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 آموزان دخترنقش هوش هیجانی و سبک دلبستگی در کیفیت رابطه با همساالن دانش

 کاظم برزگر بفرویی1، بهارهالسادات حیدریهزاده2 

 چکیده

 .آموزان دختر متوسطه بودهیجانی در رابطه با همساالن دانشهای دلبستگی و هوشهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک

ف یک تحقیق کاربردی است و جهت انجام آن از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده این مطالعه از لحاظ هد

نفر( تشکیل دادند 843دولتی شهرستان یزد )های غیرآموزان دختر پایه دوم)دوره دوم( دبیرستاناست و جامعه آماری ان را دانش

-های هوشها به پرسشنامهای انتخاب شدند. آزمودنیی تک مرحلهاآموز به روش نمونه گیری خوشهدانش 173که از این تعداد 

هیجانی و سبک دلبستگی و روابط با همساالن پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و به کمک 

بستگی مثبت معنادار و با دلبستگی تحلیل شد. به طور کلی نتایج نشان داد هوش هیجانی با سبک دلبستگی ایمن هم spssنرم افزار 

 با همساالن ایمن رابطه مثبت و معناداری با متغیر روابط دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، همبستگی منفی معنادار دارد و همچنین سبک

بالینی و تربیتی  دارد. با توجه به نقش مهم هوش هیجانی در موفقیت در زندگی و داشتن روابط پربار و بهینه، توجه بیشتر روانشناسان

کند و از آنجایی که دلبستگی در پدیدآیی هوش هیجانی و روابط با همساالن به این عامل و آموزش آن را به مراجعان طلب می

 ها در تعامل و رفتار با کودک توجه بیشتری شود.شود به مسئله آموزش خانوادهنقش محوری دارد، به مسئولین پیشنهاد می

  آموزان دبیرستان.های دلبستگی، هوش هیجانی، رابطه با همساالن، دانشبکس های کلیدی:واژه
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 مقدمه

همساالن و دوستان از مهم ترین منابع جامعه پذیری کودکان و نوجوانان به شمار می آیند و تعامل با آنان نقش محوری و مهمی در 

با همساالن و دوستان مشوق های مهمی برای یادگیری (. به همین سبب، روابط 1838، 1شناخت اجتماعی ایفا می کند )هارتاپ

( دوستی یک پیوند 1838)8(. بنا به تعریف اسپادین1881، 2کنند که به نوبه خود تحول دوستی را تسهیل می کنند )فُرمنفراهم می

کردن به هم و داشتن داوطلبانه با دیگران است که شامل مواردی چون رفاقت، اعتماد، پذیرش یکدیگر، وابستگی متقابل، توجه 

ای بین ( معتقد است که دوستی رابطه1881 5به نقل از فهر 1881) 4(. هایند1881حس خوب و لذت است )حجازی و رضادوست، 

( نشان داد افراد ایمن در روابط بین فردی 2001) 1ای از تعامالت بین دو نفر آشنا را بیان می کند. بکندامفردی است که مجموعه

تواند کودک را در برابر فشار وقایع تری دارند. داشتن دوست صمیمی میهای مناسبهای خود شیوهر تنظیم هیجانتر و دهمدل

توانند رابطه با همساالن را تحت تأثیر قرار دهند. یکی از متغیر (. عوامل بسیاری می 7،2008زا و نهایی محافظت کند )فرانکلاسترس

( 1888های دلبستگی است. در ایران پژوهش صبری، خوشبخت و گلزار )تاثیر دارد، سبکهای مهمی که در رابطه با همساالن 

کنند. پژوهش گرا و اجتنابی به طور منفی و معنادار سازگاری اجتماعی را پیش بینی میهای دلبستگی نا ایمن دو سوداد سبک نشان

و کیفیت دوستی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین سبک  ( نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن1835نژاد و ثنایی)عارفی، نوابی

شود)منصور و دلبستگی ناایمن اجتنابی و کیفیت دوستی رابطه منفی وجود دارد رفتار دلبستگی تحت اشکال مختلف متجلی می

