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  و عزت نفس رفتار مطلوب انضباطي با عملكرد خانواده، منبع كنترلي رابطه
 آموزاندانش

The relationship between discipline desired behavior and family 
functioning, locus of control and self-esteem of students  

  
  3 اسماعيل سليماني و 2مجتبي حبيبي ،1غالمعلي يوسلياني

Gh.Yoselyani 1 , M. Habibi 2 & S. Soleymani 3  
 

 هسهم متغيرهاي عملكرد خانواد بررسي پژوهش حاضر هدف :هچكيد
دهي عاطفي، آميزش عاطفي،  حل مشكل، ارتباط، ايفاي نقش، پاسخ(

بيني رفتار  ، منبع كنترل و عزت نفس در پيش)كلي عملكردرفتار و  كنترل
 380،به همين منظور. آموزان دبيرستاني بوده استمطلوب انضباطي دانش

گيري چند  با روش نمونه امعاونين مدارس آنهو آموز دبيرستاني دانش
 تجزيه و تحليل براي. داناي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتهمرحله

 استفاده شده تحليل رگرسيونآماري از ضريب همبستگي پيرسون و 
همبستگي مثبت و معنادار بين عملكرد  تايج به دست آمده بيانگرن. تاس

 ارتباط، ايفاي نقش، پاسخ دهي حل مشكل،(دخانواده در همه ابعا
با رفتار مطلوب ) عاطفي، آميزش عاطفي، كنترل رفتار و عملكرد كلي

آموزان با رفتار مطلوب منبع كنترل دروني دانش؛ آموزانانضباطي دانش
 آموزان با رفتار مطلوب انضباطي آنانبين عزت نفس دانش و انضباطي

بين، متغيرهاي  تغيرهاي پيشاز بين منتايج رگرسيون نشان داد كه . بود
اند رفتار مطلوب وانستهت ركنترل رفتاو  س، عزت نفيآميزش عاطف

  .ندكنان را پيش بيني آموز دانشانضباطي 
  

رفتار مطلوب انضباطي، عملكرد خانواده، منبع  :هاي كليدي واژه
  آموزانكنترل، عزت نفس، دانش

  Abstract: The present study has been done to determine 
the relationship and contribution of family functioning 
variables (Problem solving, communication, role 
performance, emotional responsiveness, emotional 
intercourse, behavior control and overall functioning, 
locus of control and self-esteem) in the prediction of 
discipline desired behavior among high school students. 
For this purpose, 380 high school students and deputies 
of schools were selected with multi-stage sampling 
method and studied. Pearson correlation and regression 
analysis were used to analyize the data. The results 
indicate that: there are significant positive correlation 
there are between family functioning in all dimensions 
(problem solving, communication, role performance, 
emotional responsiveness, emotional intercourse, 
controlling behavior and overall performance) and the 
disciplinary desired behavior of students. Between locus 
of control of students there is positive relationship and 
discipline desired behavior. Between self-esteem of 
students there is a significant positive relationship with 
discipline desired behavior. From among the predictive 
variables studied, variables of emotional intercourse, 
self-esteem, and behavior control have been able to 
predict the disciplinary desired behavior of student 
 
Keywords: discipline desired behavior, family 
functioning, locus of control, self-esteem, students 
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 مقدمه
 با رعايت قواعد عرفي، توأم رفتارهايان در مدارس، مجموعه آموز دانشرفتار مطلوب انضباطي 

آموزان   ارزيابي عملكرد دانشبراي مسئوالن مدارس ه كشود ميآموزشگاهي و اجتماعي را شامل 
رفتار نامطلوب  ).2000 ،1الووي و راجرزگ(اند داده آموزشي آنها را در اولويت قرار هاي محيطدر 

 زيرا است،مربيان، معلمان و اولياء مدارس  هاي ذهني ترين مشغله آموزان از اصلي انضباطي دانش 
ان، موجب بروز مشكالتي در روند آموزشي آموز دانشبروز رفتارهاي نامطلوب انضباطي از سوي 

