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ی هاعلی شیوه هانضباطی یک پدیده چندوجهی است که اثرات نامطلوبی بر کالس درس دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطبی :چکیده

های اجتماعی و نظریه ذهن در دانش خودتنظیمی هیجانی، مهارت گریمیانجیانضباطی در مدرسه با های دلبستگی با بیفرزندپروری و سبک

انتخاب دانش آموز دختر از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای  444 ،های شهر اهواز بود. از این جامعهآموزان دختر سال سوم دبیرستان

، پرسشنامه (AAIدلبستگی بزرگسال ) پرسشنامه(، BPSQ)ند شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل، پرسشنامه فرزند پروری بامری

خوانی از ( و آزمون ذهنTISS) توجوانان های اجتماعی(، پرسشنامه مهارتSEIQ)انضباطی، پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ محقق ساخته بی

رانه( گیرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهلهای فرزندپروری )فشده نشان داد که شیوهبودند. نتایج مدل اصالح( RMETطریق تصویر چشم )

ی از طریق متغیرهای میانجی خودتنظیمی هیجان ،انضباطیهای دلبستگی )ایمن، ناایمن اجتنابی و دوسوگرا( عالوه بر اثر مستقیم بر بیو سبک

نوان متغیر میانجی در مدل اصالح شده شناخته عانضباطی مؤثر هستند. متغیر نظریه ذهن در مدل پیشنهادی بهبر بی نیز های اجتماعیو مهارت

 یهاانضباطی بود. بر این اساس، آگاهی والدین از نحوه سبک فرزندپروری مناسب فرزندان و پرورش مهارتنشد و فقط دارای اثر مستقیم بر بی

هیجانی و مدیریت هیجان و روابط  هاییمنجر به تجهیز آنان به توانمند تواندی، مآمیزیتموفق یهاهیجانی، اجتماعی و هدایت آنان در تجربه

 را کاهش دهد. انضباطییتر شده و از این طریق باجتماعی گسترده
 اجتماعی، نظریه ذهن دلبستگی، خودتنظیمی هیجانی، مهارت فرزندپروری، سبک شیوه: های کلیدیواژه

 
Abstract: Indiscipline is a multidimensional phenomenon that has undesirable effects on classroom. The purpose of 
this study was to investigate the causal relationship between parenting styles and attachment styles in school with 
mediation of emotional self-regulation, social skills and the Mind Theory in female third grade high school students of 
Ahwaz. Of this population‚ 440 female students were selected through multistage random sampling method. 
Instruments used in this study included the Baumrind's Parenting Style Questionnaire (BPSQ), the Adult Attachment 
Inventory (AAI), a researcher-made indiscipline inventory, the Schering Emotional Intelligence Questionnaire (SEIQ), 
The Teenage Inventory of Social Skills (TISS) and Reading the Mind in the Eyes Test (RMET). The results of the 
modified model showed that the parenting styles (authoritative, authoritarian and permissive) and the attachment styles 
(secure, avoidant insecure and ambivalent), not only directly affect indiscipline, but also indirectly exert an effect 
through mediation variables of emotional self-regulation and social skills. Mind reading in the proposed model was not 
recognized as a mediator variable in the corrected model and could only directly effect the indiscipline. It can be 
concluded that the parents' knowledge of appropriate parenting style, developing emotional, social skills and guiding 
them in successful experiences could lead to equipping them with emotional abilities, managing emotions, and wider 
social relationships, and thereby, reducing their indiscipline. 
Keywords: parenting styles, attachment styles, emotional self-regulation, social skills, Theory of Mind 
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 مقدمه
 9ترین موضوعات هر کالس درسی انضباطیکی از مهم 

زمینه یادگیری بهتر را  تنها نهرعایت انضباط در کالس است. 

جر آموز هم منبلکه به رشد شخصیت سالم دانش ،کندفراهم می

انضباطی و عدم رعایت مقررات و بی هرگونه عکسبه .شودیم

خسارت مادی و معنوی  سبب شرمندگی، احساس گناه، ،باطان

 شود.می

در مدارس  نظم و انضباط (2491) سیمبا، آگاک و کابوکا

 و احترام به شده وضعقوانین و مقررات را به معنای تبعیت از 

 دانند کهاز طرف مدرسه می شده یفتعراستانداردهای رفتاری 

داری است. در مقابل، و خویشتن یخودکنترلنشان از 

 های متفاوتیاست که علت چندوجهیانضباطی یک پدیده بی

ی انضباطرفتارهای بی ینترمهم ازجملهشود. سبب بروز آن می

آموزان در کالس شامل: نافرمانی از قوانین، تخریب اموال دانش

ورود به کالس و خیر در ف عرف، ت رفتارهای خالمدرسه، 

آمیز و مسخره کردن استفاده از الفاظ توهین زنی،مدرسه، پرسه

( نیز 2491انداتیا )(. 2495است )اومتو، تینگوری و مونگو، 

ان آموزانضباطی دانشگیری بیدر شکل مؤثر عوامل ینترمهم

 ، عدم رابطه صمیمیرا، نوع شیوه تربیتی والدیندوره متوسطه 

 و آموزشها به سهم آموز و معلمان، نگرش دولتبین دانش

ر د شده انجام هایپژوهشبیشتر  ،. باید گفتداندیم پرورش

وط به مرب مسائل تک بعدی بوده و پیرامون انضباطیبیحیطه 

 ولی؛ قرار داشتنده، شیوه مدیریتی معلم و جو کالس مدرس

 هایشیوهعلی  هرابطپژوهش حاضر به دنبال بررسی 

با ، انضباطیبیبا  3دلبستگی هایسبکو  2پروریفرزند

 هایمهارتو  5، خودتنظیمی هیجانی4نظریه ذهن ریگیانجیم

و  0، مستبدانه7. شیوه فرزند پروری مقتدرانهاست 1اجتماعی

هستند که توسط  پروریفرزندسبک رایج  سه 1گیرانهسهل

اند. در ارتباط با نقش خانواده و شده ( مطرح9119بامریند )

 هایپژوهش انضباطیبیدر بروز رفتار  پروریفرزند هایسبک

1. discipline 

2. parenting styles 

3. attachment styles 

4. theory of mind 

5. emotional self- regulation 

6. social skill 

7. authoritative parenting 

8. authoritarian parenting 

9. permissive parenting 

 (2495سنگاوی، آدامز و ریسلند ) بسیاری صورت گرفته است.

