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 Purpose: The aim of this study was to develop a reading skills 
model for preschool children based on perfectionism and parenting 

styles with the mediating role of emotional intelligence. 

Materials and Methods: The research method is descriptive-

correlation based on path analysis. The statistical population of this 
study consisted of all parents and 5-year-old preschool children of 

boys and girls in Tehran in 2021-22, of which 413 (231 girls and 

182 boys) were selected by multi-stage cluster sampling. Were. In 
this study, the tools of early academic ability, perfectionism, 

parenting methods and emotional intelligence were used, all of 

which had acceptable validity and validity. Spss-V21 and Lisrel 
software were used to analyze the data. Path analysis was also used 

to answer the research hypotheses. Findings showed that the model 

has a good fit. 

Findings: The results showed that the direct, positive and significant 
effect of all three parenting styles on the emotional intelligence of 

preschool children is confirmed. The direct, positive and significant 

effect of all three parenting styles on early educational ability of 
preschool children is confirmed. The direct, positive and significant 

effect of positive parental perfectionism on early school children's 

early educational ability is confirmed and the direct and negative 

effect of negative parental perfectionism on early school children's 
early educational ability is rejected. 

Conclusion: Therefore, the direct, positive and significant effect of 

emotional intelligence on early academic ability of preschool 

children is confirmed. 
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                   انکارو هم باعرض مقبل فرزانه  202

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی
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 .شد انجام هیجانی هوش میانجی نقش با
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 زودهنگام تحصیلی توانایی ابزارهای از پژوهش این در. شدند
 هک شد استفاده هیجانی هوش و فرزندپروری های شیوه کمالگرایی،

 منظور به. بودند برخوردار قبولی قابل روایی و اعتبار از همگی
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 دینوال فرزندپروری شیوه سه هر معنادار و مثبت مستقیم، اثر. شود
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 28/06/1400:  رشیپذ خیتار
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 مقدمه
خواندن یکی از مهمترین توانایی های اکتسابی دانش آموزان حین 
پیشرفت آنها در دوره آموزش است . کودکی، اولین و مهمترین دوره 
زندگی آدمی است، دوره ای شاخص برای توسعه مهارت های بنیادی 

فرایندهای رشدی، مهارت و حرکتی و شناختی. همراه با سایر 
خواندن کودکان در محیطی غنی از عوامل مستقیم و غیرمستقیم که 
بر این فرایند موثرند، رشد می کند. توانایی خواندن شاخصی است 
که برای موفقیت تحصیلی و زندگی روزمره کودکان با اهمیت است. 
توانایی درک مطلب، تفسیر و استنتاج از متون درسی و غیردرسی، 

ودکان را با افکار و اطالعات جدیدی آشنا می سازد تا راه بهتر ک
اندیشیدن و بهتر زیستن را بیاموزند. به عبارت دیگر، مهارت خواندن 
به معنای علمی و دقیق آن، وسیله ای است که می توان از طریق آن 
به ذخایر بی انتهای تجربه بشری دست یافت. آن گونه که از مبانی 

مهارت خواندن بر می آید، خواندن معطوف به و چارچوب نظری 
درک مطلوب نوشته شده و شناخت ارزش ها، معانی و مفاهیم کلمه 
ها، عبارت ها، جمله ها و دریافت دانستنی ها و معنی و مقصود 
 پیامی است که نویسنده با نشانه ها و رمزهای کالمی نگاشته است.

 یر سیستم آموزشیتوانایی مهارت خواندن یکی از مسائل گریبان گ
در همه مقاطع تحصیلی است. سالیانه مبالغ هنگفتی از سرمایه های 
مالی و انسانی به واسطه افت تحصیلی دانش آموزان که به صورت 

(. همچنین 1تکرار پایه یا تجدیدی رخ می دهد به هدر می رود )
مشکالت تحصیلی جنبه های عاطفی و اجتماعی را نیز به همراه 

ی از مطالعات انجام گرفته در آمریکا شایع ترین علت دارد. در یک
(. با 2خودکشی دانشجویان نارسایی و اختالل در تحصیل بوده است )

موضوع شیوه های جلوگیری از توجه به همین اهمیت است که 
مشکالت تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت آموزشی آنها به منظور 

ی نظام آموزشی در سه کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و کارای
دهه اخیر به یکی از مهم ترین مباحث نظام آموزشی ما تبدیل شده 

(. به عبارتی در حال حاضر همه مسئوالن نظام آموزشی و 3است )
بسیاری از اولیا و دانش آموزان گاه به نحوی با این معضل آموزشی 
درگیر هستند که تحقیقاتی که پژوهشگران انجام داده اند یا هم 

کنون نیز انجام می دهند و بحث های فراوانی که روانشناسان، ا
مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت در این راستا دارند، صرفاً به 
همین جهت است که شاید با شناخت مسأله و کشف راه حل های 
اساسی ریشه این معضل برای همیشه خشکانده شود یا از بین برود 

داشت که جریان یادگیری همچون دیگر با این حال باید در نظر  (.4)
زمینه های روابط انسانی به قدر ی پیچیده است که شناخت همه 
عوامل دخیل در آن غیر ممکن است. در واقع توانمندی و پیشرفت 
تحصیلی تحت تأثیر عوامل فراوانی است که بسیاری از آن ها هنوز 

کرد تحصیلی (. اما زیاد بودن عوامل مؤثر بر عمل5ناشناخته هستند )
کار و پژوهش در رابطه با آن را منتفی نمی کند. بلکه نشان می دهد 
که برای رسیدن عوامل اصلی و مؤثر بر آن و دستیابی به یک الگوی 

به نظر می رسد با توجه به  نظری می تواند بسیار سودمند باشد.
گستردگی عوامل باید جهت و سوی پژوهش را به مبانی زیربنایی 
سوق دهیم. در واقع مبانی زیربنایی عواملی را در نظر می گیرند که 
در سنین پایه می توانند عملکرد تحصیلی آینده فرد را پیش بینی 
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 203... بر دبستانی پیش کودکان خواندن مهارت مدل تدوین        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  اسالمی با محوریت سالمت پژوهشی سبک زندگی-فصلنامه علمی

 (. ضرورت همین امر هم باعث شده است که توانایی6نمایند )
تحصیلی اولیه فرد در ارتباط با متغیرهایی که در فضای روانشناختی 
فرد در دوران ابتدای زندگی رخ می دهد به عنوان عوامل مهم در 

(. به نظر می رسد سازوکارهایی که در این دوران 7نظر گرفته شوند )
رخ می دهند می تواند باعث شود که فرد در آینده عملکرد تحصیلی 

