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 8دانش آموخته مقطع کارشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی(ره) -شهرری.
 3مدرس و مشاور دانشگاه ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی(ره) -شهرری.
نام نویسنده مسئول:
یاسمن سادات زاهد شکرابی

چکيده

تاریخ دریافت8999/3/81 :
تاریخ پذیرش8999/9/1 :

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی با سبک های فرزند
پروری بود .روش پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی بود .حجم نمونه آماری این پژوهش،
 891نفر از زنان و مردان ،دارای وضعیت تاهلِ مجرد یا متاهل و وضعیت تحصیلی دیپلم تا دکتری
با دامنه سنی  81تا  99سال شهر تهران می باشد .که پس از استخراج اطالعات از پرسشنامه ها و
بررسی داده ها ،مطالعه بر روی 881نفر ( 99تعداد زن و  39تعداد مرد) با دامنه سنی ( 81تا 99
سال) انجام گردید و به صورت در دسترس انتخاب شدند .در این پژوهش از آزمون های پنج عامل
بزرگ شخصیت ،هوش هیجانی شوت و همکاران و فرزند پروری بامریند استفاده شده است .داده
های به دست آمده با روش تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج آماری حاصله از  .sigدر تحلیل واریانس هوش هیجانی نمره  4/439و برای شخصیت نمره
 4/191بود در نتیجه رابطه معنا داری یافت نشد و فرض صفر تایید و فرض خالف رد شد اما نتایج
در تحلیل همبستگی نشان داد  .sigبه دست آمده برای متغیر هوش هیجانی و شخصیت برابر
 4/441شد که کوچکتر از  4/40می باشد ،بنابراین فرض صفر رد و فرض خالف تایید شد در
نتیجه با احتمال  %90رابطه مثبت و معنادار بین این متغیرها یافت شد.

واژگان کليدی :شخصیت ،هوش هیجانی ،سبکهای فرزند پروری.
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صالحی2

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال پنجم)