مقتدرانه  فرزند پروریسبک  در پژوهش خود مشخص کردند،

که همراه با نظارت و حمایت بیشتری از فرزندان است با سطح 

مراه ه انضباطیبیو  بزهکاری ازجملهپایین مشکالت رفتاری 

 سبک دلبستگی دیگر،متغیرهای خانوادگی مهم  ازجمله. است

دلبستگی را یک  (9111) 94است. بالبی والدینشانافراد با 

ر د پیوند عاطفی عمیق و پیوسته بین کودک و مراقب اصلی

(. پژوهشگران 2495، سالکون) داندهای ابتدایی میطول سال

های ناآشنا، الگوهای بر اساس مشاهده کودکان در موقعیت

را از  93و ناایمن اجتنابی 92، ناایمن دوسوگرا99دلبستگی ایمن

(. سپهری، 9375/ 7591، 94اند )کرینهم متمایز کرده

 آموزانمشخص کردند، دانش ( 2494و زوار ) آبادیمصر

 دارای مشکالت آموزانو دانش  سبک دلبستگی ایمن منضبط

و هال  کلونس سبک دلبستگی اجتنابی را نشان دادند. رفتاری

نشان دادند که هر چه رابطه بین والدین و  نیز (2494)

( تیبانی، کنترل، حمایت بیشترباشد )پش ترصمیمینوجوانان 

نوجوانان برای والدین بیشتر خواهد بود و والدین  95افشاییخود

ت. د داشنتارهای نامناسب آنان خواهنظارت بیشتری بر روی رف

در بروز رفتارهای نامطلوب ازجمله  مؤثراز عوامل فردی 

و  91های اجتماعیتوان به عدم وجود مهارتانضباطی میبی

ساختارهای که بخشی از  اشاره کرد 97خودتنظیمی هیجانی

 چندبعدیساختاری  ،خودتنظیمی تنظیم هیجانی هستند.

متشکل از فرایندهای رفتاری، شناختی، هیجانی و فیزیولوژیک 

آگاهانه یا ناآگاهانه شخص در جهت  هایکوششاست که تمام 

منش، . نیک گیردمی بر دررا  هاواکنشتعدیل حاالت یا 

 مشخص ساختنددر بررسی خود  (2495کاظمی و خسروی )

داری بین احساس تنهایی و مشکالت در عناکه رابطه مثبت م

 ازجملهآفرین خودتنظیمی هیجانی با رفتارهای مشکل

 .دسوءمصرف مواد مخدر و ناسازگاری وجود دار

های اجتماعی یکی از ابزارهایی هستند که موجب مهارت

کنند، شوند و ارتباطات اجتماعی را ایجاد میسازگاری می

10. Bowlby‚ J. 

11. scure attachment 

12. insecure attachment ambiralent 

13. insecure attachment aradant 

14. Carin‚ C. W. 

15. self-disclosure 

16. Social skills 

17. emotional self –regulation       

 _________________________                                                         
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 و داشتهد اجتماعی نگه را در فرایند رش شده یجاداارتباطات 

وند شدر زندگی افراد می مدتکوتاهو  بلندمدت ت ثیراتموجب 

در پژوهش خود به  (2447) تیسی(. آ2494)اکسوی و باران، 

اجتماعی با  هایمهارتکه فقدان  دست یافتاین نتیجه 

 آموزاناعمالی که این دانش  ازجملهرابطه دارد.  انضباطیبی

به تحریک دانش  توانمی دهندمیدر کالس درس انجام 

ت کردن، خنده، دیگر با ساخت چهره )شکلک(، اذی آموزان

کردن اشاره کرد. شناخت  سروصدا تولید صداهای عمدی و

به معنای یک مقوله مهم در روابط بین فردی و  9اجتماعی

در  یژهوبهشناسی و نان فردی افراد، جایگاه مهمی در رودرو

 .دارد 2شناسی تحولی نگرروان

فهم افکار، آرزوها، باورها و حاالت را توانایی  نظریه ذهن 

تعریف  دیگرانذهنی خود و دیگران، بر اساس زبان بدن 

(. 9314 به نقل از رحمانی، ؛9115، 3کوهن -بارون)اند کرده

 4نظریه ذهن، به کودکان در خارج شدن از خودمحوریرشد 

تنها به  هاآنشود که . خودمحوری باعث میکندمیکمک 

ها و امیال خود توجه نمایند و از پرداختن به احساسات خواسته

؛ 9109، 5بارنستین -اریلپ) های دیگران ناتوان باشندو هیجان

ساتون، اسمیت  (.2493به نقل از بامنجیر، ادلسزن و موراش، 

 نظریه ذهن، افرادی که از ندددا( نشان 9111) و استنهام

های تری برخوردارند از این ویژگی در جهت تغییر موقعیتقوی

آمیز به نفع خودشان استفاده اجتماعی و رفتارهای خشونت

 .دهندآمیز بیشتری نشان میارهای خشونتو رفت کنندمی

آموزان دانش نشان دادند که (9314)رحمانی، مصر آبادی، زوار 

آموزان تری نسبت به دانشقوی نظریه ذهنمنضبط، غیر

 منضبط دارند. 

 های نظری دربارهموجود و چارچوبهای اساس پژوهشبر 

علی  هپژوهش حاضر بررسی رابطهدف ، انضباطیبی هساز

با  اطیانضببیدلبستگی با  هایسبکو  فرزند پروری هایشیوه

اجتماعی و  هایمهارتخودتنظیمی هیجانی،  گرییانجیم

با توجه به هدف اصلی پژوهش و مالحظات  .است نظریه ذهن

های پژوهش بدین های پژوهشی موجود، فرضیهنظری و یافته

های فرزندپروری )مقتدرانه، ( شیوه9شرح آزمون شدند: فرضیه 

                                                           

گیرانه( با خودتنظیمی هیجانی رابطه دارد، مستبدانه، سهل

های دلبستگی )ایمن، ناایمن اجتنابی، ناایمن ( سبک2فرضیه 

( 3سوگرا( با خودتنظیمی هیجانی رابطه دارد، فرضیه دو

ا گیرانه( بهای فرزندپروری )مقتدرانه، مستبدانه، سهلشیوه

های ( سبک4های اجتماعی رابطه دارد، فرضیه مهارت

دلبستگی )ایمن، ناایمن اجتنابی، ناایمن دوسوگرا( با 

های ( شیوه5های اجتماعی رابطه دارد، فرضیه مهارت

ی خوانگیرانه( با ذهنوری )مقتدرانه، مستبدانه، سهلفرزندپر

های دلبستگی )ایمن، ناایمن ( سبک1رابطه دارد، فرضیه 

( 7خوانی رابطه دارد، فرضیه اجتنابی، ناایمن دوسوگرا( با ذهن

ا گیرانه( بهای فرزندپروری )مقتدرانه، مستبدانه، سهلشیوه

دلبستگی )ایمن، های ( سبک0انضباطی رابطه دارد، فرضیه بی

انضباطی رابطه دارد، ناایمن اجتنابی، ناایمن دوسوگرا( با بی

انضباطی رابطه دارد، های اجتماعی با بی( مهارت1فرضیه 

انضباطی رابطه دارد، ( خودتنظیمی هیجانی با بی94فرضیه 

 خوانی با بی انضباطی رابطه دارد.( ذهن99فرضیه 

 روش
 اجرای پژوهشجامعه آماری، نمونه و روش 

ل تحلی تردقیق طوربهو  پژوهش حاضر، از نوع همبستگی

آموزان آماری این پژوهش شامل تمامی دانش جامعه. بود 1مسیر

های دولتی شهر اهواز بود که در سال دختر سال سوم دبیرستان

 ،گیرینمونهمشغول به تحصیل بودند. برای  9313-14 یلیتحص

به این  استفاده شد؛تصادفی به شیوه  یاچندمرحلهاز روش 

که از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز  صورت

، های بعدیصورت تصادفی انتخاب شدند. در گامسه ناحیه به

دبیرستان و از هر دبیرستان سه رشته و از هر  3از هر ناحیه 

نفر و  940نفر، انسانی  914آموز )تجربی رشته تعدادی دانش

 هایداده. صورت تصادفی انتخاب شدندبه نفر( 932ریاضی 

 7بامریند پروریفرزند هایپرسشنامه یلهوسبهپژوهش 

(BPSQ)، 8دلبستگی بزرگسال پرسشنامه (IAA پرسشنامه ،)

 1انضباطی، پرسشنامه هوش هیجانی شرینگمحقق ساخته بی

(SEIQپرسشنامه مهارت ،)94نوجوانان های اجتماعی (TISS )

7. Baumrind Parenting Styles Questionnaire (BPSQ) 

8. Adult Attachment Inventory (AAI) 

1. path analysis  social recognition 

2. transformational psychology 

3. Baron-Cohen‚ S. 

4. self–oriented 

5. Parrill- Burnstein‚ M. 

6.      

