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هدف این پژوهش بررســی رابطه بین ادراک طــرد ـ پذیرش و کنترل والدین بر 
هوش اخالقی و تحمل پریشانی در ساکنین شهر اصفهان  است. با استفاده از روش 
نمونه گیری تصادفی تعداد 195 نفر از بین زنان و مردان 30-20 ساله شهر اصفهان 
انتخاب شدند. پرسشنامه های ادراک طردـ  پذیرش و کنترل والدین فرم بزرگساالن، 
هوش اخالقی )MCI( و تحمل پریشانی )DTS( بر روی این گروه اجرا گردید. 
روش به کار رفته در این پژوهش تحلیل مسیر است و از طرح پژوهشی توصیفی 
ـ همبستگی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مسیر مستقیم بین 
ادراک طــرد و پذیرش والدین بــا هوش اخالقی، ادراک طرد پدر و ادراک کنترل 
مادر با تحمل پریشــانی و نیز هوش اخالقی با تحمل پریشــانی معنادار  است. از 
طــرف دیگر ادراک طرد و پذیرش والدیــن از طریق هوش اخالقی دارای اثرات 
غیرمستقیم بسیار پایین بر تحمل پریشانی است. نتایج، همچنین تأثیر ادراک طرد و 
ادراک پذیرش والدین بر هوش اخالقی را نشان می دهد. تحمل پریشانی نیز تحت 

تأثیر ادراک طرد مادر و ادراک کنترل پدر و همچنین هوش اخالقی قرار دارد.
 واژگان كلیدی: 

ادراک طرد ـ پذیرش، کنترل والدین، هوش اخالقی، تحمل پریشانی



156

راهبرد فرهنگ/ شماره سی و سوم/ بهار 1395

مقدمه
تحمل پریشــانی1 یک عامل در تفاوت های فردی اســت که به ظرفیت تجربه و تحمل 
پریشــانی هیجانی اشاره دارد. )سیمونز و گاهر2، 2005( آنها تحمل پریشانی را به عنوان 
یک سازه فراهیجانی توصیف می کنند؛ افراد با تحمل پریشانی پایین: 1. تجربه آشفتگی 
هیجانــی را غیرقابل تحمل توصیف می کنند؛ 2. آشــفتگی هیجانی را غیرقابل پذیرش 
ارزیابی می کنند؛ 3. برای تسکین حالت هیجانی منفی تالش می کنند و 4. قادر به تمرکز 
توجه خود به موضوعی غیر از احساس پریشانی شان نیستند. )کلیریک3 و دیگران، 2007: 
315( بنابراین کاهش سطح تحمل پریشانی ممکن است با پاسخ های ناسازگارانه نسبت 
به تنش، شــامل به دنبال فرصت بودن برای فــرار از عاطفه منفی یا اجتناب از آن )برای 
مثال اعتیاد( همراه باشد. )راترفورد4 و دیگران، 2013: 636( عوامل متعددی می تواند بر 
تحمل پریشانی اثرگذار باشند. یکی از موارد حائز اهمیت، رابطه والدین با فرد در دوران 
کودکی می باشد. براساس پژوهش های انجام شده در این زمینه، مشاهده شده افرادی که در 
کودکی والدین طردکننده یا کنترل کننده داشته اند، در اوایل بزرگسالی شکایات جسمانی 
مرتبط با پریشانی و آشفتگی و همچنین شکایات عصب شناختی را تجربه کرده اند. )باکر 

و هرگر5، 2012: 802(
طبق مطالعات انجام شده به نظر می رسد بین هوش اخالقی6 و تحمل پریشانی نیز رابطه 
وجــود دارد. )مقدس و خالقــی، 2013: 26( بر این مبنا هوش اخالقی می تواند به عنوان 
معیاری برای پیش بینی تحمل پریشانی جمعیت کلی در نظر گرفته شود. در واقع می توان 
گفت فعالیت بر پایه ارزش ها، باورها و اصول، پیش بین تحمل پریشانی است و هرچه فرد 
بیشتر اصول، باورها و ارزش هایی را که به آنها اعتقاد دارد مورد استفاده قرار دهد )به جای 