رابطه سبک های فرزند پروری با ویژگی های شخصيت و هوش هيجانی
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مقدمه
وجود افرادی در جامعه که از لحاظ جسمانی ،روانی ،اجتماعی سالم باشند امری ضروری و بسیار مهم است .اولین جامعه
ای که به عنوان واحدی کوچک هر فرد در آن زندگی می کند خانواده است و همین خانواده و سبک های فرزند پروریشان 8نقش
بسیار مهمی در شکل گیری صفات جسمانی ،روحی -روانی و اجتماعی افراد دارد تا جایی که انتخاب های هر فرد در جامعه های
بعدی و بزرگتر او را نیز تحت الشعاع قرار می دهد .شکل گیری انواع سبک های فرزند پروری در خانواده که مکانی برای باز تولید
نیروی انسانی ،تامین نیاز های عاطفی ،سالمت روانی و تربیت فرزندان است تحت تاثیر عوامل متعددی نظیر شخصیت 3و هوش
هیجانی 9و غیره می باشد .کودکان درخانواده جامعه پذیری ،امر و نهی والدین ،تقلید و همانند سازی که از مهم ترین شیوه های
انتقال ارزش ها ،هنجارها و سنت های اجتماعی است یاد می گیرند(طاهری و همکاران.)8991 ،
می توان شخصیت را به عنوان الگو های متمایز و اختصاصی تفکر ،هیجان و رفتار توصیف کرد که سبک تعامل شخص با
محیط فیزیکی و اجتماعی را مشخص می کند (نولن هوکسما 9و همکاران .)3449 ،اختالالت شخصیت 0یا ناهنجاری های شخصیتی
الگوی ریشه دار برقراری ارتباط با دیگران ،موقعیت ها و رویداد ها با الگوی انعطاف پذیر و ناسازگارانه تجربه و رفتار درونی است
که به نوجوانی و اوایل بزرگسالی بر می گردد و فرد به طور چشم گیری از فرهنگ خود منحرف می شود و به ناراحتی فرد می
انجامد و باعث اختالل در عملکرد شغلی ،اجتماعی یا زمینه های مهم دیگر می شود (هالجین.)3489،1
درباره هوش هیجانی نظرات متعددی موجود است .سالوی و مایر )8994( 1هوش هیجانی را به منزله توانایی ادراک عواطف
و هیجان ها جهت دستیابی به هیجان های سازنده ای که به کار ارزیابی افکار ،فهم عواطف و دانش عاطفی فرد می آید و پرورش
احساسات و تحول هوشی را ممکن می سازد تعریف کرده اند .هوش هیجانی به افراد کمک می کند تا با درک احساسات دیگران،
روابط اجتماعی بهتری برقرار کنند و دیدگاه مثبت و خوش بینانه ای نسبت به خود و موقعیتی که خود با آن مواجه شده اند داشته
باشند .هوش هیجانی شامل خودآگاهی ،خود کنترلی ،هوشیاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی است که می تواند افراد را در
رویارویی با مفضیات روزمره و فشارهای محیطی یاری دهد .تحقیقات نشان میدهد که هوش هیجانی باال با بهزیستی نوجوانان
رابطه مثبت و معناداری دارد(فیروزی،محمدی،نیکدل.)8990،
بریور وهمکاران )3448( 1نیز هوش هیجانی را توانایی فرد در مدیریت احساس و هیجان خود و تحلیل و پاسخ به دیگران
برای انجام امور الزم تعریف نموده است .باراُن ) 3480( 9معتقد بود هوش هیجانی توانایی ما را در کنار آمدن موفقیت آمیز با
دیگران ،توأم با احساسات درونی منعکس میسازد .گلمن )3449(84اعتقاد داشت که توانایی های شخصی و بین شخصی (هوش
هیجانی) نسبت به هوش شناختی دارای اهمیت بیشتری در موفقیت های شخصی ،اجتماعی و حرفه ای افراد است وی همچنین
معتقد بود هوش و استعداد فقط می تواند به اندازه ی  34درصد در موفقیت فرد نقش داشته باشد و  14درصد بقیه به عوامل
دیگری از جمله هوش هیجانی افراد مربوط می شود(نادری،اکبری.)8991،
سبک فرزند پروری ،88بیانگر روابط عاطفی و نحوه ی ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عامل مهمی برای تحول و
یادگیری کودکان به حساب می آید(کارزاره،عبدی ،حیدری .)8999،هر خانواده شـیوه ی خاصـی را تحـت عنـوان شـیوه هـای
فرزند پروری در تربیت فرزندان خویش به کار گرفته ،که متاثر از عوامل متفاوتی از جمله عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی است (توزنده جانی،توکلی زاده،لگزیان .)8994،خانواده ،بافت اصلی رشد کودک است و عوامل خانوادگی ،ویژگی های
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فردی کودک ،نشانگان قبلی و حوادث زندگی ،بروز ناسازگاری های رشدی و آسیب های روان شناختی را پیش بینی می کند.
پژوهش ها نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل خانوادگی در تحول این مشکالت رفتاری ،سبک فرزند پروری است(.همتی
علمدارلو و همکاران.)8999 ،
