی فرزندان خود را و به این شکل) 1389پارسایی، (

د که افراد با هوش دهها نشان میپژوهش. دهندقا میارت
هاي استرس و دیگر تري از هورمونهیجانی باال، سطوح پایین

ند و کودکان با ی هیجانی را دارا هستهاي برانگیختگنشانه
ت و یجانی باال، توانایی بیشتري براي تمرکز بر مشکالکفایت ه

فزایش له دارند که موجب اهاي حل مسااستفاده از مهارت
ها در برخورد با فشارهاي محیطی توانایی شناختی و عاطفی آن

گريگري والدین از طریق واسطهیتخواهد شد و لذا سبک هدا
دثیر مثبت دارآوري فرزندان تا، بر تابهوش هیجانی

هايموقعیت، هانابراین تجربه هیجانب). 1386، فرسلطانی(
لدین و فرزندان است و فرزندان در آن حیاتی براي ارتباط وا

چگونه نسبت به عواطف خود و دیگران کهآموزندمواقع می
کنند به آنها پاسخی که آنان دریافت می. ن دهندواکنش نشا

هاي در برابر بحرانواطفشان و مقاومتچگونگی کنار آمدن با ع
در واقع ). 1997کلر،گاتمن و دي(ددهعاطفی را نشان می
شناسند و در هاي خود و فرزندانشان را میوالدینی که هیجان
توانند با گوشاند میهاي هیجانی موفق بودهتشخیص موقعیت

به فرزند هادادن از روي همدلی، در درك و مدیریت هیجان
کمک کنند تا از طریق توانایی آنها کمک نمایند و بهخود

زاي زندگی، هیجانی، در برابر رویدادهاي دشوار و استرسهوش 
.با قدرت سازگاري بیشتري مقاومت نمایند

بود که نمونه آنهاي این پژوهش، از جمله محدودیت
انتخاب شده بود؛ بنابراین بهتر است میان دانشجویانازپژوهش

- هم. جانب احتیاط رعایت گرددافراد، سایر تعمیم نتایج به در

ها خودگزارشی بودند و توسط خود چنین از آنجا که پرسشنامه
، احتمال عدم صداقت و یا سوگیري در دانشجویان تکمیل شدند

، براي آتیهايدر پژوهشگزارشات وجود دارد، لذا بهتر است 
به.از مصاحبه نیز استفاده گردداطمینان بیشتر از صحت نتایج،

ن کنترل متغیرهاي مداخله گر نظیرعالوه در این پژوهش امکا
پروري، طبقه اجتماعی و اقتصادي خانواده و فرزندهايسبک

د در شوجود نداشت، لذا پیشنهاد مینیز شخصیت فرزندان و
دقت بت به کنترل و یا بررسی اثر آنهاهاي آتی، نسپژوهش
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ن اد فراهیجااز آنجا که نتایج پژوهش حاضر رابطه ابع. شود
بررسی قرار داده آوري مورد والدین را بر هوش هیجانی و تاب

را ارتباط این سازه دیگرهايشود که پژوهشاست، پیشنهاد می
وخودتنظیمی فرزندانمتغیرهاي روانشناختی دیگر نظیر با 

مورد بررسی هاي چند متغیريدر قالب مدل،عملکرد تحصیلی
توانند با برگزاري شناسان میمشاوران و روان.دهندقرار 
اهمیت و ضرورت ابعاد ضمن تاکید بر آموزشی، هايکارگاه

.، آن را به والدین آموزش دهندفراهیجان
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