9. Sharing Emotional Intelligence Questionnaire 

(SEIQ) 

10. Teenage Inventory of School Scale (TISS) 

 _______________________                                                      
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( به دست RMET) 1خوانی از طریق تصویر چشمو آزمون ذهن

بررسی الگوی پیشنهادی پژوهش از روش تحلیل  منظوربهآمد. 

 2از روش بوت استراپ غیرمستقیممسیر و برای آزمون اثرات 

 افزارهاینرمدر دستور کامپیوتری ماکرو پریچر و هیز با 

SPSS 91  وAMOS 91  .اخالق پژوهش در این انجام شدند

 کنندگانای که به مشارکتگونهد بهشرعایت  کامالمطالعه 

محرمانه ماندن اطالعات، اطمینان خاطر داده شد و  ینهدرزم

ها را در محیطی آرام و بدون با رضایت کامل، پرسشنامه هاآن

حراف میانگین و اندر این پژوهش،  .ذکر نام تکمیل کردند

 .بود 00/4و  54/90به ترتیب  کنندگانشرکتاستاندارد سن 

 

 سنجشبزار ا

بامریند  .(BPSQ) بامریند پروریفرزندپرسشنامه  

هایی را انجام داد که طی آن الگوهایی ( مجموعه بررسی9172)

را مشخص کرد. این پرسشنامه  پروریفرزندهای سبکاز 

( به 9314خواه، به نقل از حیدری ؛9374توسط اسفندیاری )

ست اماده  34است. این پرسشنامه شامل  شده ترجمهفارسی 

و  انهسبک مستبد ماده 94، گیرانهسهل ماده آن سبک 94که 

 هایسؤالبا جمع نمره سنجد. را می انهماده سبک مقتدر 94

بامریند . آیددست میمربوط به هر سبک سه نمره مجزا به

، پوررالسادات، شمس اسفندآباد و امامیبه نقل از صد ؛9173)

با  4باز آزماییاین پرسشنامه را با روش  3( میزان پایایی9304

 05/4، انهگیرسهلبرای سبک  09/4مانی یک هفته ز هفاصل

پدران  انهبرای سبک مقتدر 12/4و  انهبرای سبک مستبد

همچنین در پژوهش مرادیان، عالی پور و شهنی  گزارش نمود.

ه پرسشنام هایمقیاسزیر( نیز پایایی ابزار برای 9313ییالق )

و  11/4، 71/4با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

( برای مشخص کردن 9119) 5بوری آمد. به دست 01/4

استفاده  (7افتراقیتشخیصی ) رواییپرسشنامه از روش  1روایی

بد بودن مادر مست :دست آورده استنمود و نتایج زیر را به

سبک و   = r) -30/4)گیرانه مادر سهلسبک رابطه معکوس با 

داشت. همچنین، مستبد بودن  (= r -40/4)دموکراتیک مادر 

                                                           
1. Reading the Mind in the Eyes Test (RMET) 

2. bootstrap 

3. reliability 

4. retest 

5. Buri‚ J. R 

6. validity 

سبک و  (= r -54/4)پدر  گذاریآزادسبک رابطه معکوس با 

در (. 9304داشت )ظروفی،  (= r -52/4)دموکراتیک پدر 

پروری مقتدرانه به روش حاضر پایایی سبک فرزند پژوهش

به  05/4 انهگیرسهل و 04/4، مستبدانه 14/4 0آلفای کرونباخ

 آمد. دست

پرسشنامه  .((AAIدلبستگی بزرگسال  پرسشنامه

هازن  دلبستگی بزرگسال، با استفاده از مواد آزمون دلبستگی

ی، دانش اخته و در مورد نمونه های دانشجوی( س9107و شیور )

آموزی و جمعیت ایرانی هنجاریابی شده است )بشارت، 

است و سه سبک دلبستگی ماده ای  95(. یک آزمون 9304

 9ت )درجه ای لیکر 5ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس 

و زیرمقیاسی که آزمودنی  سنجد.خیلی زیاد( می 5خیلی کم تا 

نمره باالتری در آن کسب نماید به عنوان سبک دلبستگی فرد 

( پایایی بازآزمایی کل این 9107شود. هازن و شیور )لحاظ می

( نیز پایایی را با 9114و کولینز و رید ) 09/4پرسشنامه را 

دست آوردند. روایی به 71/4ده از روش آلفای کرونباخ استفا

مقیاس دلبستگی، توسط کولینز و رید به استخراج سه عامل 

عمده منجر شد که توسط پژوهشگران به عنوان ظرفیت 

شود. در پژوهش پیوستن به روابط صمیمی و نزدیک تفسیر می

های روش آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسایایی ابزار به حاضر پ

سبک دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب 

 دست آمد.به  04/4و  05/4، 09/4

برای  .(SEIQ) هیجانی خودتنظیمیپرسشنامه  

سنجش خودتنظیمی هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی 

. شدده است استفاده شطراحی  9114که در سال  1شرینگ

( ترجمه و 9304این پرسشنامه در ایران توسط منصوری )

های مقیاسزیرهنجاریابی شده است. خودتنظیمی یکی از 

نامه فوق پرسشنامه هوش هیجانی شیرینگ است. پرسش

تنظیمی ، خود94لفه خودآگاهیمو 5ماده و  33متشکل از 

های و مهارت 93، هشیاری اجتماعی92انگیزی، خود99هیجانی

خودتنظیمی  مقیاسزیردر این پژوهش از است. اجتماعی 

 نیا( پایایی 9304منصوری ) هیجانی استفاده شده است.

 _______________________                                                    

7. diagnostic validity 

8. Cronbach's alpha 

9. Sharing, S. 

10. self-awareness 

11. emotional self- regulation 

12. spontaneous 

13. social-consciousness 
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. دست آوردبه 05/4ا از طریق آلفای کرونباخ مقیاس ر

( ضریب 9314نیا )و حسن یاالسالمخیشدر پژوهش  همچنین،

هوش  قیاسبرای کل م پایایی از روش آلفای کرونباخ و تنصیف

، 19/4، 51/4آن به ترتیب  هایمقیاسو برای زیر 03/4هیجانی 

برای  (9304) منصوریدست آمد. به 57/4و  12/4، 53/4

 9نفس کوپر اسمیتبررسی روایی این آزمون، از آزمون عزت

(SEI) همبستگی نمرات افراد در این آزمون و استفاده نمود .