استفاده از روش های ناکارآمد(، سطح تحمل پریشانیش افزایش می یابد.
هوش اخالقی مبحثی جدید است و کمتر از هوش های استقراریافته  شناختی، عاطفی 
و اجتماعی مورد مطالعه قرارگرفته است؛ اما پتانسیل زیادی برای بهبود فهم ما از یادگیری 
و رفتار را دارد. هوش اخالقی به توانایی کاربرد اصول اخالقی در اهداف، ارزش ها و اعمال 

1. Distress Tolerance
2. Simons & Gaher
3. Cleirigh
4. Rutherford
5. Baker & Hoerger
6. Moral Intelligence
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فردی اشاره دارد و شامل چهار بعد اصلی درستی1، مسئولیت پذیری2، بخشش3 و شفقت4 
می باشــد. )بهشــتی فر و دیگران، 2011( با توجه به اهمیت هوش اخالقی و تأثیر آن بر 
تحمل پریشــانی، فهم عوامل اثرگذار بر آن بسیار حائز اهمیت می باشد. تحقیقات نشان 
می دهنــد که والدین نقش مهمی در پرورش اخالق در فرزندان شــان ایفا می کنند، زیرا 
اخالقیات آموختنی اســت. یکی از مطمئن ترین راه هــای پرورش اخالقیات در فرزندان، 
برقراری یک رابطه صمیمانه و سرشــار از عشق با آنهاست. )بوربا5، 1390( مشاهده شده 
کــه طرد والدین به طور خاص با بدبینی و ضداخالقی بودن فرزندان ارتباط دارد. )باکر و 
هرگر، 2012: 802( نظریه پذیرشـ  طرد والدینی6 نیز اظهار می کند که ادراک طرد موجب 
شکل گیری هفت ویژگی شــخصیتی می شود: خشم و پرخاشگری، وابستگی یا استقالل 
دفاعی، حرمت خود آســیب دیده، خودکارآمدی آســیب دیده، عدم پاسخدهی هیجانی، 
بی ثباتی هیجانی و دیدگاه منفی نسبت به دنیا. )روهنر7، 2004؛ روهنر و دیگران، 2007؛ 
به نقل از سیدموســوی و دیگران، 1391: 374( که به نظر می رسد برخی از این ویژگی ها 
با مؤلفه های هوش اخالقی مرتبط اســت. هدف نظریه پذیرشـ  طرد والدینی پیش بینی 
و تبیین علل، پیامدها و دیگر همبسته های عمده پذیرش ـ طرد در روابط بین فردی در 
تمام دنیاست. )سیدموسوی و دیگران، 1391: 374( این نظریه به دو قطب پیوستار بعد 
گرمی والدین اشاره دارد که پذیرش در انتهای مثبت پیوستار و طرد در انتهای منفی آن 
قرار دارد. پذیرش به عشق، مهربانی، مراقبت، مایه آرامش بودن، حمایت یا پرورش اشاره 
دارد که والدین از آن برخوردار باشــند و آن را به کودک شــان ابراز کنند. طرد به فقدان 
گرما، عشق یا محبت و یا امتناع از ابراز آن نسبت به فرزندان اشاره دارد. )روهنر و خالق8، 
2002: 3( در ویرایش هــای جدید مقیاس های ارزیابی ابعاد پذیرش و طرد، بعد جدیدی 
به عنوان بعد کنترل اضافه شده است که پیوستاری از سخت گیری تا سهل انگاری را شامل 

می شود. )روهنر و خالق، 2005؛ به نقل از سیدموسوی و دیگران، 1391(
هوش اخالقی یکی از تأثیرگذارترین مســائل در موفقیت هر شخص در طول زندگی 

1. Integrity
2. Responsibility
3. Forgiveness
4. Compassion
5. Borba 
6. Parental Acceptance-Rejection Theory
7. Rohner
8. Khaleghue

