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 مقاله پژوهشي 

من) با یمن و ناای(ا یبستگدل يهاسبکو  یجانیه یمیخودتنظ، ذهن يرابطه ساده و چندگانه تئور
  شهر اهواز يهارستانیدبدختر سال سوم  آموزاندانشدر  یانضباطیب

  
  ٣القيي يشهن جهيمن، ٢يناصر بهروز، ١*يفاطمه فرزاد

 
  10/06/1395تاریخ پذیرش  03/04/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

دارد. هدف  آموزاندانش يريادگيمعلم از کار و  يبر خشنود يبوده که اثرات نامطلوب فراوان يچندوجهده يک پديدر مدارس  يانضباطيب: هدف و زمينهپيش
  ست.  يانضباطيب) در بروز رفتار منيناامن و ي(ا يبستگدل يهاسبکو  يجانيه يميخودتنظ، ذهن يمهم تئور يندهايشايپ يپژوهش حاضر بررس

شهر اهواز در  يهارستانيدبدختر سال سوم  آموزاندانشن پژوهش را يا يجامعه آمار. بود ياز نوع همبستگ يفيک مطالعه توصيمطالعه حاضر  : هاروشمواد و 
و مورگان انتخاب  يبر اساس جدول کرجس ياچندمرحله يتصادف  يريگنفر به روش نمونه ۴۴۰ن جامعه تعداد يا. از انددادهل يتشک ۱۳۹۴-۱۳۹۳ يليسال تحص
رستان يدب ٣ه ياز هر ناحي، بعد يهاانتخاب شدند. در گام يصورت تصادفه بهيشهر اهواز سه ناح وپرورشآموزشچهارگانه  ين نواحيبن صورت که از يشدند. به ا

انتخاب شدند.  يصورت تصادفنفر) به ١٣٢ ياضينفر و ر ١٤٨ يانسان، نفر ١٦٠ يآموز (تجربدانش يرستان سه رشته و از هر رشته تعداديدبدخترانه و از هر 
و آزمون  يانضباطيبآزمون محقق ساخت ، نگيشر يجانيپرسشنامه هوش ه ، )AAI( ساالنبزرگ يبستگدلاس ين پژوهش شامل مقيدر ا مورداستفاده يابزارها
   بودند )RMETر چشم (يق تصوياز طر يخوانذهن

ج نشان داد ينتا قرار گرفتند. تحليلوتجزيه مورد گامبهگامو  زمانهمبه روش ورود  ونيل رگرسيو تحل يب همبستگيبا استفاده از ضر پژوهش يهاداده: هاافتهي
در جود دارد. دار ويمعن يارابطه يانضباطيببا  نديشايپ يرهايمتغ عنوانبه يمن اجتنابيناامن و يا يبستگدلسبک ي، جانيه يميخودتنظ، ذهن ين تئوريب که

وجود ، پژوهش نيا توجهقابلج يوجود دارد. از نتا يمعنادار يرابطه منف يانضباطيبمن با يا يبستگدلو سبک  يجانيه يميخودتنظن يج نشان داد که بيضمن نتا
، β= -٥٧/٠(من يا يبستگدلسبک نشان داد که  گامبهگامون به روش يل رگرسيج تحلينتا، نيهمچنست.  يانضباطيبو  يخوانذهنن يرابطه مثبت معنادار ب

۰۰۱/۰P ≤( را داراست. يانضباطيبر يمتغ يکنندگ ينيبشيپن نقش يشتريب نيبشيپ يرهايان متغياز م  
من يا يبستگدلپژوهش حاضر نشان داد که سبک ، آموزاندانشنامطلوب در  يدر بروز رفتارها مؤثر يو خانوادگ يفرد يرهايبا توجه به نقش مهم متغ: استنتاج

به  شوديمنهاد شي. پکنديمن و فرزندان اشاره ين والديب يمياد رابطه گرم و صميار زير بسيکه به تأث دهديمنشان  يانضباطيبن نقش را در بروز رفتار يشتريب
  الزم داده شود. ين استاندارد در خانواده آگاهيبه همراه وجود قوان يميفراوان رابطه مطلوب و صم ين درباره اثربخشيوالد
 يبستگدل يهاسبکي، جانيه يميخودتنظ، ذهن يتئور، يانضباطيب: هاي كليديواژه

  
 ١٣٩٥ آبان، ٦٩٢-٧٠٥ ص، مهشت شماره، هفتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ٠٩١٦٨٢١٤١٧٨: تلفن، اهواز چمران ديشه دانشگاه، اهواز: آدرس مکاتبه

Email: fatemehfarzadi@ymail.com 

  
 مقدمه 

 است که در يمهم اجتماع ياز نهادها يکيت يم و تربينظام تعل
و سازگار کردن  ريپذجامعهت يمسئول، سطوح مختلف اجتماع

به  سوکياز  وپرورشآموزشافراد را به عهده دارد.  جانبههمه
افراد کمک  يهاتيقابلو  ييش تواناياستعدادها و افزا ييشکوفا

                                                             
  مسئول) يسنده(نو د چمران اهوازيدانشگاه شه ،يتيترب يروانشناس ارشد، يکارشناس ١
  د چمران اهوازيدانشگاه شه ،يتيترب يروانشناس گروه يئت علميار، عضو هيدانش ٢
  د چمران اهوازيدانشگاه شه ،يتيترب يگروه روانشناس يئت علميعضو ه استاد، ٣

و همواره  ديآيمدر  يگر در خدمت نظام اجتماعيد يو از سو کنديم
ر را د آموزاندانشکه  باشديم يتين تربينو يکردهايروبه دنبال 

 در يو کاهش مشکالت انضباط يسازگار، يريپذتيمسئولجهت 
 ييابدستدر جهت  يتا گام بلند کنديم ياريمدارس و کالس درس 

 يهاطيمحدرس  يها. کالست برداشته باشديم و تربيبه اهداف تعل
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 ران سازمانيدر فراگ يريادگيل يتسه باهدفهستند که  ياجتماع
ند يمناسب الزمه فرا يفراهم کردن جو کالس شکيب. شونديمداده 

موضوعات هر کالس  نيترمهماز  يکياست.  يريادگي -ياددهي
منضبط از  آموزاندانشک کالس با ي درواقعانضباط است.  يدرس
طه ن رابيف در اياست. س زيآمتيموفقس يتدر يهاشاخصه نيترمهم

ن يبهتر شونديماداره  خوبيبهکه  ييهاکه کالس دارديماظهار 
همه رو، ازاين. آوردنديمفراهم  آموزاندانش يرا برا يريادگيفرصت 
 يهاطيمحجاد يف خود از اداره کالس درس بر ايدر تعر نظرانصاحب

ت ي. رعا)١( اندکرده تأکيد يريادگيمناسب  يهافرصتسالم و 
لکه ب کنديمبهتر را فراهم  يريادگينه يزم تنهانهانضباط در کالس 

به عکس ، گردديمهم منجر  آموزدانشت سالم يبه رشد شخص
، يت مقررات و انضباط سبب شرمندگيو عدم رعا يانضباطيب هرگونه

  .)٢(شود يم يو معنو ياحساس گناه و خسارت ماد
 يبه معنا ١النيمک م يسينظم و انضباط در فرهنگ لغت انگل

ن و مجازات افراد يو قوان يعمل کردن و اطاعت افراد از قواعد رفتار
ف ي. تعر)٣(ن يفرد در تطابق با قوان يي. توانايرويپدر صورت عدم 

احل ب انجام مريان ترتيب يتوان داد به معنايکه از انضباط م يگريد
به ٤و اوف ٣دنيسوئ، ٢مي. هاش)٤(ان قواعد و مقررات است يا بيکار و 

احترام  عنوانبهنظم و انضباط در مدارس را ، ٦و اوجداپو ٥دوينقل از ا
شده  فيتعر يرات مدرسه و احترام به استاندارد رفتارن و مقريبه قوان

 يدارشتنيخو، يخودکنترلکه نشان از  داننديماز طرف مدرسه 
است  يانضباطيکه در تضاد باال با  رفتار نامطلوب ب ياست. رفتار