نفری مورد  34نمونه نفس کوپر اسمیت بر روی آزمون عزت

آمده میزان  دستبررسی قرار گرفت و بر اساس اطالعات به

آزمون  ها در دوبین نمرات آزمودنی  = 13/4r یهمبستگ

ه ار ب. در پژوهش حاضر پایایی این ابزآماری معنادار شد ازلحاظ

 دست آمد.به 00/4روش آلفای کرونباخ 

 .(TISS) نوجوانان اجتماعی هایمهارتپرسشنامه 

توسط ایندربیتزن و های اجتماعی نوجوانان پرسشنامه مهارت

 44دارای  پرسشنامه. نسخه اصلی این تهیه شد( 9112فوستر )

 یطباق با فرهنگ ایرانماده است که یک عبارت به دلیل عدم ان

مقیاس دارد ین پرسشنامه یک نمره کل و دو زیر. احذف شد

و  و سازگار اجتماعی رهای مثبتبخش رفتا :از اندعبارتکه 

بخش رفتارهای منفی و ناسازگار اجتماعی. ایندربیتزن و فوستر 

، برای بخش 14/4( پایایی مقیاس برای بخش مثبت را 9112)

ند. روایی گزارش کرد 00/4بات درونی آن را و ث 72/4منفی 

های متفاوت مقایسه و با اطالعات پرسشنامه به شیوه 2همگرایی

سنجی و های جامعهخویشتن، ارزیابی همساالن و داده ارزیابی

همبستگی بین نمرات  بررسی لهیوسبهروایی تشخیص آن 

 -های اجتماعی و مطلوبیت اجتماعی، وضعیت اقتصادیمهارت

ت دالل آمده دستبهو نتایج  گرفت قرارمورد ارزیابی ی اجتماع

ه این پرسشنام قبولقابل یبر روایی همگرا و روایی تشخیص

های همسانی درونی مقیاس برای گزاره (9370امینی ). دارد

. گزارش کرد 07/4و  05/4به ترتیب  را و منفی رفتارهای مثبت

 13/4در پژوهش حاضر پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ 

 آمد. دستبه

 .(RMETاز طریق تصویر چشم ) خوانیذهنآزمون 

 تجدیدنظرخوانی از آزمون حاضر برای سنجش ذهن در پژوهش

خوانی از با عنوان ذهن (2449)کوهن و همکاران  -نبارو هشد

                                                           

شده این آزمون  تجدیدنظرها استفاده شد. فرم طریق چشم

هایی از چشم ماده است که شامل عکس 31شامل 

ال چهار توصیف حالت های زن و مرد است. با هر سوهنرپیشه

همان ارزش  ت هدف و سه حالت انحرافی باذهنی )یک حال

شود که دهندگان خواسته میشود. از پاسخمی هیاراهیجانی( 

فکر یا احساس صاحب  کنندهتوصیفای را که بهترین کلمه

 و همکاران هاست انتخاب کنند. این آزمون توسط نجاتیچشم

گذاری به ( به فارسی برگردانده شده است. برای نمره9319)

برگردان  منظوربهگیرد. هر جواب صحیح یک نمره تعلق می

کار گرفته شده در این آزمون، از راهنمایی و هفارسی واژگان ب

و  روایی صوری بهره گرفته شد که نیز شناسزباننظارت چند 

علیلو و  حمدمآزمون مناسب تشخیص داده شد.  3محتوایی

( در پژوهش خود ضریب آلفای این آزمون را 9314)همکاران 

ای متشکل از آن را در نمونه آزماییبازو ضریب پایایی  70/4

در  گزارش نمودند. 19/4دانشجو و در مدت دو هفته  34

از روش آلفای کرونباخ  خوانیآزمون ذهنپایایی حاضر  پژوهش

 دست آمد.به 00/4

در پژوهش  .انضباطیبیپرسشنامه محقق ساخته  

 هانضباطی از پرسشنامه محقق ساختحاضر جهت سنجش بی

استفاده شد. در تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج 

 زنظراانضباط آموزان منضبط از بیکشور، برای تشخیص دانش

که روش  شودمیمعلمان و ناظمان و نمره انضباط استفاده 

بنابراین در این پژوهش برای ؛ نیست یاعتمادقابلکیفی و 

انضباط با توجه به نبود چنین آموزان بیتشخیص دانش

ای در داخل و خارج از کشور اقدام به ساخت پرسشنامه

پرسشنامه مذکور شد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته و 

انضباطی مصاحبه با معلمان و ناظمان مدارس، رفتارهای بی

ماده دارد  91 هایی شد. پرسشنامه محقق ساختمتداول شناس

لی از خی ایدرجهپنجهای آن بر اساس طیف لیکرت و پاسخ

در پژوهش  شود.گذاری می( نمره5( تا خیلی زیاد )9کم )

پرسشنامه  4وایی و ساختار عاملیحاضر جهت بررسی ر

های اصلی با چرخش انضباطی از روش تحلیل مولفهبی

 شدهیطراحهای از ماده کدامیچهاستفاده شد.  5واریماکس

4. factor structure 

5. varimax rotation 

_______________________                                                    

3. content validity 1. Self-Esteem Inventory (SEI) 

2. convergence validity 
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بودند.  معنادارها بر روی عامل اصلی حذف نشدند و تمامی ماده

 .دست آمدبه 11/4آلفای کرونباخ پایایی ابزار از روش 
 

 هایافته
و ضرایب همبستگی  استانداردمیانگین، انحراف  9جدول 

 .دهدمیدر پژوهش را نشان  موردمطالعهمیان متغیرهای 

شود، باالترین و کمترین مشاهده می 9طور که در جدول همان

میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب مربوط به متغیرهای 

( و سبک دلبستگی 20/91و  43/02های اجتماعی )مهارت

. همچنین اکثر ضرایب است( 45/5و  99/92ناایمن اجتنابی )

معنادار  49/4 همبستگی مربوط به متغیرهای پژوهش در سطح

های وط به مهارتهستند. باالترین ضریب همبستگی مرب

. ضرایب همبستگی متغیرهای سبک ( است19/4اجتماعی )

( و -19/4های اجتماعی )(، مهارت-57/4دلبستگی ایمن )

منفی  صورتبهانضباطی ( با بی-52/4خودتنظیمی هیجانی )

 معنادار هستند.

 
 9جدول 

 مطالعه موردو ضرایب همبستگی میان متغیرهای  استانداردمیانگین، انحراف  

49/4p≤ **          45/4p≤ *         

 

 وردمبررسی ضرایب مسیر، برازندگی مدل اصلی  پیش از

قرار گرفت. برای تعیین کفایت برازندگی مدل  یبررس

 موردهای برازندگی ها، ترکیبی از شاخصپیشنهادی با داده

های برازندگی در طور که شاخصهمانقرار گرفت.  استفاده

مدل پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار  دهد،نشان می 2جدول 

 دهشاصالحبنابراین با حذف مسیرهای غیر معنادار مدل ؛ نیست

 شود.بررسی می

 
 2جدول 

 شدهاصالحبرازندگی مدل پیشنهادی و مدل  هایشاخص 

 

 

که از میان تمام مسیرها در مدل  دهدنشان می 9مودار ن

، به ترتیب مسیرهای مستقیم میان شیوه شدهاصالح

، شیوه -42/4های اجتماعی مستبدانه با مهارت پروریفرزند

، سبک -41/4مستبدانه با خودتنظیمی هیجانی  فرزند پروری

 پروریفرزند، شیوه 43/4خوانی مستبدانه با ذهن پروریفرزند

 پروریفرزند، شیوه 40/4مقتدرانه با خودتنظیمی هیجانی 

، سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی -93/4خوانی مقتدرانه با ذهن

