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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

amily has an important and fundamental 

role in the development of children. It is the 

sacred center of the family that nurtures 

individuals and delivers them to society. 

Children live in the family before school 

age. Even at school age, except for about 

six hours per day, they spend the rest of 

their time at home and are affected by all 

aspects of the family (Olszewski-Kubilius, 

2008). 

Each family takes a unique approach to the 

nurturing and social training of their 

children. These methods are called 

parenting styles. style that a family is taken 

affected   by   various    factors    such    as  

 

 
biological, cultural, social, political and economic 

factors (Hajigholami Yazdi & Alagheband, 2013).  

In other words, it can be said that the family and its 

parenting styles are the most important factors in the 

psychosocial development of children (Wang, Xu, & 

Hu, 2019) and their parenting styles in childhood 

play an important role in the development of 

behavioral disorders in childhood and subsequently 

in adulthood. Parenting styles refer to parents' 

knowledge and attitudes about how parents relate to 

their children and vice versa (Arman, Salimi, & 

Maracy, 2018). (Baumrind, 1971) is the first social 

scientist that classified parenting styles. Based on the 

degree of parental control, Bamrind has placed 

parenting style into three main categories: 

permissive, authoritative, and authoritarian.  
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A B S T R A C T 
 

Objective: This descriptive-correlational study aimed to investigate the relationship among parenting 

style, spiritual intelligence and high-risk behaviors in Meshginshahr high school students. 
 

Methods: Using the stratified sampling, a sample of 380 students was included in the study. The research 

instruments of Iranian Adolescents Risk-taking Scale (IARS), Spiritual Intelligence Self-Report Inventory 

(SISRI-24) and Baumrind's parenting styles questionnaire were used to collect data. 
 

Results: The results showed a significant negative correlation between perceived authoritarian 

parenting style and students’ spiritual intelligence, and also there was a significant positive 

correlation between the parenting styles and spiritual intelligence of students (p < 0.05). 

Furthermore, there was a significant positive correlation between permissive parenting style and 

high-risk behaviors among the students, and there was significant negative correlation between 

authoritarian parenting style and parents' high-risk behaviors (P<0.05). 
 

Conclusion:  However, authoritative and logical parents nurture children with high spiritual intelligence 

that avoid risky behaviors. Therefore, it is recommended for educational managers to assess the perceived 

parenting styles among students and provide needed information for their parents. 
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Parenting practices play an important role in managing 

high-risk behaviors among adolescents and students. A 

study in Bandar Abbas has reported that there is a 

significant relationship between parenting styles and 

constructive and destructive behaviors of children (Zarei, 

2010). 

Spiritual Intelligence (SI) is one of the new, attractive and 

controversial concepts that has been proposed and 

developed in the light of global attention and interest of 

researchers, experts and especially psychologists in the 

field of religion and spirituality (Rahmanian, Hojat, 

Jahromi, & Nabiolahi, 2018).  According to (Hosseini, 

Elias, Krauss, & Aishah, 2010), spiritual intelligence is the 

stability of beliefs and opinions about immaterial 

existence when faced with problems. According to them, 

making personal life meaningful is one of the components 

of spiritual intelligence, which leads to improving the 

quality of life and reducing the symptoms of cognitive 

impairment when dealing with problems, failures and 

psychological and mental worries. Parents also seem to 

have different levels of spiritual intelligence and this 

factor might be determinant in forming of parenting styles 

of parents. Parents also seem to have different levels of 

spiritual intelligence and may adopt different parenting 

styles in terms of treating their children. Finally, the kind 

of parenting style they choose can be effective in their 

children's spiritual intelligence. Therefore, the present 

study was conducted to determine the relationship 

between spiritual intelligence (SI), parenting style and 

risky behaviors in Meshginshahr students. 

 

2. Materials and Methods 
 

This study is a descriptive-correlational research. The 

population of this study includes all male and female 

high school students in Meshginshahr. According to 

the public relations of Meshginshahr education, during 

the research, this number was 14,300 people (7650 

female students and 6650 male students). Since the 

population was clear in the present study, Krejcie and 

Morgan's (1970) table was used to determine the 

sample size. According to the standardized values, 380 

students (200 female students and 180 male students) 

were selected for the study. Stratified random 

sampling was used to select the respondents. The 

students were divided into two strata of girls and boys 

and according to the number of people, a simple 

random sampling was performed in each one. The 

instruments used in this study were three 

questionnaires including the Iranian Adolescents Risk 

Scale (Zadeh Mohammadi, Ahmadabadi, & Heidari, 

2011), King’s Spiritual Intelligence Questionnaire (Y 

Chan & Y Siu, 2016) and Baumrind Parenting Style 

Questionnaire (Nanthamongkolchai, Ngaosusit, & 

Munsawaengsub, 2007) used to collect data. 

 

3. Results 

Data of 380 students participating in the study were 

analyzed, of whom 200 (52.60%) were female and 180 

(47.40%) were male. 84.2% of the students were living 

in cities and the rest were from villages. Students 

reported that 37.9% of parents use permissive parenting 

style, 21.3% use authoritarian parenting style and 40.8% 

use authoritative-logical parenting style. Thus, in the 

majority of parents used an authoritative-rational 

parenting style (Table 1). Independent t-test also showed 

that the mean of parenting styles and its components 

between male and female students were not statistically 

significant. Also, there is no significant difference 

between spiritual intelligence and its components among 

male and female high school students in Meshginshahr.