 يهاعلتاست که  يچندوجهده يک پدي يانضباطي. در مقابل ب)٥(
ي، در حوزه اجتماع يرات مختلفيشود و تأثيسبب بروز آن م يمتفاوت

اثرات آن بر  نيترمهماز  يکي. گذارديم يبر جا يو آموزش يروان
خشونت ، هايهمکالسبا معلم و  يريدرگ، عملکرد خوب کالس درس

است که در هر دو جنس و در  يمشکل يانضباطياست. ب يو بزهکار
آن از مدرسه به  يشدت و بزرگ اگرچهشود يافت ميتمام مدارس 

ز اغلب در ين يانضباطيب زيآمخشونتمدرسه متفاوت است. موارد 
 هاپژوهش. )٦( افتديمخارج از مدرسه و حوزه کالس درس اتفاق 

ن يتربزرگاز  يکيت رفتار در کالس درس يريکه مد دهنديمنشان 
که  ي.  سؤال)٧(معلمان سراسر جهان است  يرو در رو يهاچالش

                                                             
1 .Macmillan 
2.Hashim 
3.Sweinan 
4. Ofie 
5.Idu 
6.Ojedapo 
7. Onyije 
8. Theory of mind 

 زانآمودانش يانضباطيب ليدالن است که يشود ايمطرح منجا يدر ا
ست و ين سؤال راحت نيست؟ پاسخ به ايدرس چ يهادر کالس

 ياديآن در نظر گرفت. عوامل ز يرا برا يشماريب يهاتوان پاسخيم
ن مقدار ير دارند و عالوه بر ايتأث آموزاندانش يهايانضباطيبر ب

 هاآنکامل  ييدارند و شناسا يپوشانهم، ن عوامل با هميا ياديز
 يبرخ ييشناسا يز در پي) ن٢٠١٠و اوجداپو ( ٧هي. اون)١(دشوار است 

به سه مورد  آموزاندانشدر  يانضباطيب يريگشکلعوامل مؤثر در 
، وپرورشآموزشبه سهم  هادولتنگرش  ازجمله. اندکردهاشاره 
ن پژوهش قصد ي. در ا)٨(و نگرش معلمان  يبستگدل يهاسبک

و  ٨ذهن يه تئورلاز جم يفرد يرهاير متغيتأث يم به بررسيدار
ز بر برو يبستگدلسبک  ير خانوادگيو متغ ٩يجانيه يميخودتنظ

  م.يبپرداز يانضباطيرفتار نامطلوب ب
 ين فرديک مقوله مهم در روابط بي يبه معنا يشناخت اجتماع

ژه در يو به و يدر روانشناس يگاه مهميجا، افراد يو درون فرد
 ياز خاستگاه تحول يخوانذهن. باشديمنگر دارا  يتحول يروانشناس
فرد  يي) شروع شد و آن را توانا١٩٧٨( ١١و وودراف ١٠ماکيتوسط پر

د قص، ليم، ل (باوريگران از قبيخود و د يدر نسبت دادن حاالت ذهن
ف يرگران تعيرفتار خود و د ينيبشيپن و ييتب منظوربهجان) يو ه

 يجانيبه کودکان در درک حاالت ه، ه ذهني. رشد نظر)٩( اندکرده
کودکان از حالت  شوديمگران کمک کرده و سبب يو شناخت د

تنها به  هاآنکه  شوديمباعث  يخارج شوند. خودمحور يخودمحور
ند و از پرداختن به احساسات و يال خود توجه نمايو ام هاخواسته

 يهاييناتوانا يباشند. کودکان داراناتوان ، گرانيد يهاجانيه
مشکل دارند و به عالئم  ياجتماع يهانشانه ييدر بازنما يريادگي
است  يه ذهن اصطالحي. نظر)١٠( کننديمر مرتبط توجه يغ يرونيب

گران بر اساس يدرک افکار و احساسات د ييتوانا ييکه به توانا
ه ذهن ينظر يات پژوهشي.  در ادب)١١(است  ياستنباط حاالت ذهن

، عامه يروان شناس، ١٢يخوانذهني، چون ذهن ساز ينيرا تحت عناو
ز ين ١٥يو ذهن پرداز ١٤باور -تعامل يروانشناس، ١٣يدرک اجتماع

 ياجتماع يايه و اساس ادراک فرد از دنيو آن را پا اندکردهمطرح 
و  يخوانذهنطه يانجام شده در ح يهاپژوهش.  )١٢( داننديم

، )١٣(هستند. پژوهش  يضيج ضد و نقينتا يدارا يمشکالت رفتار

9. Emotional self- regulation 
10. Premack 
11. Woodruff 
12.mind reading 
13.social understanding 
14.belief-desire psychology 
15. mentalizing 
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که از  يافراد: نه خشونت کودکان و نوجوانان نشان داديدر زم
ر ييدر جهت تغ يژگين ويبرخوردارند از ا يتريقو يخوانذهن
ز به نفع خودشان يخوشنت آم يو رفتارها ياجتماع يهاتيموقع

در ، )١٣٩٢(افر يو ک يکارشکي، زدين ي. ام)١٤(استفاده کنند 
ش يو افزا يه ذهن بر کاهش پرخاشگريآموزش نظر ياثربخش يبررس
دند يه رسجين نتيبه ا يش دبستانيه ذهن در کودکان پينظر ييتوانا

و  ه ذهنينظر ييش توانايباعث افزا توانديمه ذهن يکه آموزش نظر
ز ين )١٦(گر ي.  در پژوهش د)١٥(کودکان گردد  يکاهش پرخاشگر

ه انضباط ب يمنضبط و ب آموزاندانش يخوانذهنسه يمقا يدر بررس
 يعنتفاوت م يخوانذهنن دو گروه از لحاظ يدند که  بيجه رسين نتيا

 يخوانذهن، ر منضبطيغ آموزاندانشو بر اساس آن  وجود دارد يدار
ز ي.  ن)١٧(ن يمنضبط دارند. همچن آموزاندانشنسبت به  يتريقو

برخوردارند  يشتريب يخوانذهناز ، مشخص کردند که افراد قلدر
شناخت احساسات و نقاط  يبرا ين افراد از درک بهتريا درواقع

  گران برخوردارند. يضعف د
از  يريشگيدر بروز و پ توانديمکه  يگريد يعوامل فرد ازجمله

 يشناخت ميتنظ، مؤثر باشد ينه پژوهشيشيبر اساس پ يانضباطيب
، دادن افزايش، انداختن راه به براي هيجاني تنظيمجان است. يه

 به پاسخ در منفي و مثبت يهاجانيه دادن كاهش يا كردن حفظ
 ،فيزيولوژيكي فرايندهاي زيرا، كند ايفا نقش، محيطي اتفاقات
به نقل ، ١٩٩٣، ١(پاروت دهديم قرار تأثير تحت را تجربي و رفتاري

 االب به پايين فرايندهاي شامل هم هيجاني تنظيم درواقع.  )١٨(از 
 پايين به باال فرايندهاي شامل هم و ارزيابي مانند) ادراكي(
. )١٩( باشديم، توجه ارادي كنترل و فعال يحافظه مانند) شناختي(

 عملكرد يهاجنبه يهمه براي محوري فرايند يك هيجاني تنظيم
ش يمشکالت پ با افراد كه ييهاوهيش در حياتي نقش و است انسان

 يقاتتحق .کنديم ايفا، کننديم تجربه را شادي و کننديم مقابله رو
 هيجاني خودتنظيمي يهاکيتکن كه اندکرده ثابت آزمايشگاهي

 كار به آگاهانه نا يا آگاهانه، ارادي غير يا ارادي طوربه است ممكن
، شناختي يهاسبک تمام به هيجان شناختي تنظيم . )٢٠( روند

 يا و كاهش يا افزايش منظوربه آن از فردي هر كه شوديم اطالق
به  يجانيه يمي. خودتنظ)٢١( کنديم استفاده خود هيجان حفظ
در برابر  يک سد دفاعين که ما يو ا هاجانيهسرکوب  يمعنا