(. بنابراین تدوین 2015و همکاران،  1به نماید )اومالیمتفاوتی را تجر
مدلی که بتواند به نحو مطلوبی این سازوکارهای اولیه را تبیین نماید 

 از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 ندگیز جتماعیا دنها ،مهمترین ماو ا کوچکترینو  نختسین ادهخانو

توانایی  برآن ثر ااده و خانوو لدین واین بین نقش . در اباشد می ادفرا
بر اساس پژوهش  .(8) قابل چشم پوشی نیستزان موآنش داهای 

اغلب  یهایژگیو نیاز مهمتر یکی 2ییکمالگراهای صورت گرفته 
که می تواند با عملکرد فرزندان در ارتباط  افراد و خانواده هاست

عقیده و باوری است که با مجموعه ای از  3کمال گرایی(.9باشد )
معیارهای بسیار باال برای عملکرد، گرایش به قانون همه یا هیچ و 

کمال (. 10)رسیدن به نتایجی بی نقص و کامل مشخص می شود 
به وسیله تالش برای رسیدن که گرایی یک ساختار تشخیصی است 

. به می شودتعریف  به روند بدون نقص و ایجاد استانداردهای باال
طور تاریخی کمال گرایی به عنوان روند یک بعدی بوده که به 
وسیله دیدگاه های منفی آن مشخص می شد اما امروزه کمال گرایی 

سازه (. 11در قالب ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است )
ترس افراطی از اشتباهات، گرایش فرد به  به منزلهکمال گرایی را 

ها، خودانتقادگری بیش از حد و ه شکستتوجه مفرط دربار
انتظارات بسیار باال از عملکرد خود یا دیگران گرایش به دارا بودن 
استانداردهای کامل و دست نیافتنی و تالش برای تحقق آن ها تعریف 
کرده اند. پژوهش های اخیر کمال گرایی را به عنوان سازه ای چند 

ا واجد جنبه های مثبت و ( کمال گرایی ر12کنند )بعدی معرفی می
داند و آن را معادل کمال گرایی بهنجار و روان آزرده قرار منفی می

دهد. کمال گرایی مثبت، به جای اضطراب و نگرانی درباره تحقق می
نیافتن اهداف و معیارهای دست نیافتنی، مثبت نگری و خوش بینی 

الوریجسن، سوننس، کند. و آرمان های تحقق پذیر را در فرد فعال می
( نشان داد بین کمال گرایی والدین و 13)4وانستینکیست و ورشرن

و  5توانایی های شناختی کودکان رابطه معناداری وجود دارد. لی
( در پژوهش خود نشان دادند بین کمال گرایی و نتایج 14) 6اندرمن

آموزشی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش 
( نشان داد بین کمال گرایی و 15) 7هاموری-، غزال و الالودات

 عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت مهارت خواندن متغیر 
مهمی برای یادگیری و پیشرفت فرد در آینده بوده و بنابراین باید به 

آنکه مهارت  دنبال عوامل تاثیر گذار بر آن باشیم. با توجه به
خواندن قبل از مهارت های تحصیلی بعدی قرار گرفته و بیش از هر 
مولفه آموزشی دیگری زیربنایی می باشد بنابراین باید به دنبال مولفه 

(. بر اساس 16ها و متغیرهای تاثیر گذار زمینه ایی و عمیق تر باشیم )
_________________________________ 

1 - O'Malley 
2 - perfectionism 
3 - perfectionism 
4 - Lavrijsen, Soenens, Vansteenkiste & Verschueren 

می  لنظام بوم شناختی برون فن برنر نظام خانواده به عنوان یک ک
تواند بر اساس سبک های تعاملی والدین با فرزندان جنبه های 

(. بر اساس مطالعات سبک های 17شناختی فرزندان را متاثر سازد )
والدینی در توسعه مهارت های شناختی تأثیرگذار بوده و شیوه های 
والدینی نظیر نظارت و حمایت می تواند توانایی های کودک را 

در همین راستا مطالعات نشان می دهد که  تحت تاثیر قرار دهد .
رفتار و ویژگی های والدین در برخورد با مسائل فرزندان می تواند 
به استراتژی های متفاوتی منجر شود که این استراتژی ها می تواند 
فرایند تفکر کودک و نحوه تعبیر و تفسیر آن را تحت تاثیر قرار 

دچار مشکالت  (. بر همین اساس چنانچه خانواده18دهد )
روانشناختی عمده باشد به دلیل از هم پاشیدگی نظام خانواده و وجود 

ای برای افراد به بار های معیوب و مبهم، مشکالت عمدهارتباط
 کارکرد عنوانبه را فرزندپروری سبک (. بامریند19خواهد آورد )

 دیکتاتوری، هایسبک به که کندمی والدین معرفی کنترلی

 فرزندپروری سبک گردد .می گیرانه تقسیمسهلو  مقتدرانه

است  ارتباط در ترپایین عملکرد تحصیلی پیامدهای با دیکتاتوری
 پیامدهای با مقتدرانه فرزندپروری دیگر سبک سوی از .(20)

 باالتر، خود به اتکا بیشتر، پیشرفت تحصیلی همچون مثبت تحولی

 در و (21دارد ) هرابط همتایان با روابط بهتر کمتر و رفتاریکج

 و نظارت فقدان دلیل گیرانه نیز بهفرزندپروری سهل سبک نهایت
والدین با کاهش عملکرد تحصیلی و مهارت  کارانه ویژگی اهمال
( نشان داد 23نتایج پژوهش ادبی )(.  22دارد ) ارتباط های شناختی

و  8بید بین کمال گرایی و هوش هیجانی رابطه معناداری وجود دارد.
همکاران در مطالعه ای به بررسی ارتباط سبک های فرزندپروری 
با عملکرد اجتماعی، هیجانی و تحصیلی کودکان پرداختند. نتایج این 
مطالعه مبین آن بود که گرایش والدین برای رفتارهای خصمانه باعث 
افزایش مشکالت اجتماعی هیجانی و کاهش عملکرد تحصیلی می 

که پذیرا بودن والدین و روابط صمیمانه با شود. این در حالی است 
فرزندان می تواند اختالالت اجتماعی و هیجانی را کاهش داده و 

 باعث بهبود عملکرد تحصیلی گردد. 