تأثیر ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین ...
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می باشــد و از طرفی در اســالم تأکید فراوانی بر این مقوله شده است؛ اما متأسفانه کمتر 
پژوهشــی در این زمینه صورت گرفته اســت. با توجه به اینکــه رفتار های والدین تأثیر 
به ســزایی در شــکل گیری اخالقیات در زندگی هر فرد دارد، بررسی این موضوع مهم و 
ضروری به نظر می رسد. از طرف دیگر میزان تحمل پریشانی نیز در کیفیت زندگی هر فرد 
تأثیر به سزایی دارد، چرا که وجود دوره های خاص که منجر به پریشانی می شود در زندگی 
افراد اجتناب ناپذیر اســت. با توجه به اثرات مهم میزان تحمل پریشــانی بر درونی سازی 
اضطراب و استرس و به تبع آن مشکالت روانی، بررسی این موارد بسیار حائز اهمیت است. 
رابطه بین روابط والد ـ فرزندی با هوش اخالقی یا مفاهیم وابسته به آن، تاکنون در 
چندپژوهش مورد بررســی قرار گرفته اســت. فن ایجزندورن1 )1997( در پژوهش خود 
نشــان داد که سبک های دلبســتگی با والدین، در رشد اخالق افراد در سنین نوجوانی و 
اوایل بزرگسالی، تأثیر معناداری دارد. فودور2 )2010( در پژوهش خود ضمن نشان دادن 
این موضوع که افراد جامعه ستیز نسبت به افراد بهنجار، از سطح رشد اخالقی پایین تری 
برخوردارند، نشان داد که در الگوی رفتاری والدیِن جامعه ستیزان در دوره های کودکی و 
نوجوانی، رفتار های بی توجهی و بی اهمیتی، بیشتر گزارش شده است. اما براساس جستجوی 
پژوهشگران این پژوهش، علی رغم وجود مبانی نظری که ذکر آن رفت، رابطه بین ادراک 
طــرد و پذیرش و کنترل پدر و مادر با تحمل پریشــانی و یا رابطه بین هوش اخالقی با 
تحمل پریشانی، در پژوهش های قابل دسترس، یافت نشد. بنابراین این پژوهش با هدف 
بررسی این روابط و نیز ارائه یک مدل ساختاری براساس مبانی نظری در این زمینه، سعی 
در تکمیل این شــکاف پژوهشی داشت. هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین ادراک طرد 
ـ پذیرش وکنترل والدین، هوش اخالقی و تحمل پریشــانی در قالب یک مدل ساختاری 
می باشد. با این فرض، مدلی که برای این سه متغیر پیشنهاد می شود، در نمودار 1 آورده 
شــده اســت. همان طور که در این نمودار مشاهده می شود، فرض اصلی این مدل، اثرات 
مستقیم طرد و کنترل پدر و مادر بر هوش اخالقی و حضور متغیر هوش اخالقی به عنوان 
متغیر میانجی در رابطه بین طرد و کنترل پدر و مادر بر هوش اخالقی فرزندان می باشد.

1. Van Ijzendoorn
2. Fodor
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نمودار 1: مدل مفروض رابطه بین متغیر های پژوهش1

روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ همبســتگی اســت. جامعــه آماري این پژوهش 
زنان و مردان 20 تا 30 ســاله شــهر اصفهان اســت که از این میان 195 نفر )100زن 
و 95 مرد( که دارای مالک های ورود به پژوهش بودند،  به شــیوه نمونه گیری تصادفی 
خوشــه ای چندمرحله ای، انتخاب شدند. به این ترتیب که از چهارده منطقه شهرداری 
شــهر اصفهان 5 منطقه به شکل تصادفی انتخاب شد و از هر منطقه یک محله انتخاب 
شــد و پرسشــنامه ها در میان این افراد توزیع شــد. مالک های ورود به این پژوهش 
عبارت بودند از: داشتن سن 20 تا 30 سال، ساکن شهر اصفهان بودن و عدم تشخیص 
اختالالت روانی یا شــخصیت و عقب ماندگی ذهنی. حجم نمونه نیز براســاس حداقل 
مالک حجم نمونه برای معادالت ســاختاری یعنی باالی 100 تا 150 نفر )شــوماخر و 

لومکس، 1388(، در نظر گرفته شد.

1. شــایان ذکر اســت که رابطه بین متغیر های ادراک کنترل پدر، ادراک کنترل مادر، ادراک طرد پدر، 
ادراک طــرد مادر، ادراک پذیرش پدر و ادراک پذیرش مادر، مورد فرض این پژوهش قرار ندارد و 
درج پیکان دوسویه بین این دو متغیر، صرفًا به منظور رعایت استاندارد مدل سازی معادالت ساختاری، 

در مورد متغیر های برون زا بوده و نشانگر رابطه مفروض بین این دو متغیر نمی باشد.