                                                             
1. Parrott 
2. Nikmanesh 
3. Kazemi 
4. Khosravi 
5.Bowlby 
6.Bernier 

وش ست. بلکه به رين، ميخود درست کن يهايختگيبرانگو  هااحساس
 تعامل به هيجان تنظيم در اصل در. )٢٢(دارد  تأکيدجانات يابراز ه

 تاس نياز منفي شرايط با مقابله جهت هيجان و شناخت از يانهيبه
 و کننديم تفسير آنرا شونديم مواجه چه هر با هاانسان زيرا

ک ي. ن)٢٣(است  افراد يهاواکنش كننده تعيين شناختي تفسيرهاي
افتند که رابطه يخود در يز در برررسين، ٤يو خسرو ٣يکاظم، ٢منش

 يميخودتنظو مشکالت در  يين احساس تنهايب يدار يمثبت معن
سوءمصرف مواد مخدر  ازجملهن يمشکل آفر يبا رفتارها يجانيه

خود در مشکالت مشکل  يهاجانيهم يکه در تنظ يوجود دارد. افراد
 آورنديم يانه و ناسازگارانه رويناش يشتر به سمت رفتارهايدارند ب

تحت عنوان آزمون مدل نقش  يز در پژوهشين، )٢٥(ن ي. همچن)٢٤(
الس ک ياجتماع ين جو روانيدر رابطه ب يميانه خودتنظيگرا يانجيم

 يمين خودتنظينشان دادند که ب آموزاندانش يکالس يو ناسازگار
  وجود دارد.  يدار يو معن يرابطه منف يانضباطيو ب يو ناسازگار

 يريگشکلدر  توانديممهم که  يخانوادگ يرهايمتغ ازجمله
ا افراد ب يبستگدلنامطلوب نقش داشته باشد. سبک  يرفتارها

ق و يعم يوند عاطفيک پيرا  يبستگدل ٥ياست. بالب نشانيوالد
؛ دانديم ييابتدا يدر طول سالها ين کودک و مراقب اصليوسته بيپ

ر يتأث، بخصوص مادر يکودک با مراقب اصل ين رابطه عاطفيا که
 يو شناخت يعاطفي، و توسعه روابط اجتماع يبر سازگار ييبسزا

 يبچهارچو يبالب يبستگدله يدارد. نظر ينوباوه در طول بزرگسال
ر رات آن بيرابطه مادر و پدر با کودک و تأث يح چگونگيتوض يبرا

 ياو در بزرگسال يکودک و رشد شناخت يو عاطف ياجتماع يسازگار
. پژوهشگران )٢٦(به نقل از  ٢٠٠٨( ٧نسريو م ٦. برنرکنديمفراهم 

 يالگوها، ناآشنا يهاتيموقعبر اساس مشاهده کودکان در 
ز يارا از هم متم ياجتناب -منيناادوسوگرا و  -منيناا، منيا يبستگدل

ز در پژوهش خود هر ين  ١٠نيو شول ٩تيالکل، ٨. آرمور)٢٧( اندکرده
البته نشان دادند  ؛ کهکردند ييرا شناسا يبستگدلچهار سبک 

 اندهکردتمرکز  يمضطرب و اجتناب يهاسبکقات بر يشتر تحقيب
 يهامهارتبر  تواننديمها  يبستگدل يهاسبکن ي. انواع ا)٢٨(

مؤثر  ياجتماع يهافرصتآوردن حداکثر  دستبهافراد و  ياجتماع
مراقبان خود در  يين کودکان به توانايا: ١١منيا يبستگدلباشند. 

ن کودکان از والد خود ينان دارند. ايشان اطميازهايپاسخ دادن به ن

7.Meins 
8. Armour 
9. Elklit 
10. Shevlin 
11. scure attachment 
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الد و و کننديمط استفاده يدن محيکاو يبرا، امن يگاهيپا عنوانبه
 دليلبهن يو ا داننديم يگريبخش تر از هر کس د يخود را تسل

شان است. در اصطالح يازهاين نسبت به نيحساس والد يپاسخ ده
من آن يا يبستگدل يدارا ساالنبزرگ، يبستگدلک يه کالسينظر

 يگران نگرش مثبتيهستند که نسبت به خود و د يدسته از افراد
مانه احساس يمتعهد هستند و در روابط صم ارتباطاتشاندر ، دارند
گران يگران و وابسته شدن ديو در وابسته شدن به د  کننديم يراحت

ا ب ياحساس راحت يژگين افراد از ويدارند. ا يبه خود مشکالت اندک
  .)٢٩(برخوردارند  ين فرديت در روابط بيميو صم يکينزد

ن کودکان يکه ا رسديمبه نظر : ١يمن اجتنابيناا يبستگدل
. دنيجويم ياعتنا بوده و از استقبال او دور ينسبت به والد خود ب

 در مواجهه با افرادار طرد کننده بوده و کودکان ين الگو مادر بسيدر ا
ل به رها يتماي، اجتناب يبستگدلآرام هستند. مشخصه  کامالً، ناآشنا

و  يبستگدلت يارزش شدن اهم يو ب يبستگدلشدن از 
، ن کودکان اغلب خصومت گريمربوط به آن است. ا يهااحساس

سبک  يدارا ساالنبزرگ. )۳۰(و پرخاشگر هستند  يعصبان
 تيميو صم يکيهراس از نزد يژگيو يدارا ياجتناب يبستگدل

 ينبوده و خودمختار يجانيه يکيچ وجه خواهان نزديهستند. به ه
و  ننديبيمخودشان را خوبسنده  هاآن. دهنديمح يرا ترج
 به روابط يازيکه ن کننديمو ادعا  کننديمرا انکار  يپذيرآسيب

 يبررسز به ين، ٤زوار، ٣يمصرآباد، ٢ي.  سپهر)٣١(ک ندارند ينزد
 يمنضبط و ب آموزاندانشدر  يبستگدلعملکرد خانواده و سبک 

 آموزاندانشنشان دادند عملکرد خانواده  ؛ کهانضباط پرداخته است
ست ا يمشکالت انضباط يدارا آموزاندانشار باالتر از يمنضبط بس

ط منضب آموزاندانشن يمن در بيا يبستگدلن سبک ي. همچن)٣٢(
مشکالت  يدارا آموزاندانشن يدر ب يناباجت يبستگدلو سبک 

را نشان دادند.  يشتريب يفراوان، گرينسبت به گروه د يرفتار
سبک  نيبشيپ يتوجهقابل طوربهن يوالد يتيترب يهاروش

نشان دادند که هر  يز در پژوهشين، )٣٣(کودکان است.  يبستگدل
، کنترل، يبانيباشد (پشت تريميصمن و نوجوانان ين والديچه رابطه ب

بود  شتر خواهدين بيوالد ينوجوانان برا ييشتر) خود افشايت بيحما
نامناسب انان خواهد داشت.  يرفتارها يبر رو يشترين نظارت بيوالد
 رفتار نوجوانان خواهد داشت. يبر رو يمين اثرات مستقيت والديحما

 : روش انجام پژوهش

                                                             
1. insecure attachment aradant 
2.Sepehry 
3.Mesrabadi 
4.Zav’var 
5. Morgan 

ه جامع. باشديمهمبستگي  نوع از يفيحاضر توص روش پژوهش
سال سوم  دختر آموزاندانشن پژوهش همه يدر ا يآمار

 ١٣٩٣-١٣٩٤يليکه در سال تحص باشديمشهر اهواز  يهارستانيدب
از  ٥و مورگان ي. بر اساس جدول کرجسباشديمل يمشغول به تحص

چند  يتصادف گيرينمونهنفر به روش  ۴۴۰تعداد ، ن جامعهيا
چهارگانه  ين نواحيبن صورت که از يانتخاب شدند. به ا يامرحله

انتخاب  يصورت تصادفه بهيشهر اهواز سه ناح وپرورشآموزش
رستان دخترانه و از هر يدب ٣ه ياز هر ناحي، بعد يهاشدند. در گام

 ١٦٠ يآموز (تجربدانش يرستان سه رشته و از هر رشته تعداديدب
انتخاب  يصورت تصادفنفر) به ١٣٢ ياضينفر و ر ١٤٨ يانسان، نفر