از دیگر عوامل مهم و تأثیرگذار بر توانایی مهارت خواندن در 
کودکان، هوش هیجانی است. هوش هیجانی، توانایی ناظر بر ظرفیت 

ز، شناخت، کاربرد وکنترل هیجان ها در فرد است. ادراک، ابرا
یعنی کسانی که احساسات  -آموزانی که مهارت هیجانی دارنددانش

شان را به خوبی می شناسند و هدایت می کنند و احساسات دیگران 
 در تمام -را نیز درک و به طرز اثر بخشی با آن برخورد می کنند

ژه در عملکرد درسی، جنبه های زندگی خود برتر هستند، به وی
-مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی. محققان معتقدند که ویژگی

برون گرایی، وجدان، -های باز بودن نسبت به تجارب، درون گرایی
پایداری هیجانی، عواملی هستند که ارتباط  -توافق و نوروز گرایی

و  بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی را تسهیل می کنند. نلسون

5 - Lee 
6 - Anderman 
7 - Alodat, Ghazal & Al-Hamouri 
8- Bhide 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

http://islamiclifej.com/article-1-1281-fa.html


                   انکارو هم باعرض مقبل فرزانه  204

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 2, Summer 2021 

اهمیت هوش هیجانی در آموزش کودکان قرن بیست و یک  ، بر1الو
تاکید کردند و عنوان می دارند که آموزش برتر شامل برنامه 
آموزش شناختی و آموزش هیجانی  است. برنامه آموزش شناختی 
محدوده برنامه های آموزشی مدارس و برنامه آموزش هیجانی شامل 

ییها منجر به پیشرفت های هوش هیجانی است. داشتن این توانامهارت
در مراحل آموزش رسمی در بین کودکان و نوجوانان می شود. 

(، تاثیر هوش هیجانی را بر مهارت 24) 2چپمن، موریسون و لیپسی
خواندن گزارش کرده اند. آریزتا، بالوئرکا، گوروستیاگاالونسو 

(، در پژوهش خود عنوان کردند 25) 3آربیول، هارانبورو و گارتزیا
-هیجانی بر عملکرد تحصیلی و مهارت خواندن دانشکه هوش 

(، بیان می کنند که 26) 4آموزان تأثیر دارد.  در این راستا، جانسون
هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی و قدرت رهبری در دانش آموزان 

، نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که  5باشد. تیواریمؤثر می
 آموزان تاثیرگذار است. هوش هیجانی بر پیشرفت علمی دانش

همیت آموزش و پرورش پیش از دبستان در دوران کودکی در ا
کیفیت بخشی به زندگی کودکان و تاثیر آن بر سال های تحصیل و 
پس از آن واضح و مبرهن بوده و در پژوهش های بسیاری نیز به 

گی بررسی ویژبیشتر به  هاثبات رسیده است. آنچه ضروری است ک
ا بپرداخته شود،  ا توانایی های کودکان پیش دستانیهای مرتبط ب

 توجه به آنچه گفته شد بررسی مدل تبیین مهارت خواندن در راستای
های بزرگ و کوچک رویارویی با چالش برای کودکان آماده سازی

و مربیان این نظام  معلمان بسیار حائز اهمیت است. چرا کهجهان 

های بدهندگان کتاتوضیح عنوانبهدانند که دیگر نقش سنتی آنان می
ها و نسل آینده از آن گران دروس به پایان رسیدهدرسی و پرسش

همانند قدرت حل  عوامل زیربناییکنندگان انتظار دارد تا تدوین
د پذیری و نظایر آن باشنجامعه افزایش توانو  تفکر انتقادی مسئله،
که آنان خود بتوانند راه خویش  آماده سازندآموزان را چنان و دانش

. در این شرایط را در محیطهای پرفراز و نشیب آینده پیدا نمایند
است که توجه صرف بر دروس به صورت قالبی و نادیده انگاشتن 
مفاهیمی نظیر شیوه های فرزندپروری و کمالگرایی والدین یعنی 

راد اف ای از متغیرهایی که به طور غیر مستقیم در یادگیریمجموعه
اهمیت دارند، ساده انگاری محض است. چرا که متغیرهای یاد شده 
از عوامل تعیین کننده و تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی محسوب 

مفاهیمی نظیر شیوه های که  باید در نظر داشت شوند.می
 تحصیلی در یک مسیر وفرزندپروری و کمالگرایی والدین با مسائل 

 به موازات هم پیش مفاهیم این دارند. در نیل به هدفی معین قرار
عملکرد های مربوط به پرورش گرایی میان تالشروند و هممی

های تحصیلی محسوس فعالیتخانواده و روابط صحیح با فرزندان  با 
مطالعه حاضر به منظور پاسخگویی به این بنابراین  رسد.به نظر می

 یاه وهیو ش ییاکمالگرسوال اساسی صورت بندی شده است که: آیا 
هوش هیجانی می توانند پیش بینی کننده با نقش  نیوالد یفرزندپرور

 ی باشند؟دبستانپیش در کودکان  مهارت خواندن
 

 
 یدبستان شیزودهنگام کودکان پ یلیتحص ییتوانا ی: مدل مفهوم1شکل 

 مواد و روش ها
تکیه بر تحلیل مسیر است  روش پژوهش حاضر، طرح همبستگی با

جامعه آماری پژوهش  که یک روش همبستگی چند متغیری است.
 الدینو و تهرانشهر  یدبستان شیکودکان دختر و پسر پشامل حاضر 

بت ث یدبستان شیکه در مراکز پبود  1400-99 یلیدر سال تحصآنها 
کرده بودند. با توجه به اینکه اسامی تمام کودکان پیش دبستانی نام 

شهر تهران در دسترس نیست از روش خوشه ای چندمرحله ای برای 
انتخاب نمونه استفاده شد. برای این منظور از  مناطق جغرافیایی شهر 

_________________________________ 
1 - Nelson & Lave 
2 - Chapman., Morrison & Lipsey 
3 - Aritzeta., Balluerka., Gorostiaga., Alonso-Arbiol., Haranburu 

& Gartzia 

منطقه به تصادف انتخاب شد و سپس از هر منطقه هفت  4تهران 
مرکز پیش  28ده شد. در واقع در مجموع مرکز پیش دبستانی برگزی

دبستانی انتخاب گردید و از کودکان هر مرکز شامل دختران و 
پسران نمونه گیری انجام شد و در نهایت پرسشنامه های پژوهش 
توسط والدین این کودکان که واجد مالک های از پیش تعیین شده 

والدین ورود به پژوهش مالک های ورود )یعنی داشتن سواد خواندن 
توصیه شده است که به طور ساله( تکمیل گردید.  5و داشتن کودک 

