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  دهيچک
ان ینشجون در دایحل تعارض با والد يبا راهبردها یو اعتقادات مذهب یجانیم هیرابطۀ تنظ شناسایی ،پژوهشاین هدف از 

) در دانشـگاه آزاد  91- 92( لیان مشغول بـه تحصـ  یه دانشجویشامل کل يآمار ۀواحد اهواز بود. جامعمی دانشگاه آزاد اسال
 يانتخاب شدند. بـرا  ايطبقه یپسر) بود که به روش تصادف 100 دختر و 100( نفر 200واحد اهواز و نمونه شامل می اسال

، اشـتراوس ن یتعارض با والـد  کیاس تاکتیمقن و یآر ی، اعتقادات مذهبیجانیم هیتنظنامۀ از سه پرسش هاداده يگردآور
نشان داد که  p>0001/0 يون چندگانه در سطح معناداریرسون و رگرسیپ یب همبستگیاز ضر هال دادهیاستفاده شد. تحل

ـ  اابطه معنان رین در دانشجویتعارض با والد يبا راهبردها ی،و اعتقادات مذهب یجانیم هین تنظیب ن یدار وجـود دارد. همچن
ن یان رابطۀ چندگانه وجـود دارد. در عـ  ین در دانشجویحل تعارض با والد يبا راهبردها ی،و اعتقادات مذهب یجانیم هیتنظ
 يرهـا یمتغ يبـرا  يکننده بهترینیبشیب پیبه ترت یو اعتقادات مذهب یجانیم هیون نشان داد که تنظیل رگرسیتحل ،حال

ر مـالك راهبـرد   یمتغ يبرا یکننده مناسبینیبشیپ ییتنهاز بهین یو اعتقادات مذهبمی کال يالل و پرخاشگرراهبرد استد
  باشند.می یکیزیف يپرخاشگر

  ان.ین، دانشجویحل تعارض با والد ي، راهبردهای، اعتقادات مذهبیجانیم هیتنظها: واژهکلید
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  مقدمه
ـاط  برقـراري  توانایی با انسان، جسمی - روانی تبهداش و شخصیت امروزه مشخص شده است که رشد ـا  ارتب  ب

ـأثیر  تحـت  را شـخص  و روانـی جسـمی   سـالمت  تواندنارسا، می رابطه یک مرتبط بوده و دیگران دهـد   قـرار  ت
ـا  و هر زمان است. انسان هستی ناپذیراجتناب بخش تعارض ). از سوي دیگر، 16، ص 1381(بولتون،   کـه  هرج

ـارض  احتمال وقـوع  ند،باش جمع هم دور افراد ـا و  ). داسـتان 35، ص 1381 وجـود دارد (باباپورخیرالـدین،   تع ه
ـایی  هاي قرآن کریم و بیان عناوین خیر و شر، حق و باطل، عدل و ظلم، نـور و ظلمـت و نیـز داسـتان    تمثیل ه

ی، باشـند (شـهرکن  چون موسی و فرعون، یوسف و برادران، اصحاب کهف و... همه نشانگر وجود تعارض می
کـه منجـر بـه     - به دو دستۀ سازنده  رایسفردي، که طبق نظریه تعارضات میان منبع کلی،طور). به20ص ،2002

 - شـود ایحاد احترام و خالقیـت مـی  تر در جهت مصالحه و حل مشکل و کاهش هیجانات منفی و درك کامل
ـاد   شـود و یه میکه فرد را درگیر کرده و موجب شرمندگی و تحقیر و اهانت و تنب - و مخرب  ایـدة منفـی   ایج

ـا، نگرش نظر از افراد زیرا دارد؛ فردي هايتفاوت در ریشه تقسیم شده، - کندنسبت به شخص مقابل می ـار  ه  رفت

ـا تفاوت نای فهم .)17، ص 1996(رایس،  متفاوتند یکدیگر با ساختار شخصیتی و ـأثیر  و ه ـا  ت  چگـونگی  بـر  آنه

ـات  مـؤثر  حل به و شده آن کاهش بروز و رضتعا فرایند فهم موجب افراد رفتار ـان،    خواهـد  تعارض انجامیـد (هم
ـا محیطسه نظریه متفاوت در مورد تعارض در این موضوع،  ). امروزه با توجه به اهمیت36ص  وجـود دارد.   ه
ـاري در درون   که کارکردهايچرا ؛باید از تعارض دوري جست، نظریه سنتی تعارضطبق  خواهـد   محـیط زیانب

ـلمی      در هـر  کهداند تعارض را امري طبیعی می ،نظریه روابط انسانی .داشت ـازمانی پیامـدهاي حتمـی و مس س
ـا را براي کمک به عملکـرد   طور بالقوه نیروي مثبتیضرر و بهبی دارد؛ ـاد مـی   اعض ـاس   .کنـد ایج سـومین  براس

توانـد یـک نیـروي مثبـت در     یم تنها، تعارض نهینظریه تعاملهاي اخیر یعنی در سالترین دیدگاه نظریه و مهم
، ص 2006 (رابینـز،  آیـد شـمار مـی  هاي سازمانی بـه فعالیت سازمان ایجاد کند، بلکه یک ضرورت بدیهی براي

ـات  صـمیمانه،  پیونـدهاي  وجود موارد، اغلب در که نکته هستند نایبیانگر  هااین اساس، یافته). بر 621  را تعارض
ـانگرد،   مـی  برقـرار  را مثبت احساسات و درآورده کنترل تحت ـازد (بیاب ). در پـی آن، یکـی از   109، ص 1384س
ـاً       هاي مؤثر بر تعارض بینمحیط ـا افـرادي اسـت کـه تقریب ـال از فـرد    20فردي، محیط خانواده و زنـدگی ب س

ـام پـرورش    ).1383السادات، (فرزند) تفاوت سنی دارند (حشمت در کل یکی از مشکالتی که خانواده در هنگ
توانـد ناشـی   هاي والدینشان است کـه مـی  شود، نافرمانی و مخالفت فرزندان با خواستهبا آن مواجه میفرزندان 

ـان      ـا آرم ـا مقایسـه فرزنـد، ب ـاي والـدین باشـد (سـموعی،     از خواسته فرزندان مبنی بر تغییر رفتار والدین و ی ه
ـارض  که کنندمی حمایت امر نایاز  هاچه پژوهش). اگر1382  و اسـت  فرزنـدان  و والـدین  ابـط رو از جزیـی  تع