مشکالت بین شخصی  دهد بین هوش هیجانی همچنین با زمینه های مختلف( نشان می1834(. نتایج پژوهش بشارت )1874دادستان، 

-پذیری، همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش صبحیآمیزی، اهمیت و مسئولیتهمچون قاطعیت، مردم

ی مثبت معنادار دارد. محیط خانواده اولین محل برای آموزش (، نشان داد هوش هیجانی با انگیزش پیشرفت رابطه1881قراملکی)

( نشان داد رابطه معناداری بین ابعاد 1882(. نتایج تحقیقات صبری، البرزی و بهرامی)1831)سلطانی فر، مهارت های هیجانی است 

( نشان 2014آبادی و همکاران )الگوهای ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خالقیت هیجانی وجود دارد(. نتایج پژوهش نادی نجف

های ریاضی و درون فردی با دار و بین هوشوش هیجانی همبستگی مثبت معنیهای موسیقیایی، زبانی و میان فردی با هداد که هوش

های دلبستگی و هوش دار وجود دارند. در پژوهش حاضر ما به دنبال بررسی رابطه بین سبکهوش هیجانی همبستگی منفی معنی

 با همساالن هستیم.های دلبستگی و رابطه با همساالن و رابطه بین هوش هیجانی و رابطه هیجانی، رابطه سبک

 روش تحقیق 
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آموزان دختر پایه دوم)دوره دوم( روش تحقیق حاضر توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش

ای تک آموز به روش نمونه گیری خوشهدانش 173آموز( بود. که از این تعداد دانش843های غیر دولتی شهرستان یزد)دبیرستان

 های پژوهش پاسخ دادند. این ابزارها عبارتند از:ای انتخاب گردیدند و به ابزارمرحله

ماده پرسشنامه مربوط به سبک  5سوال است که  15(: این پرسش نامه دارای 1837دلبستگی هازن و شیور)الف( پرسشنامه سبک

ن و شیور روایی محتوایی و مالکی را خوب ماده مربوط به سبک دلبستگی نا ایمن/ دو سوگرا می باشد. هاز 5دلبستگی ایمن، 

(: 1883گزارش نمودند و روایی سازه آن را در حد بسیار مطلوب گزارش داده اند. ب( پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران)

کامالً ای لیکرت از کامالً نادرست تا درجه 5آموزان خواسته شد بر اساس مقایس سوال بود که از دانش 88این پرسشنامه دارای

 1882(: این پرسش نامه توسط واکتر دبلیو، هادسون در سال (IPR درست به آن پاسخ دهند. ج( پرسشنامه روابط با همساالن

رود. نمره گذاری کار میگویه تشکیل شده است که به منظور سنجش روابط و مشکالت با همساالن به 25ساخته شده است که از 

تجزیه و تحلیل شد و برای  20ویرایش spssافزار ها به کمک نرمای می باشد..دادهنقطه 7 نامه به صورت طیف لیکرتپرسش

 بررسی فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

 های تحقیقیافته

 آموزان دختر رابطه وجود دارد.: بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی در دانش 1فرضیه 

 های دلبستگی و هوش هیجانیتگی بین سبک. همبس1جدول 

 دلبستگی دوسوگرا دلبستگی اجتنابی دلبستگی ایمن 

 -15/0* -15/0* 17/0* هوش هیجانی

 = 11/0r، بین هوش هیجانی و سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت و معناداری )05/0دهد که در سطح معناداری نشان می -1جدول 

( رابطه منفی و  = r-19/0( و سبک دلبستگی دوسوگرا ) = r-19/0سبک دلبستگی اجتنابی ) ( وجود دارد. اما هوش هیجانی با

 معناداری دارد. 

