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Abstract 

Background and Purpose: Elementary school years are among the most important stages of 

development, as many of the child's capabilities, including emotional expressiveness, are 

developed during this period. Therefore, the present study was conducted with the aim of 

investigating the multiple relationships between maladjustment schemas, personality, and family 

relations with alexithymia.  

Method: The present study was correlational. The sample consisted of 220 mothers with primary 

school children in Isfahan in the academic year of 2016-2017 who were selected through available 

sampling. The research tools consisted of five factor factors questionnaire (Costa and McCrae, 

1992), short form of maladjustment Schema (Welbler et al., 2002), family relations (Barnes, 1982), 

and researcher developed alexithymia scale. Collected data were analyzed by Pearson correlation 

and stepwise regression. 

Results: The results showed that the five domains of overvigilance and inhibition (p<0.001), 

impaired function (p<0.011), impaired autonomy and performance (p<0.001), other-directedness 

(p<0.011), and disconnection and rejection (p<0.001) had significant positive correlations with 

alexithymia, but there were no significant relations between other variables and alexithymia. Also, 

among the early maladjustment schemas, overvigilance and inhibition, autonomy, and impaired 

function of mothers can predict alexithymia among children. 
Conclusion: As a result, it can be said that maladjustment schemas cause negative state among 

mothers that can intensify alexithymia among their children.           

Keywords: Maladjustment schemas, personality, family relations, alexithymia, primary school 

children 
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ویی و شخصیت مادر با ناگ ،روابط خانوادگی ،اولیه یافتهانهای سازشبنهروانروابط چندگانه 

 هیجانی کودکان دبستانی

 
 2*، زهرا یوسفی1الهه خلیل الرحمن

 شناسی بالینی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایرانکارشناس ارشد روان .4

 آزاد اسلامی، اصفهان، ایران شناسی بالینی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاهاستادیار گروه روان. 2

 42/21/99تاریخ پذیرش:  22/42/96تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

های کودک از جمله ابرازگری از قابلیت یچون بساایار ،اساات های تحو ترین دورههای دبسااتان یکی از مه سااا  مینه و هدف:ز

 ،فتهیاانهای سااازشبنهروانررساای روابط چندگانه بین هدف بپژوهش حاضاار با بنابراین  .شااودریزی میهیجانات در همین دوران پی

 روابط خانوادگی مادر با ناگویی هیجانی در کودکان دبستانی انجام شد. و ،شخصیت

در سا  تحصیلی  هر اصفهانشمادر دارای کودک دبستانی  222نمونه مورد مطالعه شامل  د.از نوع همبستگی بو حاضار پژوهش روش:

یت پنج عاملی شخص هاینامهاز: پرسش ارهای پژوهش عبارت بودندبزا انتخاب شادند. در دساترسگیری بود که از طریق نمونه 91-96

و ناگویی  (4982 ،بارنز) روابط خانوادگی، (2222ولبورن و همکاران، )یافته انهای سازشبنهروان فرم کوتاه(، 4992)کاساتا و م  کرا،

 .ندحلیل شدت رگرسیون گام به گام همبستگی پیرسون وهای با روشهای گردآوری شده داده .محقق ساختهجانی کودکان دبستانی هی

 (، محدودیت مختل>224/2P) گوش به زنگی بیش از حد و مهار یافتهانهای ساااازشبنهروان پنج حیطهکه نشاااان داد  نتایج ها:یافته

(244/2P< عملکرد مختال ،)(244/2P<دیگر جهت ،) مندی(244/2P<)،  و حیطه بریدگی و طرد(224/2P<) در  هیجانی ناگویی با

دبسااتانی  در کودکانناگویی هیجانی  و روابط خانوادگی مادر با پنج عامل شااخصاایتو  کودکان دبسااتانی رابطه متبت و معناداری دارد

 مادر و حیطه مهاراولیاه تنها حیطه گوش به زنگی بیش از حد و  یاافتاهاناهاای ساااازشبناهاز بین روان ارد. همچنینعنااداری نادرابطاه م

 .ه استرا داشتدر کودکان دبستانی  هیجانی ناگویی پیش بینی، توان خودگردانی و عملکرد مختل مادر

که به ناگویی  نندکمادران حالاتی منفی را در مادر ایجاد می یافتهناهای سازشبنهروانتوان گفت با توجه به این نتایج می گیری:نتیجه

 زند.آنان دامن می کودکانهیجانی در

 انینایافته، شخصیت، روابط خانوادگی، ناگویی هیجانی، کودکان دبستهای سازشبنهروان :هاهکلیدواژ

 

 1398، بهار 1دوره ششم، شماره  -فصلنامه سلامت روان کودک 
 مقاله پژوهشی
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 مقدمه

باورند که یکی از  براین همگی خانواده و کودک کارشناسان

پااذیری یااا هااای مه  هر کودک دبساااتااانی، اجتماااعویژگی

امل مه  در برقراری ارتباطات و یکی از عوپذیری است جامعه

 که است پیچیده مفهوم ی  هیجان هیجانات است. ،فردیبین

 و ،رفتاری اجتماعی، زیسااتی، فرایندهای از ایگسااترده طیف

 دگیربرمیو ناهشیار را در  هشایار شاناختی فرایندهای همچنین

(4 .) 