به معنایی دیگر روش های فرزندپروری ترکیباتی از رفتار های والدین هستند که در موقعیت های گسترده ای روی می
دهند و جو فرزند پروری بادوامی را به وجود می آورند(برک .)3489،83اولین تاثیرات محیطی که فرد دریافت می کند از محیط
خانواده است و حتی تاثیر پذیری فرد از سایر محیط ها می تواند نشات گرفته از همین محیط خانواده باشد .خانواده پایه گذار
بخش مهمی از سرنوشت انسان است و درتعیین سبک خط و مشی زندگی آینده ،اخالق ،سالمت و عملکرد فرد در آینده نقش
بزرگی بر عهده دارد .عواملی چون شخصیت والدین ،سالمت روانی و جسمانی آن ها ،شیوه های تربیتی اعمال شده در داخل
خانواده ،شغل و تحصیالت والدین به وضعیت اقتصاد ی فرهنگی خانواده ،محل سکونت خانواده،حجم و جمعیت خانواده ،روابط
اجتماعی و بی نهایت متغیر دیگر در خانواده وجود دارند .شخصیت فرد ،سالمت روانی -جسمانی او ،آینده شغلی ،تحصیلی،
اقتصادی ،سازگاری اجتماعی و فرهنگی ،تشکیل خانواده او وغیره را تحت تاثیر قرار می دهند (نجاران طوسی،طالبیان شریف،عبد
خدائی ) 8991،فقدان شیوه های فرزندپروری متعادل ومثبت با آشفتگی هویت ،پرخاشگری و اختالل رفتاری در نوجوانان رابطه
دارد .سیمون وهمکاران) 3488( 89نیز دریافتند بین بی توجهی عاطفی پدر واختالل هویت جنسی در فرزندان رابطه وجود
دارد(سندی،رضایی،صالحی)8999،
پژوهش حاضر منظر هدف از نوع بنیادی می باشد .تاکنون پژوهش های بسیار در ارتباط با بهبود سبک های فرزند پروری
والدین و تاثیر سبک های فرزند پرروری بر شخصیت فرزندان و تاثیر سبک های فرزند پروری بر تقویت هوش هیجانی فرزندان
صورت گرفته است که نتایج تامل برانگیزی بدست آمده است اما تا کنون میان پژوهش های داخلی هیچ یک به رابطه ویژگی های
شخصیت و هوش هیجانی با سبکهای فرزندپروری به صورت توام پرداخته نشده است .بنابراین انجام چنین پژوهش هایی در کشور
میتواند بدیع و سودمند باشد.
طاهری و همکاران ( )8991پژوهشی را با عنوان سبک های فرزند پروری والدین با کمال گرایی در دانشجویان خانواده های
تک فرزند و چند فرزند انجام دادند نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک های فرزند پروری والدین با کمال گرایی دردانشجویان
رابطه معنا دار وجود دارد.
مرتضوی و امیری مجد ( )8991پژوهشی را با عنوان رابطه ویژگی های شخصیتی و سبکهای فرزند پروری مادران با
پرخاشگری کودکان دبستانی انجام دادند نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی های شخصیتی والدین با سبک های فرزندپروری شان
رابطه دارد.
فیروزی و همکاران ( )8990پژوهشی را با عنوان نقش پیش بینی کننده هوش هیجانی و سبکهای فرزندپروری ادراک شده
در شادکامی دانش آموزان انجام دادند ،نتایج تحقیق نشان داد که در سبکهای فرزندپروری و هوش هیجانی درهردو گروه پسران
و دختران با شادکامی رابطه معنا داری وجود داشت.
لودوا و ایآسک )3480( 89پژوهشی را با عنوان تاثیر سبکهای فرزندپروری بر توسعه اخالقی کودک انجام دادند نتایج تحقیق
نشان داد که سبکهای فرزندپروری والدین رابطه معنا داری با شخصیت فرزندان دارد.
چیونگ و همکاران )3480( 80پژوهشی را با عنوان شخصیت و سبک فرزند پروری والدین به عنوان پیش بینی کننده رضایت
از زندگی در دانش آموزان متوسطه چینی انجام دادند نتایج نشان داد که سبک های فزند پروری ،شخصیت و رضایت از زندگی به
طور معنا داری با هم ارتباط دارند.
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الوتوپ ،بید ،الوفونمیالی )3489( 81پژوهشی را با عنوان سبک های فرزند پروری ،هوش هیجانی و سالمت روان فرزندان
نیجریه ای انجام دادند نتایج تحقیق نشان داد که سبک فرزند پروری والدین نتوانست هوش هیجانی،اضطراب را پیش بینی کند و
این در حالی بود که سبک های فرزند پروری اقتدارگرا و همچنین آسان گیر ،پیش بینی کننده اضطراب روان شناختی بودند در
نهایت محققان این تحقیق به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی کودک و وضعیت بهداشت روانی کودک محصوالتی از سبک
فرزند پروری والدین است.
با توجه به پژوهش های سال های اخیر در حوزه سالمت روان و ارتقای هوش هیجانی فرزندان و همچنین با توجه به اثر
مثبت آموزش و بهبود شیوه های فرزند پروری والدین در کاهش آسیب های روان شناختی و ارتقا هوش عاطفی این سوال مطرح
شد که آیا شخصیت و هوش هیجانی با سبک های فرزند پروری رابطه دارد؟