 ياگونه به گرديد رعايت مطالعه كامالً اين در پژوهش اخالق شدند
، اطالعات ماندن محرمانه ينهيزمدر  كنندگان مشاركت به كه

 در را هاپرسشنامه، كامل رضايت با هاآن و شد داده خاطر اطمينان
  . كردند تكميل نام بدون ذكر و آرام محيطي

  : ابزار پژوهش
ر يز يهااطالعات از پرسشنامه يآورجمع يبران پژوهش يدر ا

  : استفاده شد
  : )(٦AAIبزرگسال يبستگدلاس يمق

 يپرسشنامهبا استفاده از مواد  ساالنبزرگ يبستگدلاس يمق
توسط  ١٩٨٧) در سال ٨AAQ( ٧ورينوجوانان هازن و ش يبستگدل

ت شده اس يابيان دانشگاه تهران هنجاريبشارت ساخته و در دانشجو
نامه ماده است که پنج ماده پرسش ١٥اين پرسشنامه داراي . )٣٤(

پنج ماده مربوط به سبک ، ايمن يبستگدلمربوط به سبک 
 يتگبسدلناايمن/ اجتنابي و پنج ماده مربوط به سبک  يبستگدل

خيلي  ١افراد با توجه به طيف ليکرت از (و باشد ناايمن/ دوسوگرا مي
به ، زياد) که براي هر سؤال قرار داده شده استخيلي  ٥کم) تا (

مقياسي که آزمودني نمره باالتري خرده ؛ ودهندسؤاالت جواب مي
شود. فرد لحاظ مي يبستگدلسبک  عنوانبهدر آن کسب نمايد 

و کولينز  ٨١/٠ور پايايي و بازآزمايي کل اين پرسشنامه را يهازن و ش
 ٧٩/٠همچنين پايايي را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ، ٩و ريد

ي تحليل عامل يبستگدلبه دست آوردند. روايي پرسشنامه سبک 
هازن و شيور توسط کوليتز و ريد به استخراج سه عامل  پرسشنامه

 ظرفيت پيوستن به عنوانبهعمده منجر شد که توسط پژوهشگران 
. همچنين رحميان به نقل از شودروابط صميمي و نزديک تفسير مي

6. adult attachment style 
7. Hazen & Shaver 
8. adolescent attachment questionnaire 
9. Collins&Read 
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اين پرسشنامه را با مصاحبه ساختاريافته ماين  زمانهمروايي . )٣٥(
ناايمن اجتنابي ، ٧٩/٠ايمن ترتيب، به ساالنبزرگ يبستگدلبراي 

در پژوهش حاضر  گزارش داده است. ٨٧/٠و ناايمن دوسوگرا  ٨٤/٠
اس سبک يدو خرده مق يکرونباخ برا يابزار به روش آلفا ييايپا

  آمد. دستبه  ٨٤/٠، ٨١/٠ ترتيببه يمن اجتنابيناا، منيا يبستگدل
  : يجانيه يميخودتنظپرسشنامه 

 يجانياز پرسشنامه هوش ه يجانيه يميخودتنظسنجش  يبرا
ده است استفاده يگرد يطراح ۱۹۹۴که در سال  ١نگيا شريبريس
 يابيترجمه و هنجار يران توسط منصورين پرسشنامه در اي. اشوديم

پرسشنامه  يهااسيمقاز خرده  يکي يميخودتنظ. )۳۶(شده است 
ماده و  ۳۳نگ است. پرسشنامه فوق متشکل از يريش يجانيهوش ه

 ياريهشي، ختگيخود برانگ، يميخودتنظي، خود آگاه مؤلفه ۵
ن پژوهش از خرده ياست.  در ا ياجتماع يهامهارتو  ياجتماع

ده استفاده ش يجانيپرسشنامه هوش ه يجانيه يمياس خودتنظيمق
از آزمون عزت نفس ، ن آزمونيا ييروا يبررس يبرا ياست. منصور

ن ينمرات افراد در ا يت استفاده نموده است. همبستگيکوپر اسم
 ينفر ۳۰نمونه  يت بر رويآزمون و آزمون عزت نفس کوپر اسم

زان يآمده م دستبهقرار گرفت و بر اساس اطالعات  موردبررسي
ها در دو آزمون از لحاظ ين نمرات آزمودنيب r=۶۳/۰يهمبستگ

ن آزمون از روش يا ييايزان پايم يبررس يمعنا دار شد. برا يآمار
 ۸۵/۰آزمون  يدرون يزان همسانيکرونباخ استفاده شده که م يآلفا

 ترتيببهآن  يهااسيخرده مق يدرون يزان همساني. م)۳۷(باشد يم
محاسبه شده است  يتوسط منصور ۵۰/۰، ۵۱/۰، ۶۴/۰، ۵۴/۰، ۸۴/۰

 ۸۸/۰کرونباخ  ين ابزار به روش آلفايا يياي. در پژوهش حاضر پا)۳۸(
  آمد. دستبه

  : )RMET( ٢ر چشميق تصوياز طر يخوانذهنآزمون 
د نظر ياز آزمون تجد يخوانسنجش ذهن يدر پژوهش حاضر برا

با عنوان ، ٣پالمبست و ير، ليه، تيلرايو، کوهن -بارون يشده
د نظر ي. فرم تجد)٣٩(ها استفاده شد ق چشمياز طر يخوانذهن
از چشم  ييهاماده است که شامل عکس ٣٦ن آزمون شامل يا يشده
 يف حالت ذهنيزن و مرد است. با هر سؤال چهار توص يهاشهيهنرپ

 ارائه) يجانيبا همان ارزش ه يک حالت هدف و سه حالت انحرافي(
ته دهندگان خواساز پاسخ يينايشود. تنها با استفاده از اطالعات بيم
اس ا احسيفکر  يف کنندهين توصيرا که بهتر ياشود که کلمهيم

ي، ن آزمون توسط نجاتيهاست انتخاب کنند. اصاحب چشم
. )٤٠(برگردانده شده است  يبه فارس يو محسن يملک، زادهحيذب
رد و يگيک نمره تعلق ميح يبه هر جواب صح يگذارنمره يبرا

                                                             
1. Schering 
2. reading the mind in the eyes test 

نشانگر  ٢٢از  ترکم يقرار دارند. نمره ٣٦صفر تا  ينمرات در دامنه
متوسط و  يخواننشانگر ذهن ٣٠-٢٣ن يب ينمره، نييپا يخوانذهن
 ينو همسا ييايباشد. پايباال م يخواننشانگر ذهن ٣٠باالتر از  ينمره
افنده ب، پوريبخش، لويعد از ترجمه توسط محمدعلن آزمون بيا يدرون

 يک مطالعه مقدماتين آزمون را در يو رنجبر ا يخانجاني، قراملک
 ياعتبار همسان، ن راستايکه در ا اندکردهاجرا  ينفر ١٠٠نمونه  يرو

 آمده دستبه ٦٩/٠چاردسون ين آزمون به روش کودر ريا يدرون
بوده  ٧٣/٠کرونباخ  يروش آلفاق يابزار از طر ييايزان پاياست م
 ييايب پايو همکاران ضر ين در پژوهش نجاتي. همچن)٤١(است 

به دست آمد  ٧٢/٠کرونباخ  ين آزمون با استفاده از روش آلفايا
ن آزمون استفاده يا يمداد -. در پژوهش حاضر از نسخه کاغذ)٤٠(

 ياز روش آلفا يخوانآزمون ذهن ييايشد. در پژوهش حاضر پا
  آمد. دستبه ٨٨/٠کرونباخ 

  : يانضباطيبپرسشنامه محقق ساخته 
از پرسشنامه  يانضباطيدر پژوهش حاضر جهت سنجش ب

قات صورت گرفته در داخل يمحقق ساخت استفاده شد. در تحق
 ازنظرانضباط  يمنضبط از ب آموزاندانشص يتشخ يبرا، کشور

معلمان و ناظمان و نمره انضباط استفاده شده است که قابل اعتماد 
 يب آموزاندانشص يتشخ ين پژوهش براين در ايست. بنابراين