نمونه در  20کلی به ازای هر پارامتر در روش تحلیل مسیر، تعداد 

4 - Johnson 
5 - Tiwari 

 کمالگرایی 

فرزندپروری 

 هوش هیجانی

 مهارت خواندن
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 205... بر دبستانی پیش کودکان خواندن مهارت مدل تدوین        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  اسالمی با محوریت سالمت پژوهشی سبک زندگی-فصلنامه علمی

باتوجه به اینکه تعداد مولفه ها برای سنجش در مطالعه  .نظر بگیریم
مولفه بود بنابراین حداقل حجم نمونه برابر با  10حاضر برابر با 

ورد می شود. فرمول کوکران نیز حجم نمونه در کران برآ 200
 384)در حالتی که تعداد جامعه نامشخص است(، را  0.05خطای 

میدهد، که در این مطالعه با در نظر گرفتن احتمال ریزش و همچنین 
فرزند انتخاب  -نمونه والدین 413به منظور افزایش تعمیم پذیری 

 شد.
 ابزارها:

زودهنگام  تحصیلی یها ییتواناالف( پرسشنامه مهارت خواندن: 
 یا هیباشد که به عنوان پا یدر کودک م هیاول یشناخت یمهارتها

رود. به عنوان  یکودک در مدرسه به کار م یبعد یریادگی یبرا
 یها ییو توانا یزبان شفاه رینظ هیاول یشناخت یمثال مهارت ها

 تیآن اهم یریادگیو  اتیاضیتسلط بر خواندن و ر یبرا یمفهوم
در مطالعه پژوهشگر توانایی تحصیلی زودهنگام  دارند. یاریبس

بعد  11سوال و  65مبتنی بر مدل دالی و همکاران است که شامل 
مورد سنجش از جمله توانایی خواندن حروف، فهرست لغات، کپی 

ف، خواندن کردن حروف، تولید صدای حروف، انتخاب صدای حرو
شماره ها، تولید شماره ها، شمارش اعداد، انتخاب اعداد، تشخیص 

بعد این مدل شامل  11رنگ ها، تشخیص اشکال می باشد. هریک از 
آیتم هایی است که در مجموع می تواند توانایی تحصیلی فرد را 
بسنجد. بر اساس نظریه ارزیابی مهارت های تحصیلی زودهنگام دالی 

مهارت  یارهایاقدامات به عنوان مع نیمورد از ا پنجو همکاران 
مهارت  یابیارز یبرا آن نیزچهار مورد از  می باشند. هیخواندن اول

متداول در برنامه  یشامل مهارتهادو مورد نیز  است. یاضیر یها
 7تا   4 نیمدل ب نیمؤلفه ا 11از  کیهر     می باشند. یدرس یها

 ینمره گذار یا نهیگز 4 کرتیل فیشود که در ط یسؤال را شامل م
ه فرد را بسنجد.)نمر یلیتحص ییتواند توانا یشود که در مجموع م یم
 یبرا 2اغلب و نمره  یبرا 3کامال درست است و نمره  یبرا 4

 ییناتوا یمعن به شتری(. نمرات بستیاصال درست ن یبرا 1بندرت و 
  8-13خواندن حروف،  ییتوانا 1-7 سواالت .است شتریب یلیتحص

 یساخت صدا 20-24کردن حروف،  یکپ 14-19فهرست لغات،  
خواندن شماره ها،  30-33حروف،  یانتخاب صدا 25-29حروف، 

انتخاب  43-46شماره ها،  دیتول 39-42شمارش اعداد،  38-34
و همکاران  یدال. صیتشخ 53-65رنگ ها،  صیتشخ 47-52اعداد، 

کرونباخ مورد  یآن را با روش آلفا یهاپرسشنامه و مؤلفه  ییایپا
 89/0تا  72/0 نیمطلوب) ب یدر دامنه  بیقرار دادند و ضر یبررس

مورد  یعامل لیپرسشنامه با روش تحل ییروا نی( قرار داشت. همچن
 یعامل 11قرار گرفت. در پژوهش دادور و همکاران ساختار  دییتا

قرار  دییمورد تا یدییتا یعامل لیپرسشنامه با روش تحل ینسخه فارس
 یآلفا ریو مقاد یها بررس اسیخرده مق ییایپا  نیگرفت همچن

 ( قرارداشت.92/0تا  0.81کرونباخ در دامنه مطلوب)
 شورت وی: این مقیاس توسط منف و مثبت ییگرا کمال اسیمقب( 

 20 که باشد یم سوال 40 یدارا طراحی شده است که همکاران 
 مثبت ییگرا کمال آن سوال

_________________________________ 
1- Permissive 

(2،3،6،9،14،16،18،19،21،23،24،25،28،29،30،32،34،35،37،
 سوال 20 و (40

،1،4،5،7،8،10،11،12،13،15،17،20،22،26،27،31،33،36)گرید
 اسیمق در سواالت .دینما یم یابیارز را یمنف ییگرا کمال )38،39

  5 تا 1 ی نمره از را ها یآزمودن ییگرا کمال کرت،یل یا درجه 5
 هر در یآزمودن نمره حداقل. سنجد یم یمنف و مثبت نهیزم دو در

 توسط اسیمق نیا. باشد یم 100 آن حداکثر و 20 ها اسیمق از کی
 نمونه کی در آن اعتبار نییتع جهت و ترجمه یفارس به بشارت

 یبرا و کرد استفاده کرونباخ یآلفا روش از انیدانشجو از ینفر 212
 87/0 و 9/0 بیترت به یمنف و مثبت ییگرا کمال یها اسیمق ریز

 یبرا 86/0 و دختر انیدانشجو یبرا 89/0 ها، یآزمودن کل یبرا
 نیا یباال یدرون یهمسان ی نشانه که آورد دست به پسر انیدانشجو

ـرایب همبستگی بین نمره )هـم چنـین ، بـشارت  .باشد یم اسیمق
هفته برای کـل  4نفر از آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله  90های 

و برای =r 84/0، برای آزمودنیهای دخترr=0.86آزمـودنی هـا 
محاسـبه شـد کـه نشانه اعتبـار =r 87/0آزمودنیهـای پـسر 

 رضـایت بخـش مقیـاس مـی باشـد . 
فرزندپروری: این پرسشنامه توسط بامریند ج( پرسشنامه شیوه های 

برای بررسی الگوهای نفوذ وشیوه های فرزندپروری ساخته شده 
ماده ازآن به شیوه  10ماده است که  30است. این پرسشنامه شامل 

 10(، 28، 24، 21، 19، 17، 14، 13، 10، 6، 1) 1آزادگذاری مطلق
( و 29، 26، 25، 81، 16، 12، 9، 7، 3، 2) 2ماده به شیوه استبدادی

، 20، 15، 11، 8، 5، 4ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین ) 10
( در امر پرورش فرزند مربوط می شوند. در این 30، 27، 23، 22

پژوهش آزمودنی ها با مطالعه هر ماده نظر خود را برحسب یک 
درجه ای )کامالمخالفم، مخالفم،تقریبا مخالفم، موافقم و  5مقیاس 

نمره  4ال موافقم ( مشخص کنند که بعدا و به ترتیب از صفر تا کام
گذاری شده وبا جمع نمرات، سه نمره مجزا در مورد آزاد گذاری 
مطلق، استبدادی و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی به دست می آید. 