خوانی و سبک دلبستگی ایمن با ذهن 41/4 یخوانبا ذهن

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 متغیر

          - 94/91 14/35 انضباطیبی

سبک دلبستگی ناایمن 

 اجتنابی

99/92 45/5 59/4 -         

        - -57/4- 14/4 70/4 03/95 سبک دلبستگی ایمن

سبک دلبستگی ناایمن 

 دوسوگرا

27/94 91/5 30/4 91/4 21/4- -       

      - 41/4 23/4 34/4- 34/4 31/1 77/90 هگیرانسهل فرزند پروریشیوه 

     - 59/4 44/4 52/4- 23/4 25/4 20/1 11/95 مستبدانه فرزند پروریشیوه 

    - -50/4- 41/4- 54/4 20/4- 34/4- 74/4 47/0 34/22 مقتدرانه فرزند پروریشیوه 

   - 19/4- 43/4- 44/4 33/4- 21/4- 31/4- 41/4 20/91 43/02 های اجتماعیمهارت

  - 52/4- 42/4- 59/4 33/4- 21/4- 44/4- 42/4 44/4 10/4 14/29 خودتنظیمی هیجانی

 - -25/4 94/4 93/4- 94/4 91/4 95/4 91/4- 24/4- 92/4 72/4 94/95 خوانیذهن

 2x P df fd /2x GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA شاخص برازندگی

 94/4 10/4 10/4 07/4 10/4 01/4 10/4 44/5 5 449/4 24/27 مدل پیشنهادی

 47/4 11/4 17/4 14/4 10/4 12/4 10/4 91/3 94 449/4 09/54 شدهاصالحمدل 
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نتایج ضرایب غیرمستقیم مدل  دار هستند.غیرمعنا -49/4

  شنهادی ــاکرو پیـم روش بوت استراپپیشنهادی با استفاده از 

ت.نشان داده شده اس 3( در جدول 2440توسط پریچر و هیز )

 

 

 
 

ی، خودتنظیمی هیجان گریمیانجیبا  انضباطیبیدلبستگی با  هایسبکو  فرزند پروری هایشیوهرابطه علی  شدهاصالحمدل  .9نمودار 

 هستند( معناداری)خطوط منقطع به معنای عدم  نظریه ذهناجتماعی و  هایمهارت

 

فاصله اطمینان جدول حاکی از  3طبق مندرجات جدول 

ای هقرار نگرفتن صفر بین مقادیر حد باال و حد پایین فرضیه

بنابراین تمامی ؛ است  1و  3، 4، 5، 2، 9 غیرمستقیم

 قرار گرفتند. ت ییدهای غیرمستقیم کلی مورد فرضیه

 
 3جدول 

 بوت استراپ به روش پریچر و هیز غیرمستقیمنتایج ضرایب 
 خطای سوگیری بوت داده فرضیه

 استاندارد

 95/1سطح اطمینان 

 حد پایین          حد باال

از طریق  انضباطیبیمقتدرانه و  فرزند پروریرابطه بین شیوه -9

 خوانیذهناجتماعی و  هایمهارتخودتنظیمی هیجانی، 

57/4- 57/4- 4443/4 45/4 10/4-             41/4- 

از طریق  انضباطیبیمستبدانه و  فرزند پروریرابطه بین شیوه -2

 خوانیذهناجتماعی و  هایمهارتخودتنظیمی هیجانی، 

41/4 45/4 443/4- 44/4 37/4               51/4 

از طریق  انضباطیبیسهل گیرانه و  پروریفرزند رابطه بین شیوه -3

 اجتماعی هایمهارتخودتنظیمی هیجانی، 

41/4 54/4 444/4 41/4 35/4               19/4 

 میخودتنظیاز طریق  انضباطیبیبین سبک دلبستگی ایمن و  رابطه -4

 خوانیذهناجتماعی و  هایمهارتهیجانی، 

15/4- 14/4- 445/4 41/4 95/9-             77/4- 
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 3ادامه جدول 

یق از طر انضباطیبیبین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و  رابطه -5

 خوانیذهناجتماعی و  هایمهارتهیجانی،  خودتنظیمی

19/4 19/4 443/4 40/4 74/4           41/9 

ز طریق ا انضباطیبیرابطه علی بین سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و  -1

 اجتماعی هایمهارتهیجانی،  خودتنظیمی

74/4 75/4 443/4 41/4 50/4           14/4 

 

 بحث
 هایشیوههدف پژوهش حاضر بررسی مدل علی 

با  انضباطیبیدلبستگی با  هایسبکو  پروریفرزند

اجتماعی و  هایمهارتخودتنظیمی هیجانی،  گرییانجیم

اولین یافته پژوهش، رابطه منفی  بود. آموزاندانش  نظریه ذهن

ثبت و رابطه م انضباطیبیبا  مقتدرانه پروریفرزندبین شیوه 

که با  تاس انضباطیبیگیرانه و مستبدانه با سهل پروریفرزند

هال  کلونس و( و 2495سنگاوی و همکاران ) هایپژوهش

اثرات سودمندی بر  مقتدر،( همسو است. شیوه 2494)

 ضباطیانبیکمتر بخصوص  هایناسازگاریپیشرفت تحصیلی، 

 یصورت بهوالدین دارای این روش تربیتی . گذاردمیبرجای 

ا کودکان خود را ب توضیحات و استدالالت عقالنی، منطقی و با

تا از  دهندمیبه کودکان خود اجازه  و کنندمیقوانین آشنا 

تنبیهی،  یجابه هانآدهی روش نظمخطاهای خود یاد بگیرند. 

از  آموزانکه دانش  دهدمینتایج نشان حمایتی است. 

بیشتر درگیر رفتارهای  ،و مستبد آشفته هایخانواده

و اخالقی هستند که بیشتر در مدرسه خود را  ضداجتماعی

کنترلی بیرونی بر  گونهیچهگیر، والدین سهل. دهدمینمود 

کاری که تمایل دارند  هر دهندمیفرزندان خود ندارند و اجازه 

و فرزندانشان بیشتر در خطر ابتال به اختالالت انجام دهند 

و رفتارهای  9ی شده نظیر رفتارهای تکانشیریزبرونرفتاری 

(. بر 2441)عزیزی و همکاران،  گیرندمیقرار  2ضداجتماعی

میان سبک  معناداریود رابطه منفی و ی موجهایافتهاساس 

و رابطه مثبت میان سبک  انضباطیبیدلبستگی ایمن و 

دست هب انضباطیبیدلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با 

( و 2494سپهری و همکاران ) هایپژوهش. این یافته با آمد

ای سبک ایمن، ( همسو است. افراد دار2494کلونس و هال )