در داخل و خارج از  ياپرسشنامهن يانضباط با توجه به نبود چن
 ن پرسشنامه اقتباسيکشور اقدام به ساخت پرسشنامه مذکور شد. ا

باشد يم ٤نيلکيچالرتون و و، جونز يانضباطيب يشده از پرسشنامه
موجود در  يص مشکالت رفتاريتشخ ين پرسشنامه براي.  ا)٤٢(

ي: نهيدو زم ؛ کهگرفتيار معلمان قرار ميدرس در اخت يهاکالس
 نيکه ا يزان اختالليها و ميانضباطيک از بيا تکرار هر يزان يم
ماده) را  ١٦کنند (يجاد ميا يآموزش يهاتيها در فعاليانضباطيب
 يانضباطيب يص رفتارهايتشخ يکه معلمان آن را برا سنجديم

 آن بر يهاکنند. پاسخيل ميزان تکرار آنان تکميآموزان و مدانش
) ٥اد (يز يلي) تا خ١کم ( يلياز خ ياکرت پنج درجهيف لياساس ط

آموزان آن را دانش ياستفاده يشود. پژوهشگران برايم يگذارنمره
 قات صورت گرفته وين صورت که بر اساس تحقير دادند. به اييتغ

 متداول يانضباطيب يرفتارها، مصاحبه با معلمان و ناظمان مدارس
 يهان اساس پژوهشگران اقدام به ساخت مادهيشد. بر ا ييشناسا

ماده دارد و  ١٦ز يپرسشنامه کردند. پرسشنامه محقق ساخت ن
) ١کم ( يلياز خ ياکرت پنج درجهيف لير اساس طآن ب يهاپاسخ
ابزار  ييايشود. جونز و همکاران پايم يگذار) نمره٥اد (يز يليتا خ

و  ٨٤/٠کل پرسشنامه  يکرونباخ برا يرا با استفاده از روش آلفا

3. Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste&Plumb 
4. Jones, Charlton& Wilkin 
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ن يآوردند. همچن دستبه ٩٠/٠و  ٩٣/٠ ترتيببه هامؤلفهر يز يبرا
 ينژاد آلفا ي. در پژوهش مهد)٤٢(محاسبه شد  يقابل قبول ييروا

 ترتيببه هامؤلفهر يز يو برا ٩٤/٠کل پرسشنامه  يکرونباخ برا
جه آزمون مجدد پس ين که نتيح ايتوض، و محاسبه شد ٩٠/٠، ٩٥/٠

 ترتيببه هامؤلفهر يو ز ٩١/٠ هاپرسشنامهکل  ياز سه هفته برا
 ياضر جهت بررسدر پژوهش ح. )٤٣(به دست آمد  ٨٧/٠، ٨٩/٠
ل ياز روش تحل يانضباطيپرسشنامه ب يو ساختار عامل ييروا

با توجه به  ؛ کهماکس استفاده شديبا چرخش وار ياصل يهامؤلفه
چ کدام از يه، شد ييک عامل شناسا، يپرسشنامه ينمودار اسکر

عامل  ياالت بر روؤس يشده حذف نشدند و تمام يطراح يهاماده
سؤاالت آن  يج بر مناسب بودن تماميدار بودند. نتا يمعن ياصل

 ٩٦٥/٠ن پرسشنامه يکرونباخ ا يزان آلفاين ميداللت داشتند. همچن
فوق  يقابل قبول پرسشنامه ييايپا يدهندهنشان ؛ کهبه دست آمد

آمار  يهااز روش آمدهدستبه يهال دادهيتحل يبرا باشد.يم
 يفيتوص يآمار يهااستفاده شده است. از روش يو استنباط يفيتوص

در  نيها و همچننمره نيترکمو  نيشتريب، اريانحراف مع، نيانگيم
به  ونيل رگرسيو تحل يب همبستگياز ضر يسطح آمار استنباط

 استفاده به عمل آمده است. گامبهگامو  زمانهم وه وروديش
  

  هاافتهي
 يو ساختار عامل ييروا يدر پژوهش حاضر جهت بررس

 با چرخش ياصل يهال مؤلفهياز روش تحل يانضباطيپرسشنامه ب
ت يکفان ييدر مرحله اول و جهت تع ماکس استفاده شد.يوار

. استفاده شد (KMO) ١نيالک -ريما -سريآزمون کا ازي، ريگنمونه
، باشد ٦/٠شتر از يب KMOمقدار  همعتقدند هر گا ٣يو سرن ٢رزيکا

ر شتين مقدار بيبدون مانع خواهد بود و هر چه ا يعامل ليتحل ياجرا
مقدار . )٢٥( شتر خواهد بوديب يريگت نمونهيمناسب و کفا، باشد

KMO انگر يکه ب است ٩٥٢/٠برابر  يانضباطيپرسشنامه ب يبرا
 بعد و يدر مرحله است. يدر حد کامالً مطلوب يبردارت نمونهيکفا

 گريد يس و به عبارتيک ماترياطالعات موجود در  يداريمعنجهت 
ر ي. مقادمورد استفاده قرار گرفت ٤آزمون بارتلت، هامناسب بودن داده

ل عامل يدهد که تحلي) نشان م٥٠/٠ک به ي(نزد يداريکوچک معن
در پژوهش حاضر مقدار . د باشديشما مف يهاداده يممکن است برا

 ≥ p ٠/ ٠٠٠١که در سطح  ٥٨/١٨٢١ن آزمون برابر است با يا
 يل عامليتحل ياجرا ياجهين نتيدار است. لذا با توجه به چنيمعن

پرسشنامه کامالً  يرهاين متغيب يس همبستگيماتر يبر مبنا
و آزمون بارتلت  KMOج آزمون ينکه نتاياست. نظر به ا توجهقابل

  به اجرا درآمد. يمراحل بعد، ل عوامل بوديادامه تحل تأييددر جهت 
 يهاجهت برآورد تعداد عامل، ل عواملين گام از تحليدر سوم

د. استفاده ش ياز آزمون اسکر، يانضباطيباس يقابل استخراج از مق
 اسيمق يهاعامل ييشناسا يبراي، ل عاملين گام از تحليدر چهارم

 يوهيماده پرسشنامه به ش ١٦، قيدر نمونه مورد تحق يانضباطيب
از نوع  يشيبا استفاده از چرخش آزما ياصل يهال مؤلفهيتحل
زر و با يکا يآزمون نرمال ساز يرين با بکارگيماکس و همچنيوار
قرار  يل عامليمورد تحل، ٣٥/٠حداقل  ين نقطه برش با بار عاملييتع

با استفاده از آزمون ي، انضباطياس بيمق يعامل ١گرفت. در ساختار 
هر ماده  يبار عاملي، شيچرخش آزما ١و با  KMO يسازنرمال

، اريانحراف مع، نيانگيمي، عامل يبارها ١د. جدول يمشخص گرد
ن ييبت يانس تجمعين درصد وارين شده و همچنييانس تبيدرصد وار

  .دهديرا نشان م يانضباطيب يپرسشنامه يهاشده توسط ماده
  

  يانضباطيمربوط به پرسشنامه محقق ساخته ب يهاماده يبار عامل: )۱جدول (
  يانس تجمعيواردرصد   ن شدهييانس تبيواردرصد   اريانحراف مع  نيانگيم يبار عامل  شماره ماده