 داليل شكست معلمان و فشار روحي ناشي از آن ترين عمده اذعان داشت از توان ميه و حتي شد
» گالوپ «ي عمومي موسسه  نظرسنجيبراساس). 2006، 2كيني، كالين و اوليورس رنك، مك(است

 مدارس عمومي آمريكا و كانادا بوده و معلمان مديريـت كالس ي فقدان انضباط از مشكالت عمده
رفتار  ).2000 ،3ناكامورا(دان ي خود برشمردهها  دغدغـهترين بزرگآموزان را از  نشو كنترل دا

احترامي نسبت به مربيان، معلمان و اولياء مدرسه و   بي:آموزان از جمله نامطلوب انضباطي دانش
آموزان ديگر، توانايي مدارس را براي فراهم نمودن آموزش  همچنـين عدم احترام به حقـوق دانش

 مؤيد اين امر است كه  اپيدمولوژيهاي يافته ).1382فرهنگ فالح،(كاهش داده استثر ؤم
 پيش افزايش ي  نسبت به دههمدارسآموزان در  انضباطي و اختالالت رفتاري دانش مشكالت 

تغيير  هاي شديد و حاد هاي خفيف به حالت انضباطي يافته، ماهيت رفتار نامطلوب انضباطي نيز از بي
آموزان به وظايف خود مشكالت زيادي داشته و  ولياء مدارس در پاي بند كردن دانشا. تيافته اس

 ).1381گل،  زاده حمداله(دگيرن حتي برخي مواقع آنها در امان نيستند و مورد تهديد قرار مي
شناختي بر اين باورند كه يك عامل به تنهايي  ي و جامعهختشنا  مختلف روانهاي ديدگاه
گيري رفتار نقش بلكه عوامل متعددي در ايجاد و شكل،  باشدتواند نميافراد كننده رفتار  تعيين
كه   گذشته نشانگر آنستهاي پژوهش و هانظريه ).1386 ،، عطاري و خجسته مهرامان الهي(ددارن

                                                 
1. Galloway & Rogers 
2 . Renk. Mckinney, Klein & Oliveros 
3 . Nakamura 
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ي خانوادگي و فردي با بروز رفتارهاي مطلوب انضباطي مرتبط ها متغيرهاي بسياري از جمله زمينه
 نهاد تربيتي جامعه و نخستين پرورشگاه فرد ترين مهمخانواده  ).1993 ،1گويشيو و پن(است

 تربيت كودك و نوجوان، بدون توجه به نقش حياتي ي بيان هر سخني درباره. شود ميمحسوب 
 توانايي خانواده در :مانند هايي زمينهعملكرد خانواده به ). 1380پژوه،به(تخانواده ناقص اس

ل تضادها و تعارضات، همبستگي بين اعضاء، موفقيت در اعمال الگوهاي هماهنگي با تغييرات، ح
انضباطي، رعايت حد و مرز بين افراد و اجراي مقررات و اصول بر اين نهاد با هدف حفاظت از 

توان  مي از نظر عملكرد ).1998، 2لدنبرگ و گلدنبرگگ(بستگي داردكل سيستم خانواده 
هاي عملكردي،   خانواده.كرد تقسيم عملكردي غير و ها را در دو دسته عملكردي انوادهخ

اي  در واقع، خانواده منظومه. كنند  متفاوت حل ميهاي بنديزمانمشكالت خود را به درجات و در 
اند، البته براي گسترش هويت فردي خود نيز تشويق  طور عاطفي به هم پيوسته باز است كه اعضاء به

در نتيجه، . پذيرش بدون قيد و شرط است مملو از عشق وهايي  فضاي چنين خانواده. شوند مي
 اجابت ا و با ميل و رغبت، درخواست كمك يكديگر ركنند ميتعارض را تحمل 