گر از چهره دلبستگی دارند. این یتتجسمی مثبت و حما

مدی را در این افراد جسم احساس خود ارزشمندی و خودکارآت
                                                           

که منبع حمایتی قوی برای  دانندمی. کودکان دهدمیافزایش 

که عواطف  سازدمیرا قادر  هاآنآنان وجود دارد که این امر 

 . نوجوانانی که دارایود را به شیوه سازنده تعدیل کنندمنفی خ

سبک دلبستگی اجتنابی هستند، مشکالت رفتاری کمتری 

، 3گری. اجتنابدهندمینسبت به افراد دوسوگرا نشان 

های اصلی از ویژگی 5به خود ازحدیشبو اعتماد  4آرمانگرایی

، افراد ترس از دوسوگرا های اجتنابی است. در سبکدلبسته

طرد شدن و رها شدن دارند. احساس طرد کودک و نوجوان در 

. به این شودمیاین سبک، منتهی به رفتارهای ناسازگارانه 

 طرفبه، کندمیدلیل که ناراحتی که او در نگاه والدین احساس 

. بدون تردید، تعارض، گرداندیبرمشخص دیگر چون همساالن 

های افراد مضطرب و ویژگی جزء ندگی و آشفتگیصم، درماتخا

 (.2493)جوکار و نورافشان،  دوسوگرا است

 معناداریی موجود در این پژوهش رابطه هایافتهبر اساس 

 خوانیمقتدرانه و مستبدانه با ذهن پروریفرزندمیان شیوه 

ین ب معناداربنابراین فرضیه وجود رابطه مثبت ؛ دست نیامدبه

خوانی و رابطه منفی مقتدرانه و ذهن پروریفرزندشیوه 

؛ شدن ت ییدخوانی در این پژوهش انه با ذهنفرزندپروی مستبد

 ( و رافمن2494های رودریگز، پادیال و فورنانگور )با پژوهش که

( همسو است. در تحول نظریه ذهن، 2441) و همکاران

ها را به دو حوزه این تفاوت فردی وجود دارد که یهاتفاوت

. حوزه (2444دهند )سیمونز، شناختی و اجتماعی ربط می

ی گردد ولهای شخصیتی( برمیشناختی به خود فرد )ویژگی

عوامل محیطی مانند خانواده حوزه اجتماعی به محیط و 

توان به رابطه بین نظریه ذهن و تعداد می، ازجمله. گرددیبرم

خواهر  که خواهران و برادران اشاره کرد. مشخص شده کودکانی

و برادر دارند در مقایسه با کودکانی که خواهر و برادر ندارند 

)رافمن و  کنندمینمرات بیشتری در نظریه ذهن کسب 

میان سبک دلبستگی ایمن  معناداری(. رابطه 2441همکاران، 

4. idealism 

5. too much confidence 

_______________________                                                    

3. avoidin 1. impulsive behavior 

2. antisocial behaviors 
g 
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 ؛دست نیامدبهخوانی در این پژوهش با ذهن و ناایمن اجتنابی

ها همسو است. پژوهش( 2440با پژوهش انتای و تامپسون ) که

 تواندمیکودک که بسط دادن اطالعات با  اندمشخص ساخته

عامل مهمی در رشد نظریه ذهن باشد. در سبک دلبستگی 

وجود دارد. ولی مراقب اصلی  یاعتماد قابلایمن رابطه پایدار و 

حساسات استنتاج ا یجابهیا مادر درباره تجارب کودکان 

دردی پرداخته و گزارش کودک، به حمایت و هممختلف در 

مادر در  کالمیبک همچنین س .دهندینمموضوع را بسط 

دلبستگی ایمن بیشتر بر احساسات مثبت و تجارب خوشایند 

ت منفی و متضاد سخن ادرک احساس است و کمتر درباره

بسیار د توانبنابراین سبک گفتگوی مادر و فرزند می؛ گویندمی

بر رشد پایین نظریه ذهن اثر داشته  و در نتیجه متفاوت باشد

در این پژوهش رابطه مثبت و  (.2441)فرانک و تمپله،  باشد

ی خودتنظیمی هیجان مقتدرانه و پروریفرزندبین شیوه  معنادار

نشد.  یدت یمستبدانه با خودتنظیمی  پروریفرزندو رابطه منفی 

( 9314، خداپناهی و دهقانی )آبادیامیناین نتیجه با پژوهش 

این فرضیه  ت ییددر عدم  مغایر است. (2492و ناستاسا و ساال )

مقتدرانه، سبک رایج  پروریفرزندسبک  گفت توانمی

صورتی که مطابق در  اجتماعی شدن کودکان آمریکایی است.