ه یافتشکنار آمدن سازها، یکی از کارکردهای مه  هیجان

یکی از  آور اسااات.تنش رویدادهای و زنادگی باا تیییرات

های منفی، در مورد هیجانبه خصاااو  تنش  مهارهاای روش

. در صاااورتی که تخلیاه و بیاان هیجان ناشااای از تنش اسااات

فرد نتواند احسااسات منفی خود را به ها تخلیه نشاوند و هیجان

د و به یابپریشاااانی روانی افزایش می ندصاااورت کلامی بیان ک

د و باه وشاااار برانگیختگی فیزیولوژیکی میدچافرد دنباا  آن 

علاات مشاااکاال در تمااایز، توصااایف و تن ی  احسااااساااات، 

نی ماند و به حالت کمون یا فرونشااایبرانگیختگی فعا  باقی می

فرد مسااتعد انواع اختلالات و در این صااورت  (2)گردد بر نمی

برعکس افرادی که توانائی . شااودساامی میشااناختی و جروان

های هیجانی خود را شاناخت احساسات خود را دارند و حالت

زندگی  توانند با مشکلاتکنند، بهتر میموثری ابراز می به گونه

با شاارایط گوناگون محیط و دیگر  شمواجه شااوند و در ساااز

ری تکه در نتیجه این افراد از سلامت روانی بیش ترند، موفقافراد

برخودار خواهناد شاااد. یکی از مشاااکلاتی که مانط ارتباطات 

 . (3) است 4ناگویی هیجانی ،شوداین دوران میمناسب در 

گری خودتن ی  در به معنای مشاااکلات هیجانی نااگویی

 و هیجانی اطلاعات شاااناختی پردازش در ناتوانی هیجانی یا

 :از متشکلسات اوجهی ای چندساازه و اسات هاهیجان تن ی 

( دشواری در 2، وصیف احساساتدشاواری درشناسایی و ت (4

گذاری بین احساااسااات و حواس جساامانی ناشاای از بر تمایز

که ،( محدودیت در پردازش تصاااوری 3 ،انگیختگی هیجاانی

                                                 
1. Alexithymia  

سااب   (1 ، وشااودپردازی درک میدر خیا  نارساااییتوسااط 

 .گیری بیرونیشناختی با جهت

 خانواده محیط که جاآن از پردازان،ن ریه برخی اعتقاد به

اجتماعی خود،  هایهیجان مورد در کودکان که اساات ییجا

 ناگویی ایجاد با خانوادگی هایویژگی بنابراین ،شاااوندمی

 رشد ایمن ایخانواده در کودکان وقتی .است مرتبط هیجانی

 که آموزندمی شااوند،می حمایت هاهیجان نبیا در و کنندمی

همچنین . (1) کنند شاااناساااایی و تجربه را هاهیجان چگونه

 مراقبت یا) مادر با کودک ب اولیهتجاار نتیجاهزماانی کاه 

 ازابر را هایشهیجانکودک  کهبه صااورتی باشااد  (ایکننده

مادر  کهاین یا و ندنک صحبت احسااسااتش با رابطه در و کندن

داشاااته ن کافی دانش ،ی کودکهاهیجان تحو  با رابطه در

 گیریشاااکل و تحو  درحا  هایهیجانبااشاااد، در نتیجاه 

 طلاعاتاکه  وقتی .شاااودشاااناخته نمی رسااامیت به، کودک

 ارزشیابی و شناختی، ادراک پردازش فرایند در نتوانند هیجانی

 و آشاافتگی دچار شااناختی و عاطفی ن ر از کودکشااوند، 

که کودکی سااان مهمی از با توجه به آن .شااودمی درماندگی

ساااط   در اختلا  اینآید لحاظ تحو  هیجانی به حساااب می

 مشاااکلات ،و در مراحل بعدی زندگی اجتماعی هایتعاامال

لازم است تا در نتیجه  .(6)کند می تحمیل او بر را شخصیبین

سد قل برهیجانی در این دوران به حدا و علای  مشکلات عاطفی

 شناختیخصاوصایات روان توان نقش مادر وو در این بین نمی

 .وی را نادیده گرفت

 یا مادر با تعامل نتیجه در افراد( 4982) 2یبالب دیدگاهاز 

 دربارهاتی انت ار به خود کودکی دوران هایکننادهمراقبات

 مه  افراد با رابطه در خود از هاییتجساا  و اجتماعی روابط

 ،زندگی مراحل تمامی در که یابندمی دساات خویش زندگی

 افراد هایتفاوت هاتجساا  و انت ارها این .هسااتند کنندهتعیین

 درباره افراد باورهای (4دهند: می نشان اصلی زمینه ساه در را

 هایجویین   (3 و ،فردیبین هایکنش(2 ،دیگران و خود

ساالامت جساامانی و روانی مادر به  بنابراین. عاطفی و هیجانی

2. Bowlby  
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ز ادر خانواده عنوان بزرگترین منبط امنیات روانی و جسااامانی 

در . (1) گیری شخصیت کودک استشکلن عوامل تریبنیادی

هااا و حااالااات ویژگیثر از این میااان روش تربیتی مااادر متاا 

های شاااخصااایت مادر، ( ویژگی9) ساااتا او شاااناختینروا

 این از جملهاو روابط خانوادگی و  یافتهانهای ساااازشبنهروان

 تواند باشد.می هاویژگی

 هامد  ترینکامل جمله زا شاااخصااایت عاملی پنج مد 

 :کندمی تقسااای  بعد پنج به را افراد شاااخصااایتاسااات که 

گشودگی نسبت به پذیرش ، 2گراییبرون ،4گراییآزردگیروان

ی الگو ،به طورکلی .1شااناساایوظیفهو  ،1پذیریتوافق، 3تجربه

های به عنوان مقیاس سااانجش ساااب ، پنج عامل شاااخصااایت

 به (.8) و انگیزشاای افراد معرفی شااده اساات ،ارتباطی، هیجانی

های هبنروانگیری های شخصیت در شکلویژگی رسدن ر می

مندی از عناصااار ن ام هابنهروان .موثر اسااات یافتهاناساااازش

ها و تجارب گذشاته هساتند که پیکره نسابتان منساج  و واکنش

ها و د ادارکنتواند که میندهاری از دانش را شاااکل میپااید

 ها در اینیهن ریکی از  .هاای بعادی را هادایات کنندارزیاابی

یانگ  .یانگ اسات اولیه یافتهناهای ساازشبنهزمینه ن ریه روان

که در اسااات معرفی کرده  را در ن ریاه خود پاانزده طرحواره

( 4 :آیندوجود میهنتیجه ارضاااا نشااادن پنج نیاز هیجانی مه  ب

( 3 ، 9( خودگردانی و عملکرد مختاال2، 6باریاادگای و طارد

( گوش به 1 ؛9مندیجهت ( دیگر1؛ 8هاای مختالمحادودیات

در ، یافتهانهای سااازشبنهروان .42زنگی بیش از حد و باز داری

ی در مساایر زندگ، انددوران کودکی یا نوجوانی شااکل گرفته

 موجب سوگیری در تفسیر، تداوم دارند و به شدت ناکارآمدند

های نگرش، هاو به صااورت سااوهتفاه  ،شااوندها مییداداز رو

 دهندخود را نشااان می ،های نادرسااتگمانهو ، تحریف شااده

(9.)  

                                                 
1. Neuroticism 

2. Extraversion  

3 .Openness  

4. Agreeableness 

5. Conscientiousness 

6. Disconnection/Rejection  

که بیشاااتر عمر ی  انساااان درون محیط باا توجاه باه این

ن بنابرای ،شاااوسااا ری می هاانواده یا در ارتباط نزدی  با آنخا

ر ب والدین تربیتی هایشاایوه و هیجانی، خلقی صااوصاایاتخ

 .دارد تاا ثیر کودک رفتاااری یاا عاااطفی شااانااختی، تحو 

رفتاری  هایشیوه با کودکان رفتار که دهندمی نشان مطالعات

 .(44 و42) دارد زیادی همبستگی ،به ویژه مادر والدین

 در زندگی نقش مادر ناگونی بهتااکنون پژوهش هاای گو

 های آزمایشاایپژوهشتوان به می اند از جملهکودکان پرداخته

ذیرش پ مادران براساس والدگریکرد که با بهبود سب  اشاره 

اند به اصلاح حالات مادر و کودک پرداخته( 43 و 42و تعهد )

باعث ( 41مادر ) نایافتهسازشهای بنهبراسااس اصلاح روانو یا 

ای هپژوهش شااادند. برخی ودکانک اختلاالاات رفتاری بهبود

 با حالات کودکان های مادرانویژگیدهند همبستگی نشان می

 کاهشرابطه خردمندی مادر با توان به از جمله می ،رابطه دارد

ار و منفی رابطاه معنااد( و یااا 41اختلاالاات رفتاااری کودکاان )

 ( اشاره کرد.42) مادر با افسردگی نوجوانان بخشش

کااه تاااکنون  دهاادمیهااای موجود نشااااان مرور پژوهش

هاای مادارنه با ناگویی ی ویژگیرابطاه هشااای باه مطاالعاهپژو

ان های دبسااتکه سااا با توجه به این و هیجانی ن رداخته اساات

پذیری و اجتمااع در زمیناه هاای تحو ترین دورهیکی از مه 

هااای دیگران، تقلیاادو داری از رفتااارگارایای، الاگاوبربارون

مانط  واندتاین ناگویی هیجانی میبنابراست  ابرازگری هیجانات

کودک باشد و هرگونه درمان آن نیازمند  مهمی در مسیر تحو 

 بنابراین این پژوهش به بررسی ؛های آن استتشخیص همبسته

ا باز سااوی دیگر . ه اسااتهای ناگویی هیجانی پرداختهمبسااته

که مادران نقش مهمی در زندگی فرزندان خویش توجه به این

شاااناختی ارتباط حالات روانرساااد به ن ر می در نتیجهدارند، 

ج چنین نتای و با ناگویی هیجانی کودک قابل بررسی است مادر

7. Impaired autonomy and/or performance  

8. Other-Directedness  

9. Overvigilance/Inhibition  
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و درمانی  های پیشگیری تربیتیتواند به تدوین بستهپژوهشی می