  
Table 1. Mean and standard deviation of parents' parenting styles and students' spiritual intelligence 

 

Scale Sub-scale Mean standard deviation 

P
a

re
n

ti
n

g
 

S
ty

le
 Permissive 28.70 14.60 

Authoritarian 27.10 15.80 

Authoritative-rational 28.80 13.30 

S
p

ir
it

u
a

l 

In
te

ll
ig

en
ce

 critical existential thinking 21.98 15.20 

personal meaning production 15.75 9.15 

transcendental awareness 21.28 12.90 

conscious state expansion 15.15 8.76 

total 74.16 23.54 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of this study was to determine the relationship 

between parenting style and spiritual intelligence (SI) and 

high-risk behaviors of high school students in 

Meshginshahr. In line with the first goal of the study-

determining the relationship between parenting style and 

spiritual intelligence among high school students in 

Meshginshahr- the findings showed that there is a 

negative and significant relationship between permissive 

parenting style and SI. The results also showed that there 

is a negative and significant correlation between the style 

of permissive parenting style with the dimensions of 

spiritual intelligence. In other words, excessive 

negligence of parents in raising children can lead to low 

spiritual intelligence. Careless parents do not restrict their 

children and allow them to do whatever they want, and if 

they make a mistake, the parents will never punish or 

blame them. They are allowed to be free and comfortable 

in meetings and parties. Considering that in this style of 

parenting, parents allow children to exercise a lot of self-

control and do not require them to engage in 

developmental behavior. This finding is consistent with 

the study of Zarei et al., reported a significant relationship 

between permissive parenting style and the tendency of 

high-risk behaviors by children (Zarei, 2010). 

Regarding the relationship between authoritarian 

parenting style and spiritual intelligence, the results 

showed that there is no significant relationship between 

authoritarian parenting style and spiritual intelligence. 

Among the dimensions of spiritual intelligence, critical 

existential thinking had a very weak negative and 

significant correlation with authoritarian parenting style. 

Also, the results showed that there is a positive and 

significant correlation between authoritative-logical 

parenting style and the dimensions of spiritual 

intelligence. Therefore, based on these findings, spiritual 

intelligence and its dimensions have a significant 

relationship with authoritative-logical parenting style. 

Likewise, in another study it has been reported that 

parenting styles have a significant relationship with 

spiritual intelligence (Kahrizeh, 2019) so that 

authoritative-rational parenting style had a positive 

relationship, authoritarian parenting style had a 

significant negative relationship and permissive 

parenting style has no relationship with students' spiritual 

intelligence. 

In order to determine the relationship between parenting 

style and high-risk behaviors in high school students, the 

results showed that there is a positive and significant 

relationship between permissive parenting style and high-

risk behaviors. Also, the results showed that there is a 

positive and significant correlation between permissive 

parenting style and the dimensions of high-risk 

behaviors, which are: dangerous driving, violence, 

smoking, drug use, alcohol use, hookah smoking and 

psychological problems. The results also showed that 

authoritarian parenting style had a positive and 

significant correlation only with the dimension of hookah 

smoking high-risk behaviors. Finally, the results showed 

that there is a negative and significant relationship 

between authoritative-rational parenting style and high-

risk behaviors. Finally, while paying serious attention to 

the educational system; strategies should be applied to 

promote spiritual intelligence, correction of parenting 

styles of parents and mental health in children. 
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 مقاله پژوهشی
 

ان مقطع آموزدانشبررسی ارتباط هوش معنوی، شیوه فرزندپروری والدین و رفتارهای پرخطر در 

 شهرنمشکیمتوسطه 
 

       * 3بهنام موالئیو       2محمود شمشیری،     1 سمیه شیرافکن اجیرلو 
 

 .کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اردبیل، اردبیل، ایران .1

 .گاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایراناستادیارگروه پرستاری مراقبت های ویژه و اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانش .2

 ، اردبیل، ایران.گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل استادیار .3
 

 

مقدمه
خانواده نقش مهم و اساسی در تربیت فرزندان دارد. این کانون مقدس 

دهد. انواده است که افراد را پرورش داده و به جامعه تحویل میخ

ها حتی در فرزندان قبل از سنین مدرسه در خانواده به سر می برند. آن

سنین مدرسه نیز به جز حدود شش ساعت در هر شبانه روز، بقیه وقت 

 رگذراند و از همه جوانب خانواده از تأثی خود را در خانه می

 .(2018، 1کوبیلیوس-سکی)اولسزو پذیرندمی

ان آموزدانشهای اجتماعی در کمین رفتارهای پرخطر به عنوان پدیده

ان را در مسیر آموزدانشتوانند قرار دارند و با توجه به شیوع باال می

زندگی اشتباه قرار دهند. رفتارهای پرخطر طیف وسیعی از رفتارها و 

رانندگی تا اعمال از عدم رعایت نصب کمربند ایمنی در حین 

شود. از رفتارهای پر خطر آمیز و نزاع را شامل میرفتارهای خشونت

ها و توان به مصرف سیگار، قلیان، الکل، مواد مخدر، روان گردانمی

های خیابانی و رفتارهای زا از قبیل خشونت، نزاعیا انجام اعمال آسیب

لی در جنسی بدون مراقبت از خود اشاره کرد. آمار دقیق، جامع و م

بلکه برخی  ،خصوص رفتارهای پر خطر در ایران وجود ندارد

اند تا میزان شیوع آن را در شهرهای مختلف مطالعات تالش کرده

ای در قزوین شیوع رفتارهای پرخطر مورد بررسی قرار دهند. مطالعه

را مورد  شمسی 91-90نوجوانان دوره متوسطه را در طول سال های 

ترین ان از بیشآموزدانشه مصرف قلیان در بررسی قرار داده است ک

درصد(، تجربه مصرف 7/32درصد(، مصرف سیگار )2/59شیوع)

ت برخوردار بوده اس درصد(7/16(، مصرف الکل)3/7مواد مخدر)

  .(1387، )اسماعیل زاده و همکاران
 

1. Olszewski-Kubilius
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 ها:کلیدواژه

سببببر فرزندپروری، هوش معنوی، 

 .رفتارهای پرخطر 

 

 چکیده
 

ان مقطع متوسطه آموزدانشهدف تعیین ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با هوش معنوی و رفتارهای پرخطر در  با  حاضر پژوهش  :هدف

 . انجام شد شهرمشکین
 

ابزار  وارد مطالعه شدند.ای  با روش نمونه گیری تصادفی طبقه آموزدانش 380. ودب همبستگی -توصیفیحاضر رح پژوهش ط :هاروش