و پیامدهای آن را  پروریفرزندها که رابطه با برخی از پژوهش

قرار دادند به  یموردبررسقومی مختلف  هایگروهبر کودکان 

جوامع دیگر  مطلوب برای ایشیوهکه این شیوه،  رسدمینظر 

آمریکا نیز نباشد )گون،  یهافرهنگخردهحتی برخی 

چین،  یگراجمع در جامعه مثال. (9111هترتینگتون و ریس، 

 فرزند پروریشیوه  ینترمهمقاطعانه،  پروریفرزندسبک 

آل، کودکی است که از خود کودک ایدهزیرا ؛ نیست

ترل کند. و رفتار و عواطف خود را کن داری نشان دادهخویشتن

و هایی نظیر اطاعت، هویت گروهی عالوه بر این، به ویژگی

ی نیز سنت یفرهنگ ایرانشود. ارج گذاشته می دارییشتنخو

نترلی زان کبوده و میزان کنترل والدین بر کودکان بیشتر از می

به عبارت ؛ ی بر کودکان خود دارنداست که والدین آمریکای

ی تر از فرهنگ آمریکایمستبدانه رایج پروریفرزندگر سبک دی

است اما پیامدهای مثبت آن برای فرزندان این والدین، نیز 

ی ایر اقوام است. بر همین مبنا، یکبیشتر از کودکان متعلق به س

تواند تفاوت فرهنگ این رابطه می معنادار نشدناز دالیل 

 کشورمان باشد. یگراجمعفردگرای آمریکا و 

                                                           
1. observational learning 

میان شیوه  معناداریافته دیگر این پژوهش رابطه منفی 

این گیرانه و خودتنظیمی هیجانی است. سهل پروریفرزند

سو است. در هم( 2495) ابراهیمی و همکاران یافته با پژوهش

توان گفت، خانواده با هر شیوه تبیین این فرضیه می

روند رشد تنظیم هیجان فرزندان  به سه روش در پروریفرزند

ها از طریق یادگیری که بچه. اولین روش اینگذاردمیثیر ت 

رفتارهای  کهینا. دوم آموزندمیتنظیم هیجان را ، 9ایمشاهده

والدینی که مربوط به هیجان، تربیت هیجانی و مدیریت هیجان 

و سوم  سازدمیثر ت، رشد تنظیم هیجان کودکان را مت اس

خلق هیجانی خانواده در از  ،تنظیم هیجان کودک کهینا

و روابط زوجی ، روابط خویشاوندی پروریفرزندهای شیوه

ی اهناوالدین با هیجهای منفی گیرد. تعاملثیر میوالدین ت 

فرزندانشان منجر به عملکرد ضعیف اجتماعی و مشکالت 

 (.2495)ابراهیمی و همکاران،  شودمی هانآتنظیم هیجان 

 میان سبک معنادارییافته دیگر این پژوهش رابطه مثبت و 

و رابطه منفی سبک دلبستگی ایمن و خودتنظیمی هیجانی 

نی با خودتنظیمی هیجادلبستگی ناایمن )اجتنابی و دوسوگرا( 

( 2494محسنه، آل زوبی و بتاینه ) است. این یافته با پژوهش

و  تتوان گفت، حساسیهمسو است. در تبیین این فرضیه می

های هیجانی کودک مراقب اولیه به حالت یدهپاسخ

اصلی یادگیری روش تنظیم عواطف و رابطه با  کنندهیینتع

ای از مناسب و بهینه یدهپاسخدکان ایمن دیگران است. کو

آموزند که ابراز صحیح و می کنندمیمراقب اصلی دریافت 

پیامدهای مثبتی دارد. همچنین دوره نوجوانی دوره  هاناهیج

اثبات استقالل، فاصله گرفتن از خانواده و گرایش به همساالن 

زمانی است که توانایی درونی نوجوانان برای  دقیقااین  ؛ واست

و رفتارها کاهش یافته است و نیاز به  هاناتنظیم عواطف، هیج

 شود. برآورده شدنیک منبع بیرونی تنظیم هیجان احساس می

، گرم و کنندهیتحمااین نیاز جز در یک ساختار خانوادگی 

 یهدپاسخکودکان ناایمن در مقابل،  .شودمیسر نمی بامحبت

اس، بر این اس کنندمیبهینه و منسجمی از مراقب اولیه تجربه ن

د مادرانه )وال یدهپاسخمراقبت نابسنده و ضعف در حساسیت و 

را( ایمن )اجتنابی و دوسوگاصلی( به الگوی رفتار دلبستگی نا

تنظیم عواطف و  مؤثرهای شود و مانع تحول مهارتمنتهی می

نقص ها، جایگاه اصلی نمود این ناتوانی. شودمیها شناخت

، هاتکانهبرای تنظیم و کنترل های الزم مجموعه توانمندی
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رفتار و اختالل در  ل طراحی و اجرایوومس و اعمالافکار 

بر اساس  (.2444بامیستر،  ز واست )و هاتنظیم هیجان

 میان معناداریی موجود در این پژوهش رابطه مثبت و هایافته

های اجتماعی و رابطه مقتدرانه و مهارت پروریفرزندشیوه 

ت دسبههای اجتماعی گیرانه با مهارتسهل پروریفرزندمنفی 

( و ابوطالبی 2494های رن و ادوارد ). این یافته با پژوهشآمد

توان گفت، ( همسو است. در تبیین این فرضیه می2493)

 و ثیر مثبتی بر شایستگیت  مقتدرانه پروریفرزندسبک 

زیرا این والدین ؛ های مثبت اجتماعی نوجوانان داردمهارت

های معقول پاسخگویی مناسبی در برابر خواستهقادرند 

گذارند. هر دو ه استقالل فرزندان خود احترام نوجوانان داده و ب

ان خود داشته و والد مقتدر و مستبد انتظارات زیادی از فرزند

والدین مستبد، مشورتی با اما ؛ نان دارندکنترل بیشتری بر آ

دهند. نظر و آزادی بیان نمیو اجازه اظهار کنندمیفرزند خود ن

فتارشان در قبال های رپیامد رگیبرای فرزندان والدین سهل

د دهناعمالی که انجام می کنندمیو فکر  دیگران مهم نیست

همدلی و همکاری بسیار پایینی دارند، اما در  و صحیح است

ارند والدین مستبد د فرزندان تری نسبت بهسبوضعیت مناکل 

 (.2493 ،یو پناسام )ویجیال، توماس

بین شیوه  معناداردر این پژوهش وجود رابطه منفی 

با  ه؛ کنشد ت یید های اجتماعیمستبدانه و مهارت پروریفرزند

( مغایر است. معنی و مفهوم 2493ابوطالبی )پژوهش 

ند با توامستبدانه در فرهنگ یک جامعه سنتی می پروریفرزند

 پروریفرزندثیر ه فردگرا و آزاد متفاوت بوده و ت یک جامع

مستبدانه در یک جامعه سنتی ممکن است نسبت به یک 

در طی روند رشد از  مضر و مخرب نباشد. قدرآنجامعه آزاد 

ای زیادی وجود دارد انی به بزرگسالی متغیرهای مداخلهنوجو

حمایت دوستان و همساالن،  ازجمله .بردمیکه فرد از آن بهره 

توانند کمبودهای ناشی آشنایان و ارتباط خوب با معلم که می

ندان فرز لزومامستبدانه را جبران کنند و  پروریفرزنداز سبک 

 .اجتماعی نیستند این والدین همیشه دچار مشکالت رفتاری و

میان شیوه سبک دلبستگی  معناداریرابطه مثبت و  همچنین،

سبک های اجتماعی و رابطه منفی بین ایمن و مهارت

ته با . این یافدست آمدبهسوگرا دلبستگی ناایمن اجتنابی و دو

( همسو است. افراد دارای 2493تاکامی و تاکاهاشی ) پژوهش

بهتر و  مسئلههای حل از مهارتدلبستگی ایمن، 

                                                           
1. empathy 

ی شناختی و اجتماعی بیشتری برخوردارند. این هاشایستگی

که منجر به )کودکان قادر به درک عواطف و افکار دیگران 

 ن. این افراد نسبت به خود و دیگراهستند (شودمی 9همدلی

شان متعهد هستند و در روابط نگرش مثبتی دارند، در ارتباطات

کنند )تاکامی و تاکاهاشی، صمیمانه احساس راحتی می

ن، فرزندان دارای مادر بسیار در سبک دلبستگی ناایم (.2493

حساس اعتماد و دلبسته شدن را کننده هستند و اطرد

اجتماعی پیرامون و همدلی  مسائلآموزند، والدین درباره نمی

ر بنابراین این افراد د؛ دهندبا دیگران اطالعاتی به فرزندان نمی

. ددارنر ضعیفی بزرگسالی شناخت و اطالعات اجتماعی بسیا

یار و نمرات بس نیستند قائلآنان برای احساس دیگران ارزشی 

همدلی با  و کارآمدصورت اجتماعی به مسائلپایینی در حل 

آورند )عبدالمالی، کیوان و آجیلچی، به دست میدیگران 

افرادی که دارای سبک دلبستگی دوسوگرا هستند، در  (.2494

بزرگسالی با عدم تعادل در احساسات و تعارضات روبرو 

کنند که الیق حمایت و توجه . این افراد حس میشوندمی

این افراد دچار تعارض میان نیاز قوی خود  .دیگران نیستند

و احساس ناامنی از  سویکبرای روابط نزدیک و صمیمانه از 

شدن از ران به نیازهای خود و احتمال طردسخگویی دیگپا

 ینی درامر منجر به خودباوری پای این .سوی دیگران هستند

 (.2494)عبدالمالی و همکاران،  شودمیآنان 

های میان مهارت معناداریهمچنین رابطه منفی و 

های . این یافته با پژوهشدست آمدبهانضباطی اجتماعی و بی

( همسو 2447) آتیسی و (2495و مکینون ) سته، بامگارتر

های اجتماعی رفتارهای ساده در است. منظور از مهارت

، رعایت قوانین، رعایت ازجملههای گوناگون اجتماعی موقعیت

و خارج شدن از کالس به نوبت در هنگام صحبت کردن، وارد 

های اصلی رفتار که از مالک است صف بستن شیوه آرام و

های صحیح مهارت یریکارگبهاست.  درسمنضبط در کالس 

های میان فردی بر اجتماعی، پایه و مبنایی است که ارتباط

های آموزانی که مهارتشود. دانشاساس آن ساخته می

کنند و گیرند، تمرین میطور واقعی یاد میاجتماعی را به

ه توانند در ورود بمی قطعاند، گیرشایستگی خود را به کار می

 (.2447، )آتیسی یابی موفق باشندساالن و دوستگروه هم

میان خودتنظیمی  معنادارینتیجه دیگر، رابطه منفی و 

 هشا پژواین یافته بانضباطی یافت شده است. هیجانی و بی
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( همسو است. در تبیین این یافته 2495منش و همکاران )نیک