برای کودکاان مبتلاا به ناگویی هیجانی و حتی از من ری دیگر 

ب بادین ترتی .در پیشاااگیری از نااگویی هیجاانی موثر بااشاااد

های به این سوا  انجام شد که در صادد پاسخپژوهش حاضار 

و  ،روابط خااانوادگی ،هااای سااااازش نیااافتااهبنااهروانبین آیااا 

ابطه رشااخصاایت مادر با ناگویی هیجانی در کودکان دبسااتانی 

 معنادار وجود دارد؟

 روش 

ه با توجه به این ک کنندگان:شرررکت و طرح پژوهش (الف

 هااایبنااهروان این پژوهش تبیین روابط چناادگااانااه بینف دهاا

یت شااخصاا هایاولیه، روابط خانوادگی و ویژگی نیافتهسااازش

های ناگویی هیجانی در کودکان دبساااتانی بود و داده ماادر با

ابراین روش مورد مورد نیاز در زمان حا  گردآوری شاادند؛ بن

 بود.  صیفی و همبستگی، تواز نوع کمیاستفاده در این پژوهش 

دارای مادران تمامی جامعه آماری پژوهش حاضاار شااامل 

 بود. 96-91در ساا  تحصیلی دبساتانی شاهراصافهان کودک 

مادر از جامعه مذکور بود که از  222نمونه مورد مطالعه شااامل 

نکه . با توجه به ایگیری در دسااترس انتخاب شاادندطریق نمونه

 41س مقیاهر متییر و خردهبرای پژوهش از نوع همبستگی بود، 

 1که این پژوهش توجه به اینو با  پژوهش شااادناد انفر وارد 

به عنوان نمونه مادر  222متییر داشاات در کل خرده 42متییر و 

سا  و پایه تحصیلی  38میانگین سن مادران وارد مطالعه شدند. 

مادران  %11آموزان سااوم و چهارم و پنج  دبسااتان بود. دانش

درصد لیسانس و بالاتر بودند و مابقی  42لیسانس،  %31دی لمه، 

 شان نامشخص بود.ن زیر دی ل  و یا تحصیلاتآنا

رضایت کامل  :عبارت بودند از معیارهای ورود به پژوهش

وم ، حاداقل تحصااایلات لازم ساااان کودکاان دبساااتاانیماادر

آموزانی سا . همچنین دانش 32مادر  حداقل سانراهنمایی، و 

ه بردند از نمونهای رفتاری هیجانی شاادید رنج میکه از اختلا 

 مورد مطالعه خارج شدند. 

                                                 
1. Alexithymia scale 

 ابزار  (ب

 پرسشنامه ناگویی هیجانی. 4
 1ناگویی هیجانی در این پژوهش توسط مقیاس ناگویی هیجانی

سوا  است.  28ارزیابی شد. این پرسشنامه حاوی سااخته محقق

نی و یجاسوالات آن با توجه به متون موجود در زمینه ناگویی ه

روایی صااوری و  ها طراحی شااد.توسااط آنعلائ  معرفی شااده 

یید شاااد و  متخصاااص بررسااای و تپنج محتوایی آن توساااط 

دساات آمد. این مقیاس فرم هب (α= 92/2) همسااانی درونی آن

 برای کند.فرزندش را ارزیابی می ،مخصو  مادر است و مادر

ی با پرسشنامه ناگویاین ابزار، رابطه آن روایی همزمان بررسای 

 r= 422/2معنادار به دست آمد ) محاسبه شد کههیجانی تورنتو 

 22همچنین پایایی بازآزمایی آن توسط ارزیابی . (P=232/2و 

شااان بررساای شااد و کودک در دو بار ارزیابی توسااط مادارن

 r =411/2دساات آمده حاکی از پایایی قابل قبو  بود )نتایج به

 نجس پتوسط مادر روی ی  مقیا این پرسشنامه(. P =214/2و 

گذاری ( نمره1) (تا کاملا موافق 4) از کااملا مخالف  ایدرجاه

ی را در فرزند خویش و ماادر علاائ  نااگویی هیجاان شاااودمی

 . کندارزیابی می

  بارنز نامه سنجش روابط خانوادگیپرسش . 2
 2برای سنجش روابط خانوادگی از پرسشنامه روابط خانوادگی

امه ارزیابی ادراک هدف این پرسااشاان( اسااتفاده شااد. 46بارنز )

این اش دارد. فرد از نوع روابطی اسااات کااه بااا افراد خااانواده

 1که روی ی  مقیاس  ساااوا  اسااات 42پرساااشااانامه شاااامل 

گذاری ( تاا کااملاا موافق  نمره4ای از کااملاا مخاالف  )درجاه

اعضای خانواده با یکدیگر و ادراک افراد را از روابط شاود می

وساااط بااارنز ونی این مقیااس تهمساااانی در .کنادارزیاابی می

و نتیجاه پایایی  91/2 هنفر 2161 ای( بر اسااااس نموناه4982)

 همچنین روایی محتوایی و. استگزارش شده  86/2 بازآزمایی

در این پژوهش . (46) ه استیید شاد آن بررسای و ت یهمگرا

این مقیااس برای ارزیاابی ارتبااط فرد با همسااار، ارتباط فرد با 

شاااد. طراحی و ارتباط فرد با خانواده خود ، همسااار و خانواده

2. Family relations 
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رابطه بین زن و شوهر را نشان  پرساشانامه ارتباط فرد با همسار،

ه  داری   دهد. متا : )من و همسااارم از نحوه ارتباطی که بامی

 نراضای هساتی (. مقیاس ارتباط فرد با خانواده همسر، رابطه بی

اعضاااای دهد. متا : )من و زن با خانواده شاااوهر را نشاااان می

دیگر داری  راضاای خانواده همساارم از نحوه ارتباطی که با یک

 رابطااه زن بااا ارتباااط فرد بااا خااانواده خودش، و ،هساااتی (

ام )من و اعضاااای خانواده متا : کند.اش را ارزیابی میخانواده

از نحوه ارتباطی که با یکدیگر داری  راضاای هسااتی (. در این 

( 49)زاده و یوسفیماعیشپرساشنامه نمره کل مورد ن ر است. 

همسااانی درونی این پرسااشاانامه را برای ارتباط فرد با همساار 

برای ارتباط  و ،(91/2) ارتباط فرد با خانواده همسااار ،(91/2)

( به دسااات آورد که قابل قبو  94/2فرد باا خاانواده خودش )

 92/2در پژوهشاای دیگر نیز همسااانی درونی آن بالای  اساات.

 پژوهش همساااانی درونی مجااددان در این(. 48گزارش شاااد )

 دست آمد.به916/2شد که مقدار قابل قبو  بررسی 

 اولیه  هاییافتهانهای سازشبنهامه روانپرسشن. 3
 91اولیه ازفرم کوتاه  نیافتههای ساااازشبنهبرای سااانجش روان