ادراک کنترل پدر

ادراک کنترل مادر

ادراک طرد پدر

هوش اخالقی تحمل پریشانی

ادراک طرد مادر

ادراک پذیرش پدر

ادراک پذیرش مادر

تأثیر ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین ...



160

راهبرد فرهنگ/ شماره سی و سوم/ بهار 1395

ابزار پژوهش
1. مقیاس تحمل پریشانی1

مقیاس تحمل پریشــانی توسط سیمونز و گاهر در ســال 2005 ساخته شده است. این 
مقیاس یک شاخص خودسنجی تحمل پریشانی است که دارای 15 ماده و 4 خرده مقیاس 
)تحمــل2، جذب3، ارزیابی4 و تنظیم5( می باشــد. عبارات این ابزار بر روی یک مقیاس 5 
درجــه ای نمره گذاری می گردد. حداقل نمره آزمودنی در این مقیاس، 15 و حداکثر 75 
است. ضریب آلفای این مقیاس 0/82 به دست آمده است. همچنین مشخص شده که این 
مقیاس دارای روایی مالکی و همگرای اولیه خوبی اســت و ضریب روایی 0/61 برای آن 
گزارش شــده است. )سیمونز و گاهر، 2005( همچنین در پژوهش حاضر، ضریب روایی 
همزمان 0/32 برای این پرسشــنامه با پرسشــنامه هوش اخالقی، به دست آمد. در ایران 
نیز پایایی همســانی درونی باالیی )0/71( برای این مقیاس گزارش شده است. )علوی و 

دیگران، 1390: 128(
2. پرسشنامه هوش اخالقی

پرسشــنامه هوش اخالقی توسط لنیک و کیل6 ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 
40 عبارت است که براساس طیف لیکرت 5 گزینه ای نمره گذاری می گردد. به طوری که 
به گزینه هرگز نمره 1 و به گزینه همه مواقع نمره 5 تعلق می گیرد. حداقل نمره آزمودنی 
در این پرسشــنامه 40 و حداکثر نمره، 200 می باشــد. روایی عاملی این پرسشنامه در 
پژوهش ســیادت و همکاران مورد تأیید قرار گرفت و همچنین روایی محتوایی آن پس 
از تأیید چند متخصص روان شناســی مورد تأیید واقع شــد. همچنین پایایی پرسشنامه 
ترجمه شــده با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ )0/894( تأیید گردید. )بهرامی و دیگران، 
1391: 78( همچنین پایایی آزمون باز آزمون این ابزار، 0/94 محاسبه شده است. )سیادت 

و دیگران، 1388(
3. پرسشنامه طرد و پذیرش و کنترل والدین ویژه بزرگساالن )فرم پدر و مادر(7

این پرسشــنامه توسط یزدخواستی در سال 1388 ساخته شده است. این ابزار، به منظور 
1. Distress Tolerance Scale
2. Tolerance
3. Absorption
4. Appraisal
5. Regulation
6. Lennik & Kiel
7. Parental Acceptance-Rejection/Control Questionnaire
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سنجش میزان طرد، پذیرش و کنترل والدین تهیه شده است که توسط جوانان و بزرگساالن 
سنین 18 تا 43 سال تکمیل می گردد. دارای 29 سؤال از نوع بسته پاسخ است که پاسخ ها 
از تقریباً همیشه نادرست تا تقریباً همیشه درست درجه بندی شده است. از جمع نمرات 
پذیرش/ محبت به طور معکوس با نمرات خصومت، غفلت و طرد، نمره کل طرد و پذیرش 
والدین به دست می آید. برای به دست آوردن میزان کنترل والدین نیز نمرات به دست آمده از 
عامل پنجم جمع بسته می شوند. سؤاالت 16 و 20 به طور معکوس نمره گذاری می شوند.  
در ایران، ضریب همســانی درونی آزمون برابر با 0/91 محاسبه شده است. )یزدخواستی، 
1389( همچنین ضریب همســانی درونی عامل های پرسشنامه عبارت اند از طرد 0/9 تا 
پذیرش 0/7. روایی ســازه پرسشنامه از طریق همبستگی بین خرده آزمون ها با نمره کل 

آزمون ها محاسبه شده است. )یزدخواستی، 1389: 18(
جهت تحلیل داده ها از ضریب همبســتگی پیرســون، مدل سازی ساختاری و به طور 

خاص از روش تحلیل مسیر استفاده شد.