 مـدت چنـین  کـه در طـوالنی   داشـت  توجه باید اما نیست، انتظار از دور والدین و میان فرزندان نزاع یا کشمکش

 ).247، ص 2003 شود (ریسج و همکاران،می فرزند و بین والد سازگارانه و مثبت روابط جادایمانع  امري



  ۸۳ رابطة تنظيم هيجاني و اعتقادات مذهبي با راهبردهاي حل تعارض با والدين در دانشجويان

آل، ایـده اند که خانوادة مطلـوب و  این نتیجه رسیده عدد خود بهشناسان در تحقیقات مترو، روانایناز
وسیله اي است که امنیت عاطفی، احساس ارزشمندي، باور تعلق و مورد عشق و عالقه بودن را بهخانواده

هـا، افـراد فرصـت بیشـتري بـراي نیـل بـه اسـتقالل و         ایـن خـانواده  ارتباط با شـخص تـأمین کنـد. در    
، ص 1377نـژاد،  تري دارند (نـوابی هند داشت و فرزندان، سازگاري هیجانی مناسبپذیري خوامسئولیت

یا وجود ندارد یا از طریق ) به دنبال آن، تعارضات پدر و فرزند به شکل پرخاشگري فیزیکی و کالمی، 27
  گردد.شده و سازنده بوده و موجب خالقیت میراهکار استدالل، حل

باشد، تنظیم و کنتـرل هیجـانی   با تعارضات فرزند و پدر مرتبط می از سوي دیگر، یکی از عواملی که
عنوان فرایند آغاز، حفظ، تعدیل یـا تغییـر در بـروز، شـدت یـا اسـتمرار       شخص است. تنظیم هیجانی به

روانی و فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد  - احساس درونی و هیجان مرتبط با فرایندهاي اجتماعی
ها نیست، بلکه واقع، تنظیم هیجانی تنها سرکوب هیجان). در171، ص 2010 مز و پینا،شود (ویتعریف می

). با توجه بـه  38، ص 1994 شامل فرایندهاي نظارت و تغییر تجربیات هیجانی شخص است (تامپسون،
ازاده شود (آقاینکه تنظیم هیجانی به منظم کردن فرایندهاي احساسی در راستاي عملکرد تطبیقی اطالق می

)، و در عین حال یک رفتار اکتسابی است که از دوران کودکی باید در فرد نقش 51، ص 1377و احدیان، 
 موجـب [تقویـت کنتـرل هیجانـات و]     آموزشی غیررسـمی  محیط کردن فراهم با توانندمی ببندد، والدین

شـوند   هدفمنـدي  و نظـارت  ارزشـیابی،  در مهـارت  زا] از طریقمسائل [تعارض حل به کودك منديعالقه
تواند در برخورد فرزند با پدر در هنگام تعارض این امر خود می ).456، ص2001(استرایت و همکاران، 

 و کـه تعـامالت   رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  نیـز  )2001همکـاران (  و استرایتدوران بزرگسالی مؤثر باشد. 
. )همـان ( دارد فرزنـدان  انیخـودتنظیمی هیجـ   بینـی یـادگیري  پـیش  در مهمـی  نقش والدین، هايآموزش
 را فراشـناختی  دانش کند تامی کمک فرزندان به آنها الگویابی و والدین راهبردي فراشناختی و هايآموزش

رشـد   بـراي  مهمـی  ابـزار  والدین، حمایت این، بر عالوه .بخشند را بهبود خودتنظیمی نتیجه،در فراگیرند و
 خـودتنظیمی هیجـانی   رفتارهاي با کاربرد خود، نوبه به این ).هماناست ( شخصی مهار و کفایت احساس

توانـد فـرد را در   ) و می1988پونز،  - ؛ زیمرمن ومارتین457، ص 2001دارد (استرایت وهمکاران،  رابطه
  استفاده از بهترین راهبرد حل تعارض با والدین رهنمود سازد.

ین، اعتقادات مذهبی و التزام به انجـام  جمله عوامل دیگر مؤثر در روابط فرزند با والددر عین حال، از
دهـد دیـن و   ) نشـان مـی  2010( نـووال ) و 2010( مسیباشد. تحقیقات افرادي همچون اعمال دینی می

اعتقادات مذهبی، که از عوامل مهم و تأثیرگذار در سالمت روان است، چهرة جهان را در نظر فرد معتقـد  
، ص 2003دهد (کروز، لقت و رویدادهاي پیرامون تغییر میسازد و طرز تلقی او را از خود، خدگرگون می
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گذراننـد، کمتـر   تـر مـی  ایمان و اعتقاد خود راحتاین افراد حوادث متعارض را با تکیه بر  ). در کل160
). در همـین زمینـه، بیـان    1388شوند (عسگري و دیگـران،  دستخوش استرس و اضطراب و تعارض می

هـاي  کنـد، خـأل  دهد، امنیت فرد را تضـمین مـی  ذهب به انسان آرامش میشود که اعتقادات دینی و ممی
بـراي انسـان در برابـر    اخالقی، عاطفی و معنوي را در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه محکمـی  

این امر خود  ).39، ص 1384کند (اسدي نوقانی و دیگران، ایجاد میهاي زندگی مشکالت و محرومیت
کننده وجود عدم تعارض منفی و مخرب با اطرافیان بخصوص بـا  بینیساز و پیشعوامل زمینهتواند از می

و حل  در مورد والدین کریم نیز قرآنهاي دینی و در کتاب آسمانی والدین باشد. از سوي دیگر، در آموزه
و به پدر و مادر  و پروردگارت فرمان داده است: جز او را نپرستید« بیان شده است:چنین  تعارضات با آنها

نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو یا هر دوي آنها به پیري رسیدند کمترین اهانتی به آنها روا نداشته و بر آنها 
هاي تواضع خویش را خاضعانه در برابر فریاد مزن و گفتار سنجیده و لطیف و بزرگوارانه به آنها بگو و بال

» نه که مرا در کودکی تربیت کردند، مشـمول رحمتشـان قـرار ده   گوآنان فرود آر و بگو: پروردگارا، همان
آیات شریفه مرتبط در قرآن کریم آمـده   هایی که در آیه شریفۀ فوق و سایراین مهارت ).24 و 23 (اسراء:

حل تعارضات منفی و هم مستلزم کنترل هیجـانی مناسـب شـخص، کـه نشـانه      دهندة راهاست، هم نشان
طی تحقیقی نشان داد که تعارضات منفی  براونباشد. در همین راستا، د است، میتربیت دوران کودکی فر

شـود کـه تنظـیم هیجانـات و     افتد موجب میدر روابط پدر و مادر، که در اوایل نوجوانی فرزند اتفاق می
  ).1، ص 2011راهبردهاي تنظیم احساسات در نوجوانان با مشکل مواجه شود (براون، 

 مشـکالت  و مـن ایدلبستگی  سبک یافتند که بین دست نتیجه نایبه  نیز دیگران و رو الولرو  کسکین

 مثبت رابطه والدین به منفی و نگرش ارتباطی مشکالت با مناینا دلبستگی سبک بین و منفی رابطۀ ارتباطی،

یت در تحقیقات مشابهی نشان دادند، حما) 1384( و همکاران بشارت ).1385فکور،  دارد (کامرانی وجود
کاري فیزیکی و اسـتفاده از مـواد و   آمیز نوجوان مانند کتکشده از سوي والدین با رفتارهاي مخاطرهدرك

شـده از  تمایل به خودکشی و فرار از منزل رابطه معناداري دارد. همچنین بـین حمایـت عـاطفی دریافـت    
معنادار دیده شده است. والدین در آغاز زندگی و سالمت رفتاري و هیجانی فرد در بزرگسالی همبستگی 

 آموزانیدانش شد مشخص گرفت، انجام رافنسونو  آدابرادوتیر توسط که مطالعۀ طولی یک این اساس، دربر 

 ،1387دارند (خدایاري فرد و دیگـران،   خودکنترلی کمتري سطح دارند، بیشتري اجتماعیضد رفتارهاي که
 عادي، دختران به نسبت فراري دختران شخص شد که) م1389( کامکارو  فردایمانی ). در تحقیق135ص 

 را بیشـتري  کالمی و فیزیکی خشونت و برخوردارند باالتري خانوادگی خشونت ناکارآمد و هاينگرش از

هاي ناکارآمـد در هنگـام   حلاین عوامل موجب استفاده از راهبودند.  کرده دریافت دختران عادي به نسبت
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 هايشیوه آموزش که یافت دست نتیجه نایبه  پژوهشی در نظامیا شده است. تعارض با والدین و فرار آنه

ي هـا شـیوه  آمـوزش  کـه طـوري بـه  دارد. معناداري تأثیر فرزندان با تعارض حل راهبردهاي بر فرزندپروري
 راهبردهاي از کمتر استفاده و استدالل تعارض حل راهبرد از والدین بیشتر استفاده من موجبایفرزندپروري 

 ثنائیو  مراديدر همین زمینه،  .)47، ص 1388شود (نظامی، می فیزیکی وکالمی  تعارض پرخاشگري حل
هاي حل مسـئله توانسـته اسـت تعـارض،     ) نیز طی تحقیقی نشان دادند که برنامه آموزش مهارت1385(

کـاهش دهـد.    معنـاداري  طـور آموزان را با والدینشان بـه و پرخاشگري فیزیکی دانش پرخاشگري کالمی
و دیگـران   زابلیطور معناداري افزایش دهد. همچنین توانایی استفاده از راهبردهاي استداللی را در آنها به

شـناختی  نمایشگري که یک راه درمـان روان  روان روش که یافتند دست نتیجه نایبه  پژوهشی در )1384(
شود. همچنین می کالمی پرخاشگري میزان رمعنادا کاهش و استدالل راهبرد از استفاده موجب افزایش است

 مـادر  و دختـر  تعـارض  رفـع  فیزیکـی جهـت   پرخاشگري راهبردهاي از میزان استفاده کاهش نیز منجر به

داشتند که گروه مواجهه، تعارض مادر و دخترهـا را کـاهش    بیان ) نیز1384و همکاران ( بکتاشگردد. می
  .است مؤثر دخترها و مادرها بین مثبت و عاطفه داده و در بهبود ارتباط

کننـدة یـک   ایجادعنوان یک تاکتیک حل تعارض و تواند بهشده نماز میاز سوي دیگر، طی تحقیقات انجام
ـاهش        ـانوادگی زن و شـوهر را ک ـات خ پیامد بالینی براي حل مشکالت زناشویی بین زوجـین باشـد و تعارض

ـان دادنـد کـه بـین     )، نیز طی مطالعـه 2006ران (و همکا مورگان). 20، ص 2010دهد (باتلر و همکاران،  اي نش
ـاداري وجـود دارد.      و  میلـر سالمت معنوي و کیفیت زندگی جسمانی، هیجانی و سالمت عملکـرد رابطـه معن

 میـزان  گیريِاندازه در پایینی نمرات و نیستند دیندار که رسیدند نوجوانانی نتیجه این به پژوهش خود همکاران، در

ـاي ضـد   دینی، فعالیت باالتر سطح داراي نوجوانان با مقایسه در آورند،دست میبه دینی فعالیت ـاعی رفتاره  اجتم

ـادر    براندفورد .)135، ص 1387فرد و دیگران، دارند (خدایاري بیشتري و دیگران دریافتند که تعارض پـدر و م
ـان مـی         ـار نوجوان ـات در رفت ـاري و تعارض ـام  شـود و مـی  منجـر بـه مشـکالت رفت لی در رفتارهــاي توانـد ع

ـاي ضـداجتماعی در       ـاهش رفتاره ـان موجـب ک ضداجتماعی نوجوانان باشد، ولی اعتقادات مذهبی در نوجوان
ـاران،   چنین شرایطی می ـار بلـداجی  و  خـداپناهی ). 780، ص 2008شد (برانـدفورد وهمک ) نیـز  1384( خاکس

ـانگر    ،هبی درونـی و بیرونـی  گیري مـذ در افراد با جهت هیجانی در مورد مقایسه سازگارينشان دادند  ـایج بی نت
گیري درونی از نظر سازگاري کلی، اجتماعی، هیجانی و تندرسـتی نسـبت بـه افـراد     ست که افراد با جهتا نای