استفاده شد.  1نیافته اولیههای سازشبنهلی پرساشانامه روانساوا

های نهبروان پنج حیطهبرای ارزیابی گویه این پرساااشااانامه  91

( بریدگی 4 یافتهانهای سازشبنه: روانشامل ساازش نیافته اولیه

های ( محادودیات3ملکرد مختال، ( خودگردانی و ع2و طرد، 

( گوش به زنگی بیش از حد و 1 ، ومندی( دیگرجهت1 مختل،

با جمط  بنهروانساااخته شااده اساات. نمره فرد در هر  ،باز داری

 روی گویهر هآید. های مربوط به آن به دست میگویهنمرات 

کاااملااا موافق (  1کاااملااا مخااالف  و  4ای )درجااه 1مقیاااس 

را  بنهروان، ی  گویه 1در این ابزار هر شاااود. گذاری مینمره

 نمره اکترحد و 4بنه روانحداقل نمره فرد برای هر  ساانجد.می

( روایی سازه 4991اساکمیت، جوینر، یانگ و تل  ) اسات. 21

آن را به کم  تحلیل عامل سالسله مراتبی بررسی نساخه اولیه 

 سااازه، روایی( 2222) و همکاران رنوولب (.49یید کردند ) و ت

 (.22) اندا مناسب گزارش کردهی این ابزار رو همگرا ،افتراقی

                                                 
1. Schema short form of maladjustment 

، وفایی -صدوقی، آگیلارتوساط  در ایران همساانی درونی آن

در بین دانشاااجویان ( 24) انطباطبائی و اصااافهانی زادهرساااو 

 /. به دساات آوردند و92 های شاااهد و شااهید بهشااتیدانشااگاه

روایی ساااازه آن را باه کما  تحلیل عاملی بررسااای و تایید 

 .کردند

  2زرگ شخصیتپرسشنامه پنج عامل ب. 1 

خویی، عامل آزرده 1 اسااات کهساااوا   62دارای  این آزمون 

ی را گرایو وجاادان ،پااذیری، توافقگراییگرایی، تجربااهبرون

سوا  در ن ر گرفته  42برای هر عامل  که کنداندازه گیری می

و  ردست آوردن اندازه مختصه این آزمون برای ب. شاده اسات

نحوه  (.8عامل شااخصاایت ساااخته شااده اساات ) 1مفیدی از 

خ ترتیب است که آزمودنی پاسگویی به ساوالات به این پاساخ

هاای مختلف، ی  طیف پنج زیناهمورد ن ر خود را از میاان گ

( 1 تا کاملا موافق  4 ای از نوع لیکرت )از کاملا مخالف درجاه

حااداکتر نمره هر یاا  از کانااد. حااداقاال و اناتاخاااب مای

و  کاساااتا ری،کم  اسااات. 62و  42ها به ترتیب مقیاسخرده

ارش روایی محتوای، سازه و همگرای علاوه بر گز( 22) مارتین

ضاااریااب آلفااای کرونبااال پنج عاااماال مناااسااااب برای آن، 

و  ،پااذیریگرایی، توافقگارایی، تجربااهخاویای، بارونآزرده

 99/2و  69/2و  91/2و  82/2و  86/2را به ترتیب  گراییوجدان

در ی  جمعیت دانشجویی روایی ( 23)انیسی  گزارش کردند.

د کردند ییپرسشنامه شخصیت آیزنی  تان همزمان آن را با ابعاد

و بالاتر  62/2همچنین همسانی درونی آن را برای ابعاد مختلف 

به جز گشاااودگی که همساااانی درونی آن را  ؛گزارش کردند

 .گزارش کردند39/2

پس از دریاافت هاا باه من ور گردآوری داده ج( روش اجرا:

مجوزهای لازم از معاونت پژوهشاای دانشااگاه آزاد اصاافهان و 

، افراد نمونااهآموزش و پرورش شاااهر اصااافهااان و انتخاااب 

ها به همراه دستورالعمل راهنمای تکمیل در جلسات پرساشنامه

آموزان قرار گرفت و از دانش در اختیاراولیا و مربیان مدرساااه 

دشان به معل  فرزن ،هانامهآنان خواسته شد پس از تکمیل پرسش

2. Five Factor Inventory (NEO) 
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دهناد. باه من ور رعاایات ملااح اات اخلاقی علاوه بر تحویال 

هنگام  ،توضاای  هدف پژوهش در دسااتورالعمل همراه ابزارها

ها در جلسات اولیا و مربیان نیز هدف پژوهش تحویل پرسشنامه

 دن نتایج نیز رعایتهمچنین اصل محرمانه بو .توضی  داده شد

 گان گفته شد نیازی به نوشتن نام و یا نامکنندشاد و به شرکت

به من ور اهداف پژوهش  ها صاارفانخانوادگی نیساات و از داده

ل ها به شکو در نهایت خاطر نشان شد که دادهشود استفاده می

 شوند.گروهی و نه فردی تحلیل می

 هایافته
یافته انهای سازشبنهروانبین به من ور بررسای فرضیه پژوهش)

ر دخانوادگی مادر با ناگویی هیجانی و روابط  ،شخصیت، اولیه

از آزمون همبساااتگی ( ارتباااط معنااادار وجود دارد ،کودکااان

ها در پیرساون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج این تحلیل

 است.گزارش شده  2و 4جدو  

 
 ر با ناگویی هیجانی در کودکان و روابط خانوادگی ماد ،شخصیت، یافتهانهای سازشبنهی بین روانضرایب همبستگ :1جدول

 معناداری کودک ناگویی هیجانی بینمتغیرهای پیش

 224/2 214/2 بریدگی و طردمادرحیطه 

 224/2 219/2 مادرحیطه خودگردانی و عملکرد مختل 

 224/2 236/2 مادرحیطه محدودیت مختل 

 244/2 413/2 مندی مادرحیطه دیگر جهت

 224/2 262/2 مادر مهار حیطه گوش به زنگی بیش از حد و

 421/2 281/2 مادر خوییآزرده

 114/2 -242/2 گرایی مادربرون

 422/2 -299/2 گرایی مادرتجربه

 121/2 243/2 پذیری مادرتوافق

 426/2 -299/2 شناسی مادروظیفه

 399/2 -249/2 خانوادگی مادرروابط

 

 بریدگی و طردحیطه  دهد کهنشااان می 4 های جدو یافته

ماادر، حیطاه خودگردانی و عملکرد مختال ماادر، محدودیت 

و گوش به زنگی بیش از  ،مندی مادرمختال مادر، دیگر جهت

طه تانی رابدر کودکان دبساا هیجانی ناگویی مادر با مهار حد و

گرایی مادر، خویی مادر، برونآزرده ومتبات و معناداری دارد 

و  ،مادرگرایی پاذیری ماادر، وجدانگرایی ماادر، توافقتجرباه

ناگویی هیجانی در کودکان دبسااتانی روابط خانوادگی مادر با 

رتباط ا به این ترتیب این فرضیه در بخش رابطه معناداری ندارد.

مادر، خودگردانی و عملکرد مختل  بریادگی و طردحیطاه  بین

 و حیطه ،مندی مادرمادر، دیگر جهتحدودیت مختل ماادر، م

ناگویی هیجانی در  مادر با گوش باه زنگی بیش از حد و مهار

 رینتبه من ور بررسااای مه  .دشااویید میتانکودکان دبسااتانی 

ناگویی هیجانی در بینی عاامال از بین عوامال ماذکور در پیش

 اده شاد.گام اساتفبهاز تحلیل رگرسایون گامکودکان دبساتانی 

وش به حیطه گگام برای بهنتایج تحلیل رگرسیون گام 2 جدو 

مادر و حیطه خودگردانی و عملکرد  مهارزنگی بیش از حاد و 

ر اساس را ب ناگویی هیجانی در کودکان دبساتانی مختل مادر با

 دهد. بین نشان میمتییرهای پیش
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مادر و  مهارحد و  حیطه گوش به زنگی بیش ازبر مبنای ناگویی هیجانی در کودکان دبستانی بینی حلیل رگرسیون گام به گام جهت پیشت :2جدول

 حیطه خودگردانی و عملکرد مختل مادر

 متغیرهای وارد شده به معادله گام
ضریب 

 رگرسیون

مجذور ضریب 

 رگرسیون
 F سهم خالص

 درجه

 1آزادی

درجه 

 2آزادی
 معناداری

 224/2 249 4 894/41 268/2 268/2 262/2 مادر مهارحیطه گوش به زنگی بیش از حد و  4

 212/2 248 4 491/41 248/2 281/2 292/2 حیطه خودگردانی و عملکرد مختل مادر 2

 