یافته ها
ضرایب همبستگی ساده بین متغیر های پژوهش، در جدول 1 ارائه شده است. 

جدول 1: ضرایب همبستگی ساده بین متغیر های پژوهش

12345678 متغیرها

-ادراک کنترل پدر

-0/21** ادراک کنترل مادر

-0/02-0/24**ادراک طرد پدر

-0/37**0/020/05-ادراک طرد مادر

-0/25-**0/75-**0/130/10-ادراک پذیرش پدر   

-0/25**0/74-**0/22-**0/18*0/05ادراک پذیرش مادر

-0/24**0/28**0/29-**0/26-**0/04-0/01-هوش اخالقی

-0/32**0/090/120/00-0/20-**0/17-*0/11-تحمل پریشانی

**P<0/01 *P< 0/05 

تأثیر ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین ...
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همان طور که در جدول 1 مالحظه می شــود ضرایب همبســتگی ساده بین ادراک 
کنترل مادر و ادراک کنترل پدر، ادراک طرد پدر و ادراک کنترل پدر، ادراک طرد مادر 
و طــرد پــدر، ادراک پذیرش پدر و ادراک طرد پــدر، ادراک پذیرش پدر و ادراک طرد 
مادر، ادراک پذیرش مادر و ادراک کنترل مادر، ادراک پذیرش مادر و ادراک طرد پدر، 
ادراک پذیرش مادر و ادراک طرد مادر، ادراک پذیرش مادر و ادراک پذیرش پدر، هوش 
اخالقــی و ادراک طرد پدر، هوش اخالقی و ادراک طــرد مادر، هوش اخالقی و ادراک 
پذیرش پدر، هوش اخالقی و ادراک پذیرش مادر، تحمل پریشانی و ادراک کنترل مادر، 
تحمل پریشــانی و ادراک طرد پدر، تحمل پریشــانی و هوش اخالقی، معنادار می باشد. 
جهت بررســی مدل مفروض پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد که نتایج آن در 

جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2: اوزان رگرسیونی استاندارد مسیر های بین متغیر های پژوهش )اثرات استاندارد مستقیم(

معناداریخطای استانداردبرآوردمسیرها

0/010/250/81-هوش اخالقیادراک کنترل پدر

0/040/260/57-هوش اخالقیادراک کنترل مادر

0/260/060/00-هوش اخالقیادراک طرد پدر

0/290/060/00-هوش اخالقیادراک طرد مادر

0/250/160/00هوش اخالقیادراک پذیرش پدر

0/240/130/00هوش اخالقیادراک پذیرش مادر

0/110/250/13-تحمل پریشانیادراک کنترل پدر

0/170/270/01-تحمل پریشانیادراک کنترل مادر

0/200/060/00-تحمل پریشانیادراک طرد پدر

0/090/070/20-تحمل پریشانیادراک طرد مادر

0/120/170/08تحمل پریشانیادراک پذیرش پدر

0/000/140/98تحمل پریشانیادراک پذیرش مادر

0/320/070/00تحمل پریشانیهوش اخالقی
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همان طور که در جدول2 مالحظه می شــود، اوزان رگرسیونی مسیر های ادراک طرد 
پــدر به هوش اخالقی، ادراک طرد مادر به هــوش اخالقی، ادراک پذیرش پدر به هوش 
اخالقــی، ادراک پذیرش مادر به هوش اخالقی، ادراک کنترل مادر به تحمل پریشــانی، 
ادراک طرد پدر به تحمل پریشــانی و هوش اخالقی به تحمل پریشانی، معنادار می باشد 
ولی سایر مسیر های مستقیم مدل مفروض پژهش، معنادار نمی باشد. بنابراین، مسیر های 
غیرمعنادار از مدل مفروض پژوهش، حذف و مدل اصالح شده براساس شاخص های مختلف 

برازش، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول3 قابل مالحظه است.