 .تحقیق شامل مقیاس شیوه فرزندپروری بامریند، هوش معنوی کینگ و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی بودند

ان به ترتیب رابطه معکوس و مستقیم آموزدانشنتایج نشان داد بین شیوه فرزندپروی سهل گیر و مقتدرانه والدین با هوش معنوی  ها:یافته

آموزان رابطه مستقیم معنادار و بین شیوه فرزندپروی مقتدرانه با رفتارهای گیر با رفتارهای پرخطر دانشبین شیوه فرزندپروی سهل معنادار و

 . (P<05/0) ان رابطه معکوس معنادار وجود داشتآموزدانشپرخطر 

وش معنوی باالیی برخوردار  بوده و از انجام رفتارهای بنابراین، والدین مقتدر و منطقی فرزندانی را تربیت می کنند که از ه :گیرینتیجه

 فرزندپروریضمن توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت، به والدین شیوه های صحیح  شودمیپرخطر دور می باشند.در همین راستا توصیه 

 .آموزش داده شود
 

2. شماره 11. دوره 1401 تابستان    فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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نوجوانان شهر  نیپرخطر در ب یرفتارها وعیشدر یر مطالعه دیگر، 

سی قرار گرفته که نتایج آن نشان داد که مورد برر 1395قم در سال 

 84/35فراوانی درگیری فیزیکی و کتر کاری در خارج از مدرسه 

درصد،  94/38درصد، درگیری فیزیکی در داخل محیط مدرسه 

درصد، مصرف سیگار در مدرسه  47/54حمل اسلحه سرد به مدرسه 

درصد،  39/38درصد و مصرف سیگار در خارج مدرسه  50/37

درصد 28/28درصد، مصرف مشروبات الکلی  29/61لیان مصرف ق

درصد بوده  02/51و مصرف مواد مخدر در طول یر ماه گذشته 

بر اساس مطالعات پیشین می توان  .(1397)مرزبان و همکاران، است 

ان دوره آموزدانشگفت که رفتارهای پرخطر از شیوع باالیی در بین 

 متوسطه یا جوانان برخوردار است. 

انواده رویکرد منحصری را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان هر خ

نامیده  های فرزندپروریها، روشگیرد. این شیوهخویش در پیش می

شوند، متأثر از عوامل مختلف از جمله عوامل زیستی، فرهنگی، می

جی غالمی یزدی و عالقه بند، )حا هستنداجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

توان عبارت دیگر میه. ب(1393کاظمی،  نریمانی، یوسفی، ؛1392

های فرزندپروری آن از مهمترین عوامل در گفت که خانواده و شیوه

، 2)وانگ خو و هوو شوداجتماعی فرزندان محسوب می -رشد روانی

و الگوهای فرزندپروری آنان در دوران کودکی نقش مهمی  (2019

دارد. در بروز اختالل های رفتاری در کودکی و  بزرگسالی 

های فرزندپروری به شناخت و نگرش والدین درباره چگونگی سبر

کند)آرمان، سلیمی و ارتباط والدین با فرزندان و بالعکس اشاره می

( 1971) 3را اولین بار بامریند فرزندپروریهای (. سبر2018ماراسی، 

بندی کرد. بامریند بر اساس میزان کنترل والدین، به طور علمی دسته

و  5، مستبدانه4گیرانهزندپروری را در سه دسته اصلی سهلسبر فر

قرار داده است.  این سبر ها ممکن است پیامدهای  6منطقی-مقتدرانه

مثبت یا منفی را در کودکان افزایش دهند. فرزندپروری مستبدانه با 

ثبات و سختگیرانه مهارگری شدید، سطوح باالی جدیت، انضباط بی

گردد. از سوی ز صمیمیت عاطفی مشخص میو سطوح نسبتاً پایینی ا

منطقی با ترکیبی از مهارگری و حمایت -دیگر فرزندپروری مقتدرانه

عاطفی باال، سطوح مناسبی از استقالل و ارتباطات دوسویه میان 

شود. این سبر با پیامدهای تحولی مثبت کودک و والد مشخص می

، انحرافات همچون پیشرفت تحصیلی باالتر، اتکای بیشتر به خود

رفتاری کمتر و روابط بهتر با همساالن مرتبط است. در سبر 

گیرانه کنترل والدین خیلی پایین است و معموالً نظارت والدین سهل

شود و با گرایش به تن دادن روی رفتار کودک با شکست مواجه می

)نانتامونگکولچیا،  شودهای کودک مشخص میبه خواست

 فرزندپروری. شیوه های (2007، 7وبنگائوسوسیت و مونساوانگس

نقش مهمی در مدیریت رفتارهای پرخطر نزد نوجوانان و 

ان دارد. مطالعه ای در بندرعباس گزارش کرده است که آموزدانش

سازنده و مخرب  یو رفتارها نیوالد یپرورفرزند یهاوهیش نیب

همچنین، در . (1389)زارعی،  وجود دارد یمعنادار ارتباطفرزندان 

با  فرزندپروریهای ر مطالعه دیگر نتایج نشان داد که سبری

های پرخاشگری نوجوانان مرتبط است. در این مطالعه، رابطه سبر

)سبر سهل گیرانه، سبر استبدادی، سبر  فرزندپروری

دموکراتیر( و پرخاشگری نوجوانان مورد آزمون قرار گرفته و 

معرفی شده  ریفرزندپروسبر  دموکراتیر به عنوان بهترین روش 

 .(1390)آهنگرانزابی و همکاران،  است

یکی از مفاهیم جدید، جذاب و بحث برانگیزی است  8هوش معنوی

-که در پرتو توجه و عالقه جهانی محققان، صاحبنظران و به ویژه روان

شناسان به حوزه دین و معنویت مطرح شده و توسعه پیدا کرده است 

حسینی، . از نظر (2018ی، )رحمانیان، حجت، جهرمی و نبی الله

هوش معنوی، ثبات باورها و نظرها نسبت  (2010) 9کراووس و آئیشاه

از نظر وی  به وجودی غیرمادی هنگام رویارویی با مشکالت است.