  تري دارند.گیري مذهبی بیرونی وضعیت مناسببا جهت
و  یانجـ یم هیرابطـۀ تنظـ   یبررسـ  یپژوهش در پـ این شده، قات انجامیمطالب و تحقاین با توجه به 
ان دختر و پسر شـهر اهـواز بـوده و بـه     یدر دانشجو نیتعارض فرد با والد يبا راهبردها یاعتقادات مذهب

۸۶    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

در  نیحـل تعـارض بـا والـد     يبا راهبردهـا  یجانیم هین تنظی. ب1ته است: خزیر پردا هايهیفرضبررسی 
ان یدر دانشجو نیبا والد حل تعارض يبا راهبردها ین اعتقادات مذهبی. ب2؛ ان رابطه وجود داردیدانشجو

در  نیحـل تعـارض بـا والـد     يبـا راهبردهـا   یو اعتقادات مذهب یجانیم هین تنظی. ب3؛ رابطه وجود دارد
  ان رابطه چندگانه وجود دارد.یدانشجو

  روش پژوهش
ان دختر و پسر دانشگاه آزاد یه دانشجوین پژوهش شامل کلای يجامعه آمار :يریگجامعه، نمونه و روش نمونه

مل اش ،قین تحقای ل بودند. نمونهیمشغول به تحص 1391- 92 یلیبود که در سال تحص واحد اهوازمی اسال
 ايطبقـه  یتصـادف  يریـ گاز روش نمونه ،انتخاب آنها يباشد که برامینفر دانشجو از جامعه مذکور  200

ان هـر  یه و از میواحد اهواز تهدانشگاه آزاد  هاياز دانشکده یدر ابتدا فهرست ،بیترتنید. بدیاستفاده گرد
تعداد مناسـب انتخـاب و مـورد آزمـون قـرار       ان دختر و پسریتعداد دانشجو یدانشکده به تناسب فراوان

ق روش یـ شـده از طر يآورجمع هايبود، داده یق از نوع همبستگینکه تحقای لیدله آن، ب به دنبالگرفتند. 
  ل و محاسبه شدند.یتحل ه ویره تجزیون چندمتغیرسون و رگرسیپ یهمبستگ

  در این پژوهش از سه ابزار زیر استفاده شده است. ؛گیريابزار اندازه
 36 نامه،پرسش نایاست.  ساخته شده گراتز توسط نامه حاظرپرسش تنظیم هیجانی: دشواري در نامهپرسشالف. 

دهـد (امینیـان،   مـی  قـرار  زیابیار افراد مورد هیجانی تنظیم الگوهاي که است گزارشیخود بعديچندمتغیر 
 گـزارش  80/0 کرونباخ آلفاي روش به را آن و پایایی 93/0را  نامهپرسش نایاعتبار  گراتز). 95، ص 1388

 86/0به ترتیب برابر  تنصیف و کرونباخ آلفاي روش دو با آن پایایی )،1388( امینیان پژوهش است. در کرده
 روش دو از هیجانی، تنظیم نامهپرسش پایایی تعیین براي ) نیز1389( اقبالو  حیدرئی، محاسبه شد. 80/0و 

بود. در عین حال آنها براي تعیین  85/0و  91/0با  برابر ترتیب به که کردند استفاده تنصیف و کرونباخ آلفاي
همبسته کردند کـه مشـخص    ذاکرمنخواهی نامه را با مقیاس هیجاناین پرسشنامه حاضر، اعتبار پرسش

) بود. این امر حاکی از اعتبار قابـل قبـول آن   p ،54/0=r ،100=n>001/0آمده (دستضریب اعتبار به شد
نامه تنظیم هیجانی از دو روش آلفـاي کرونبـاخ و   باشد. در این پژوهش نیز براي تعیین پایایی پرسشمی

 بود. 80/0و  84/0تنصیف استفاده شد که به ترتیب برابر 
سنجش میزان اعتقادات مذهبی فرد  گزارشی برايیک ابزار خودآرین، مقیاس  هبی آرین:. مقیاس اعتقادات مذب

 است. در تحقیقـی،  5تا  1گذاري هر سؤال بر روي یک پیوستار از باشد. نمرهسؤال می 20بوده که شامل 
این مقیاس بر گروهـی از دانشـجویان دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز اجـرا شـد و ضـریب همبسـتگی           

دسـت  به 89/0) و ضریب پایایی آن را برابر r) ،01/0<p= 56/0اي برابر آمده به روش اعتبار سازهتدسبه



  ۸۷ رابطة تنظيم هيجاني و اعتقادات مذهبي با راهبردهاي حل تعارض با والدين در دانشجويان

از دو اعتقـادات مـذهبی آریـن     مقیاسبراي تعیین پایایی  ،در تحقیق حاضر). 81، ص 1382آمد (موحد، 
  بود. 89/0و  90/0برابر با  ،روش آلفاي کرونباخ و تنصیف استفاده شد که به ترتیب

سؤال  15تهیه شده و داراي  اي. اشتراوس مورينامه توسط این پرسش تعارض با پدر و مادر: مقیاس تاکتیکج. 
سـنجد  و پرخاشگري فیزیکی را میاست که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدالل، پرخاشگري کالمی 

دوم، پرخاشگري کالمی نامه، استدالل، پنج سؤال ). پنج سؤال اول پرسش36، ص 1387(ثنایی و دیگران، 
نفـر از اعضـاي جامعـه اجـرا      100نامه روي سنجد. پرسشو پنج سؤال سوم، پرخاشگري فیزیکی را می

 74/0، پرخاشگري کالمی 70/0هاي استدالل مقیاسو براي خرده 78/0گردید. پایایی آن براي کل آزمون 
نفر دیگر از اعضاي  60بار دوم، روي نامه براي دست آمد. همچنین پرسشبه 81/0و پرخاشگري فیزیکی 

بـراي کـل آزمـون و بـراي      72/0شده با استفاده از آلفـاي کرونبـاخ   جامعه اجرا گردید. پایایی تست اجرا
دسـت آمـد و   بـه  76/0و پرخاشگري فیزیکی  69/0، پرخاشگري کالمی 61/0هاي استدالل مقیاسخرده

و مشاور و همچنین دانشجویان دکتراي مشاوره سـنجیده   اعتبار تست با استفاده از نظرات استادان راهنما
نفـر   46بـر روي   1383در سـال   زابلینامه، توسط این پرسش شد که اعتبار آن را تأیید نمودند. همچنین