روش
روش این پژوهش کمی و از نوع همبستگی است .حجم نمونه آماری این پژوهش 891 ،نفر از زنان و مردان ،دارای وضعیت
تاهل مجرد یا متاهل و وضعیت تحصیلی دیپلم تا دکتری با دامنه سنی  81تا  99سال شهر تهران می باشد .که پس از استخراج
اطالعات از پرسشنامه ها و بررسی داده ها ،مطالعه بر روی 881نفر (  99تعداد زن و  39تعداد مرد ) با دامنه سنی (  81تا 99
سال ) انجام گردید .در این پژوهش اطالعات بر اساس روش در دسترس جمع آوری شد .همچنین در این پژوهش از پرسشنامه
پنج عامل بزرگ شخصیت ،هوش هیجانی شوت و شیوه های فرزند پروری به عنوان ابزار استفاده شد.
پرسشنامه پنج عامل بزرگ 81شخصیت :این پرسشنامه توسط جان و استیواستارا 81در سال  8999ساخته شده است و در
سال  3441ویرایش مجدد شده است .این پرسشنامه اثر عوامل شخصیتی را به طور جداگانه بر رفتار و احساسات افراد که جزء
عوامل بنیادین هر فرد در زندگی خصوصی و اجتماعی وی بوده مورد بررسی قرار می دهد .پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت
از  99عبارت کوتاه پاسخ تشکیل شده است که به روش  0درجه ای لیکرت از کامال مخالف تا کامال موافق مورد محاسبه قرار می
گیرد و به بررسی  0عامل برون گرایی ،توافق پذیری ،وجدان ،روان رنجوری ،پذیرش می پردازد .در هلند ضریب آلفای کرونباخ
برای عامل برون گرایی  ،%11توافق پذیری  ،%14با وجدان بودن  ،%19گشودگی  %18و روان رنجوری %19می باشد ،در آلمان نیز
ضریب آلفای کرونباخ در دامنه بین  %19گشودگی تا  %11توافق پذیری به دست آمده است ( مشیریان فراحی و همکاران.)8991 ،
پرسشنامه هوش هیجانی شوت :89این پرسشنامه یک پرسشنامه  98سوالی خود سنجی است که برای سنجش هوش هیجانی
خصیصه ای ساخته شده است .آزمودنی ها به سواالت این مقیاس برمبنای رتبه بندی پنج لیکرت از کامال مخالفم تا کامال موافقم
پاسخ می دهند .این پرسشنامه در واقع نسخه تجدید نظر شده ی مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران ( )8991می باشد.
ظریب اعتبار (همسانی درونی) کل آزمون  %10گزارش شده است و سه عامل خوش بینی/تنظیم خلق ،بهره جویی از هیجانات و
ارزیابی هیجانات برای آن شناسایی شده است .ضرایب اعتبار از راه همسانی درونی برای این عامل ها به ترتیب  %19 ،%11و %11
می باشد و روایی آزمون از طریق همبستگی آن با آزمون بهره هوشی بار-آن برآورد و میزان آن  %11گزارش شده است.
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری :پرسشنامه  94سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند )34که فرم اولیه این پرسشنامه
دارای  94گویه است که توسط دیانا بامریند ( ) 8919ساخته و طراحی شده است .این پرسشنامه توسط حسین پور ( )8918ترجمه
شده است .این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری را در سه عامل شیوه سهل گیرانه ،شیوه ی استبدادی و شیوه ی قاطع و اطمینان
بخش اندازه گیری می کند که در مقابل هر عبارت  0ستون از کامال موافقم تا کامال مخالفم وجود دارد .بورای ( )8998برای
محاسبه پایایی از روش بازآزمایی استفاده کرد و نتایج زیر را به دست آورد %18 .برای شیوه ی سهل گیرانه %11 ،برای شیوه ی
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استبدادی و  %11برای شیوه ی اقتداری به دست آورد او همچنین ثبات درونی را با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه نمود
که  %10برای شیوه ی سهل گیرانه %10 ،برای شیوه ی استبدادی و  13درصد برای شیوه ی اقتداری به دست آورد.
در پژوهش حاضر از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .در آمار توصیفی از شاخص های نظیر نما ،میانه ،
میانگین ،واریانس و انحراف معیار برای تحلیل اطالعات گردآوری شده استفاده شد .در آمار استنباطی برای تحلیل فرضیه اصلی
به دلیل داشتن یه متغییر از روش آماری تحلیل واریانس  38Anovaو برای فرضیه های فرعی از روش آماری همبستگی پیرسون33
استفاده شد؛ از نرم افزار آماری  SPSS-2439برای آنالیز داده ها استفاده گردید.