بسته حالت  غير عملكردي ي خانواده). 1379، نيا ؛ ترجمه تبريزي و علوي1985 ،استريت(كنند مي
مرزهاي بين اعضاء سخت . ز هم هستند و اعضاء از لحاظ عاطفي به حال خود رها شده و جدا ادارد
عشق مشروط بوده و اعضاء خانواده براي گسترش هويت فردي، تشويق . حتي مبهم است و

خانواده از قبول مشكــل و يــا درخواست كمـــك خودداري نموده و به نظـــر . شوند نمي
 ).1380 يكرستان،پ(كنند هاي ديگر بروز مي يابند و يــا به شكل رسد، مشكالت ادامه مي مي

ان مورد آموز دانشمطالعات متعددي در داخل و خارج از كشور ارتباط عملكرد خانواده را با رفتار 
در تحقيقي به ) 2009(3عزيزي، جمالودين، شهرين، موحد رجا و نوردين. اند بررسي قرار داده

يج اين پژوهش نشان نتا. اند ان دوره راهنمايي مالزي پرداختهآموز دانشبررسي مسائل انضباطي 

                                                 
1. Weishew & Peng 
2. Goldenberg & Goldenberg 
3. Azizi, Jamaludin, Shahrin, Mohd, Raja & Noordin 
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ان فاقد مشكالت، با مسائل و آموز دانشنسبت به  ان با مشكالت خانوادگي،آموز دانشدهد كه  مي
در پژوهشي به منظور  ،)2000 (1، مكادو و پايپسالستر. مشكالت انضباطي بيشتري مواجه هستند

ان دادند كه بين  آمريكايي نش-شناسايي عوامل مرتبط با پيشرفت و سازگاري كودكان آفريقايي
 ي عوامل نامطلوب موجود در محيط خانواده و مشكالت آموزشگاهي و رفتاري كودكان رابطه

 به بررسي رابطه عملكرد خانواده با سالمت  خودر پژوهشد ،)1998( 2شك. برقرار است مثبت
 وي هاي افتهي. تن چيني پرداخته اسناشناختي، سازگاري تحصيلي و مشكالت رفتاري نوجوا روان

دهد نوجواناني كه عملكرد خانواده خود را نامطلوب گزارش داده بودند، در مقايسه با  نشان مي
، از مشكالت بهداشت رواني و اند كردهنوجواناني كه عملكرد خانواده خود را خوب گزارش 

، هوول، براون و پورتس .اند داشتهتر  دار بيشتر و عملكرد تحصيلي ضعيف رفتارهاي مشكل
رو  اي به بررسي كارايي خانواده و سازگاري كودكان مدرسه در مطالعهنيز ) 1995(3گايگنبر

 مقياس سنجش عملكرد ي تايج اين مطالعه نشان داد كه از بين شش بعد تشكيل دهندهن. اند پرداخته
بيني سازگاري   بيشترين سهم را در پيش،نترل رفتار و مشاركت عاطفيك هاي مؤلفه ؛خانواده
انضباطي  اي به بررسي علل و عوامل مؤثر در بي، در مطالعه)1386(يرئيس .اند داشتهن اآموز دانش
تايج اين مطالعه نشان ن. ت استان چهارمحال و بختياري پرداخته اسي  متوسطهي ان دورهآموز دانش

داد كه عوامل جسماني كمترين تأثير و عوامل خانوادگي بيشترين تأثير را در پيدايش مسائل 
 ي ان رابطهآموز دانش انضباطي ي ين عوامل خانوادگي و نمرهب. دان دارآموز دانشي انضباط

راستاي بررسي ميزان رعايت  در پژوهش خود در ،)1382(فرهنگ فالح. معناداري وجود دارد
دهد كه بين  ان دختر دبيرستاني شهر كرج نشان ميآموز دانش  از طرفمقررات آموزشگاهي

هرچه وضعيت .  مثبت وجود داردي  رعايت مقررات آموزشگاهي رابطهعوامل خانوادگي با ميزان
. تري باشد، ميزان رعايت مقررات نيز بيشتر خواهد بود خانوادگي در سطح مطلوب