از بین متییرهای  شودملاح ه می 2 طور که در جدو  همان

مورد بررساای، در گام او  حیطه حیطه گوش به زنگی بیش از 

وارد معادله  26/2ماادر باا ضاااریاب رگرسااایون  مهاارحاد و 

از واریانس ناگویی  %8/6رگرساایون شااده و قادر به پیش بینی 

در گام دوم (. >224/2pهیجانی در کودکان دبسااتانی اساات )

 292/2حیطه خودگردانی و عملکرد مختل با ضریب رگرسیون 

ه حیطه گوش ب درکنار یرمتی یناوارد معادله رگرسایون شده و 

از  %1/8 ینیب یشقااادر بااه پ ،مااادر مهااارش از حااد و زنگی بی

 یینهااست و به تناگویی هیجانی در کودکان دبستانی  یانسوار

ناااگویی هیجااانی در کودکااان  یااانساز وار %8/4توانااد  یم

 (.>212/2p) دهد ی را توض دبستانی

 
مادر و حیطه خودگردانی و عملکرد مختل  مهارحیطه گوش به زنگی بیش از حد و تحلیل واریانس یک راهه جهت ارزیابی معناداری سهم  :3جدول

 در کودکان دبستانی گویی هیجانینا بینیدر پیشمادر 

 تعداد متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
 معناداری F میانگین مجذورات

حیطه گوش به زنگی بیش از حد و 

 مادر مهار

 224/2 894/41 311/41398 4 311/41398 رگرسیون

 912/969 249 991/244931 باقیمانده
  

  222 318/229343 کل

حیطه خودگردانی و عملکرد مختل 

 مادر

 224/2 419/42 833/9689 2 666/49399 رگرسیون

 821/913 248 683/229933 باقیمانده
  

  222 318/229343 کل

 

بینی شده در های پیش سه شاود طور که ملاح ه میهمان

 اساااتهر مرحلاه از لحااظ آمااری معنااداربوده و قابل اعتماد 

(224/2p< جدو .) بینی ضااارایب معادله رگرسااایون پیش 1

ش بر اسااس حیطه گورا در کودکان دبساتانی  ناگویی هیجانی

و عملکرد  و حیطاه خودگردانی مهاارباه زنگی بیش از حاد و 

 دهد.مختل مادر را نشان می

 
و  یش از حدستانی بر اساس حیطه گوش به زنگی بناگویی هیجانی در کودکان دبضرایب خام و استاندارد معادله رگرسیون جهت پیش بینی  :4جدول

 مادر و حیطه خودگردانی و عملکرد مختل مادر مهار

 معناداری T ضریب بتا خطای استاندارد (B)ضریب خام متییر

 224/2 892/6 - 293/9 942/19 مقدار ثابت

 مهارحیطه گوش به زنگی بیش از حد و 

 مادر
619/2 269/2 482/2 269/2 249/2 

 212/2 433/2 411/2 433/2 292/2 حیطه خودگردانی و عملکرد مختل مادر
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شود، ضرایب خام و ملاح ه می 1 طور که در جدو  همان

 بینی معادله ناگویی هیجانی در کودکان بر مبنایاستاندارد پیش

مااادر و حیطااه  مهااارحیطااه گوش بااه زنگی بیش از حااد و 

اند و همگی از خودگردانی و عملکرد مختال مادر ارائه شاااده

ینی بلحااظ آمااری معنادارند. با توجه به جدو  بالا معادله پیش

نااگویی هیجانی در کودکان بر اسااااس حیطه گوش به زنگی 

مادر و حیطه خودگردانی و عملکرد مختل  مهاراز حاد و بیش 

 مادر به شرح زیر است: 

 (مادر مهاارحیطاه گوش باه زنگی بیش از حاد و ) +942/19

         (مااادر مختاالو عااماالکرد  یخاودگاردانا یاطااهحا+ )619/2

 ناگویی هیجانی در کودکان= 292/2

 گیریبحث و نتیجه
های نهبروان بین گانهچندپژوهش حاضر با هدف بررسی روابط 

روابط خانوادگی مادر با ناگویی هیجانی در  و ،شخصیت اولیه،

یرسون و لیل همبستگی پنتایج تح .کودکان دبساتانی انجام شاد

حیطه ه کد گام برای بررسی فرضیه پژوهش نشان دابهروش گام

مادر، حیطه خودگردانی و عملکرد مختل مادر،  بریدگی و طرد

مندی مادر، و گوش به محادودیات مختال ماادر، دیگر جهات

 در کودکان هیجانی ناگویی زنگی بیش از حد و مهار مادر با

خویی مادر، دبساااتاانی رابطاه متبات و معناداری دارد و آزرده

پااذیری مااادر، گرایی مااادر، توافقگرایی مااادر، تجربااهبرون

گرایی مادر، و روابط خانوادگی مادر با ناگویی هیجانی وجدان

ج با توجه به نتای در کودکاان دبساااتانی رابطه معناداری ندارد.

 ،مادرولیه ا نایافتههای سازشبنهروانگام از بین بهرگرسیون گام

انی، دخودگر، مهارو  های گوش به زنگی بیش از حدتنها حیطه

بینی ناااگویی هیجاانی در قاادرت پیش ،عملکرد مختال ماادرو 

 .ندکودکان دبستانی را داشت

ی به بررسااا یقانتاکنون پژوهشااای دقلازم به ذکر اسااات که 

ش بااا ناااگویی هیجااانی بین این پژوهروابط متییرهااای پیش

ا ی و حالات مادر ها به رابطهخی پژوهشاما بر ن رداخته اسااات

ز ا اندودکان پرداختهشاااناختی کهاای روانوالادین باا ویژگی

ایشای اشاره کرد که با بهبود های آزمتوان به پژوهشمی جمله

( و یا 43، 42مادران براساس پذیرش و تعهد ) سب  والدگری

( به بهبود 41مادر ) نایافتهسااازشهای بنهبراساااس اصاالاح روان

هااای پژوهش. همچنین برخی اناادحااالااات کودکااان پرداختااه

 با حالات کودک های مادرانویژگی نشان دادند کههمبستگی 

رابطه خردمندی مادر با کاهش اختلالات  برای متا  ؛رابطه دارد

 ( و یا رابطه معنادار و منفی بخشش مادر با41رفتاری کودکان )

به  .نشان داده شده استدر مطالعات ( 46افساردگی نوجوانان )

 هااایبنااهارتباااط روان ر زمینااههش دایان تارتایااب ایان پژو

اره های مورد اشناگویی هیجانی با پژوهش مادر بایافته انسازش

های شخصیت و عدم ارتباط ویژگی ولی در زمینه ،همسو است

تایج نبا مادر با ناگویی هیجانی کودک ارتبااطاات خاانوادگی 

 ها ناهمسو است. این پژوهش

ویی بااا ناااگ در تبیین ارتباااط بین حیطااه بریاادگی و طرد

 فت ازباید گیافته انشهای سااازبنهبراسااس ن ریه روانهیجانی 

دشواری در شناسایی  آنجا که ناگویی هیجانی عبارت اسات از

و دشواری در  ،احسااساات، دشاواری در توصایف احسااسات

گذاری هیجانات و تحریکات بدنی ناشاای از برانگیختگی مایزت

اد مبتلا به افربنابراین  ؛و سااب  تفکر متمرکز برون مدار هیجان

بازشاناسی، آشکارسازی، پردازش و تن ی  ناگویی هیجانی در 

هیجانات مشکل دارند و قابلیت تفکی  بین احساسات درونی 

از سااوی دیگر به ن ر  (.21، 21از احساااسااات بدنی را ندارند )

بنه دارای روانطرد  ساااد ماادری کاه در حیطه بریدگی ورمی

برقرار کند،  ایمن تواند دلبساااتگیاسااات نمی نایافتهساااازش

معتقد  وبخشاای برقرار کند، رضااایت با دیگران رابطه تواندنمی

خاطر  و تعلق ،آنها به ثبات، امنیت، محبت، عشق اسات که نیاز

ولا خودش دوران معمچنین مادری که برآورده نخواهد شاااد. 