ی هوش معنوی به شمار هامؤلفه معنادارکردن زندگی شخصی یکی از

های ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش نشانهآید که این امر منجر به می

ها و نگام رویارویی با مشکالت، ناکامیاختالل در امور شناختی ه

. (1399)هاشمی، عینی و تقوی،  شودنگرانی های روانی و ذهنی می

رسد والدین نیزدارای سطوح متفاوت هوش معنوی بوده و به نظر می

های فرزندپروری متفاوتی ممکن است از نظر رفتار با فرزندان، شیوه

در نهایت، نوع سبر فرزندپروری انتخاب شده  گیرند.را در پیش ب

ثر باشد. در حقیقت، عوامل تواند در هوش معنوی فرزندان مؤها میآن

های مذهبی و زیادی مانند خانواده، دوستان و گروه همساالن، گروه

فرهنگی، مدرسه و برنامه درسی وجود دارند که در حوزه تعلیم و 

یت و هوش معنوی کودکان و نوجوانان توانند در رشد معنوتربیت می

 .دخیل باشند
 

 
 

1. Parenting styles 

2. Wang, Xu, & Hu 

3. Baumrind 
4. Permissive 

5. Authoritarian 

6. Authoritative 
7. Nanthamongkolchai, Ngaosusit, & Munsawaengsub  

8. Spiritual Intelligence 

9. Elias, Krauss, & Aishah 
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الدین به عنوان راهنما و مرشد ، خانواده و و1بر اساس ویگوتسکی

ه هوش معنوی ای در رشد معنویت و در نتیجتوانند نقش برجستهمی

ای نشان داده است . مطالعه(2018، 2)کینان کودکانشان داشته باشند

که هوش معنوی نقش محافظت کننده در گرایش به مواد مخدر دارد 

تواند بخشی از میزان گرایش به اعتیاد را و ابعاد هوش معنوی می

دهد . مطالعات نشان می(1394همکاران، )افشار و  بینی نمایدپیش

های فرزندانشان با میزان درگیری و آگاهی والدین از فعالیتمیزان 

اره پدر تا ها ارتباط دارد و این رابطه درببروز رفتارهای پرخطر در آن

. بر اساس همین مطالعات، والدین نوجوانان استحدی بیشتر از مادر 

مبتال به رفتارهای پرخطر، مشخصاً در تدابیر تربیتی خود هماهنگی 

های خشن استفاده کرده و بیش از والدین دیگر از تنبیه دکمتری دارن

)شکری و های فرزند خود دارند و نظارت کمتری بر فعالیت

کودک ممکن است در -. بسیاری از ابعاد رابطه والد(1392همکاران، 

داشته باشد که در این زمینه  رشد رفتارهای پرخطر فرزندان نقش

)نیومن،  عهده دارندنقش اصلی را بر  فرزندپروریهای سبر

های . با توجه به اینکه سبر(2008، 3هاریسون، دشیف و دیویدز

تواند های مختلف الگوهای متفاوتی میفرزندپروری در فرهنگ

داشته باشد و  با عنایت به این واقعیت که در جامعه امروزی به جهت 

ی ها و بافت فرهنگها، ارزشگذر فرهنگی اجتماعی، تغییر در سنت

های اجتماعی و در نتیجه پیامدهای ها شاهد شیوع آسیبوادهخان

متعدد فردی، خانوادگی و اجتماعی هستیم، لذا مطالعه حاضر با هدف 

تعیین رابطه هوش معنوی، شیوه فرزندپروری والدین و رفتارهای 

  .انجام شد شهرمشکینان آموزدانشپرخطر در 
 

 روش پژوهش

. جامعه آماری استمبستگی ه –این پژوهش یر مطالعه توصیفی 

ان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم آموزدانشاین تحقیق تمامی 

می باشند که براساس اعالم روابط عمومی آموزش و  شهرمشکین

نفر  14300، در حین انجام پژوهش، این تعداد شهرمشکینپرورش 

پسر( بود. از آنجائیکه  آموزدانش 6650دختر و  آموزدانشنفر  7650)

 -کرچسیر تحقیق حاضر جامعه آماری مشخص بود از جدول د

ی نمونه استفاده شد. با توجه به برای تعیین اندازه (1970) 4مورگان

نفر از  380مورگان،  -مقادیر استاندارد شده جدول کرچسی

پسر( وارد  آموزدانش 180دختر و  آموزدانش 200ان )آموزدانش

ای بود. بدین ع تصادفی طبقهمطالعه شدند. روش نمونه گیری از نو

ان در دو طبقه دختران و پسران قرار گرفته و از آموزدانشصورت که 

هر طبقه به نسبت تعداد نفرات پرسشنامه به صورت تصادفی ساده 

انتخاب شد.ابزار مورد استفاده در این تحقیق سه پرسشنامه شامل 

دی و )زاده محمدی، احمدآبا 5مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایران

، 7)چان و سیوو 6، پرسشنامه هوش معنوی کینگ(1390حیدری،

)نانتامونگکولچائی و  8و پرسشنامه سبر فرزندپروری بامریند (2016

ها مورد استفاده قرار گرفت  آوری دادهبرای جمع (2007، 9همکاران

 که در زیر به تفصیل شرح داده شده است:

    (:IARS) مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایران

زاده محمدی و توسط  10رانینوجوانان ا یریخطرپذاسیمق-1

که  استگویه  38طراحی شده و مشتمل بر  (1390همکاران )

. جهت نمره استسطح به صورت طیف لیکرت  5های آن در پاسخ

های )کامال مخالفم، مخالفم، های عبارات برای پاسخگذاری پاسخ

اختصاص داده  5تا  1عداد متوسط، موافقم و کامال موافقم( به ترتیب ا

رفتارهای تمایل باال بهدهنده ود. نمره باال در این ابزار نشانشمی

این پرسشنامه دارای هفت بعد بوده که در جدول زیر . استپرخطر 

به  شیگرا ابعاد و نیز شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه شده است:

-14االت )سو الکلقرص و به  شیگرا(، 1-8)سواالت مواد مخدر

) به خشونت شیگرا(، 15-19) سواالت گاریبه س شیگرا(، 9

(، 25-28ی)سواالتبه رابطه و رفتار جنس شیگرا(، 20-24سواالت 

به  شیگرا(، 29-32)سواالت به رابطه با جنس مخالف شیگرا

و  یزاده محمددر پژوهش (. 33-38)سواالت خطرناک یرانندگ

قرار گرفت.  یابیمورد ارز اسیمق نیسازه ا ییروا (1390همکاران )

 نیکه ا ه استنشان داد یاصل یهامؤلفهبا  یاکتشاف یعامل لیتحل

 انسیدرصد وار 84/64است که  یهفت بعد یاسیپرسشنامه مق

 اسیکل مق یکرونباخ برا یآلفا زانیکند. میم نییرا تب یریخطرپذ

رد قرار دا 74/0تا  93/0آن در دامنه  یهااسیخرده مق یراو ب 94/0

در بررسی پایایی برای  است. اسیمق نیخوب ا ییایپا انگریکه ب

همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که 

و  74/0ها بین و برای خرده مقیاس 94/0ضریب آلفای کرونباخ کل 

. استبوده است که نشانگر همبستگی باال و قابل قبول مقیاس  93/0

یایی از روش آلفای کرونباخ استفاده در تحقیق حاضر برای سنجش پا

 .بود 95/0شد که مقدار آن 
 

 

1. Vygotsky 

2. Keenan 

3. Newman, Harrison, Dashiff, & Davies 
4. Krejcie & Morgan 

5. Iranian Adolescents Risk-taking Scale (IARS) 

6. Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) 
7. Chan &Siu 

8. Baumrind's parenting styles questionnaire 
9. Nanthamongkolchai et al 

10. Iranian adolescents risk behavior scale questionnaire (IARS) 
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پرسشنامه هوش  :(SISRI) هوش معنوی کینگپرسشنامه  

توسط کینگ طراحی و ساخته شد. این  2008در سال  1 نگیک یمعنو

گویه است و چهار زیر مقیاس دارد: تفکر  24پرسشنامه دارای 

الت وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط ح

هشیاری. هر چه فرد نمره باالتری در این پرسشنامه بگیرد دارای هوش 

معنوی بیشتری است. پاسخ سواالت در قالب طیف لیکرت به صورت 

 استتا حدودی، درست، کامال درست(  )کامال نادرست، نادرست،

اختصاص  5تا  1های فوق الذکر نمره که جهت نمره دهی به گزینه

رقیب و همکاران در پژوهش  (.2016، 2یوو)چان و س شودمیداده 

 88/0پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  (1389)

توسط متخصصان  برآورد شده است. روایی صوری و محتوایی مقیاس

یید قرار گرفته و برای برآورد روایی همگرایی از شناسی مورد تأروان

طور همزمان استفاده شده ی معنوی غباری بناب به تجربه ۀپرسشنام

به دست آمده است.  66/0که ضرایب همبستگی این دو پرسشنامه 

لیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل ی روایی سازه از تحبرای محاسبه

اول استفاده شده  است. نتایج به دست آمده نشان داد  ۀییدی مرتبتأ

جه که این مقیاس ابزاری پایا برای سنجش هوش معنوی است و با تو

های آموزشی و توان در محیطبه روایی و پایایی مناسب، آن را می

. این (1389)رقیب و همکاران،  مانند دانشگاه استفاده نمود ،پژوهشی

 89/0ابزار در مطالعه حاضر با استفاده آلفای کرونباخ از پایایی 

 برخوردار بود. 

های پرسشنامه شیوه پرسشنامه سبک فرزندپروری بامریند:

توسط دینا بامریند طراحی شد.  1971والدین در سال  دپروریفرزن

 10عبارت است که  30این پرسشنامه یر ابزار خودگزارشی شامل 

 10منطقی و -عبارت به شیوه مقتدرانه 10عبارت آن به شیوه آمرانه، 

های . پاسخ گویهشودمیعبارت دیگر به شیوه آسان گیر مربوط 

موافقم، موافقم، تقریبا مخالفم،  پرسشنامه به صورت لیکرت)کامال

ها اختصاص داده به آن 1تا  5مخالفم، کامال مخالفم( بوده و نمرات 

.نمره باال در این پرسشنامه نشان دهنده استعمال بیشتر از آن شودمی

. (2007، 3)نانتامونگکولچائی و همکاران است فرزندپروریشیوه 

بامریند  فرزندپروریای همیزان پایایی پرسشنامه سبر (1389زارعی )

برای بعد آزاد  %80دست آورد:هرا با روش بازآزمایی به شرح زیر ب

منطقی  -برای بعد مقتدرانه %78برای بعد استبدادی و  %86گذاری، 

برای بعداستبدادی  %85بعدآزادگی،  %77مادران. در مورد پدران نیز 

اعتبار  برای بعد مقتدرانه منطقی. برای مشخص کردن میزان %92و 

پرسشنامه از روش اعتبار افتراقی استفاده نمود: مستبد بودن مادر در 

( و مقتدرانه منطقی مادر %38رابطه معکوسی با آزاد گذاری مادر )

قرار داشت. همچنین، مستبد بودن پدر رابطه معکوس با آزاد  48%

( داشت. این ابزار -%52( و مقتدرانه منطقی پدر )-%50گذاری پدر )

 75/0العه حاضر با استفاده آلفای کرونباخ از همسانی درونی در مط

 برخوردار بود. 

استفاده شد. جهت  20نسخه  SPSS برای تحلیل داده ها از نرم افزار

رای بررسی نرمال بودن توزیع توصیف متغیرها از آمار توصیفی، ب

ها از روش کولموگروف اسمیروف و برای بررسی رابطه بین داده

یش بین و مالک از ضریب همبستگی پیرسون استفاده متغیرهای پ

گردید. همچنین جهت مقایسه میزان هوش معنوی و رفتارهای پرخطر 

 .ان دختر و پسر از آزمون تی مستقل استفاده شدآموزدانشدر بین 

 

 هایافته

شرکت کننده در مطالعه مورد  آموزدانش 380های مربوط به داده

 180نث و ؤدرصد( م 60/52ر)نف 200تحلیل قرار گرفت که 

ساکن شهر  آموزدانشدرصد  2/84درصد( مذکر بودند.  40/47نفر)

 و بقیه ساکن روستا بودند.