 آموزان دختر رابطه وجود دارد.: بین سبک های دلبستگی و رابطه با همساالن در دانش 2فرضیه 

 

 

 های دلبستگی و رابطه با همساالن. همبستگی بین سبک3جدول 

 دلبستگی دوسوگرا ستگی اجتنابیدلب دلبستگی ایمن 

 -01/0 -08/0 24/0** رابطه با همساالن

 ( وجود دارد.  = 32/0rدهد که بین سبک دلبستگی ایمن و رابطه با همساالن، رابطه مثبت و معناداری )نشان می -2جدول شماره 

 د دارد.آموزان دختر رابطه وجو: بین هوش هیجانی و ورابطه با همساالن در دانش 8فرضیه 
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 . همبستگی بین هوش هیجانی و رابطه با همساالن2جدول 

 کاربرد مهارت ارزیابی بینیخوش هوش هیجانی 

 15/0* 15/0* 15/0* 25/0** 24/0** رابطه با همساالن

( r =/32)بین هوش هیجانی و رابطه با همساالن رابطه مثبت و معناداری  01/0دهد که در سطح معناداری نشان می 8جدول شماره 

رابطه مثبت و معناداری  05/0و  01/0های هوش هیجانی در سطح وجود دارد. همچنین بین متغیر رابطه با همساالن و تمام زیرمقیاس

 وجود دارد. 

     : سبک های دلبستگی و هوش هیجانی در بیش بینی رابطه با همساالن نقش دارند.  4فرضیه 

 بین رابطه با همساالنو ضرایب مربوط به متغیرهای پیش t. نتایج آزمون 2جدول               

 t ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده بینمتغیرهای پیش

 
 سطح معناداری

B خطای استاندارد Beta 

 000/0 11/7  87/8 18/17 مقدار ثابت

 007/0 7/2 20/0 05/0 15/0 هوش هیجانی

 004/0 85/2 21/0 8/0 33/0 دلبستگی ایمن

 52/0 18/0 04/0 28/0 13/0 دلبستگی اجتنابی

 58/0 -58/0 -04/0 22/0 -12/0 دلبستگی دوسوگرا

در  =t 85/2و متغیر سبک دلبستگی ایمن با مقدار  >01/0pدر سطح  =t 7/2متغیر هوش هیجانی با مقدار  4با توجه به جدول      

 بینی متغیر مالک مؤثر هستند. نی داری دارند و در پیشبا متغیر رابطه با همساالن رابطه مع >01/0pسطح 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی با سبک دلبستگی ایمن همبستگی مثبت معنادار و با دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، 

(، 2004(، کافتسیوس)1888(، صبری و همکاران )2001های قبلی بکندام )ها با نتایج پژوهشی منفی معنادار دارد. این یافتههمبستگ

 ها را با چندین احتمال تبیین کرد:توان آن( همسوست و می2002( و هوتمیرز)2002کریکورین)

ها حساس و اشد. کودکان ایمن، مادرانی دارند که به نیازهای آنبدلبستگی، حاصل ارتباط کودک با مراقب اولیه )معموالً مادر( می

ها با شوند. آنکننده محسوب میپاسخگو هستند. این مادران همیشه در دسترس بوده و برای کودک پایگاهی امن و حمایت
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ا کودک خود، عواطف مثبت کنند، ارتباط چهره به چهره بیشتری دارند و در تعامل بکودکان خود ارتباط عاطفی عمیق برقرار می

(. آنچه را کودک از ارتباط اولیه با مادر یاد 1835؛ به نقل از ذراتی و همکاران، 1888دهند )کسیدی و شیور، بیشتری نشان می

شود که (. و در نتیجه فردی می1835؛ به نقل از ذراتی و همکاران، 1818دهد )باولبی، گیرد، به دوران بزرگسالی تعمیم میمی

کننده با شود. تجربه یک رابطه ایمن و حمایتکند و از لحاظ اجتماعی موفق محسوب میتباط بین فردی موفق و مثبتی برقرار میار

سازد تا در روابط خود نیز منبع اعتماد و اتکای دیگران باشد و در واقع مسئولیت فردی و مادر در کودکی، فرد ایمن را قادر می

هایی مناسب ارائه دهد. همه این حلپدیر و مقاوم باشد و راهها و مشکالت انعطافگیرد و در سختیاجتماعی باالیی بر عهده ب