برای  81/0میزان پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی 
برای اقتدار منطقی پدران  92/0دی و برای استبدا 85/0آزادگذاری، 

گزارش شده است. همچنین وی در مورد اعتبار پرسشنامه این نتایج 
را گزارش می دهد: مستبد بودن پدر رابطه معکوس با آزادگذاری 

( او دارد. در ایران اسفندیاری پایایی 52/0( و اقتدار منطقی )50/0)
، برای سبک 69/0 بازآزمایی این ابزار را برای سبک سهل گیرانه

گزارش کرده است.  73/0و برای سبک مقتدرانه  77/0استبدادی 
حسینی دولت آبادی و سعادت با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 
روایی سازه این پرسشنامه را بررسی و ساختار سه عاملی آن را تایید 
کرده اند. بر اساس مطالعه ان ها سبک فرزندپروری سهل گیرانه 

درصد  3/44درصد و مقتدرانه  7/41رصد، سک مستبدانه د 1/45
کل واریانس مقیاس فرزندپروری را تبیین می کند. بعالوه بار عاملی 

گزارش  74/0تا  58/0سواالت روی هریک از زیر مقیاس ها بین 
شده است که نشاندهدنده روایی مطلوب این ابزار است. همچنین آن 

و برای سبک سهلگیرانه  71/0ها ضریب پایایی کلی این ابزار را 

2- Authoritarian 
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گزارش  75/0و برای سبک مقتدرانه  62/0، سبک مستبدانه 62/0
 کرده اند. 

د( پرسشنامه هوش هیجانی برادبوری و گریوز: پرسشنامه هوش 
پرسشنامه هیجانی برادبوری و گریوز در سال ساخته شده است. 

 ماده است که بر اساس 28شامل  وزیو گر یهوش هیجانی برادبور
، تبه ندر یبه معن 2هرگز،  یبه معن 1)درجه ای لیکرت  6مقیاس 

 6و  ،همیشه باًیتقر یبه معن 5معموالً،  یبه معن 4 ،یگاه یبه معن 3
این پرسشنامه شامل مولفه . نمره گذاری می شود (شهیهم یبه معن

(، 15تا  7(، خودمدیریتی )سواالت 6تا  1های خودآگاهی )سواالت 
تا  21(، مدیریت رابطه )سواالت 20تا 16آگاهی اجتماعی )سواالت 

 ییایشده و پا یاستانداردساز یپرسشنامه توسط گنج نیا( است. 28
ن همچنین روایی ای( ذکر کرده  است. 90/0آن ) یرا برا یمطلوب

پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار 
ضرایب پایایی به روش آلفای کرونباخ در مطالعه ای  . گرفته است

، 0.78 یاجتماع ی، آگاه87/0،خود مدیریتی  73/0برای خودآگاهی 
بدست آمد.  0.90 یجانیو نمره کل هوش ه 76/0روابط  تیریمد

سی ارتباط هوش هیجانی با انگیرش با عنوان برر یدرمطالعه ا
ای از در نمونه هاتحصیلی و تعیین فاکتورهای پیش بینی کننده آن

( روایی صوری و محتوی با ارائه 27دانشجویان علوم پزشکی )

پرسشنامه به ده نفر از اعضای هیئت علمی مورد بررسی قرار گرفت. 
د. نتایج نشان دهنده روایی صوری ومحتوی مطلوب پرسشنامه بو

به روش آلفای کرونباخ برای هریک از مؤلفه ها بطور  یینیزپایا
 71/0جداگانه محاسبه شد. این میزان برای زیرمقیاس خودآگاهی 

 80/0، مدیریت روابط 0.54 ی،آگاهی اجتماع 66/0،خودمدیریتی 
 بود.0.87پرسشنامه هوش هیجانی  های و برای کل گویه

ها از طریق آمده از اجرای پرسشنامهدستوتحلیل اطالعات بهتجزیه
انجام شد. همچنین به منظور  Lisrelو  Spss-V21افزار نرم

 ی پژوهش از تحلیل مسیر استفاده شد.هاهیفرضآزمون 
 

 یافته ها
نفر شرکت کننده در  413از مجموع یافته ها توصیفی نشان داد که 

 زانیم نیپسر بودند. همچن %44دختر و  %56پژوهش حاضر 
 پلم،ید ریافراد پاسخ دهنده به عنوان والد ز %19حدود  التیتحص
دکترا  %4و  سانس،یفوق ل %12 سانس،یل %30 پلم،یفوق د %8 پلم،ید 26%

 .بودندآقا  %60خانم و  نیوالد %40که حدود  نیبوده است. ضمن ا
های توصیفی متغیرهای پژوهش گزارش شده ، شاخص1در جدول 

 است. 

 : شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 -57/0 36/0 66/9 53/15 مطلق یآزادگذار
 -07/1 66/0 52/11 95/16 یاستبداد

 -97/0 -67/0 12/11 34/26 یمنطق اقتدار
 -75/0 -66/0 64/17 49/74 مثبت ییگرا کمال
 46/1 30/0 34/24 74/61 یمنف ییگرا کمال

 -35/1 -25/0 22/27 30/104 یجانیه هوش

 -21/1 -20/0 34/19 67/76 مهارت خواندن

با توجه به مقادیر بدست آمده کجی و کشیدگی برای متغیرهای 
پژوهش، توزیع تمامی متغیرها نرمال است. الزم به ذکر است که 
عالوه بر مقادیر کجی و کشیدگی، سطوح معنی داری به دست آمده 

( نیز بیانگر نرمال 05/0اسمیرنف )باالی  -از آزمون کولموگرف
لیل اختصار از ذکر جداول آن بودن توزیع متغیرها بود که به د

خودداری شده است. همچنین مفروضه خطی بودن نیز از طریق 
بررسی نمودار پراکنش پسماندهای استاندارد رگرسیون تایید گردید. 

ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده   2در ادامه، جدول 
 است. 

 تگی متغیرها: ماتریس همبس2جدول 
 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

       1 مطلق یآزادگذار. 1
      1 -64/0** یاستبداد. 2

     1 -85/0** 43/0** یمنطق اقتدار. 3
    1 80/0** -65/0** 27/0** مثبت ییگرا کمال. 4
   1 -80/0** -82/0** 78/0** -36/0** یمنف ییگرا کمال. 5

  1 -86/0** 79/0** 83/0** -74/0** 44/0** یجانیه هوش. 6
 1 78/0** -72/0** 75/0** 80/0** -65/0** 38/0** مهارت خواندن. 7

01/0 P < **     05/0 P < *
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 یها وهیبرونزا )ش یرهایمتغ انیاز منشان می دهد که  2جدول 
، (یجانیدرونزا )هوش ه ری( و متغییو ابعاد کمال گرا یفرزندپرور

(، کمال 78/0) یجانیهوش ه (،80/0) نیوالد یاقتدار منطق بیبه ترت
 یاستبداد وهی(، ش-72/0) یمنف یی(، کمال گرا75/0مثبت ) ییگرا
 نییتا پا نیاالتر( ب39/0مطلق ) یآزادگذار وهی(، و ش-65/0) نیوالد

 یتاندبس شیرا با مهارت خواندن کودکان پ یهمبستگ بیضر نیتر
گردند.  یمعنادار محسوب م 01/0در سطح  یدارا هستند که همگ

 نیمربوط به رابطه ب یهمبستگ بیضر نیباال، باالتر سیدر ماتر

 بیضر نیتر نیی( و پا-86/0) یجانیو هوش ه یمنف ییکمال گرا
 یآزادگذار وهیش نیمربوط به رابطه ب سیماتر نیدر ا یگهمبست

 بیذکر است که ضر انی( است. شا27/0مثبت ) ییمطلق و کمال گرا
در سطح  یموجود در مدل به لحاظ آمار یرهایمتغ یتمام یهمبستگ

ضرایب اثر مستقیم،  3در جدول معنادار به دست آمده است.  01/0
غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش همراه با سطح معناداری آنها 

 ارائه شده است.

 
 : ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل3جدول 

 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیرها                  برآوردها
    اثر مستقیم شیوه آزادگذاری مطلق بر:

 17/0** - 17/0** هوش هیجانی
 16/0** 04/0** 12/0** مهارت خواندن

    اثر مستقیم شیوه استبدادی بر:
 18/0** - 18/0** هیجانیهوش 

 33/0** 05/0** 28/0** مهارت خواندن
    اثر مستقیم شیوه اقتدار منطقی بر:

 36/0** - 36/0** هوش هیجانی
 68/0** 09/0** 59/0** مهارت خواندن

    اثر مستقیم کمال گرایی مثبت بر:

 18/0** - 18/0** هوش هیجانی

 23/0** 05/0** 18/0** مهارت خواندن

    اثر مستقیم کمال گرایی منفی بر:

 -50/0** - -50/0** هوش هیجانی

 -18/0** -13/0** -05/0 مهارت خواندن

    ی بر:جانیهوش هاثر مستقیم 

 26/0** - 26/0** مهارت خواندن

 هویششود، اثر مستقیم و مثبت مشاهده می 3همانطور که در جدول 
 ییراگ کمالاقتدار منطقی و  وهیشی، استبداد وهیش، مطلق یآزادگذار

و همچنین اثر مستقیم و منفی  ی کودکانجانیهوش هبر  نیوالدمثبت 
 01/0در سطح کودکان  یجانیبر هوش ه نیوالدمنفی  ییگرا کمال

، لقمط یآزادگذار وهیشمعنادار به شمار می رود. اثر مستقیم و مثبت 
بر  نیوالدمثبت  ییگرا کمال اقتدار منطقی و وهیش ی،استبداد وهیش

معنادار است؛ هرچند اثر مستقیم  01/0در سطح  مهارت خواندن
 معنادار نبود. اثر مستقیم مهارت خواندنبر  نیوالدکمال گرایی منفی 

معنادار بود. در  01/0نیز در سطح  مهارت خواندنبر  یجانیهوش ه
 یآزادگذار وهیش میرمستقیغ اثرخصوص نقش میانجی هوش هیجانی، 

ت مثب ییکمال گراو  یاقتدار منطق وهیشی، استبداد وهیش، مطلق
 ییکمال گرا میمستقغیراثر  و همچنین مهارت خواندنبر والدین 

 .بودمعنادار  01/0سطح  رد مهارت خواندنبر  یمنف
در پژوهش حاضر توسط  میزان واریانس تبیین شده مهارت خواندن

درصد است. در ادامه  71موجود در مدل برابر با  تمامی متغیرهای
، نمودار مسیر مدل 3با توجه به پارامترهای ارائه شده در جدول 

در حالت ضرایب استاندارد  بینی مهارت خواندنبرازش شده پیش
های ( همراه با مشخصه2( و مقادیر معناداری )شکل1)شکل

 برازندگی آمده است.
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 )ضرایب استانداردشده( یدبستان شیمهارت خواندن کودکان پبینی : نمودار مسیر و برآورد پارامترهای مدل برازش شده پیش1شکل 

 

 
 (t)مقادیر معناداری  یدبستان شیمهارت خواندن کودکان پبینی : نمودار مسیر و برآورد پارامترهای مدل برازش شده پیش2شکل 

 رها،یمتغ نیممکن ب یرهایمس یتمام میترس لیپژوهش به دل نیدر ا
برازش  دهندهکه نشان  محسوب می شود "اشباع"مدل اصطالحا 

 شهیتنها شاخص برازش، ر یطیشرا نیاست. در چنمدل کامل 
که صفر  ( استRMSEA)بیتقر یمجذور برآورد خطا نیانگیم

می باشد برازش  05/0و به دلیل آن که کمتر از  برآورد شده است
 . مدل مطلوب ارزیابی می گردد

 
 نتیجه گیری

 شیمدل مهارت خواندن کودکان پ نیتدوپژوهش حاضر با هدف 
با نقش  نیوالد یفرزندپرور یها وهیو ش ییبر اساس کمالگرا یدبستان

پژوهش نشان داد فرضیه اول ی انجام شد. نتایج جانیهوش ه یانجیم
 وهیشهر سه  دارامعن و مثبت، میاثر مستق پژوهش مبنی بر