 روابط نزدی ای داشته است، از برقراری دهندهکودکی تکان

ت اگر فرصااا کند زیرا باور دارد دیگرانبا دیگران اجتناب می

راد ند افکهمچنین فکر می کنند.کشاای میاز او بهره یابند حتمان

مانند. بنابراین انت ار می رود ها نمیدر کنار آن اشمه  زنادگی

ده وظاایف عااطفی مادری به خوبی این ماادران نتوانناد از عها
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ن خود و بی عاطفه با فرزنداای سرد ترتیب رابطهو بدین  یندبرآ

 و شاااودضاااعف هیجانی در کودکان آنها میجب که مودارند

ا هدیگران از آن ،شاااانترساااناد کاه با بیان کردن هیجاناتمی

. از نندکگیری میاز مادران خویش الگوزیرا  سوهاستفاده کنند

این زنان ریشه در عوامل  هایبنهروانساوی دیگر ممکن است 

ر د ژنتیکی داشااته باشااد که باعث سااردی هیجانی آنها شااده و

ردی این س .است شده طرد بنهروانگیری شاکل جه منجر بهنتی

هیجاانی باه فرزنادان آناان نیز انتقا  پیدا کرده و موجب ایجاد 

 علائ  ناگویی هیجانی در فرزندان آنان شده است.

مستقل  عملکرد خودگردانی وبنه روان در تبیین ارتباط بین

دشان خوی مادرانچنین توان گفت مادران با ناگویی هیجانی می

امور  دهندکه از عهدهوار نشان میرا افرادی درمانده و کودک

وانایی کنند تآنها احساس می یند.توانند بخوبی برآزندگی نمی

 اند ومراقبت از خودشاان را ندارند و در زندگی بسیار درمانده

 .ینندبکفایت میدیگران، بی خود را در مقاابال با مشاااکلات و

همیشاااه برایشاااان وقایط وحشاااتناک و  آنهاا اعتقااد دارند که

 ها نیساااتند.دهاد کاه قاادر به جلوگیری از آنمینااگواری رل 

توانند به همچنین معتقادناد بادون حماایت مداوم دیگران نمی

زنادگی خود اداماه دهناد و به همین دلیل شااادیدان به دیگران 

حا و اصطلاهدف هستند در زندگی بی هویت و بی نیازمندند و

رود این بنابراین انت ارمی. (9) شاااوندافال میاز حاا  خود  ا

ند یآماادران نتوانند از عهده وظایف عاطفی مادری به خوبی بر

مند تئکودکانی تربیت کنند که از لحاظ عاطفی مستقل وجر و

 ن ازپایی خود به دلیل اعتماد به هااز این رو کودکان آن باشااند.

شان در جمط شرمنده و خجالت زده هستند بیان کردن عواطف

 شود. ضعف هیجانی در آنها میکه این امر موجب 

هیجانی  مختل با ناگویی در تبیین ارتباط بین حیطه عملکرد

ت یا مسئولیا لب خودخواه، لوس، بی یانمادر چنین باید گفت

هایی انوادهها معمولان در خآنو د نار ساااخودشااایفتاه باه ن رمی

انگار و بیش از حد مهربان کاه خیلی ساااهال انادبزرگ شاااده

گردن بالاتر از دیگران و ی  سااار  خودشاااان راآنها اند. بوده

و امتیازات خاصاای برای خودشااان  دانند و در نتیجه حقوقمی

را دارند، خود را بنه روان. مادرانی که این (49)هساااتند  لقاائا

نسااابات باه رعاایات احترام متقابل که پایه و اسااااس تعاملات 

دانند. آنها ا لب اصااارار عی ساااال  اسااات، موظف نمیجتماا

شاااان بخواهد، بدون توانند هر کاری را که د کنند که میمی

 و ای که این کار برای دیگران دارد، انجام دهندتوجه به هزینه

ن دیگرا مهار گری وی ارضاای تمایلات خود سعی در سلطهبرا

دیگر خصاوصیات این ریزی از رونعدم ابراز محبت و ب. دارند

ه مادرانی نساابت ب به ن ر می رسااد چنینبنابراین  مادران اساات.

گیر هسااتند، مهربان وصاامیمی نیسااتند و کودکان خود سااخت

می گیرند و ن ر خود را تحمیل  همواره کودکان خود را نادیده

هده نتوانند از ع نیز رود این مادرانانت ار می در نتیجهکنند. می

ی و بای سااارد رابطهو  یندخوبی برآری به وظاایف عاطفی ماد

که موجب ضاااعف هیجانی در  عااطفاه با فرزندان خود دارند

با تییرات  بنهو در نهاایات این روان هاا می شاااودکودکاان آن

 . (1) ناگویی هیجانی رابطه دارد

در تبیین ارتباط بین حیطه هدایت شاادن توسااط دیگران با 

به  به جای رساایدگیانی مادر چنین ناگویی هیجانی باید گفت

 هساااتند، مهار ه دنبا  ارضاااای نیازهای دیگراننیازهای خود ب

و در برابر آنها تسااالی  سااا ارند خود را به دسااات دیگران می

 حرمت خود آنهااز این طریق  دنکنشاوند، زیرا احساس میمی

این مادران د. ناین کار را انجام ده و مجبور هستندشود زیاد می

 ،دندانحسااسات خود را مه  و ارزشمند نمیو اهمچنین نیازها 

و حتی به قیمت از دسااات دادن نیازهای دیگران را با میل خود 

ید و توجه ی دستیابی به ت ند،کنارضا می ،مندی شخصیرضایت

احسااااس  ، ودندهن را سااارلوحاه زندگی خود قرار میدیگرا

ند اندبیشتر به واکنش دیگران وابسته میارزشمند بودن خود را 

ادرانی بیشاااتر به دیگران چنین م .(9) انهای خودشاااتا واکنش

دهنااد تااا فرزناادان خود و در مورد موقعیاات هااای اهمیاات می

 آنهاود ربنابراین انت ار می ،کنندبت نمیمختلف هیجانی صااح

وظایف عاطفی به  نتوانند از عهده وظایف مادری به طور عام و

و  ای ساااردرابطهیناد. باه این ترتیب خوبی برآطور خاا  باه 

کودکان آنها از و در نتیجه  عااطفاه باا فرزنادان خود دارنادبی



 و همکار الهه خلیل الرحمن                                                                     کودکاننایافته مادر با ناگویی هیجانی های سازشبنهروابط چندگانه روان

431 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

6
، شماره 
4

، بهار 
4398

 