آید. تعامالت گفتاری بیشتر و سودمندتر کودک ایمن با مادر، یادگیری های اصلی هوش هیجانی به شمار میعوامل جزء مولفه

آموزد که دیگری درکی (. کودک با یادگیری جمالت متمم، می1834سازد. )امین یزدی، قواعد دستوری را برای وی ممکن می

باشد. درک حاالت ذهنی طرف های اصلی هوش هیجانی میشود که از مولفهمتفاوت از او دارد. این تئوری توانایی ذهن نامیده می

خود را طوری تنظیم کند که باعث مقابل به فرد این توانایی را می دهد که با فهم احساسات و افکار دیگران، احساسات و هیجانات 

تر با دیگران شود.این در حالی است که کودکان ناایمن کمتر در این تعامالت مفید و بهینه تر و مناسبایجاد روابط بین فردی مثبت

هوش تر عمل کنند و در نتیجه از های گوناگونی که ذکر شد، ضعیفرود در کسب مهارتشوند. بنابراین انتظار میدرگیر می

 با همساالن ایمن رابطه مثبت و معناداری با متغیر روابط دلبستگی سبک داد نشان پژوهش تری برخوردار باشند. نتایجهیجانی پایین

 به مشخصه اعتماد با ایمن دلبستگی با سبک افراد هاست،آن به اعتماد همساالن با مناسب ارتباط برای عناصر اصلی از یکی. دارد

 و کنندمی تعامل بیشتری آرامش و مهارت همساالن با با صمیمی و نزدیک ارتباطات حفظ و ایجاد در همساالنبه  اعتماد و خود

 تعریف مثبتی شیوه به را ارتباط و همساالن و که خود فردی رسدمی نظر به بدیهی. دارند مثبتی نگرش همساالن تعامالت با به نسبت

 این نتیجه در گیرندمی قرار همساالن مثبت گذاریو ارزش تأیید مورد و شودمی هپذیرفت و جذب بیشتر همساالن به وسیله کند،

پژوهش با نتایج  یافته این. شودمی ایمن افراد در اجتماعی مناسب و فردی بین روابط ایجاد باعث همساالن و خود به نگرش مثبت

 در ثبات، با را با همساالن خود روابط ایمن دلبستگی بکس با باشد. افرادی( همخوان می1835(، عارفی و همکاران )2001بکندام )

. کنندمی تجربه دیگران آمیز باموفقیت روابط حفظ و ایجاد در را بسیاری موفقیت و بنابراین کنندمی فرض دهنده پاسخ و دسترس

معناداری وجود دارد. این یافته با  های پژوهش همچنین نشان داد که بین هوش هیجانی و متغیر روابط با همساالن رابطه مثبت ویافته

( همخوانی دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که سبک دلبستگی ایمن و هوش هیجانی توان 1834نتایج پژوهش بشارت)

باشد.محدود بودن جامعه آماری پژوهش به بینی متغیر روابط با همساالن را دارد که با توجه به توضیحات قبلی قابل قبول میپیش

هایی ایجاد ها، تفسیر و اسنادهای علت شناختی متغیرهای بررسی شده محدودیتآموزان دختر و نوع پژوهش، در تعمیم یافتهانشد

های دلبستگی، هوش هیجانی و رابطه با های گوناگون برای سبککند که باید در نظر گرفته شود. با توجه به وجود آزمونمی

های دیگری تکرار شود. عالوه بر این، نقش مهم هوش هیجانی در موفقیت پژوهش با پرسشنامهشود که این همساالن، پیشنهاد می

در زندگی و داشتن روابط پربار و بهینه، توجه بیشتر روانشناسان بالینی و تربیتی به این عامل و آموزش آن را به مراجعان طلب 
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شود به مسئله بط با همساالن نقش محوری دارد، پیشنهاد میکند و از آنجایی که دلبستگی در پدیدآیی هوش هیجانی و روامی

 ها در تعامل و رفتار با کودک توجه بیشتری شود.آموزش خانواده
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