، 58/0مقیاس استدالل و براي خرده 74/0اجرا گردید و پایایی آن از روش آلفاي کرونباخ براي کل آزمون 
). دامنۀ نمـرات  1385گزارش شد (مرادي و ثنائی،  82/0و پرخاشگري فیزیکی  65/0پرخاشگري کالمی 

دهنـدة  نشـان  25دهندة عدم تعارض در رابطه و نمره نشان 5باشد. نمره می 25تا  5براي هر مقیاس، بین 
دهنـدة  نشـان  15باشد که نمـره  می 75تا  15باشد. دامنۀ نمرات براي کل آزمون، بین بیشترین تعارض می
باشد (همان). در این پژوهش حاضر نیـز بـراي   دهندة وخیم بودن رابطه مینشان 75عدم تعارض و نمره 

و بـراي   80/0نامه از روش آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد کـه بـراي کـل آزمـون       این پرسشتعیین پایایی 
 مد.دست آبه 84/0و پرخاشگري فیزیکی  71/0، پرخاشگري کالمی 76/0مقیاس استدالل خرده

  پژوهش هايافتهي
 ارائه شده است. 1ي توصیفی این پژوهش در جدول شمارة هایافته هاي توصیفی:الف. یافته

  . میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات متغیرهاي پژوهش1جدول شماره
  شاخص آماري

  تعداد  حداکثر نمره  حداقل نمره  معیار انحراف  میانگین
  ریمتغ

  200  25  8  51/3  47/16  بر استدالل یتنراهبرد مب
 200  25  4  58/4  84/11  یکالم يبر پرخاشگر یراهبرد مبتن
 200  16  0  53/3  23/5  یکیزیف يبر پرخاشگر یراهبرد مبتن

 200  145  50  03/24  03/91  یجانیم هیتنظ
 200  100  36  51/17  13/70  یاعتقادات مذهب

۸۸    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

  پژوهش: هايي مربوط به فرضیههایافته. ب
  . ماتریس همبستگی بین متغیرها2دول شماره ج

  5  4  3  2  1  ریمتغ  فیرد
          1  بر استدالل یراهبرد مبتن  1
        1  - 837/0**  یکالم يبر پرخاشگر یراهبرد مبتن  2
      1  504/0**  - 512/0**  یکیزیف يبر پرخاشگر یراهبرد مبتن  3
    1  - 543/0**  - 780/0**  844/0**  یاعتقادات مذهب  4
  1  828/0**  - 497/0**  - 762/0**  828/0**  یجانیم هیتنظ  5

**0001/0=p  

با راهبرد اسـتدالل   ی،و اعتقادات مذهب یجانیم هین تنظینشان داده شده است که ب ،2طبق جدول شماره 
با راهبرد  یو اعتقادات مذهب یجانیم هین تنظیب ،ن حالیان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. در عیدانشجو

 یکـ یزیف يبـا راهبـرد پرخاشـگر    ی،و اعتقادات مـذهب  یجانیم هین تنظین بیو همچنمی کال يپرخاشگر
 ؛د واقـع شـد  ییاول و دوم پژوهش مورد تأ هايهین فرضیمعنادار وجود دارد. بنابرا یان رابطه منفیدانشجو

ش و یزان استفاده از راهبرد حل تعارض استدالل افزایم یو اعتقادات مذهب یجانیم هیش تنظیبا افزا یعنی
  ابد.یمیکاهش  یکیزیو فمی کال يحل تعارض پرخاشگر يراهبردها

  راهبرد حل تعارض مبتنی بر استداللبا بین متغیرهاي پیشچندگانه  رگرسیونضرایب . 3شماره  جدول

  R  R2  F  = p    t  = p  بینمتغیرهاي پیش
  یجانیم هیتنظ

876/0  768/0  127/326  0001/0  
412/0  827/6  0001/0 

 0001/0  378/8  506/0  یت مذهباعتقادا

ان یبر استدالل دانشجو یراهبرد حل تعارض مبتن یبینپیش، رگرسیون دهدمینشان  3طور که جدول همان
گردد. متغیر تنظیم میفرضیه چهارم تأیید  ،دار است. بنابراینامعن یو اعتقادات مذهب یتنظیم هیجان ياز رو
بر استدالل  یراهبرد حل تعارض مبتن يداراطور مثبت و معنتوانند بهمی یو متغیر اعتقادات مذهب یهیجان

 یاز واریانس راهبرد حل تعارض مبتن 8/76دهد مینشان  R2کنند. همچنین، مقدار  یبینان را پیشیدانشجو
  .شودمین یشده تبییاد يان توسط متغیرهایبر استدالل دانشجو

  راهبرد حل تعارض مبتنی بر پرخاشگري کالمیبا بین یرهاي پیشمتغچندگانه رگرسیون ضرایب  4شماره  جدول

  R R2  F  = p    t  = p  بینمتغیرهاي پیش
  یجانیم هیتنظ

808/0  653/0  052/185  0001/0  
373/0 -  050/5 -  0001/0 

 0001/0  - 402/6  - 473/0  یاعتقادات مذهب

ـارض مبتنـی بـر پرخاشـگري     بینـی راهبـرد حـل    پیش، رگرسیون دهدنشان می 4طور که جدول همان تع
ـا   کالمی ـارم تأییـد      دانشجویان از روي تنظیم هیجانی و اعتقادات مـذهبی معن ـابراین، فرضـیه چه دار اسـت. بن



  ۸۹ رابطة تنظيم هيجاني و اعتقادات مذهبي با راهبردهاي حل تعارض با والدين در دانشجويان

ـارض   طور منفی و معناتوانند بهگردد. متغیر تنظیم هیجانی و متغیر اعتقادات مذهبی، میمی داري راهبرد حـل تع
ـانس   3/65دهـد  نشان می R2بینی کنند. همچنین، مقدار را پیش دانشجویان مبتنی بر پرخاشگري کالمی از واری

  .شودشده تبیین میدانشجویان توسط متغیرهاي یادراهبرد حل تعارض، مبتنی بر پرخاشگري کالمی 
  بین (تنظیم هیجانی و اعتقادات مذهبی)متغیرهاي پیشضرایب همبستگی چندگانه . 5شماره  جدول