ایید می ت یدبستان شیکودکان پ یجانیبر هوش ه نیوالد یفرزندپرور
شود. به عبارت دیگر، به واسطه هر کدام از شیوه های فرزندپروری 

والدین هوش هیجانی کودک افزایش پیدا می کند؛ هرچند این 
اقتدار منطقی بیشتر است و پس از آن در شیوه  وهیشدر  افزایش

وجود دارد. نتایج پژوهش با یافته  مطلق یآزادگذار وهیشاستبدادی و 
( همسو است. در تبیین نتایج بدست آمده می توان چنین 28، 22های )

بیان داشت در واقع والدینی که دارای سبک فرزندپروری مقتدرانه، 
هم پذیرنده و هم پاسخ دهنده بوده و سبک درخواست کنندگی و 
کنترل باالیی دارند. این والدین قوانین واضح و روشنی را وضع کرده 

یتها را توضیح داده و بچه ها را و اصول بنیادی، قواعد و محدود
مجبور به اجرای آنها می کنند. اینجا والدین با نیازهای رشدی 
فرزندان سازگار بوده و ارزش زیادی به رشد خودمختاری می دهند 
تا بتوانند در تصمیم گیری و استقالل نیرومند شوند. در نتیجه استفاده 

ابلیت رشد و از این شیوه فرزندپروری، هوش هیجانی کودکان ق
پرورش یافته و از هوش هیجانی باالتری نسبت به سایر کودکان 

 برخوردار هستند. 
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 ییگرا لکما دارامعن و فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اثر مستقیم، مثبت
 نیوالد منفی ییگرا کمال دارامعن و و اثر مستقیم، منفی نیوالدمثبت 

ت . به عبارتایید می شود یدبستان شیکودکان پ یجانیبر هوش ه
 یجانیبر هوش هاثر بازدارنده زیادی  نیوالدمنفی  ییگرا کمالدیگر، 

دارد؛ این در حالی است که کمال گرایی مثبت با افزایش  کودکان
همراه بوده است. نتایج پژوهش با یافته های  کودکان یجانیهوش ه

( همخوانی دارد. در تبیین و تفسیر یافته های پژوهش حاضر 15، 11)
نقش اساسی کمالگرایی والدین در ویژگی های روانشناختی و و 

شخصیتی فرزندان همچون هوش هیجانی باید اذعان داشت که با 
کاوش دقیق در روحیات انسان در می یابیم که انسان دوستدار خوبی 
و کمال است. بدیهی است این تمایل یعنی انسان کامل و بی عیب 

ه راستی اگر همه افراد چنین بودن به خودی خود ایرادی ندارد. ب
نیازی را در خود احساس کنند و برای برآوردن آن بکوشند دنیای 
بهتری خواهند داشت. کمالگرایی می تواند دو جنبه مثبت و منفی 
داشته باشد. در بعد منفی، والدین کمالگرا استانداردهای خیلی سختی 

ن و که با توا برای فرزندان در نظر می گیرند و انتظارات باالی آنها
شرایط فرزندان سازگاری ندارد موجب شکست آنها می شود و این 
شکست انتقاد شدید والدین را در بر دارد. بنابراین مشاهده می کنیم 
که ابعادی از کمالگرایی که می تواند جنبه منفی داشته باشد با انتقاد 
والدین و نگرانی و تردید نسبت به پدر رابطه معکوسی با هوش 

یجانی دارد. در واقع اگر بتوان این ابعاد را جزو کمالگرایی منفی ه
قلمداد کرد، موجب کاهش هوش هیجانی فرزندان می گردد. اما در 
کمال گرایی مثبت، والدین خواستار موفقیت و رشد فرزندان متناسب 
با شرایط آنها هستند و به این منظور شرایط را برای آنها مهیا می 

استانداردهای والدین اگر متناسب با شرایط فرزندان کنند. بنابراین 
 باشد باعث افزایش هوش هیجانی کودکان می گردد.

ه هر س دارامعن و مثبت، میاثر مستق فرضیه سوم پژوهش مبنی بر
 یاندبست شیکودکان پ مهارت خواندنبر  نیوالد یفرزندپرور وهیش

شیوه های تایید می شود. به عبارت دیگر، به واسطه هر کدام از 
کودک افزایش پیدا می کند؛  فرزندپروری والدین مهارت خواندن

اقتدار منطقی بسیار بیشتر است و پس  وهیشهرچند این افزایش در 
 یآزادگذار وهیشاز آن در شیوه استبدادی و به میزان کمتری هم در 

وجود دارد. نتایج پژوهش با یافته های گذشته همخوانی دارد.  مطلق
با توجه به یافته های ارائه شده، شیوه تربیتی والدین مقتدر که در 
مورد فرزندشان ثابت قدم هستند، الگوهایی از رفتارهای ابراز وجود 
و اعتماد را به آنها ارائه می دهند؛ آنها به گفته های کودکان خود 

ند و گفت و گو با آنها را ترویج می دهند، همچنین گوش می سپار
روش انضباطی آنان توام با گرمی، منطق و انعطاف پذیری است که 
به افزایش مهارت خواندن در کودکان یاری می رساند. والدین مقتدر 
در کنش های خود با کودکان دلسوز و صمیمی هستند. والدین مقتدر 

نایی های در حال رشد فرزندشان، توقعاتی دارند که با توجه به توا
معقول است. عالوه بر این، این گونه والدین از درجات باالیی از گرم 
بودن و پاسخگو بودن برخوردارند. در مقابل والدین مستبد پرتوقع 
هستند و پذیرای نیازها و امیال کودکان نیستند، پیامدهای کالمی 

غالبا هنگام اعمال  والدین یک جانبه و فاقد همنوایی عاطفی است و
رهنمودها، دلیلی ارائه نمی کنند. نمایش قدرت والدین مستبد اولین 

عاملی است که این شیوه را از دو شیوه دیگر متمایز می سازد. کمترین 
مهرورزی، بی تفاوتی در برابر رفتار مثبت کودک و عدم استفاده از 

ه وتقویت مثبت، همدلی اندک نسبت به کودک، به کارگیری شی
ایجاد ترس برای کنترل و تنبیه و اعمال زور برای مهار خواسته 
کودک، از ویژگ های این شیوه تربیتی است. معموال میان والدین 
مستبد و فرزندانشان تفاهم وجود ندارد. والدین مستبد از نظر گرم 
بودن و پذیرش در سطوح پایینی هستند. والدین سه گیر در ابعاد 