١٩٣/٦٦  ١٩٣/٦٦  ٣٧٤/١  ١٦٧/٣ ٧٤٨/٠ ١  
٨٦٢/٧٣  ٦٦٩/٧  ٥٧٧/١  ٠٣٣/٣ ٨٠٧/٠ ٢  
٥٣٣/٧٧  ٦٧١/٣  ٣٥٦/١  ٤٠٠/٢ ٨٠٨/٠ ٣  
٧٢٠/٨٠  ١٨٧/٣  ٤٣٠/١  ٥٧٥/٢ ٧٨٢/٠ ٤  
٦٤١/٨٣  ٩٢١/٢  ٥٩٩/١  ١١٧/٣ ٨٣٢/٠ ٥  
١٩٧/٨٦  ٥٥٦/٢  ٦٢٣/١  ٤٢٥/٣ ٧٦٠/٠ ٦  
٤٦٩/٨٨  ٢٧٢/٢  ٢٨١/١  ١٢٥/٢ ٨٤٨/٠ ٧  
٧٢٢/٩٠  ٢٥٣/٢  ٤٣٨/١  ٥٢٥/٢ ٧٨٢/٠ ٨  
٤٢٠/٩٢  ٦٩٨/١  ٣٥٧/١  ٣٤٢/٢  ٨١٠/٠  ٩  
٩٨٩/٩٣  ٥٦٩/١  ٥٩٢/١  ٩٥٠/٢  ٨٦٧/٠  ١٠  
٢٤٤/٩٥  ٢٥٥/١  ١٤٤/١  ٩٥٠/١  ٨٢٢/٠  ١١  

                                                             
1. kaiser-meyer-olkin (KMO) 
2. Cerney 

3. Kaiser 
4. Bartlett 
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٤٨٣/٩٦  ٢٣٩/١  ٦٢٤/١  ٧٢٥/٢  ٨٦٥/٠  ١٢  
٦١٢/٩٧  ١٢٩/١  ٢٤٧/١  ٠٨٣/٢  ٨١١/٠  ١٣  
٥١٦/٩٨  ٩٠٤/٠  ٢٥٩/١  ١٤٢/٢  ٧٩٤/٠  ١٤  
٢٧٦/٩٩  ٧٦٠/٠  ٩٢١/١  ١٢٥/٢  ٨٣٩/٠  ١٥  
١٠٠  ٧٢٤/٠  ٤٢٨/١  ٦٦٧/٢  ٨٣١/٠  ١٦  

  دهد.يپژوهش را نشان م يرهايدر متغ کنندگانشرکتکسب شده  يهامربوط به نمره يفيتوص يهاشاخص ۲جدول 
  

  در  پژوهش کنندگانشرکتکسب شده  يهان نمرهيشترين و بتري، کماريانحراف مع، نيانگيم: )۲(جدول 
  يآمار يهاشاخص

  رهايمتغ
  نيشتريب  نتريکم  اريانحراف مع  نيانگيم

  ٨٠  ١٦  ١٧/١٦ ٨٩/٣٥ يانضباطيب
  ٣٢  ٦  ٣٨/٥  ٤٠/٢٠ ذهن يتئور
  ٣٤  ١١  ٩٨/٤  ٥٩/٢١  يجانيه يميخودتنظ

  ٢٣  ٦  ٧٧/٤  ٨٣/١٥  منيا يبستگدلسبک 
  ٢٥  ٥  ٠٥/٥  ١٠/١٢  من يناا يبستگدلسبک 

 
با  منيناا يبستگدلمن و سبک يا يبستگدلسبک ي، جانيه يميخودتنظ، ذهن يند تئوريشايپ يرهايمتغ نيبساده  يب همبستگيضرا

 .شده است ارائه ٣در جدول  آموزاندانش يانضباطيب
  

و سبک  منيا يبستگدلسبک ي، جانيه يميخودتنظ، ذهن يند تئوريشايپ يرهايمتغ نيبرسون) يساده (پ يب همبستگيضرا: )٣جدول (
 آموزاندانش يانضباطيببا  منيناا يبستگدل

  رهايمتغ ١ ٢ ٣ ٤ ٥
 يانضباطيب -    

   - ذهن يتئور ٢٥٢/٠ 

  - ١٢٢/٠ يجانيه يميخودتنظ -٥٢١/٠ 

 - ٥١٠/٠ ١٣٨/٠ منيا يبستگدلسبک  -٥٧٣/٠ 

- ٦٠٩/٠- ٤٢٢/٠- ١٤٥/٠- منيناا يبستگدلسبک  ٥١٠/٠ 

*p<0/05     **p<0/01 
 

 يرهايمتغ نيب، شوديمشاهده م ٣طور که در جدول  همان
من يا يبستگدلسبک ي، جانيه يميخودتنظ، ذهن يند تئوريشايپ

وجود دارد. دار يرابطه معن آموزاندانش يانضباطيببا  من يو ناا
 يميخودتنظ، ذهن ين تئوريج نشان داد که رابطه بين نتايهمچن

 ينفم صورتبه يانضباطيبمن با  يا يبستگدلو سبک  يجانيه

ن به ويرگرسج از روش ينتا تحليلوتجزيه  منظوربهدار است.  يمعن
 نوانعبه يانضباطيبکه در آن  استفاده شد گامبهگامو وه ورود يش

 يگبستدلسبک ي، جانيه يميخودتنظ، ذهن يتئورر مالک و يمتغ
ون يرگرس وارد معادله، نيبشيپ يرهايمتغ عنوانبه  منيمن و ناايا

  شود.يون نشان داده ميل رگرسيج تحلينتا ٤شدند. در جدول
  

  )enterبا روش ورود ( يانضباطيبند با يشايپ يرهايون چندگانه متغيب رگرسيضرا: )۴( جدول
  هچندگان يهمبستگ  يشاخص آمار

MR 

  نييب تعيضر
RS 

 Fنسبت 

P احتمال 

  )β) و (B(ون يب رگرسيضرا
  ٤  ٣  ٢  ١  نيبشيپ يرهايمتغ

      ١ - =٩٥٤/١B  =٦٣١/٢١٨F  ٣٣٣/٠  ٥٧/٠  نميا يبستگدلسبک 
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٠٠١/٠ =p  ٥٧٧/٠-β= 

١٤/ ٧٨٦-t= 

٠٠١/٠p= 

  ٣٧٦/٠  ٦١/٠  منيناا يبستگدلسبک 
٥٢٠/١٣١F=  

٠٠١/٠ =p  

٤١٧/١-B= 

٤١٨/٠-β= 

٧٨٣/٨- t= 

٠٠١/٠p=  

٨٣٥/٠B= 

٢٦١/٠β= 

٤٧٣/٥ t= 

٠٠١/٠p=  

١    

  ٤٣١/٠  ٦٥/٠  يجانيه يميخودتنظ
٢٣٠/١١٠F=  

٠٠١/٠ =p  
  

٠٣٩/١-B= 

٣٠٧/٠-β= 

٣١٠/٦- t=  
٠٠١/٠p=  

٦٧٧/٠B= 

٢١٢/٠β= 

٥٨٥/٤t= 

٠٠١/٠p=  

٩٠٢/٠-B= 

٢٧٨/٠-β= 

٥٢٧/٦-t= 

٠٠١/٠p=  

١  

  ٤٥٧/٠  ٦٧/٠  ذهن يتئور
٦٧٥/٩١F=  
٠٠١/٠ =p  

  

٠٠٦/١-B= 

٢٩٧/٠-β= 

٢٤٣/٦- t= 

٠٠١/٠p=  

٦٣٢/٠B= 

١٩٧/٠β= 

٣٦٢/٤t= 

٠٠١/٠p=  

٨٧٧/٠-B= 

٢٧٠/٠-β= 

٦/ ٤٨٣-t= 

٠٠١/٠p=  

٤٩٢/٠B= 

١٦٤/٠β=- 

٤/ ٥٧٣t= 

٠٠١/٠p=  
  

ج حاصل از يبراساس نتا، شوديمشاهده م ۴چنانچه در جدول
 يراب يب همبستگيضر، ون چندگانه و با روش وروديل رگرسيتحل
  ، )≥ ٠٠١/٠P، β= -٥٧/٠(من يا يبستگدلسبک ب يترک
، β=٢٧/٠( يجانيه يميخودتنظ، )≥ ٠٠١/٠P، β= ۲۶/٠(من يناا

٠٠١/٠P ≤ (ذهن  يو تئور)١٦/٠ =β ،٠٠١/٠P ≤ ( و در مجموع
باشد که در يم =۴۵۷/۰RS ن برابرييب تعيو ضر =۶۷/۰MRبرابر 

مشخص  ۳ج جدوليدار است. با توجه به نتايمعن p> ۰۰۱/۰سطح  
را  يانضباطيبتوانستند  نيبشيپ يرهايهمه متغ شده است که