جدول 3: وضعیت شاخص های برازش برای مدل اصالح شده پژوهش

وضعیت مدل پژوهشمقدار آماره شاخص های برازش

CMIN * 2/42 برازش

CMIN/Df0/60

NFI0/99برازش مطلوب

TLI1برازش مطلوب

CFI1برازش مطلوب

RMSEA0/00برازش مطلوب
 *P=0/65

همان طور که در جدول3 مالحظه می شود، مقادیر باالتر از 0/90 برای شاخص نرم شده 
برازندگی1، شــاخص تاکر ـ لویز2 و شــاخص برازندگی تطبیقی3 و مقدار کمتر از 0/50 
برای شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد4، نشانگر برازش مطلوب مدل مفروض 

پژوهش است. )شوماخر و لومکس، 1388 و هومن، 1380(
با توجه به تأیید برازش مدل پژوهش، اثرات غیرمســتقیم بین متغیر های به کار رفته 
در مدل نیز تأیید می گردد. در جدول4، میزان اثرات غیرمســتقیم اســتاندارد مربوط به 
مسیر های غیرمســتقیم مدل و در نمودار 2، مدل برازش یافته پژوهش به همراه ضرایب 

مسیر ارائه شده است.

1. NFI
2. TLI
3. CFI
4. RMSEA
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جدول 4: اثرات غیرمستقیم استاندارد مربوط به مدل برازش یافته

برآوردمسیرها

0/08-تحمل پریشانی )از طریق هوش اخالقی(ادراک طرد پدر

0/09-تحمل پریشانی )از طریق هوش اخالقی(ادراک طرد مادر

0/08تحمل پریشانی )از طریق هوش اخالقی(ادراک پذیرش پدر

0/07تحمل پریشانی )از طریق هوش اخالقی(ادراک پذیرش مادر

نمودار 2: مدل اصالح شده و برازش یافته رابطه بین متغیر های پژوهش

همان طور که در جدول4 مالحظه می گردد، متغیر های ادراک طرد پدر، ادراک طرد 
مــادر، ادراک پذیرش پــدر و ادراک پذیرش مادر، هر یک بر هوش اخالقی، دارای اثرات 
مستقیم می باشند. در این میان، اثرات متغیر های ادراک طرد پدر و ادراک طرد مادر منفی 
و اثرات متغیر های ادراک پذیرش پدر و ادراک پذیرش مادر، مثبت می باشد؛ یعنی با افزایش 
میزان ادراک طرد پدر و ادراک طرد مادر،  میزان هوش اخالقی کاهش و با کاهش میزان 
این دو متغیر، میزان هوش اخالقی افزایش می یابد و از سوی دیگر با افزایش میزان ادراک 
پذیرش پدر و ادراک پذیرش مادر، میزان هوش اخالقی افزایش و با کاهش این دو متغیر، 
میزان هوش اخالقی نیز کاهش می یابد. همچنین این چهار متغیر از طریق هوش اخالقی، 
دارای اثرات غیرمســتقیم بر تحمل پریشانی می باشند، یعنی از طریق افزایش یا کاهش 
هوش اخالقی می توانند منجر به افزایش یا کاهش تحمل پریشانی شوند، ولی میزان این 

ادراک کنترل پدر

ادراک طرد پدر

ادراک طرد مادر هوش اخالقی تحمل پریشانی

ادراک پذیرش پدر

ادراک پذیرش مادر

0/24

0/25

-0/29

-0/26 -0/20

-0/11

0/32
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اثرات بسیار پایین است. متغیر های ادراک کنترل مادر و ادراک طرد پدر، نیز دارای اثرات 
مســتقیم منفی بر تحمل پریشانی می باشند، یعنی با افزایش میزان این متغیرها، میزان 
تحمل پریشــانی کاهش می یابد و برعکس با کاهش این متغیرها میزان تحمل پریشانی 
افزایش می یابد. همچنین هوش اخالقی اثر مستقیم مثبت بر تحمل پریشانی دارد، یعنی 

با افزایش میزان هوش اخالقی، میزان تحمل پریشانی نیز افزایش می یابد.

بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشــانگر اثرات معنادار مستقیم و غیرمستقیم ادراک طرد و کنترل 
و پذیرش والدین بر هوش اخالقی و تحمل پریشــانی بود. در زمینه رابطه ادراک طرد ـ 
پذیرش و کنترل والدین با تحمل پریشــانی، مشاهده شده افرادی که در کودکی والدین 
طردکننده یا کنترل کننده داشــته اند، در اوایل بزرگسالی شــکایات جسمانی مرتبط با 
پریشــانی و آشفتگی و همچنین شکایات عصب شناختی را تجربه کرده اند )باکر و هرگر، 
2012: 802( و باتوجه به اینکه تأثیر اســترس بر نتایج بالینی به ســطح تحمل پریشانی 
فرد بستگی دارد )کلیریک و دیگران، 2007: 315(، می توان دلیل بروز چنین عالئمی را 

با میزان تحمل پریشانی پائین مرتبط دانست.
در زمینــه تأثیری که ادراک طــردـ  پذیرش و کنترل والدین بر هوش اخالقی دارد، 
تحقیقات نشــان می دهند که یکی از مطمئن ترین راه های پرورش اخالقیات در فرزندان، 
برقرارکردن یک رابطه صمیمانه و سرشــار از عشق با آنهاست. مطالعات جان گوتمن در 
دانشگاه واشنگتن نشان داد که حضور فعاالنه والدین در زندگی فرزندان و از لحاظ عاطفی 
در دســترس بودن آنها، نقش به سزایی در تقویت احساس همدلی در فرزندان شان دارد؛ 
همان چیزی که کودکان را به سوی شکیبایی و دلسوزی، درک نیاز های دیگران و مراقبت از 
افراد آسیب دیده سوق می دهد. از طرفی نتایج تحقیقات پری نشان می دهد که بی اعتنایی، 
سوءاســتفاده و ضربه های روحی مکرر در سه ســال اول زندگی کودک، می تواند تا حد 
زیادی به همدلی کودک آسیب وارد کند. )بوربا، 1390( همچنین باکر و هرگر )2012( 
در مطالعه خود نشــان دادند که طرد والدین به طور خاص با بدبینی و ضداخالقی بودن 
فرزندان ارتباط دارد. روهنر )2004( نیز در نظریه پذیرش ـ طرد والدینی اظهار می کند 
که ادراک طرد موجب شکل گیری ویژگی های شخصیتی نظیر خشم و پرخاشگری، حرمت 
خود آسیب دیده، دیدگاه منفی نسبت به دنیا و وابستگی یا استقالل دفاعی شود. در واقع 
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این ویژگی ها تحت تأثیر ســبک های والدینی مرتبط با عشــق )مانند پذیرش و طرد( در 
شکل گیری بازنمایی های ذهنی فرزندان درباره خود و جهان پیرامون آنها تحول می یابند. 
از سوی دیگر این بازنمایی ها می توانند به روابط صمیمی شخص با دیگران تعمیم یافته و 
بر ارزیابی ها و رفتار های وی در این روابط تأثیر گذارند. )سیدموســوی و دیگران، 1391: 
374( همچنین طرد والدین با مشــکالت عمده در خودتنظیمی در ارتباط است. )باکر و 
هرگر، 2012: 802( با توجه به اینکه هوش اخالقی جنبه هایی از هوش بین فردی )توانایی 
فهم نیات، انگیزه ها و احساسات دیگران( و هوش درون فردی )توانایی فهم خود و استفاده 
از آن در نظم بخشیدن به زندگی خود( گاردنر را در بردارد )کالرکن1، 2009: 2(، می توان 