وانند تبه طبط نمی دار نیسااتند وآگاهی مناسااب هیجانی برخور

راحتی بیان کنند که این هاحسااااساااات خود را ب هیجااناات و

 .شودها میب ضعف هیجانی در آنموج

 و ین ارتبااط بین حیطاه گوش باه زنگی بیش از حددر تبی

و  احساااسااات مادرانیچنین با ناگویی هیجانی باید گفت  مهار

کی ن کودکنند. دوراهای خود انگیخته را واپس زنی میتکانه

ه و گیری بودو سخت ،زدگیاین بیماران پر از خشونت، واپس

و  یانگیختگداری و فاداکاااری بیش از حااد بر خودخویشاااتن

های منفی زندگی به جنبه این مادران  لبه داشااته اساات. ،لذت

 توجه و خیانت( ،ارضع)متال درد، مرگ، فقادان، نااامیدی، ت

وه ارزش جلهای متبت را ک کنند، در حالی که جنبهمی زیادی

ان شفردی خودانگیختهات و روابط بیندهند. رفتارها، احساسمی

گیری از ها معمولا این کار را برای جلوکنناد. آنرا محادود می

 ،شانهایروی تکانه مهاریا از دست دادن  شدنمورد انتقاد واقط 

رود این مادران نتوانند بنابراین انت ار می ؛(21) انجاام می دهند

 . در نتیجه اینیندآاز عهاده وظایف عاطفی مادری به خوبی بر

ای سااارد و بی عااطفاه با فرزندان خود دارندکه رابطاه ماادران

 تبیین عدمدر  شود.ها میموجب ضعف هیجانی در کودکان آن

وان تشخصیت مادر با ناگویی هیجانی می ارتباط بین پنج عامل

فات شااخصاایت مادر همچون رفت صااگرچه انت ار می گفت

نشاای وتکا ،، افسااردگی، اضااطرابتنیدگیخویی که به آزرده

 داری وجودرد باا ناگویی هیجانی ارتباط معنیبودن اشااااره دا

د این رساابه ن ر می دار نبود.داشااته باشااد ولی این ارتباط معنی

صفات افسردگی به حساب از زیر گونه صافات مورد اشاره که

آیاد چاه به لحاظ ژنتیکی و چه به لحاظ تداخل در وظایف می

این  د امانمادری با ناگویی هیجانی ارتباط داشاااته داشاااته باشااا

 این عدم ارتباط وجودارتباط معنادار نشاد. شاید یکی از دلایل 

های مادر که بنهباشاااد مانند روان انجیهای میحضاااور متییر و

 انی کودک تعدیلرنجوری را باا نااگویی هیجبین روان رابطاه

مادر  گراییرفت برونهمچنین انت ار می. دهدیر میو تیی کرده

باط اما این ارتبا کاهش ناگویی هیجانی کودک مرتبط باشاااد 

 :ر کردکن یافته دو دلیل می توان ذ. در تبیین اینیز معنا دار نشد

گری که رابطه این دو تعدیل حضااور متییر های میانجی و (4)

ممکن اسااات  (2) و ؛اسااات دار کردهه   یرمعنااامتییر را بااا 

به ارتباط مادر و کودک منجر نشاااود و  گرایی مادر لزومانبرون

به  ،شاااود گرایی ماادر موجاب افت وظایف مادریحتی برون

باه چیز های دیگری  یر از  نحوی کاه حاالاات ماادر معطوف

ه طوری کاه به طور کل ارتباط ارتبااط باا کودکش بااشاااد با

 گرایی با ناگویی هیجانی خنتی شود.برون

گرایی بااا ناااگویی هیجااانی در تبیین عاادم ارتباااط تجربااه

ماادر به دنبا   ،گراییجاا کاه در تجرباه توان گفات از آنمی

این  لزومان( 8) های نوین زندگی اسااتها و شاایوهعقاید، ارزش

 در واقطبا حالات هیجانی کودکش ارتباط ندارد و حالت مادر 

؛ یدآیر نگرشاای به زندگی به حساااب میگرایی ی  متیتجربه

نقشااای در کارکردهای مادر از جمله ارتباط عاطفی  در نتیجاه

اطی ارتب کودک، ناگویی هیجانینداشاااته و با  کودک با مادر

ویی پذیری با ناگرتباط توافقدر تبیین عدم اناداشاااتاه باشاااد. 

خلاف انت ار بود چراکه یا  نتیجه  کاههیجاانی باایاد گفات 

را در  انپذیری گرایش های کنار آمدن و پیروی از دیگرتوافق

رفت این بنابر این انت ار می( 8)دهد فردی نشااان میروابط بین

ان شفردی از جمله رابطه عاطفی با فرزندانمادران در روابط بین

ناگویی هیجانی کودک را  ،ق بااشاااناد و این حاالات مادرموف

 یگریکاهش دهد اما این نتیجه نشااان می دهد که متییر های د

 .گیری ناگویی هیجانی نقش دارندبه  یر از این متییر در شکل

در تبیین عدم ارتباط وجدان گرایی با ناگویی هیجانی باید 

ی  به تقگفت به ن ر می رسااد وجدان گرایی گرچه به طور مساا

 کناد اماا در کلفردی کما  مییاا تخریاب روابط بین بهبود

به این ترتیب این ( 8) سنجدو انضباط میگرایش فرد را به ن   

تواند نقش گرایی مادر نمیدهاد کاه وجادانیاافتاه نشاااان می

در  .ه باشدکودک داشتناگویی هیجانی  ای در تبیینکنندهتعیین

ید اخاانوادگی باا نااگویی هیجاانی بتبیین عادم ارتبااط روابط 

رفت زمانی که مادران ارتباط مناسبی را گفت گرچه انت ار می

کنند برای متا  به یکدیگر اعتماد باا همسااارانشاااان تجرباه می

ند و از شاااتابدیگرمیبه هنگام نیاز به کم  به یاری یکدارند، 
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محیط خانه امن باشد و در  ،(49برند )بودن با یکدیگر لذت می

ید اما نتیجه خلاف ادر بهتر از عهده وظایف مادری برآتیجاه من

ری رسد متییرهای مه  دیگطبق این یافته به ن ر می .انت ار شد

نقش دارند که در این پژوهش لحاظ  تبیین ناگویی هیجانیدر 

نشااده اساات و یا متییرهایی وجود دارد که نقش میانجی را بین 

ابط و اثر روکنند فا میانوادگی و نااگویی هیجاانی ایروابط خا

در این  وکننااد ی بر ناااگویی هیجااانی را خنتی میخااانودگ

 مورد بررسی قرار نگرفتند.پژوهش 

هااای علوم انساااانی از این پژوهش ماااننااد ساااایر پژوهش

نبط فقط مااادران م بود از جملااههااایی برخوردار محاادودیاات

 د،نودکان ارزیابی نشااادک ن راتگردآوری اطلاعات بودند و 

آوری اطلاعات پرسااشاانامه بود و از مصاااحبه و منبط گرد تنها

 بههای ماهیت داده ،رفتار مادروکودک اسااتفاده نشااد مشاااهده

را در این  بین متییرها یعلّامکان ساانجش روابط  دساات آمده

جااامعااه آماااری این پژوهش ، و همچنین پژوهش فراه  نکرد

آموزان دبستانی شهر اصفهان بوده است که امکان مادران دانش

آموزان محاادود دانش نتااایج این پژوهش را بااه سااااایرتعمی  

 کند.می

 پژوهشاااگرانهای این پژوهش به باا توجاه باه محادویات

ادلات ی از تحلیل معبه من ور بررسی روابط علّشود پیشنهاد می

یرها از یساختاری استفاده کنند و یا برای تعیین نقش میانجی مت

نند و ک مراتبی استفادهها همچون رگرسیون سلسلهیر تحلیلساا

شود سایر می پیشنهادتر من ور دستیابی به نتایج دقیقبه همچنین 

وری اطلااعاات مانند پدران و یا معلمان را در کنار مناابط گردآ

  .قرار دهندمادران مورد توجه 

 

پایان نامه کارشااناساای پژوهش برگرفته از  نیا :قدردانی و تشرکر

شناسی بالینی دانشگاه خان  الهام خلیل الرحمن در رشاته روانارشاد 

آزاد واحد اصاافهان )خوراسااگان( با راهنمایی دکتر زهرا یوساافی با 

مجوز اجرای آن بر روی  نیهمچن .اسااات 23822924914229کاد 

شهراصفهان با شماره نامه وپرورشآموزشافراد نمونه از ساوی اداره 

صااااادر شااااده اساااات.  46/8/4391مورل  8996-1-41-21-91

 کارشناس مخصوصان وپرورشآموزشاز مسائولین اداره  لهیوسانیبد

و پژوهش را  هسااته مشاااوره که هماهنگی با مدارس جهت آموزش

انجاام دادند و همچنین از کادر اداری و مربیان مدارس و افراد نمونه 

 .ودشیمر و قدردانی که در اجرای این طرح به ما کم  کردند تشک

گونه  هی  هعمطالاین  که میشااود اعلام وساایلهبدین اد منافع: تضرر

 .است نداشته نویسندگان برای را منافضی تضاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و همکار الهه خلیل الرحمن                                                                     کودکاننایافته مادر با ناگویی هیجانی های سازشبنهروابط چندگانه روان

436 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

6
، شماره 
4

، بهار 
4398

 

References  

1. Sheppes G, Suri G, Gross JJ. Emotion regulation and psychopathology. Annu Rev Clin Psychol. 2015; 

11: 379-405. [Link] 

2. Yousefi, Z, Sobhani M. The effectiveness of quality of life therapy on burnout and it's dimensions among 

female workers. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling. 2018; 10(4): 9-30. [Persian]. 

