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 چکیده

ن در فرزندپروري والدي  هاي سبک بر اساسخودکارآمدي تحصیلی  مديريت هیجان و بینی پیش  هدف پژوهش حاضر

دختر دوره متوسطه دوم بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه  ان آموز دانش

و حجم نمونه بر اساس فرمول  88-89تحصیلی  در سال شهر کرجان دختر مقطع متوسطه دوم در ناحیه يک آموز دانش

 هوش هیجانی )شات و ي نامه پرسشاطالعات در اين پژوهش شامل سه  آوري جمعنفر بود. ابزار  211تاباچنیک و فیدل برابر با 

بود.  (1888)جینگ و مورگان،  آموز دانشخودکارآمدي   و ( 1870، فرزندپروري والدين )ديانا بامريند،  (1889همکاران، 

. بررسی نتايج در کل نشان فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون تجزيه رگرسیون و همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفتند

کند و با  بینی پیشان دختر را آموز دانشمديريت هیجان و خودکارآمدي تحصیلی  تواند می    فرزندپروري والدين  هاي سبکداد 

Rتوجه به ضريب تبیین جدول 
درصد از واريانس مديريت هیجان و  11ند توان میفرزندپروري  هاي سبکگفت که  توان می 2

فرزندپروري  هاي سبک متغیرهايان دختر را تبیین کنند و از بین آموز دانشاريانس خودکارآمدي تحصیلی درصد از و 22

 متغیرهايفرزندپروري مقتدرانه با ضريب مثبت وارد معادله رگرسیونی مديريت هیجان و از بین  هاي سبکوالدين تنها بعد 

ا ضريب مثبت و سبک فرزندپروري آزادگذار با ضريب منفی وارد فرزندپروري والدين، سبک فرزندپروري مقتدرانه ب هاي سبک

استفاده والدين از سبک فرزند پروري  درنتیجه. اند شدهان مورد ارزيابی آموز دانشمعادله رگرسیونی خودکارآمدي تحصیلی 

 نشان گردد. باعث بهبود خودکارآمدي تحصیلی و همچنین تنظیم هیجانی در بین فرزندا تواند میمقتدرانه والدين 

 

 دختر ان آموز دانشفرزندپروري والدين،   هاي سبکمديريت هیجان، خودکارآمدي تحصیلی، هایکلیدی:واژه
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