ان آموزدانشتعیین وضعیت سبر فرزندپروری و هوش معنوی: 

از والدین از سبر فرزندپروری سهل گیر،  9/37گزارش کردند که  

 155درصد ) 8/40درصد از سبر فرزندپروری استبدادی و  3/21

منطقی استفاده می کنند. -نفر( از نوع سبر فرزندپروری مقتدرانه

 ان، والدین از  سبر فرزندپروریآموزدانشبنابراین، در اکثریت 

 .(1)جدول شماره کردنداستفاده میمنطقی -مقتدرانه
 

1. Spiritual Intelligence Self-Report Inventory 

2. Chan &Siu 

3. Nanthamongkolchai et al
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 . میانگین و انحراف معیار سبک های فرزندپروری والدین و هوش معنوی دانش آموزان1جدول 
 

 انحراف معیار میانگین زیرمقیاس اصلی متغیر

 سبک فرزندپروری

 6/14 7/28 گیرسهل

 8/15 1/27 مستبدانه

 3/13 8/28 منطقی-مقتدرانه

 

 هوش معنوی

 2/15 98/21 تفکر وجودی انتقادی

 15/9 75/15 تولید معنای شخصی

 9/12 28/21 آگاهی متعالی

 76/8 15/15 بسط حالت هشیاری

 54/23 16/74 کلی هوش معنوی

های فرزندپروری و تقل نیز نشان داد که میانگین سبرتست تی مس

و پسر از نظر آماری معنی دار ان دختر آموزدانشهای آن بین مؤلفه

های آن مؤلفه. همچنین، تفاوت معناداری بین هوش معنوی و استن

وجود  شهرمشکین هان دختر و پسر مقطع متوسطآموزدانشدر بین 

 ندارد.  

رتباط سبر فرزندپروری با هوش معنوی: برای بررسی ارتباط سبر ا

درک شده با هوش معنوی)وابعاد آن( از ضریب  فرزندپروری

ییات بیشتری در جز 2همبستگی پیرسون استفاده شد. جدول شماره 

وری و ابعاد هوش معنوی ارائه  های فرزندپرمورد همبستگی سبر

 .دهدمی
 

 یس همبستگی شیوه فرزند پروری با هوش معنوی و ابعاد آن. ماتر2جدول 
 

 مقتدرانه مستبدانه سهل گیر هوش معنوی و ابعاد آن/  شیوه فرزندپروری

 507/0** -115/0* -365/0** تفکر وجودی انتقادی

 461/0** -019/0 -259/0** تولید معنای شخصی

 506/0** 019/0 -346/0** آگاهی متعالی

 374/0** 096/0 -303/0** ریبسط حالت هشیا

 530/0** -007/0 -375/0** هوش معنوی کلی

 باشد.معنی داری می 05/0باشد.* همبستگی در سطح  معنی داری می 01/0** همبستگی در سطح  
 

 ماتریس همبستگی شیوه های فرزند پروری والدین با رفتارهای پرخطر و ابعاد آن. 3جدول 
 

 مقتدرانه مستبدانه سهل گیر ای پرخطررفتاره/  شیوه فرزندپروری

 -457/0** 006/0 328/0** رانندگی خطرناک

 -468/0** 093/0 166/0** خشونت

 -510/0** 028/0 168/0** سیگار کشیدن

 -429/0** 034/0 128/0* مصرف موادمخدر

 -494/0** 028/0 186/0** قرص و الکل

 -479/0** 122/0* 158/0** قلیان کشیدن

 -533/0** 091/0 245/0** به جنس مخالفگرایش 

 -612/0** 072/0 243/0** متغیر رفتارهای پرخطر

 باشد.معنی داری می 05/0بستگی در سطح  باشد.* هممعنی داری می 01/0بستگی در سطح  ** هم
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 ماتریس همبستگی رفتارهای پرخطر و ابعاد هوش معنوی .4 جدول
 

 بسط حالت هوشیاری آگاهی متعالی تولید معنای شخصی تفکر وجودی انتقادی رفتارهای پرخطر/  شیوه فرزندپروری

 -210/0** -286/0** -241/0** -253/0** رانندگی خطرناک

 -177/0** -253/0** -318/0** -289/0** خشونت

 -201/0** -308/0** -313/0** -355/0** سیگار کشیدن

 مصرف موادمخدر
**352/0- **341/0- **299/0- **173/0- 

 قرص و الکل
**364/0- **339/0- **338/0- **274/0- 

 قلیان کشیدن
**385/0- **349/0- **322/0- **602/0- 

 گرایش به جنس مخالف
**424/0- **381/0- **356/0- **277/0- 

 متغیر رفتارهای پرخطر
**444/0- **417/0- **394/0- **285/0- 

 باشد.معنی داری می 01/0بستگی در سطح  ** هم
 

 گیریبحث و نتیجه

این مطالعه با هدف تعیین ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با هوش 

 شهرمشکین ان مقطع متوسطهآموزدانشمعنوی و رفتارهای پرخطر 

تعیین ارتباط شیوه »انجام شد. در راستای هدف اول پژوهش 

ان مقطع متوسطه آموزدانشفرزندپروری والدین و هوش معنوی در 

سهل  فرزندپروری، یافته ها نشان داد که بین شیوه «شهرمشکیندوم 

داری وجود دارد. همچنین نتایج اگیر با هوش معنوی رابطه منفی و معن

سهل گیر با ابعاد هوش معنوی  فرزندپروریبین سبر  نشان داد که

شخصی، آگاهی متعالی و بسط )تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای 