  مبتنی بر پرخاشگري فیزیکی راهبرد حل تعارضبا 

  R  R2  F  = p    t  = p  بینمتغیرهاي پیش
  یجانیم هیتنظ

550/0  303/0  756/42  0001/0  
158/0 -  507/1 -  133/0  

  0001/0  - 949/3  - 413/0  یاعتقادات مذهب

 يان از رویدانشـجو  یکیزیف يبر پرخاشگر یراهبرد حل تعارض مبتن یبینپیش، رگرسیون 5جدول طبق 
گـردد. متغیـر اعتقـادات    میفرضیه چهارم تأیید  ،دار است. بنابراینامعن یو اعتقادات مذهب یهیجان تنظیم
ان را یدانشـجو  یکیزیف يبر پرخاشگر یراهبرد حل تعارض مبتن يداراو معن یطور منفتواند بهمی یمذهب
بـر   یل تعـارض مبتنـ  راهبـرد حـ   يداراطـور معنـ  توانـد بـه  مین یمتغیر تنظیم هیجان یکند. ول یبینپیش

از واریـانس   3/30دهـد  مـی نشان  R2د. همچنین، مقدار ینما یبینان را پیشیدانشجو یکیزیف يپرخاشگر
  .شودمین یشده تبییاد يان توسط متغیرهایدانشجو یکیزیف يبر پرخاشگر یراهبرد حل تعارض مبتن

  يريگجهيبحث و نت
ـ یآ«د یآن بود که مشخص نمان پژوهش به دنبال ای شده،مطرح اتیفرضبراساس  و  یجـان یم هین تنظـ یا ب

 هـاي افتـه یطبق . »ان رابطه وجود دارد؟ین در دانشجویحل تعارض با والد يبا راهبردها یاعتقادات مذهب
ان یدر دانشـجو  نیحل تعارض با والد يبا راهبردها یجانیم هین تنظیه اول: بیفرض ،قین تحقای حاصل از
ان رابطـه مثبـت معنـادار    یدانشجو بر استدالل یراهبرد مبتنو  یجانیم هین تنظیب دار وجود دارد.ارابطه معن

 یکـ یزیف يو راهبرد پرخاشگرمی کال يبا راهبرد پرخاشگر یجانیم هین تنظیب ،ن حالیوجود دارد. در ع
از راهبرد زان استفاده یم یجانیم هیش تنظیبا افزا ،گریعبارت دمعنادار وجود دارد. به یان رابطه منفیدانشجو

 یکـ یزیو فمـی  کال يحل تعارض پرخاشگر يزان استفاده از راهبردهایش و میحل تعارض استدالل افزا
  د شد.ییۀ اول تأیفرض ،نیابد. بنابرایمیکاهش 
)، 2006گران (یو د رو دالولر)، 2008(نیکسک)، 2011( براون هايافتهیبا  ،هین فرضای ج حاصل ازینتا

 رافنسـون و  آدابرادوتیر)، 2003( کیلدوف و داي)، 2004( گرانی. و دیشاو، ب)، 2006گران(یو د نگریاسپر
 و همکـاران  بشـارت ) و 1385( یثنـائ و  يمـراد ، )1388( ینظـام )، 1389( کامکار و فردیایمان )،2002(

  دارد. یهمخوان) 1384(

۹۰    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

 گوناگون شخاصا در که است شخصیتی ویژگی یک یجانیکنترل ه گفت:توان میافته ین ای نییدر تب

 خـود دارنـد،   یجانات مثبـت و منفـ  یکه بر عواطف و ه یزان کنترلیبراساس م یعنی افراد ؛است متفاوت

 میزان به توجه با نیز حل تعارض يهااستراتژي از استفاده دهند. برايمی نشان یمتفاوت رفتارهاي و هاواکنش

گاه چیاما ه. حل مسئله و تعارض متفاوت است ياهاستراتژي کارگیريبه ی،جانیکنترل ه بودن پایین یا باال
از  يادیـ زان زیـ کـه بـه م   يافراد ،کل ده گرفت. دریدر فرد ناد ین کنترلیجاد چنای ط را درید نقش محینبا

ا برخورد با تعارضات از یت یدر هنگام عصبان یکنند و کنترل مناسبمیاستفاده  یو بدنمی کال يپرخاشگر
ن مثـل  ییقـدرت پـا   يخصـوص افـراد دارا  ب ،طور مداوم در مورد افـراد مقابـل  دهند و بهمیخود نشان ن

ت یـ ز تربیـ واقع فرزند خـود را ن در ،نندکمیاستفاده می کال يو پرخاشگر یکیزیفرزندانشان از برخورد ف
در  ین فرزنـدان ید. چنـ یآمده استفاده نماشیحل تعارضات پ ين رفتارها براای کرده که در مواقع مشابه از

 ردست، ازیخصوص در مقابل افراد زبمتعارض با اعتقاداتشان،  يهاتیدر موقع یو بزرگسال یوران جواند
افتـه و در  یمرور زمـان گسـترش    ین حالت طای. نندکمیپرخاشگرانه و مخرب استفاده  ين راهکارهاای

 ویگفیلـد  و اکلـز چـون  هم ینامحقق طبق نظر ،رونایشود. ازمیان یز نماین نیتعارض با والد يهاتیموقع
 حـال  در آنهـا  که فرزندان هنگامی به والدین آمیزحمایت جمالت ابراز ،)1997( پینتریج و ریانو  )2002(

در  آنها پشتکار و انگیزش افزایش و آمادگی بموج تواندمی هستند، یادگیري و حل تعارضات تکالیف انجام
گـر مـانع اسـتفاده از    ید يشـده و از سـو   یجـان یه میخـودتنظی  رفتارهـاي  گسترش، نتیجهدر و تکالیف

  مخرب در رفع تعارضات گردد. هايحلراه
حل تعارض فرد با  يو راهبردها ین اعتقادات مذهبیب ،پژوهشاین حاصل از  يهاافتهین طبق یهمچن

ـ  ،در کـل ان رابطـه معنـادار وجـود دارد.    یدر دانشجو نیوالد و راهکـار اسـتدالل    ین اعتقـادات مـذهب  یب
 يبـا راهکـار پرخاشـگر    ین اعتقادات مـذهب یب ،ن حالیان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. در عیودانشج