باید گفت، تنظیم هیجان عامل مهمی در تعیین سالمتی و 

داشتن رفتار سازگارانه و پذیرش قوانین و مقررات است و نقص 

انزوای  و 3، اضطراب2)مانند افسردگی 9ریزدرون مشکالتآن با 

رفتار  و 1مانند )بزهکاری 5ریزبرون مشکالت( و 4اجتماعی

( ارتباط دارد. افرادی که از راهبردهای مثبت 7پرخاشگرانه

کنند، از وجود هیجانات شناختی تنظیم هیجان استفاده می

دارند و هنگام قرار گرفتن در  یخودآگاهمثبت و منفی 

از هیجانات خود  یخوببهتوانند های زندگی میموقعیت

رین یافته آخ .(9314استفاده کنند )رحمانی و همکاران، 

خوانی و میان ذهن معناداریآمده، رابطه مثبت و دستبه

( و 2441های گیونس )انضباطی است. این یافته با پژوهشبی

( همسو است. در تبیین این یافته 9314رحمانی و همکاران )

ظریه نتوان گفت که این افراد با داشتن توانایی بسیار باال در می

و این در حالی  هستندقادر به اداره کردن رفتار دیگران  ذهن

ی با این توانای هاآند. کننرا پنهان می شانیواقعاست که نیات 

ه کاری کنند تا بهای ذهنی دیگران را دستتوانند بازنماییمی

د که شوبنابراین دیده می؛ شان دست پیدا کننداهداف شخصی

در جهت اهداف منفی و  نظریه ذهناین افراد از توانایی 

پژوهش  هاییافته درمجموع .کنندضداجتماعی استفاده می

 یدت یدل علی، شواهد تجربی مناسبی در یک م ارائهحاضر، با 

نوع  یریگشکلدلبستگی بر  یهاسبکنقش تربیتی خانواده و 

و  نظریه ذهنهای اجتماعی و تنظیم هیجانات و مهارت

فراهم  انضباطییبهمچنین نقش این عوامل فردی بر بروز 

 آورد.

، بنابراین در نتایج این پژوهش محدود به شهر اهواز است 

اط ها و شهرهای دیگر باید جانب احتیتعمیم آن به فرهنگ

 روینازاتحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و رعایت شود. 

نهاد شانجام گیرد. پی یاطبااحتاستنباط علی از نتایج باید 

شدن نقش عامل تر های آتی، برای روشندر پژوهششود می

های دیگری از ساختار انضباطی، جنبهمحیط خانواده در بی

های خانوادگی، وضعیت ، تعارضوالدینی خانواده مانند پیوند

یرد. همچنین پیشنهاد قرار بگ یموردبررساجتماعی  -اقتصادی

 ملهازج آموزدانش -شود سایر ابعاد کیفیت ارتباط معلممی

تان و با دوس بیگانگی و ارتباط معلم، جو مدرسه، کیفیت رابطه

انضباطی با سایر متغیرهای پژوهش همساالن در بروز بی

بررسی شود.

 

 

 منابع

(. نقش 9314خداپناهی، م. ک.، و دهقانی، م. ) ،.آبادی، زامین

میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد 

مجله ها، های فرزند پروری و موفقیت تحصیلی آنسبک
 .941-997، 2علوم رفتاری،

های اجتماعی اعتبار یابی پرسشنامه مهارت(. 9370امینی، آ. )
ارشد دانشگاه آزاد اسالمی نامه کارشناسی . پایاننوجوانان

 تهران، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی.

 .هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگسال(. 9304بشارت، م. ع. )

 گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.

مقایسه دانش آموزان دبیرستانی (. 9314حیدری خواه، ر. )
های فرزند پروری متفاوت دختر دارای مادران با سبک

دلبستگی به مادر، خودکارامدی، احساس تنهایی و  ازلحاظ

1. internalizing 

2. depression 

3. anxiety 

4. social isolation 

نامه کارشناسی ارشد، رشته . پایانعملکرد تحصیلی

ناسی، ششناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانروان

 دانشگاه شهید چمران اهواز.

مقایسه هوش هیجانی و نظریه ذهن (. 9314رحمانی، س. )
بط دوره دانش آموزان دارای مشکالت انضباطی و منض

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان متوسطه شهر تبریز.

 معلم آذربایجان.تربیت

(. تمایز دانش 9314رحمانی، س.، مصر آبادی، ج.، و زوار، ت. )

هوش هیجانی و  ازلحاظانضباط آموزان منضبط و بی

 .15-941 ،47های آموزشی، فصلنامه نوآوریخوانی. ذهن

 یاواسطه(. نقش 9314ن نیا، س. )، ر.، و حساالسالمییخش

والدین و  یجانیفرا ههوش هیجانی در رابطه علی ابعاد 

5. externalizing 

6. crime 

7. aggressive behavior 

________________________                                                        
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-02، 3دو فصلنامه روانشناسی خانواده، فرزندان.  یآورتاب

79. 

صدرالسادات، ج.، شمس اسفندآباد، ح.، و امامی پور، س. 

های فرزند پروری و کارکرد خانواده (. مقایسه شیوه9304)

های بد سرپرست دارای اختالل رفتاری و عادی. در خانواده

 .43-40، 7مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 

بررسی رابطه میان ساختار خانواده و (. 9304ظروفی، م. )
نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد . پایانالت رفتاریاختال

 اسالمی واحد شبستر.

 . ترجمه فربدپیشگامان روانشناسی رشد(. 9175کرین، س. و. )

 (. تهران: انتشارات اطالعات.9375فدایی )

محمد علیلو، م.، بخشی پور، ع.، بافنده قراملکی، ح.، خانجانی، 

ه ذهن در (. بررسی نقص نظری9314ز.، و رنجیر، ف. )

اسکیزوفرنیک های دارای عالئم مثبت و منفی و مقایسه 

، شناختیهای نوین روانفصلنامه پژوهشآن با افراد سالم. 
22 ،942-05.. 

(. رابطه 9313مرادیان، ج.، عالی پور، س.، و شهنی ییالق، م. )

فرزند پروری و عملکرد تحصیلی با واسطه  یهاسبکعلی 

زه پیشرفت در دانشجویان. خودکارآمدی تحصیلی و انگی

 .13-74 ،9دو فصلنامه روانشناسی خانواده،

هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی (. 9304منصوری، ب. )
سیبریا شرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان های تهران.دانشگاه

 عالمه.

(. 9319نجاتی، و.، ذبیح زاده، ع.، ملکی، ق.، و محسنی، م. )

اختالل شناخت اجتماعی در بیماران دچار افسردگی عمده: 

فصلنامه خوانی از طریق چشم. شواهدی از آزمون ذهن
 .57-74 ،1روانشناسی کاربردی، 
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