ری وجود دارد.به عبارت همبستگی منفی و معنادا حالت هشیاری(

تواند به ز حد والدین در تربیت فرزندان میگیری بیش ادیگر، سهل

گیر برای کودکان خود منجر شود.والدین سهلمعنوی پایین هوش 

دهند هر کاری را که ها اجازه میمحدودیتی قائل نبوده و به آن

ها، والدین هیچگاه دوست دارند، انجام دهند و در صورت اشتباه آن

دهند تا در ها اجازه میکنند و به آنها را تنبیه یا سرزنش نمیآن

ابط آزاد و راحت باشند. چنین ها در برقراری رومجالس و میهمانی

 گیبری در سبطح پایینی قرار داشتهدهبی و سبختوالبدینی در پاسبخ

انبد. با در نظر گرفتن این نکته که در و طردکننبده یبا مسبامحه کننبده

خودگردانی زیادی به کودکان ۀ والدین اجاز فرزندپروریاین سبر 

کننببد، تببار رشببد یافتببه نمببیها را ملبزم بببه انجببام رفدهند و آنمی

ها با این یافته .هستنداین فرزندان از هوش معنوی کمتری برخوردار 

 ۀویش نیبکه نشان داد  استهمسو  (1389زارعی )ایج مطالعه نت

از سوی  پرخطر هایرفتارتمایل به و  نیوالد رانهیگآسان فرزندپروری

 .داری وجود داردافرزندان ارتباط معن

 

رد ارتباط شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین با هوش معنوی، در مو

مستبدانه و هوش معنوی رابطه  فرزندپرورینتایج نشان داد بین شیوه 

داری وجود ندارد. در میان ابعاد هوش معنوی، تفکر وجودی امعن

 فرزندپروریانتقادی همبستگی منفی و معنادار بسیار ضعیف با سبر 

 فرزندپروری، نتایج نشان داد که بین سبر مستبدانه داشت. همچنین

منطقی با ابعاد هوش معنوی همبستگی مثبت و معناداری -مقتدرانه

ها هوش معنوی و ابعاد آن وجود دارد. بنابراین، بر اساس این یافته

منطقی دارد. به  مانند -داری با شیوه فرزندپروری مقتدرانهاارتباط معن

نیزگزارش شده است که  (1398کهریزه)مطالعه حاضر، در مطالعه 

سبر های فرزندپروری با هوش معنوی ارتباط معناداری دارد؛ به 

طوری که سبر فرزندپروری مقتدرانه ارتباط مثبت معنی دار، سبر 

فرزندپروری استبدادی ارتباط معنی دار منفی و سبر فرزندپروری 

ین ان نداشته است.اآموزدانشسهل گیر هیچ ارتباطی با هوش معنوی 

یافته ها نشان می دهد که سبر فرزندپروری نفش مهمی در سالمت 

ان داشته و نیاز  است والدین با پیش گرفتن آموزدانشهوش معنوی 

رفتارهای منطقی و اجتناب از بکارگیری روش های مستبدانه موجب 

 بهبود هوش معنوی فرزندان خود شوند. 

ین با رفتارهای پرخطر در راستای تعیین ارتباط شیوه فرزندپروری والد

، نتایج نشان داد که شهرمشکینان مقطع متوسطه دوم آموزدانشدر 

سهل گیر با رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و  فرزندپروریبین شیوه 

دهد که بین سبر داری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان میامعن

گیر با ابعاد رفتارهای پرخطر همبستگی مثبت و فرزندپروری سهل

 که بترتیب عبارتند از: رانندگی خطرناک،  عناداری وجود داردم

مصرف قرص  مخدر،    مواد  مصرف  کشیدن،  سیگار   خشونت، 
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روانگردان و الکل، قلیان کشیدن و گرایش به جنس مخالف. نتایج 

مستبدانه و رفتارهای پرخطر رابطه  فرزندپرورینشان داد که بین شیوه 

 فرزندپروریداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که سبر امعن

و مستبدانه فقط با بُعد قلیان کشیدن رفتارهای پرخطر همبستگی مثبت 

 فرزندپروریمعناداری داشت. در نهایت، نتایج نشان داد که بین شیوه 

داری وجود امنطقی با رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معن-مقتدرانه

مقتدرانه  فرزندپروریدهد که بین سبر دارد. همچنین نتایج نشان می

با ابعاد رفتارهای پرخطر همبستگی منفی و معناداری وجود دارد که 

عبارتند از: رانندگی خطرناک، خشونت، سیگار کشیدن،  ترتیبهب

مصرف مواد مخدر، مصرف قرص روانگردان و الکل، قلیان کشیدنو 

 گرایش به جنس مخالف. 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین شیوه فرزندپروری والدین با 

داری وجود دارد. اان ارتباط آماری معنآموزدانشهوش معنوی در 

گیر باشند، فرزندان تحت فشار نبوده و به سمت سهلهر چه والدین 

گیری والدین  و عدم کنترل کنند، اما سهلمعنویت گرایش پیدا می

است باعث گرایش فرزندان به ها، ممکن فرزندان از سوی آن

های پرخطر شود. از دیگر نتایج این مطالعه وجود رابطه منفی رفتار

تفکر انتقادی بود. والدین مستبدانه با بعد  فرزندپروریبین سبر 

کنند که از هوش معنوی باالیی برخوردار مقتدر فرزندانی را تربیت می

دهند، هستند. این والدین با توجه به رفتار منطقی که از خود نشان می

در مواقع لزوم نوجوان خود را حمایت کرده و مواقعی که الزم می 

خاذ رویکرد منطقی کنند. لذا اتدانند تنبیه های منطقی اعمال می

کند. همچنین از انجام رفتارهای پر خطر دور میها را فرزندان آن

ها رفتارهای ان، آنآموزدانشنتایج نشان داد با افزایش هوش معنوی 

 دهند. پرخطر کمتری از خود نشان می

های فرزندپروری والدین یوهبا توجه به اینکه ممکن است عالوه بر ش

ثیر ان تأآموزدانشبر رفتارهای پرخطر ل همتایان سایر متغیرها از قبی

ثیر قرار دهد. در ضمن ممکن است روایی مطالعه را تحت تأ بگذارند،

در مطالعه حاضر امکان ارزیابی سبر های فرزندپروری توسط خود 

والدین میسر نبود و ممکن است است فرزندان در حین پر کردن 

ود اگاهی کامل داشته باشند. پرسشنامه نتوانند بر رفتارهای والدین خ

برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر در  شودمیدر نهایت، پیشنهاد 