                                                 
1. Luster, Mcadoo & Pipes  
2. Shek 
3. Portes, Howel, Brown & Igenberg 
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ان با رفتار مطلوب آموز دانشدر پژوهش خود، بين وضعيت خانوادگي  ،)1381(گل زاده حمداله
يانگر آن است كه بين ب ،)1379(رپو لعه باغبانيمطا.  معنادار يافته استي انضباطي آنها رابطه

هر . دان، همبستگي منفي معناداري وجود دارآموز دانشانضباطي  مجموعه عوامل خانوادگي و بي
بي انضباطي آنان شدت يافته و هرچه اين  تر گشته، ان ضعيفآموز دانشهاي خانوادگي  چه ويژگي

موسوي نتايج مطالعات . كاهش يافته استان آموز دانشانضباطي  ها تقويت شده، بي ويژگي
 ،)1382 (اهني ييالق و پاشش ،ورالدين وندن ،)1382 (ييدلب ،)1382 (شهسواري ،)1377 (شوشتري

ثير و ارتباط عملكرد أيز بيانگر تن ،)1389( نجلي و اردالت ،)1385 (يمان الها ،)1383 (يريفش
 كه عملكرد دهد مينتايج اين مطالعات نشان  ،ه طور كليب. استان آموز دانشخانواده با سازگاري 

  .استان آموز دانشجتماعي و تحصيلي ا ، سازگاري فرديمرتبط باخانواده به طور معناداري 
. باشند آموزان ميشناختي، از عوامل ديگر مرتبط و تأثيرگذار بر رفتار دانش متغيرهاي روان

 ممكن است از جمله عواملي شناختي وانر متغيرهاي شناختي و كنند كه مي ن عنواپردازان نظريه
از  ).2003 ،1توني(دان مدارس را تحت تاثير قرار دهنآموز دانشباشند كه رفتارهاي ناسازگارانه 

زت نفس از جمله مفاهيمي است كه در ع. دكر به عزت نفس اشاره توان مي اين متغيرها ترين مطرح
ه ب 2عزت نفس .پژوهشگران قرار گرفته استشناسان و  هاي اخير مورد توجه بسياري از رواندهه

ويژگي مذكور بيانگر نگرشي از پذيرش، قابليت، اهميت، . ارزشيابي فرد نسبت به خود اشاره دارد
ميزان ). 1967 كوپراسميت، (كند فرد آن را حفظ مي معموالً كه استموفقيت و ارزش فردي 

بيشتر .  دارديرد اهميت بسياررضايت و ارزشي كه انسان براي خود قائل است در رفتار ف
نفس يا ارزيابي مثبت از خود را عامل مركزي و اساسي   برخورداري از عزت،نظران صاحب

نتايج مطالعه محمودي و  ).1370بيابانگرد، (كنند مي اجتماعي افراد تلقي  وسازگاري عاطفي
س تأثير مثبتي بر  كه عزت نفدهد مي نشان سوم راهنماييان كالس آموز دانشروي ) 2010(3بتسر

                                                 
1. Tony 
2. self-esteem 
3. Mahmoudi & Betsur 
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اراي سازگاري بهتري در د ،ان با عزت نفس باالآموز دانش. دان دارآموز دانشروي سازگاري 
در پژوهشي اثر جنس و نژاد بر افسردگي، پرخاشگري و عزت ) 1992(1ماكسول. مدرسه هستند
نفس با  افسردگي، پرخاشگري و عــزت  كه آنها با يكديگر را بررسي و نشان دادي نفس و رابطه

نژاد و جنس رابطه معنادار ندارند، ولي بين افسردگي و پرخاشگري با سطح پايين عزت نفس 
 كه بين عزت نفس دهد مينشان ) 1387 (انتيجه تحقيق اكبرني . معنادار وجود داردي رابطه
 مثبت و معناداري ي  شهر تهران با سازگاري تحصيلي آنها رابطهي ان مقطع متوسطهآموز دانش
 ي نيز حاكي از آن است كه بين نمره) 1382 (جسرا محب  جنتيي  مطالعهي نتيجه . داردوجود