در پایین ترین سطح هستند. بر اساس گزارش  کنترل و خواسته ها،
های موجود، هر دو والد کنترل اندکی بر کودکانشان دارند، آنها از 
روش های احساس گناه برای کنترل فرزندانشان استفاده می کنند و 
در بیشتر موارد در مواجهه با بهانه جویی و شکایت کودک، تسلیم 

به شیوه ای موافق و همسو  می شوند. والد سهل گیر در تالش است تا
با تکانه ها، امیال و اعمال کودک رفتار کند. با وجود این، آنها 
نسبت به فرزندان خود گرم و پاسخگو هستند. بر اساس یافته های 
این پژوهش شیوه رفتار این والدین با کاهش مهارت خواندن رابطه 

 دارد.
مال ک دارانمع و فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر اثر مستقیم، مثبت

تایید  یدبستان شیکودکان پ مهارت خواندنبر  نیوالدگرایی مثبت 
 نیدوالکمال گرایی منفی  می شود و در خصوص اثر مستقیم و منفی

ردد. به رد می گ یدبستان شیزودهنگام کودکان پ یلیتحص ییبر توانا
 مهارت خواندنبر اثری  نیوالدعبارت دیگر، کمال گرایی منفی 

 د، اما کمال گرایی مثبت با افزایش مهارت خواندنندار کودکان
( همسو است. 29همراه است. نتایج پژوهش با یافته های ) کودکان

در خصوص ارتباط جنبه های مثبت کمالگرایی با مهارت خواندن، 
یافته های پیشین حکایت از وجود رابطه مثبت بین کمالگرایی مثبت 

ین، می توان اذعان داشت با مهارت خواندن در کودکان دارد. همچن
والدینی که استانداردهای متعادل تری را برای فرزندان خود در نظر 
می گیرند و از آنها انتظاراتی در خصوص منظم بودن، هدفمند بودن 
و عالی بودن بیش از اندازه ندارند، باعث بهبود مهارت های خواندن 

 درباره رسیدندر فرزندان نسبت به توانایی خود می شوند و این امر 
به اهداف و برآوردن انتظارات والدین با اطمینان پایین در کودکان 
نسبت به توانایی هایش در انجام تکالیف تحصیلی و در نتیجه بروز 
رفتار های مثبت ارتباط دارد و در بلند مدت باعث بهبود پیشرفت 
تحصیلی و مهارت های خواندن می گردد. و هر اندازه کمالگرایی 

والدین افزایش یابد، به همان اندازه میزان مهارت های خواندن منفی 
در کودکان کاهش می یابد. کمالگرایان منفی، اغلب اهمیت بیشتری 
به ارزشیابی دیگران می دهند و در نتیجه این دسته از والدین، برای 
عالی بودن نتایج تحصیلی فرزندانشان فشار بیشتری به آنها وارد می 

 آورند.
هوش  دارامعن و مثبت ،میاثر مستقفرضیه پنجم پژوهش در ارتباط با 

ن تایید می شود. ای یدبستان شیکودکان پ مهارت خواندنبر  یجانیه
بدان معناست که هوش هیجانی باالتر با افزایش مهارت خواندن 
کودک همراه است. آموزش کودکان با هدف پیشرفت آنها در زمینه 

می گیرد. مطالعه عوامل موثر بر مهارت های خواندن صورت 
مهارت خواندن مسئله ای پیچیده است، چرا که آن یک عنصر 
چندبعدی است، و به گونه ای بسیار ظریف به رشد جسمی، 
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اجتماعی، شناختی و هیجانی کودک مربوط است. بسیاری از 
( بر روی تاثیر توانایی های ذهنی و شناختی 30پژوهشگران قبلی )

ن تاکید می کردند. اما به مرور زمان مشخص شد بر مهارت خواند
که هر چند توانایی های ذهنی و شناختی تا اندازه ای با مهارت 
خواندن رابطه دارند و تا حدود زیادی پیشرفت تحصیلی با پیش بینی 
می کنند، اما تنها کلید پیش بینی موفقیت تحصیلی نیستند. مهارت 

که تحت عنوان هوش هیجانی ها و توانایی های هیجانی و اجتماعی 
مشهورند از جمله پیش بینی کننده های قوی مهارت خواندن هستند. 
هوش هیجانی شامل توانایی کنترل احساسات و هیجانات در خود و 
دیگران، پذیرش دیدگاه سایر افراد و کنترل روابط اجتماعی است. 
هوش هیجانی یک سری از توانایی ها و مهارت های غیرشناختی 

که توانایی فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی  است
افزایش می دهد. تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط هوش هیجانی 
و مهارت خواندن به طور کلی بیانگر نقش معنادار هوش هیجانی 

 در پیش بینی مهارت خواندن است.
 پاسخ دهندگان در های این پژوهش تعدادی ازاز جمله محدودیت

 یمکاره اینکه بسیار پرمشغله بودند، لیپرکردن پرسشنامه ها به دل
کودکان دختر و  راپژوهش حاضر  یجامعه آمارو  الزم را نداشتند

ن تشکیل می دانند. بنابراین تعمیم داد شهر تهران یدبستان شیپسر پ
پذیر است، و برای نتایج فقط به جامعه موردنظر منطقی و امکان
 هایها و تحلیلداده سطوح دیگر باید جنبه احتیاط را رعایت نمود.

گیری رو نتیجهپژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی است و ازاین
های طولی در این هشها صحیح نیست و باید پژوعلّی در مورد داده

. به نظر می رسد حل تعارضات و مشکالت باره صورت بگیرد
ارتباطی میان فرزندان و والدین بتواند نقش مثبتی در بهبود شیوه های 
فرزندپروری والدین داشته باشد، لذا تشکیل جلسات مشاوره در 
مدارس با شرکت متخصصان مشاوره و روان شناسی، اقدام سودمندی 

ایه گذاری پرورش صحیح فرزندان و در نتیجه زمینه ساز در جهت پ
ایجاد عادت های مثبت مانند گرایش به مهارت های مطالعه و 
خواندن در کودکان باشد. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می 
شود آگاهی والدین در زمینه شیوه های فرزندپروری و تاثیر آن بر 

ابد. بدین منظور الزم است از همه توانایی تحصیلی فرزندان افزایش ی
ظرفیت های موجود برای آموزش شیوه های درست برخورد با 
فرزندان و نتایج آن، بهره گیری و زمینه مناسب فراهم شود تا والدین 
انتظارات و توقعات معقول و منطقی و در حد توان فرزندان از آنها 

در آنان  داشته باشند و عزت نفس و مهارت های تحصیلی مثبت را
 تقویت کنند
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