ان، ضمن توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت و راهکارهای آموزدانش

های صحیح فرزندپروری ان، شیوهآموزدانشارتقاء هوش معنوی در 

فرزندان، گیری شخصیت و روان و رفتار سالم در ثیر آن بر شکلو تأ

ها به والدین آموزش داده اجتماعی در آن-متناسب با تحوالت روانی

 .شود

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

کنندگان اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است. شرکت

مایل بودند از پژوهش خارج شبببوند.  ند هر زمان که  اجازه داشبببت

کت مه شبببر گاهمچنین ه ند ند. کن ند پژوهش بود یان رو ن در جر

 .ها محرمانه نگه داشته شداطالعات آن
 

 مالی حامی
 

 های تأمین مالی درگونه کمر مالی از سازماناین تحقیق هیچ

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.بخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

 های پژوهشتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .اندحاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 .ندارد منافع تعارض مقاله این نویسنده بنابراظهار
 

 منابع
. نیحس ی،محمدو  اصغر ی،جعفر ی، فریبرز؛ ارفع یقیصد، سارا؛ افشار

و  ادیبه اعت شیو گرا یابعاد هوش معنو یرابطه(. 1394)

. مجله پژوهش در دین دختر و پسر انیدانشجو نیآن ب یسهیمقا

 [Doi:10.22037/jrrh.v1i2.8019]. 10-18(، 2)1و سالمت، 

(. 1390. )، ربابزادهفرج ی، پرویز ودرآمدی فیشری، احد؛ آهنگر انزاب

نوجوانان  یبا پرخاشگر نیوالد یفرزند پرور یهارابطه سبر

 ی.و رفتار یعلوم شناخت یشهرستان شبستر. پژوهش ها

1(1)،8-1. https://cbs.ui.ac.ir/article_17276.html 

. میمر ،کرامتکار و رنادریم ی،ریم ؛مسعود ی،اسد ؛هاجر ،زاده لیاسماع

نوجوانان شهر  نیپرخطر در ب یرفتارها وعیش یبررس(. 1393)

( 3) 10. رانیا یولوژیدمی. مجله اپ1390-91یهادر سال نیقزو

،75-82. http://irje.tums.ac.ir/article-1-5282-fa.html 

؛ سیادت، سید علی؛ حکیمی نیا، بهزاد؛ و احمدی، سادات، مائده بیرق

 نگیک یهوش معنو اسیمق یابی(. اعتبار1389)سیدجعفر

(SISRI-24در دانشجو )دست دانشگاه اصفهان. مجله  انی

   .164-141 ،(1)17 ی،روان شناخت یآوردها

https://psychac.scu.ac.ir/article_11676.html?lang=fa 
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(. 1390. )محمود ،حیدریو  زهره ،احمدآبادی ؛علی ،زاده محمدی

تدوین و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خطرپذیری 

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران . نوجوانان ایرانی

 . 218-225(، 3)17. )اندیشه و رفتار(

http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1417-fa.html 

 یفرزند پرور یها وهیش نیب یرابطه  یبررس(. 1389)اقبال.  ی،زارع

 اسیپرخطر بر اساس مق یبا ارتکاب نوجوان به رفتارها نیوالد

 دیلمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شه. مجله عنگریکلون

 . 220-224،( 3) 18یزد.  یصدوق

http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-1095-fa.html 

آموزش  ریتأث(. 1392). میمر ،عالقبندو  هیعهد ی،زدی یغالم یحاج

 یاضطراب و باورها ،یبر نگران یمهارت فرزند پرور

. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم نیخودکارآمد والد

 .147-136( :2) 21یزد.  یصدوق دیپزشکی شه

http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-2421-fa.html 

و  یفرزندپرور یهاسبر ،یابطه هوش معنو(. ر1398کهریزه، مهناز. )

. آموزاندانش یاجتماع یسازگار بینی پیشدر  یآورتاب

2(14 ،)79-68.                       http://noo.rs/iNN8C 

 ؛بهیط ی،اکبر ؛رجیا ،راد ییصفا ؛هیمرض ی،وسف؛ینینسر ی،شکر

 یرفتارها یتگهمبس(. 1394). همکاران و میمر دهیس ی،موسو

 یفرزند پرور یها وهیپرخطر در نوجوانان دانش آموز با ش

 . 82-73، (1) 5سالمت.  یارتقا تیری. فصلنامه مدنیوالد

http://jhpm.ir/article-1-547-fa.html 

نوجوانان  نیر بپرخطر د یرفتارها وعیش یبررس(. 1397)آمنه.  ،مرزبان

پارس  ی. مجله دانشگاه علوم پزشک 1395شهر قم در سال 

 [Doi:10.52547/jmj.16.3.44] .51-44،(3)16 ،)جهرم(

 یهانقش سبر (.1393نریمانی، محمد؛ یوسفی فاطمه و کاظمی، رضا. )

 یشناختروان یستیبهز ینیب شیدر پ یزندگ تیفیو ک یدلبستگ

های مجله ناتوانی. یریادگی یهاینوجوانان مبتال به ناتوان
 [Doi: 93-3-4-8]                    .142-124(، 4)3، یادگیری

 لینقش تعد یبررس (.1399هاشمی، زهره؛ عینی، ساناز و تقوی، رامین. )

هگزاکو و  یتیابعاد شخص نیب ۀدر رابط یهوش معنو یکننده 

شناختی، . مجله علوم روانآموزاندانش یلیتحص یدگیتن

19(88 ،)451-461  . 
[Doi: 20.1001.1.17357462.1399.19.88.2.4] 
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