ش یبا افزا ،گریعبارت دمعنادار وجود دارد. به یان رابطه منفیدانشجو یکیزیف يو راهکار پرخاشگرمی کال
حل  يفاده از راهکارهازان استیش و میزان استفاده از راهکار حل تعارض استدالل افزایم یاعتقادات مذهب

  د شد.ییۀ دوم تأیفرض ،نیابد. بنابرایمیکاهش  یکیزیو فمی کال يتعارض پرخاشگر
 نـووال ) و 2010( یمسـ )، 2010( گـران یو د بـاتلر قات یتحق هايافتهیبا  ،هین فرضای ج حاصل ازینتا

 )1384( اکسار بلـداجی خو  خداپناهی) و 2000(و همکاران  میلر)، 2008( گرانیو د براندفورد)، 2010(
  دارد. یهمخوان

مختلف  يها) و پژوهش1386( ياحمدهمچون  يق افرادیطبق تحق گفت:توان میافته ین ای نییدر تب
 یمنفـ  یخـانواده همبسـتگ   یکل يریپذبیبا آس یدات مذهبیو تق ینیدهند اعتقادات دمیگر که نشان ید



  ۹۱ رابطة تنظيم هيجاني و اعتقادات مذهبي با راهبردهاي حل تعارض با والدين در دانشجويان

 ،دارنـد  یبـه مسـائل مـذهب    یعمل يبندیداشته و پا ینینسب به مسائل د یکه نگرش مثبت یداشته و کسان
نکه ای خانواده بدون يتر بوده و اعضایراض یباشند و از نظر خانوادگمی يشتریب یسالمت خانوادگ يدارا
ن نکتـه باشـد کـه اعتقـادات     ایگر نیاتواند بمیبر رفتار هم نظارت و کنترل دارند،  ،گر دور شوندیکدیاز 

در  .دهـد مـی انسان است و به آنها پاداش  یناظر بر رفتار مثبت و منفی شه کسیهم نکهای نۀیدر زم یمذهب
گـو  ومثل صحبت و گفت ینید هايشده در آموزهفارشسحل تعارض  ياستفاده از راهکارها ،ن حالیع

ن یدر هنگـام خشـم و چنـ    یظ،ا سکوت کردن و کظـم غـ  یو  يریگمیزا و عدم تصمدر مورد مسئله تنش
در مقابـل   یو ناسپاس يسفارش به عدم پرخاشگر ،گرید ين اسالم، و از سوین مبید يسواز  یسفارشات

در  یتوانـد عـامل  میکنند، خود میانسان تالش  یرفاه و تعال يکه برا ،جمله پدر و مادر و معلماز يافراد
ن یا والـد ب تعارض بـ موجکه باشد  یهنگام برخورد با موضوع بهگو واستفاده از راهبرد استدالل و گفت

حـل   يو اسـتفاده از راهکارهـا   ین اعتقـادات مـذهب  یکنندة رابطه بدییتواند تأمیخود  ،ن نکتهای، شودمی
  باشد. یکیزیو فمی کال يراهکار پرخاشگر يریکارگهتعارض استدالل و عدم ب

تعارض  حل يبا راهبردها یو اعتقادات مذهب یجانیم هین تنظیب ،قین تحقای حاصل از هايافتهیطبق 
و  یجـان یم و کنتـرل ه یش تنظیبا افزا ،گریعبارت دبهان رابطه چندگانه وجود دارد. یدر دانشجو نیبا والد

زان اسـتفاده از  یـ ش و میزان استفاده از راهکار حل تعـارض اسـتدالل افـزا   یم ی،استحکام اعتقادات مذهب
  د شد.ییۀ سوم تأیفرض ،نیراابد. بنابیمیکاهش  یکیزیو فمی کال يحل تعارض پرخاشگر يراهکارها

 گـران یو د برانـدفورد )، 2010( گرانیو د باتلر)، 2011( براون هايافتهیبا  ،هین فرضای ج حاصل ازینتا
ـ )، 2006گران(یو د نگریاسپر)، 2006( و همکاران مورگان)، 2008(  و داي)، 2004( گـران ی. و دیشاو، ب

  دارد. ی) همخوان1388( ینظام)، 1389( کامکار و فردیایمان )،2002( ناستیک و فاربر)، 2003( کیلدوف
 که دیدگاهی و شخصی باورهاي پایه بر خود ۀروزان زندگی در افراد که داشت توجه باید ،ن اساسای بر

 توانممی من (مثالً دو هر یا و است)، عادالنه جهان (مثالً جهان هستم)، شایسته من (مثالً خود دیگران، ةدربار

. دهدمی شکل معنایی سیستم یک فرد براي ،هادیدگاه و باورها این. کنندرفتار می دارند، دهم) ییرتغ را جهان
 انتخاب به معنادهی این براساس و دهد معنا خود اطراف به جهان که دهدمی اجازه فرد به معنایی سیستم این

 نظیـري بـی  و عظیم منبع تواندمی مذهب. شده بپردازدانتخاب اهداف بر مبتنی رفتار و عمل ،سپس و هدف

 باورهـا،  شـامل  ،هسـتند  مـذهب  از متـأثر  کـه  ،معنادهی سیستم يهاباشد. مؤلفه فرد معنادهی سیستم براي

، 2005سـیلبرمن،  ( کنندمی عمل فرد افعال و هیجانات مرکزي ۀنقط عنوانبه اهداف و انتظارات ها،وابستگی
به  که معنایی آن تبعبه ،باشد تريافزون داريدین سطح داراي فرد چنانچه :گفت توانمی ،). بنابراین656ص 
جانات شخص یتواند همیکه  است هدفمندي و ارزشمندي احساس با توأم دهد،می اطرافش جهان و خود

۹۲    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

در  ،جانـات مناسـب و کنتـرل شـده    یو ه ین اعتقـادات مـذهب  ای، گرید ياز سو .دیم نمایرا کنترل و تنظ
ن یحـل آن گرفتـه و بهتـر    يم را براین تصمیدة تعارض، فرد را کمک کرده تا بهترزاننیبرانگ يهاتیموقع

 ،ن حـال ید. در عـ یـ اتخـاذ نما  ،ن شخص باشندیتوانند والدمیکه  ،زاننده تعارضیبرخورد را با افراد برانگ
عتقـادات  که فرد از نظـر ا یصورتدر ،اندن سفارش نمودهیفرد را به احترام به والد ياریبس ینید هايآموزه
ن، ین عامل در هنگام بروز تعارض بـا والـد  یهم ،قرار گرفته باشد ايافتهیدر سطح مناسب و رشد یمذهب
برطـرف   ياسـتدالل، بـرا   یعنـ یحل ن راهیبهتر يریکارگشخص شده و موجب به یجانیب کنترل هموج