[Link] 

3. Taylor GJ, Bagby RM, Kushner SC, Benoit D, Atkinson L. Alexithymia and adult attachment 

representations: associations with the five-factor model of personality and perceived relationship 

adjustment. Compr Psychiatry. 2014; 55(5): 1258-1268. [Link] 

4. Hussain S, Ahmed Z. Parental acceptance-rejection as predictor of alexithymia among students in Gilgit-

Paskistan. Int J Inf Educ Technol. 2014; 4(3): 285-288. [Link] 

5. Costa AP, Steffgen G, Vögele C. The role of alexithymia in parent–child interaction and in the emotional 

ability of children with autism spectrum disorder. Autism Res. 2019; 12(3): 458-468. [Link] 

6. Lyvers M, Mayer K, Needham K, Thorberg FA. Parental bonding, adult attachment, and theory of mind: 

A developmental model of alexithymia and alcohol-related risk. J Clin Psychol. 2019. [Link] 

7. Ahmadimehr Z, Yousefi Z. Predicting adolescence depression: resiliency and family factors. SOP 

Transactions on Psychology. 2014; 1(2): 1-11. [Link] 

8. Costa Jr PT, McCrae RR, Löckenhoff CE. Personality across the life span. Annu Rev Psychol. 2019; 70: 

423-448. [Link] 

9. Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy: A practitioner's guide. Guilford Press, 2003. 

[Link] 

10. Jafari F, Yousefi Z, Manshaee GR. Mothers Characters and adolescence depression. Open Journal of 

Depression. 2014; 3(2): 45-51. [Link] 

11. Yousefi Z. Family functioning on the identity statues in high school boys in Isfahan, Iran. International 

Journal of Psychology and Counselling. 2012; 4(10): 127-135. [Link] 

12. Yousefi Z, Homaie F. The effectiveness of mood improvement training based on acceptance and 

commitment on reducing depression and improving mothers’ parenting styles in Zarinshahr. Journal of 

Jiroft University of Medical Sciences. 2018; 4(2): 236–248. [Persian]. [Link] 

13. Salimi Souderjani M, Yousefi Z. The effectiveness of parenting styles training based on acceptance and 

commitment therapy (ACT) to mothers on decreasing sepration anxiety and oppositional defiant 

disorder of children. Journal of Child Mental Health. 2017; 4(2): 104-115. [Persian]. [Link] 

14. Daneshmand khorasgani M, Yousefi Z. The effectiveness of group training of the reforming parenting 

styles based on mothers, maladjustment schemas on improving behavioral problems among preschool 

children in Isfahan city. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2018; 18(4): 62–71. [Persian]. 

[Link] 

15. Pedramnia S, Yosefi Z. The relationship between wisdom dimensions and thought control strategies of 

mothers with symptoms of behavioral disorders in girls. Journal of Child Mental Health. 2018; 5(2): 

131-141. [Persian]. [Link] 

16. Barnes H. Parent-Adolescent communication. Family Inventories Used in a National Survey of Families 

across the Family Life Cycle. 1982; 33–46. [Link] 

17. Shamaeizadeh N, Yousefi Z. Multiple relations between personality factors and history of child abuse 

with family communications in Isfahan. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2018; 19(3): 

113–121. [Persian]. [Link] 

18. Mojoudi M, Yousefi Z, Torkan H. Predicting the adolescence depression based on adolescence stress, 

resiliency, attachment style, and family relations among two groups of one-child and multi-child. Journal 

of Research in Behavioural Sciences. 2018; 16(2): 221–228. [Persian]. [Link] 

19. Schmidt NB, Joiner TE, Young JE, Telch MJ. The schema questionnaire: Investigation of psychometric 

properties and the hierarchical structure of a measure of maladaptive schemas. Cognit Ther Res. 1995; 

19(3): 295-321. [Link] 

https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032814-112739
http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/15804
https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2014.03.015
https://doi.org/10.7763/IJIET.2014.V4.414
https://doi.org/10.1002/aur.2061
https://doi.org/10.1002/jclp.22772
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:1krpd1p56QIJ:scholar.google.com/+Ahmadimehr+Z,+Yousefi+Z.+Predicting+Adolescence+Depression:+Resiliency+and+Family+Factors.+SOP+Transactions+on+Psychology.+2014%3B1(2):1-0&hl=en&as_sdt=0,5
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-103244
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vScjGGgJEZgC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Young+JE,+Klosko+JS,+Weishaar+ME.+Schema+therapy:+A+practitioner%27s+guide.+Guilford+Press,+2003&ots=hTZ-gyCj-I&sig=IGtau1zbrWw3Ve5u5z4o91oM2NM#v=onepage&q&f=false
http://dx.doi.org/10.4236/ojd.2014.32010
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Dt7i0U7QS_oJ:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5
http://journal.jmu.ac.ir/article-1-137-en.html
http://childmentalhealth.ir/article-1-180-en.html
http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_539409_en.html
http://childmentalhealth.ir/article-1-269-en.html
https://ci.nii.ac.jp/naid/10012430647/
http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_544566_en.html
http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/2175
https://doi.org/10.1007/BF02230402


 و همکار الهه خلیل الرحمن                                                                     نایافته مادر با ناگویی هیجانی کودکانهای سازشبنهروابط چندگانه روان

439 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

6
ره 
ما
 ش
،

4
ار 
 به
،

43
98

 

 

20. Welburn K, Coristine M, Dagg P, Pontefract A, Jordan S. The schema questionnaire—short form: factor 

analysis and relationship between schemas and symptoms. Cognit Ther Res. 2002; 26(4): 519-530. 

[Link] 

21. Sadooghi Z, Aguilar-Vafaie ME, Rasoulzadeh Tabatabaie K, Esfehanian N. Factor analysis of the young 

schema questionnaire-short form in a nonclinical Iranian sample. Iranian Journal of Psychiatry and 

Clinical Psychology. 2008; 14(2): 214-219. [Persian]. [Link] 

22. McCrae RR, Costa PT, Martin TA. The NEO-PI-3: a more readable revised NEO personality inventory. 

J Pers Assess. 2005; 84(3): 261–270. [Link] 

23. Anisi J. Validity and reliability of NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) on university students. 

Journal of Behavioral Sciences. 2012; 5(4): 351–355. [Persian]. [Link] 

24. McCrae RR, Costa PT. Validation of the five-factor model of personality across instruments and 

observers. J Pers Soc Psychol. 1987; 52(1): 81–90. [Link] 

25. Joshanloo M, Daemi F, Bakhshi A, Nazemi S, Ghafari Z. Construct validity of NEO-personality 

inventory-revised in Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2010; 16(3): 220-230. 

[Persian]. [Link] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1023/A:1016231902020
http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-474-en.html
https://doi.org/10.1207/s15327752jpa8403_05
http://www.behavsci.ir/article_67753.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3820081
http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1087-en.html