 خودزت نفس و ع ،ان هر سه مقطع تحصيلي با متغيرهاي پيشرفت تحصيليآموز دانشانضباط 
نشان داد عزت نفس، ) 1372(نژاد  نتايج پژوهش فلسفي .مبستگي معناداري وجود دارده پنداره،

تأثير عزت . دهد مي قرارآموزان نوجوان با محيط كالسي را تحت تأثير  انشسازگاري رفتاري د
ها، از نظر آماري معنادار بوده  نفس در سازگاري با محيط كالس بدون توجه به جنسيت آزمودني

نيز، ارتباط عزت نفس با رعايت مقررات آموزشگاهي را تاييد ) 1382 (حطالعه فرهنگ فالم. تاس
  .كرد

تحت عنوان منبع   راتراز جانباولين بار  و ي مرتبط با رفتار استها ز ديگر متغير ا2منبع كنترل
اصطالح منبع كنترل براي تمايز بين ). 1994، 3بروور و كرنيو (د بيروني مطرح ش وكنترل دروني

افرادي كه معتقدند، سرنوشت خود را كنترل .  بيروني معرفي شده است-افراد در كنترل دروني
 آنها به وسيله عوامل   كه اعتقاد دارند، سرنوشتهايي آن و ،راي منبع كنترل درونيكنند، دا مي

افراد با كنترل دروني ). 1998، 4مقدم(دشود، داراي منبع كنترل بيروني هستن بيروني تعيين مي
افراد . آنها در پي كنترل سرنوشت خويش هستند. معتقدند، پاداش به رفتارهاي آنها وابسته است

                                                 
1.  Maxwell 
2. locus of control 
3. Brewer & Krano 
4. Moghaddam 
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نترل بيروني اعتقاد دارند، وقايع زندگي تحت كنترل آنها نيست، بلكه تحت كنترل عوامل داراي ك
 معتقد است، نمونه شخصيتي كامالً 1مپستونها  ).2003، توني(تو نيروهاي خارجي و بيروني اس

 بيروني -توان گفت كنترل دروني  بلكه مي.خالص در زمينه كنترل دروني و يا بيروني وجود ندارد
 زيرا درجاتي از هر دو .اري است و هيچ تيپ شخصيتي كامالً دروني يا بيروني وجود نداردپيوست
هاي مختلف در  بررسي ).1374غضنفري،( بيروني و دروني بودن در افراد مطرح استي زمينه
 وجود رابطه بين اين دو متغير ي  ارتباط منبع كنترل، سازگاري و سالمتي افراد، نشان دهندهي زمينه
 ساله مدارس 11 تا 8 آموزان دانشدر پژوهشي كه روي ) 2007 (2رنن، رهاو و مولداوسكي .است

هاي خودكنترلي بااليي  اني كه از مهارتآموز دانش :گيري كردند چنين نتيجه ،اجرا كردندابتدايي 
 ي مطالعه. دهند رفتارهاي پرخاشگرانه و نامطلوب كمتري از خود بروز مي برخوردار هستند،

ان آموز دانشدهد، بين رفتارهاي نامطلوب انضباطي و منبع كنترل بيروني  نشان مي) 2003(3توني
ان داراي رفتارهاي مطلوب انضباطي از كنترل آموز دانش مثبت وجود دارد، در حالي كه ي رابطه

 افرادي كه داراي منبع  نشان داد كه1992 (4لفكورت ي مطالعه .هستنددروني بيشتر برخوردار 
هاي  يروني هستند، مشكالت اجتماعي، شغلي و تحصيلي بيشتري دارند و در موقعيتكنترل ب
به عالوه در تعامالت اجتماعي مشكالت زيادي دارند و در برابر . شوند آميز زودتر تسليم مي رقابت

  . دهند پذير نشان مي فشارهاي اجتماعي، رفتارهاي پرخاشگرانه و تحريك
كنند،  فرادي كه احساس ميا ،دهند منبع كنترل نشان ميهاي مطرح در خصوص  نتايج پژوهش