یافته ها
در این بخش یافته های پژوهش در دو قسمت تقسیم شده است .یافته های توصیفی (فراوانی ،میانه ،میانگین ،مد ،انحراف
معیار) .در بخش دوم به برسی رابطه بین متغیر ها که به آن آمار استباطی می گویند پرداختیم.
جدول شماره  – 1آمار توصيفی

جنسیت
117
0
1.21
1.00
1
.432
.187

شغل
117
0
2.31
2.00
3
.748
.560

تحصیالت
117
0
1.99
2.00
2
.594
.353

سن
117
0
27.23
24.00
22
7.130
50.834

Valid
Missing
Mean
Median
Mode
Std.deviation
Variance

N

در جدول شماره  8یافته های توصیفی شامل میانگین ،میانه ،مد ،انحراف معیار که برای هر یک از مؤلفه های جنسیت،
تحصیالت ،شغل و سن می باشد را نشان داده است.
جدول شماره  2تحليل واریانس هوش هيجانی ،شخصيت ،فرزند پروری

Sig.
.024

F
1.742

Mean Square
120.926
69.433

.697

.844

124.886
147.957

df
31
85
116
31
85
116

Sum of Squares
3748.699
5901.831
9650.530
3871.463
12576.349
16447.812

Between Groups
within Groups
Total
Between Groups
within Groups
Total

هوش
هیجانی
شخصیت

فرضیه مورد بحث رابطه ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی با سبک های فرزند پروری بود با توجه به جدول شماره ،3
نمره  .sigمشاهده شده برای هوش هیجانی  4/439مشخص شد و این عدد از  4/40کوچکتر است ،فرض صفر رد و فرض خالف
تایید می شود .لذا می توان بیان کرد که این رابطه با احتمال  %90معنا دار می باشد اما نمره  .sigمشاهده شده برای شخصیت
 .191مشخص شد و این عدد از  4/40بزرگتر است ،بنابراین فرض صفر تایید و فرض خالف رد شد لذا می توان بیان کرد که این
رابطه با احتمال  %90معنا دار نمی باشد.
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جدول شماره  3همبستگی پيرسون -فرزندپروری و هوش هيجانی