رابطه  نيبشيپ يرهايو  همه متغ يانضباطيبن يکنند و ب ينيبشيپ
ر يانس متغيدرصد وار ۴۶ حدود وجود داشت و يدار يمعن

 يخودتنظم، منيناا، منيا يبستگدلسبک توسط  يانضباطيب
  ن است.ييقابل تب  ذهن يو تئور يجانيه

  
  )stepwiseبا روش ( يانضباطيبند با يشايپ يرهايون چندگانه متغيب رگرسيضرا: )۵جدول (

  نيبشيپ يرهايمتغ
MR چندگانه يهمبستگ  

  
  نييب تعيضر

RS  
R2 ل شدهيتعد β  t  P 

  ٠٠٠١/٠  -٧٨/١٤  -٥٧/٠  ٣٣/٠  ٣٣٣/٠  ٥٧/٠  منيا يبستگدلسبک 
  ٠٠٠١/٠  -٢١/٧  -٣١/٠  ٧١/٠  ٣٧٦/٠  ٦٣/٠  يجانيه يميخودتنظ

  ٠٠٠١/٠  ٧٨/٤ ١٧/٠  ٣٠/٠  ٤٣١/٠  ٦٥/٠  ذهن يتئور
  ٠٠٠١/٠  ٣٦/٤  ١٩/٠  ٢٤/٠  ٤٥٧/٠  ٦٧/٠  ياجتناب يبستگدلسبک 

  
ون يل رگرسيج تحليشود نتايمشاهده م  ٥چنانچه در جدول

 يرو تئو يجانيه يميدهد که خودتنظيگام (گام آخر) نشان مبهگام 
عنادار م ينيبشيمن قادر به پيمن و ناايا يبستگدل يهاسبکذهن و 

ايمن  يبستگدلان آنان سبک يآموزان هستند. از مدانش يانضباطيب
)٥٧/٠- =β ،۰۰۱/۰P≤( ا ر يکنندگ ينيبشيپن نقش يشتريب

 يخاتوادگ يرهايمتغ يار باالير بسيدهنده تأثنشان ؛ کهداراست
ن يب يميک رابطه امن و صميو وجود  يبستگدلسبک  ازجمله

 ييخودافشا يط گرم برايک محيجاد يا ين و فرزندان برايوالد
  نوجوانان است. 

 
  گيرينتيجهبحث و 

 چندگانه و ساده رابطه يبررس حاضر پژوهشاز هدف 
 يهاسبکو  يجانيه يميخودتنظ، ذهن يمهم تئور يندهايشايپ

 آموزاندانش در يانضباطيب با )يمن اجتنابيمن و نااي(ا يبستگدل
ج جالب توجه ياز نتا شهر اهواز بود. يهارستانيدب سال سوم دختر
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و  يخوانذهنن يدار ب ين پژوهش وجود رابطه مثبت معنيا
انضباط از  يب آموزاندانشکه  ين معنيبود. به ا يانضباطيب

قات در حوزه يج مربوط به تحقيبرخورداند. نتا يتريقو يخوانذهن
 توانيمآن  ليدالض بوده است که از يذهن همواره ضد و نق يتئور

 يفرد يهاتفاوت، ه ذهنيدر تحول نظر، ر اشاره کرديبه موارد ز
ربط  يو اجتماع يرا به دو حوزه شناخت هاتفاوتن يا، وجود دارد

) يتيشخص يهايژگيوبه خود فرد ( ي. حوزه شناخت)٤٤( دهنديم
مانند  يطيط و عوامل محيبه مح يحوزه اجتماع يگردد ول يبرم

بر  يط خانوادگيکه به مح يعوامل ازجمله. گردديمخانواده بر 
ه ذهن و تعداد خواهران و برادران ين نظريبه رابطه ب توانيم گردديم

ه سيکه خواهر و برادر دارند در مقا  يشده کودکانمشخص ، اشاره کرد
هن ه ذيدر نظر يشتريکه خواهر و برادر ندارند نمرات ب يبا کودکان

  .)٤٥( کننديمکسب 
ه ذهن در دوره يگر عوامل مؤثر بر رشد نظريد گفت از ديبا
 يستگيشا، )٢٧( اآلنهمس يرش از سويچون پذ يمواردي، نوجوان
 يهاافتهيجه پژوهش حاضر با ي. نت)١٠(است  يت اجتماعيو کفا

 يز رابطه مثبتين هال و همکاران نيهمسو است. همچن )١٦(و  )٤٦(
ن افراد يافتند. اي يو مشکالت رفتار يانضباطيبه ذهن با ين نظريب

قلدر و ، زيخود نشان دادند که افراد جامعه ست يهاپژوهشدر 
 يهاحالتف مربوط به استنباط يانضباط در تکال يپرخاشگر و ب

ج ين نتاي. در مورد ا)١٧(کسب کردند  ييگران نمرات بااليد يذهن
ار يبس يين افراد با داشتن تواناين موضوع اشاره کرد که ايبه ا توانيم

ن يو ا باشنديمگران يذهن قادر به اداره کردن رفتار د يباال در تئور
ن يبا ا هاآن. کننديمشان را پنهان يات واقعياست که ن يدر حال

د تا به کنن يگران را دستکاريد يذهن يهاييبازنما تواننديم ييتوانا
ن يکه ا شوديمده ين ديدا کنند. بنابرايدست پ شانيشخصاهداف 

 يو ضد اجتماع يذهن  در جهت اهداف منف يتئور ييافراد از توانا
 ييهاوهيشاز  يکيرا  يرونيب ياسناد عل، )٤٧( کننديماستفاده 

 ي. به باور او اسناددهنديمن افراد مورد استفاده قرار يکه ا دانديم
موجب عدم احساس  توانديمگران يهمچون شانس و قدرت د

ش يتشو و يجه از نگرانيت فرد نسبت به اعمالش شده و در نتيمسئول
د. ينما يريگران جلوگيوارده به د يهابيآسحاصل از صدمات و 

ق ن افراد اشاره دارند. طبيا ينيدگاه و جهان بير ديساتون و کو به تأث
گران يد ينانه نسبت به انسان و تلقيدگاه بدبين افراد با دين نظر ايا

 بيفر يل براينقاط ضعف گوناگون و متما يدارا يافراد عنوانبه
ن ياست در چن يعي. طب)٤٨( کننديمن جدا يريخود را از سا، خوردن

از مشاهده  يجان ناشيبدون متأثر شدن از انعکاس ه يطيشرا
  .باشنديمانه قادر يگران به انجام اعمال موذيد يناراحت
 يجانيه يميخودتنظن يب ين پژوهش رابطه منفيگر ايافته دي

همسو  )٢٤(و  )٤٩( يهاپژوهشافته با ين يست. ا يانضباطيبو 

و داشتن رفتار  ين سالمتييدر تع يجان عامل مهميم هياست. تنظ
ن و مقررات است و نقص آن با اختالالت يرش قوانيسازگارانه و پذ

) و اختالالت ياجتماع يانزوا، اضطرابي، ز (مانند افسردگيدرون ر
ن) يرفتار پرخاشگرانه و اجرا نکردن قواني، ز مانند (بزهکاريبرون ر

 انجيم هيتنظ يمثبت شناخت يکه از راهبردها يارتباط دارد. افراد
د دارن يخود آگاه يجانات مثبت و منفياز وجود ه، کننديماستفاده 

ز ا خوبيبه تواننديم يزندگ يهاتيموقعو هنگام قرار گرفتن در 
ن وضع يقوان، مختلف يهاتيموقعجانات خود استفاده کنند و يه

ان جيم هي. تنظکنندينم يابيارز يت افراد را منفياعمال و ن، شده
ر ب هاآن ير منفيوتأث يجانات منفيکه فرد از وجود ه شوديمسبب 

 يهاتيموقعجانات در يه يابيدا کنند و با ارزيپ يش آگاهيخو
نند خود تالش ک يجانيه يمختلف نسبت به سالم نگه داشتن زندگ

خود را بخصوص در کالس  يهايناسازگارزان يق مين طريو از ا
شاگرد  -تباط معلمار، جانيم هيتنظ يهامهارتدرس کاهش دهد. 