افته که ین ای نییر جهت تبد یاحتمال یلیتواند دلمیخود  ،ن مسئلهای شود.میکردن تعارض با پدر و مادر 
رابطـه معنـادار    نیحل تعارض با والـد  يبا راهبردها یو اعتقادات مذهب یجانیم هین تنظیب ،دهدمینشان 

  وجود دارد، باشد.
ـا محـدودیت  ي دیگر،هاپژوهش مانند پژوهش نای در که است به یادآوري الزم  اسـت.  داشـته  وجـود  ییه

 خودسـنجی  جنبـۀ  نامهپرسش نکه،ای توجه به شد. با استفاده نامهپرسش از ،هاداده آوريجمع براي اینکه، نخست

ـات بعـدي از روش   باشد، پیشنهاد می داشته وجود سوگیري حالت هاپاسخ در است ممکن و دارد شود در تحقیق
 تعمـیم  و،رنایـ از اسـت.  واحد اهواز دانشجویان به مربوط این پژوهش، همچنین نتایج مصاحبه نیز استفاده شود.

ـاطع سـنی     این تحقیق در سایر گـروه شود روست. پیشنهاد میروبه محدودیت با افراد دیگر به نتایج ـا مثـل مق ه
 نـوع همبسـتگی   از و مقطعی حاضر یک پژوهش مطالعۀ هاي مختلف بررسی شود. همچنیندیگر و در فرهنگ

ـات بعـدي،   سازد. پیشنهاد میمی روروبه دشواري با را معلولی و علت گیرياین امر نتیجه است، شود براي تحقیق
  از روش تحلیل مسیر استفاده شود که روابط علت و معلولی در گذشته بررسی شود.



  ۹۳ رابطة تنظيم هيجاني و اعتقادات مذهبي با راهبردهاي حل تعارض با والدين در دانشجويان

  منابع
، سال اول، علوم رفتاري، »پذیري فرهنگی خانوادهبررسی رابطه بین اعتقادات دینی و آسیب« ،1386احمدي، خدابخش، 

  .16- 7، ص 1ش 
نامـه دکتـري،   ، پایـان ایرانیـان مقـیم کانـادا    بررسی رابطه بین دینداري و درمان دوستی، 1378خدیجـه،  آرین، سیده

  شناسی، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی.روان
  ، تهران، بشري.روان پرستاري، 1384اسدي نوقانی و همکاران، 

  ، تهران، پیوند.شناختمبانی نظري و کاربردهاي آموزشی نظریه فرا، 1377آقازاده، محمد و علی احدیان، 
و  زنـان  تغذیه در اختالالت با بدن از و تصویر زندگی منفی هیجانی، رخدادهاي تنظیم رابطه، 1388 امینیان، مریم،
  .اسالمی آزاد اهواز، دانشگاه شناسی،روان ارشد، کارشناسی نامه، پایاناهواز شهر دختران

» هاي ناکارآمد در دختران فراري و عاديخشونت خانگی و نگرش مقایسه«، 1389فرد، عفت و منوچهر کامکار، ایمانی
  .68- 53، ص 14، ش پنجمسال ، شناسیروانهاي نو در یافته، 1389

میان  در شناختیروان سالمت و تعارض حل شیوه مسئله، حل شیوه بین رابطه بررسی، 1381جلیل،  باباپورخیرالدین،
  .مدرس تربیت تهران، دانشگاه ی،شناسدکتري، روان نامهپایان ،دانشجویان

و  پزشـکی روان، »بین شخصی مشکالت و دلبستگی هايسبک رابطه بررسی«، 1384 محمدعلی و همکاران، بشارت،
  .82- 74، ص 3 سال چهارم، ش ،رانایبالینی  شناسیروان

، 1384» تهرانـی  الهسـ 16- 15 دخترهاي و مادرها تعارض حل در مواجهه گروه اثر«، 1384ماري و همکاران،  بکتاش،
  .104- 93)، ص 15( 4، ش مشاوره هايو پژوهش هاتازه
حمیدرضا  ترجمۀ ،کنید وجود ابراز چگونه :)مردمی هايانسانی (مهارت روابط شناسیروان، 1381رابرت،  بولتون،

  سهرابی، تهران، رشد.
  .اسالمی ، تهران، فرهنگنوجوانان شناسیروان، 1384اسماعیل،  بیابانگرد،

  .بعثت تهران، ،هاي سنجش خانواده و ازدواجمقیاس ،1387 دیگران،ثنایی، باقر و 
 http://mashregh.ws/readدر: ، رابطه والدین با فرزندان، 1383السادات، بهرام، حشمت

 رضایت با دلبستگی و صمیمیت يهاهیجانی، سبک تنظیم در دشواري رابطه«، 1389حیدرئی، علیرضا و فرشته اقبال، 
  .124- 111، ص 15، سال پنجم، ش شناسیهاي نو در روانیافته، »اهواز شهر فوالد صنایع زوجین زناشویی در

شـناختی در  گیري مذهبی و سـازگاري روان رابطه جهت«، 1384، خاکسار بلداجی محمدعلیکریم و ، محمدخداپناهی
  .320- 310، ص )35(پیاپی  3سال نهم، ش ، شناسیروان، »دانشجویان

داري و خودکنترلی پایین بـا اسـتعداد سـوء مصـرف مـواد در      رابطه دین«، 1387ایاري فرد، محمد و دیگران، خد

۹۴    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

  در: مجموعه مقاالت چهارمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه شیراز.» دانشجویان
 دختران با مادران تعارض رفع هايارتبهبود مه در نمایشگري روان روش سودمندي سنجش«، 1384دیگران،  پریسا و زابلی،

  .98- 81، ص 13سال چهارم، ش  ،مشاوره هايپژوهش و هاتازه، »تهران 2منطقه  هايدبیرستان اول سال آموزدانش
آموزان دوره راهنمایی و اولیاء بررسی نوع، میزان و علل پدیده گسست ارتباطی بین دانش، 1382سموعی، راحلـه،  
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