هوش هیجانی
-.094
.311
117
1
117

فرزند پروری
1
117
-.094
.311
117

Pearson Correlation
)sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

فرزند پروری

هوش هیجانی

فرضیه مورد بحث رابطه ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی با سبک های فرزند پروری بود با توجه به جدول شماره ،9
نمره  .sigمشاهده شده  .988می باشد و این عدد از  4/40بزرگتر است ،بنابراین فرض صفر تایید و فرض خالف رد شد لذا می
توان بیان کرد که این رابطه با احتمال  %90معنا دار نمی باشد.
جدول شماره  4همبستگی پيرسون -فرزند پروری و شخصيت

شخصیت

فرزند پروری

-.117
.207
117
1

1
117
-.117
.207
117

117

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

فرزند پروری
شخصیت

فرضیه مورد بحث رابطه ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی با سبک های فرزند پروری بود با توجه به جدول شماره ،9
نمره  .sigمشاهده شده  .341می باشد و این عدد از  4/40بزرگتر است ،بنابراین فرض صفر تایید و فرض خالف رد شد لذا می
توان بیان کرد که این رابطه با احتمال  %90معنا دار نمی باشد.
جدول شماره  5همبستگی پيرسون -شخصيت و هوش هيجانی

هوش هیجانی

شخصیت

**.246
.007
117
1

1

117

117
**.246
.007
117

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

شخصیت
هوش هیجانی

فرضیه مورد بحث رابطه ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی با سبک های فرزند پروری بود با توجه به جدول شماره ،0
نمره  .sigمشاهده شده  .441می باشد و این عدد از  4/40کوچکتر است ،بنابراین فرض صفر رد و فرض خالف تایید شد لذا می
توان بیان کرد که این رابطه با احتمال  %90معنا دار می باشد.
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بحث و نتيجه گيری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی با سبک های فرزند پروری انجام شد .یافته های
پژوهش نشان داد بین شخصیت و هوش هیجانی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد اما میان فرزند پروری و هوش هیجانی و فرزند
پروری و شخصیت افراد رابطه معنا داری یافت نشد .یافته های حاصل در این پژوش با نتایج به دست آمده در سایر پژوهش های
انجام گرفته از نظر جامعه و نمونه آماری همین طور شیوه اجرا تفاوت هایی دارد همچنین با بخشی از تحقیقات انجام گرفته هم
خوانی داشت و با تعدادی دیگر نا هم خوان بود.
نتایج حاصل از پژوهش بابایی و همکاران ( ،)8990که به بررسی تاثیر هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی در رانندگان
متخلف پرداختند نشان داد هوش هیجانی و همچنین ویژگی های شخصیتی با رفتار رانندگی رابطه معنا داری دارد با توجه به
یکی بودن متغیر های وابسته در این پژوهش با پژوهش حاضر و حاصل شدن نتیجه تقریبا مشابه می توان گفت دو پژوهش نسبت
به هم در نتیجه دارای شباهت می باشند.
در پژوهش رستمی و همکاران ( ،)8990که به بررسی رابطه میان هوش هیجانی با ویژگی های شخصیتی و روحیه کارآفرینی
کارآموزان و مهارت آموختگان پرداختند ،نشان داد که میان کلیه مولفه هوش هیجانی و کلیه ابعاد مطرح شده در حوزه ویژگی
های شخصیتی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد با توجه به یکی بودن دو متغیر وابسته در این پژوهش با پژوهش حاضر و
حاصل شدن نتیجه تقریبا مشابه می توان گفت دو پژوهش نسبت به هم در نتیجه دارای شباهت می باشند.
ناظر و همکاران ( ،)8990در تحقیق خود با موضوع پیش بینی ویژگی های شخصیت فرزندان براساس سبک های فرزند