اثرگذاری چنین رفتار های والدینی را با هوش اخالقی مرتبط دانست.
در مدل مفروض این پژوهش، همچنین مسیرهایی در نظر گرفته شده بود که تأیید 
نشد. از جمله این مسیرها، اثرات مستقیم ادراک کنترل پدر و مادر، بر روی هوش اخالقی 
کودکان بود. پیشینه پژوهشی خاصی نیز در حمایت از این اثرات، یافت نشد اما به لحاظ 
نظری، در تحول قضاوت اخالقی، نقش کنترل والدین و تشــویق و تنبیه آنها در مراحلی 
از رشد اخالقی ذکر شده است، با این حال، این نتایج نشان داد که در مورد بزرگساالن، 
این متغیر نمی تواند هوش اخالقی را پیش بینی نماید. همچنین در مورد تحمل پریشانی 
نیــز تنها ادراک کنترل مادر، بر این متغیر اثرگذار بود که این موضوع نقش برجســته تر 
مادر را در تربیت و ســبک های مقابله ای فرزندان در جامعه ایران، برجســته تر می سازد، 
به طوری که مادران کنترل گر که اجازه آزادی عمل و مواجه شدن با چالش ها را در سنین 
کودکی و نوجوانی از فرزندان ســلب می کنند، در واقع مانع شــکل گیری توانایی تحمل 
پریشــانی در این افراد در بلندمدت خواهند شــد. ســابقه ای از این یافته نیز در پیشینه 
پژوهشی یافت نشد. همچنین اثرات متغیرهای طرد مادر و پذیرش پدر و مادر بر تحمل 
پریشــانی، معنادار نبود و فقط متغیر طرد پدر به عنوان پیش بین معنادار تحمل پریشانی 
محسوب می شد. این یافته ها نشان می دهد تأثیرات پدر و مادر بر ایجاد توانمندی تحمل 
پریشانی در فرزندان در بلندمدت، می تواند متفاوت باشد. به طوری که کنترل گری مادر و 
طرد پدر، می تواند بیشــترین اثرات مخرب را بر شکل گیری تحمل پریشانی در فرزندان 
داشته باشــد. در واقع این یافته ها نشان می دهد تأثیر کنترل مادر به دلیل حضور بیشتر 
در تربیت کودکان و ارتباط با آنها بیشــتر برجســته است ولی پدر علی رغم حضور کمتر، 

1. Clarken
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با رفتارهای طردکننده، تأثیر منفی قابل مالحظه ای را بر شــکل گیری تحمل پریشــانی 
کودکان و نوجوانان در بلندمدت خواهد گذاشت.

تاکنــون مطالعات فراوانی در زمینــه تأثیراتی که والدیــن می توانند بر ویژگی های 
مختلف فرزندان شان داشته باشند صورت گرفته است، اما مطالعه ای که تأثیر روابط والد 
ـ کودک را بر هوش اخالقی و تحمل پریشانی مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشد. در 
پژوهش حاضر با بررسی این موارد سعی شده تا جنبه های دیگری از تأثیرگذاری والدین 
بر فرزندان را مورد بررســی قرار دهیم و تا حدی بتوانیم این حوزه را گســترش بیشتری 
بدهیم. در واقع به نظر می رسد تأثیرگذاری گسترده والدین بر فرزندان باید بیش از پیش 
مورد پژوهش قرار گیرد تا همواره جامعه رو به رشــدی پیش رو داشته باشیم. نکته جالب 
توجه و راهگشــای این پژوهش برای پژوهش های آتــی در این زمینه، تفاوت های نقش 
مادران و پدران در اثرگذاری بر هوش اخالقی و تحمل پریشــانی فرزندان بود. همان طور 
کــه مدل این پژوهش نشــان داد، اثرات کنترل و طــرد و پذیرش، در پدر و مادر به طور 
یکســان بر هوش اخالقی و تحمل پریشــانی فرزندان، مؤثر نبوده اســت. بنابراین به نظر 
می رســد خصیصه هایی اختصاصی در رفتار و تعامل پدر و مادر با فرزندان وجود دارد که 
می تواند منجر به مکانیزم های اثر متفاوت بر هوش اخالقی و تحمل پریشانی در فرزندان 
گــردد. بنابراین این موضــوع می تواند در پژوهش های آتی مورد بررســی قرار بگیرد. از 
جملــه مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر، تصادفی نبودن روش نمونه گیری و عدم 
کنترل متغیرهای دموگرافیک بود که پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به این نکات 
توجه گردد. همچنین پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی، این مدل در مردان و زنان 

به طورجداگانه مورد بررسی و نیز مقایسه قرار بگیرد.
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