نه يهمثبت باعث رفتار ب يشناخت يابيق ارزيو از طر کنديمل يرا تسه
رد را ) فيا منفيخاص (مثبت  يجانيگفت ه توانينم. البته شوديم

نترل و ک يبلکه چگونگ سازديم پذيرآسيبخاص  ينسبت به اختالل
سازگارانه و ناسازگارانه  ياست که منجر به کارکردها هاآن يابرازگر

  . گردديمدر افراد 
 يبستگدلن سبک ين پژوهش رابطه مثبت بيگر ايافته دي

 )٥١(و  )٥٠( يهاپژوهشست که با  يانضباطيببا  ياجتناب منيناا
ش از حد به خود يو اعتماد ب ييآرمانگراي، همسو است.. اجتناب گر

فراد ا، ن سبکياست. در ا ياجتناب يدلبسته ها ياصل يهايژگيواز 
ترس از طرد شدن و رها شدن دارند. احساس طرد کودک و نوجوان 

ل ين دلي. به اشوديمناسازگارانه  يبه رفتارها يمنته، ن سبکيدر ا
به طرف شخص ، کنديمن احساس يکه او در نگاه والد يکه ناراحت

که حقوق و استقالل او  يگرداند. کس يبرم اآلنگر چون همسيد
ائل ن قيقوان ياجرا يبرا يز ارزشين فرد نين ايندارد. بنابرا يتوجه

 يف درسيانجام تکالي، ن کالسيقوان ي. بخصوص در اجراشودينم
سته . افراد دلبکنندينمبا معلم برقرار  يو رابطه خوب کننديمتعلل 

ن يمشکالت ب يگران دارايفقدان اعتماد به خود و د دليلبهمن يناا
درون  يادهايبنل يهستند. فقدان اعتماد به خود با تحل يشخص

و  دهديماسترس زا را کاهش  يهاتيموقعبا  ييارويتوان روي، روان
 يشانين پري. اکنديمل يمن تحميرا بر فرد ناا يروانشناخت يدرماندگ

اس به احس، نامطلوب يهاتجربهکه به نوبه خود برحسب  يو درماندگ
 جاد روابطيرا در ا يو ييناتوانا، رنديمو اضطراب شخص دامن  حقارت

  .دکنيمه يش مشکالت توجيجه افزايسالم و در نت ين شخصيب
من يا يبستگدلن سبک يب ين پژوهش رابط همنفيگر ايافته دي

همسو است. افراد  )٣٣(و  )٥٢( يهاپژوهشست که با  يانضباطيببا 
 يبستگدلت گر از چهره يمثبت و حما يتجسم، منيسبک ا يدارا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 14

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3404-en.html


 ۱۳۹۵ آبان، ۸، شماره ۲۷دوره   اروميه مجله پزشکي
  

701  

ن يرا در ا يو خودکارامد ين تجسم احساس خود ارزشمنديدارند. ا
 ،گذارديمن به استقالل کودک احترام ي. والددهديمش يافراد افزا
آنان وجود دارد و اگر  يبرا يقو يتيکه منبع حما داننديمکودکان 
 يهاسبک رينسبت به سا يشتريب ييمواجه شوند خودافشا يبا مشکل

که  سازديمرا قادر  هاآنن امر يکه ا دهنديمنشان  يبستگدل
ن اساس يل کنند. بر ايوه سازنده تعديخود را به ش يعواطف منف

از  يکيبه مثابه  يو خودکارامد ياز احساس خودارزشمند توانيم
ن ياستفاده کرد. بنابرا يرگذار بر سالمت روانيتأث يهاسميمکان

 يهايطانضبا يو ب يمشکالت رفتار، منيا يبستگدلفرزندان سبک 
  .دهنديمرا نشان  تريکم

 با يقات در حوزه علوم انسانير تحقيق همانند ساين تحقيا
 يياز آن جا -١: ر روبرو بوده استيموارد ز ازجمله يهاتيمحدود

ج ينتا، بودند يرستانيآموزان دبن پژوهش دانشيا يهايکه آزمودن
از آن  -٢م داد.يتعم يلير مقاطع تحصيتوان به ساين پژوهش را نميا

 جينتا، دختر بودند آموزاندانشن پژوهش يا يهايآزمودنکه  ييجا
ن يج اينتا -٣م داد.يپسر تعم آموزاندانشتوان به ين پژوهش را نميا

تنها  -٤ست.يگر نيد يهافرهنگم به شهرها و يپژوهش قابل تعم
 يپرسشنامه بود که جنبه، ن پژوهشياطالعات در ا آوريجمعابزار 

در  يرياز اشکال و سوگ يل خالين دليدارد. به هم يخود گزارش

ه شود ک يطراح يشود مدليشنهاد ميست. در آخر پين ييپاسخ گو
 جوي، تيشخص يهايژگيوي، اجتماع يستگيشا يانقش واسطه

نوجوانان  يانضباطيبتوانند در يکه م يعوامل عنوانبهمدرسه را 
تر روشن يشود برايشنهاد ميشود. پ يزيرطرح، باشندنقش داشته

، يانضباطيبط خانواده در رفتار يمح يشدن نقش فاکتورها
 عملکردي، نيوند والدياز ساختار خانواده مانند پ يگريد يهاجنبه

، ياجتماع –يت اقتصاديوضع، نيفوت والد، نيطالق والدي، خانوادگ
خانواده و  يب تولد و تعداد اعضايترت، نيالت والديسطح تحص

رد. يقرارگ موردبررسيخانواده  يدر اعضا يمشکالت رفتار ينهيشيپ
 يخوانذهنکه از آزمون  ييهاپژوهششود در يشنهاد مين پيهمچن

ه استفاد هاچشمر ينشان دادن تصاو يانه براياز را، شوديماستفاده 
 صيرا تشخ يجانيه يهاحالتبتوانند  ترراحت آموزاندانششود تا 
  دهند. 
  

  يتشکر و قدردان
  آموزاندانشران و يدب، وپرورشآموزش يان از همکاريدر پا

د غ خويدر يب يانتخاب شده که با مساعدت و همکار يهارستانيدب
  شود.يم يتشکر و قدردان، ن پژوهش را فراهم کردنديا ياجراامکان 
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Abstract 
Background & Aims: School indiscipline is a multi-faceted phenomenon that has many adverse effects 
on satisfaction from teaching and learning of students. This study examines the important antecedents 
theory of mind, self-regulation and emotional attachment styles in creating indiscipline behavior is. 
Materials & Methods: This study descriptive correlational study was conducted on junior high school 
students in Ahwaz 2014-2015. The 440 girls of the population were selected using multistage cluster 
sampling method. Adult Attachment Interview (AAI), Emotional Intelligence Questionnaire, Reading 
the Mind in the Eyes Test (RMET) and researcher-made questionnaire were filled and the data were 
analyzed using correlation and regression analysis. 
Results: The results showed there was a significant relationship between the theory of mind, emotional 
self-regulation, secure and avoidant attachment style with indiscipline behavior. There was a significant 
negative relationship between emotion regulation and secure attachment with indiscipline. Also there 
was a positive relationship between mind reading and indiscipline acts. Also, stepwise multiple 
regression analysis showed that secure attachment style was the most predictive variable for indiscipline 
behavior. (P ≤0.000, β= -0.57) 
Conclusion: Given the important role of individual and familial factors affecting the incidence of 
inappropriate behavior in students, this study showed that the most important indicator goes the 
development of secure attachment. Therefore, the warm relationship between parents and children plays 
a critical role. It is suggested to inform parents about the effectiveness of parental close relationship 
along with particular rules in order to raise healthy children. 
Keywords: Indiscipline, Theory of mind, Emotions self-regulating‚ Attachment styles 
 
Address: Shahid Chamran University, Ahvaz‚ Iran 
Tel: +989168214178 
Email: fatemehfarzadi@ymail.com 

 
SOURCE: URMIA MED J 2016: 27(8): 705 ISSN: 1027-3727 

                                                             
1 Master of Educational Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran (Corresponding Author)  
2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran  
3 Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3404-en.html
http://www.tcpdf.org