پروری و ارتباط آن با پنج عامل بزرگ شخصیت والدین بر دانشجویان به این نتیجه رسیدند که یکی از عوامل مرتبط با شخصیت
فرزندان ،الگو های شخصیت والدین می باشد و دارای رابطه معنا داری می باشند اما معنا داری در پژوهش ناظر هم سویی با
پژوهش حاضر را رد کرد.
39
تانتاروس ،باکوویانیس و آرژیوریو ( ،)3481در تحقیق خود با عنوان سبک های فرزند پروری والدین و ویژگی های هوش
هیجانی در بزرگسالی انجام دادند ،نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک های فرزند پروری والدین و هوش هیجانی در بزرگسالی
رابطه معنا داری موجود است و بهبود سبک های فرزند پروری موجب رشد هوش هیجانی می شود اما معنا داری در پژوهش
تانتاروس و همکاران همسویی با پژوهش حاضر را رد کرد.
در پژوهش کاظمی و غیاثوند ( ،)8991که به بررسی مقایسه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر
براساس گروه های خونی پرداختند ،نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی ،دانش آموزان دختر براساس گروه
های خونی AB ،B ،Aو  Oتفاوت معنا داری وجود ندارد و با توجه به یکی بودن متغیر های وابسته در این پژوهش با پژوهش
حاضر و حاصل شدن نتیجه تقریبا مشابه می ت وان گفت دو پژوهش نسبت به هم در نتیجه دارای شباهت می باشند.
با توجه به نتایج جدول شماره  ،3ویژگی های مختلف شخصیتی و هوش هیجانی افراد که شامل خود آگاهی ،خود کنترلی،
هوشیاری اجتماعی و ...می باشد بر کیفیت سبک های فرزند پروری تاثیری ندارد .با توجه به جدول شماره  ،9سبک های فرزند
پروری افراد و همینطور ویژگی های شخصیتشان بر روی هم تاثیری ندارند و برای مثال داشتن ویژگی های شخصتی روان رنجوری
تاثیری در فرزند پروری افراد ندارد .با توجه به جدول شماره  ،9سبک های فرزند پروری و هوش هیجانی افراد با هم رابطه معنا
داری ندارند برای مثال باال بودن مهارت های اجتماعی افراد باعث بهبود سبک های فرزند پروریشان نمی شود .با توجه به جدول
شماره  ،0داشتن ویژگی های شخصیتی متفاوت باعث باالتر یا پایین تر بودن هوش هیجانی می شود و رشد شخصیت به رشد
هوش هیجانی کمک می کند.
ب ا توجه به نتایج تحقیق حاضر و مشخص شدن ارتباط معنایی میان شخصیت و هوش هیجانی در این خصوص باید در نظر
داشت که افراد با ویژگی های شخصیتی متفاوت بدون این که احساس تهدید یا ناراحتی کنند ،قادرند به طور اثربخش با شرایط و
اطالعات مبهم ،ناقص ،غیر قطعی ،سازمان نیافته و غیر شفاف رو به رو شوند و ضمن رفع ابهامات ،آنها را به نفع خود تغییر دهند،

EVANGELIA ARGYRIOU & GIORGOS BAKOYANNIS &SPYRIDON TANTAROS
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که در این رابطه تقویت مهارت های هوش هیجانی می تواند بسیار موثر واقع شود .این طرح نیز به نوبه خود دارای محدودیتهایی
بود .شـیوه تکمیل الکترونیکی پرسشنامه برای شرکت کننـدگان ناآشـنا و جالب البته در برخی موارد که دسترسی بـه شـبکه
اینترنت وجود نداشت کمی چالش برانگیز بود؛ اما با ایـن وجود ،دقـت در پاسخگویی ،دقت در ورود اطالعات به رایانه و صرفه
جویی در مصرف کاغذ از جمله مزیتهای آن بود .این مطالعه به نوبه خود جزء معدود مطالعاتی بود که بدین شکل روابط متغیر
ها را مورد بررسی قرار داد .پیشنهاد میگردد مشابه چنین مطالعاتی در جوامع مختلف و در گروه های سنی متفاوت انجام شود و
نتایج مورد مقایسه قرار گیرد.
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