 باشند، نسبت به افرادي كه چنين باوري ندارند از سالمت موثر خود  توانند روي وقايع زندگي مي
  ).2000شاو،  كراوس و(اجتماعي بيشتري برخوردار هستند  رفتاري و

بر آن داشته تا رابطه رفتار با عنايت به مباني نظري و پژوهشي بيان شده، پژوهش حاضر تالش 
ان دبيرستاني با عملكرد خانواده، منبع كنترل و عزت نفس آنان را آموز دانشمطلوب انضباطي 

                                                 
1. Hompston 
2.  Ronen Rahav Moldawsky 
3. Tony 
4. Lefcourt 
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 عملكرد خانواده خود حاوي هفت متغير حل مشكل، ارتباط، كه آنجااز . مورد بررسي قرار دهد
 بنابراين ، بودهليك عملكردرفتار و  ايفاي نقش، پاسخ دهي عاطفي، آميزش عاطفي، كنترل

را با رفتار ) ي و دو متغير فردخانوادگي متغيرهفت (ر ارتباط نه متغي،در مجموعحاضر پژوهش 
  . تان دبيرستاني مورد بررسي قرار داده اسآموز دانشمطلوب انضباطي 

  روش
 رفتار مطلوب انضباطي با عملكرد ي رابطه حاضر با توجه به موضوع آن كه بررسي ي روش مطالعه

در اين . است، از نوع توصيفي همبستگي است آموزاندانش انواده، منبع كنترل و عزت نفسخ
 به عنوان متغيرهاي پيش بين و ، منبع كنترل و عزت نفس با هفت مولفهعملكرد خانواده ،پژوهش

  .ستبه عنوان متغير مالك در نظر گرفته شده ارفتار مطلوب انضباطي 
ان آموز دانش آماري پژوهش شامل كليه ي جامعه: گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

اي به حجم  مونه، نگيري كوكران  كه با استفاده از فرمول نمونهو معاونين مدارس بودنددبيرستاني 
 استفاده از روش نها باآ)  مدرسه انتخابي30معاونين (س، به همراه معاونين مدار)آموز دانش(ر نف380
به اين ترتيب كه ابتدا ليست تمام مدارسي كه در تهران . اند شده نتخاب ااي گيري چند مرحله نمونه

. دشصورت تصادفي انتخاب  ه شش منطقه ب، تهراني  گانه22بودند تهيه و سپس از بين مناطق 
صورت تصادفي ساده  ه كالس و از هر كالس ب4صورت تصادفي  ه مدرسه و از هر مدرسه ب5سپس 

  .دندشتخاب ان) پايه دوم و سوم متوسطه( نفر18
اين پرسشنامه براي سنجش عملكرد خانواده بر مبناي  : سنجش عملكرد خانوادهي پرسشنامه

، )1374(ننجاريا. دوين شده استت) 1983(، بالدوين و بيشاپتوسط اپشتاين» مستر مك «الگوي 
قل از ، به ن1378(ضايي، ر)1379، به نقل از اميني، 1378(تيرعناي، م)1377(النقي، م)1377(وروزين

وايي صوري و محتوايي ابزار سنجش عملكرد  ر)1379( بهاريو) 1379(ميني، ا)1379بهاري، 
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در  ايايي پرسشنامه در ايران با استفاده از روش همساني درونيپ. اند دادهخانواده را مورد تأييد قرار 
 ). 1جدول شماره (ييد شده استأهاي متعدد ت پژوهش

 
 

   سنجش عملكرد خانوادهي هاي پرسشنامه  خرده مقياس ضرايب آلفاي كرونباخ.1جدول 

خرده رديف
 مقياس

پژوهش 
 ميرعنايت

پژوهش 
 رضايي

پژوهش 
 اميني

پژوهش 
 حاضر

 65/0 61/0 66/0 63/0 حل مشكل 1

 54/0 38/0 67/0 63/0 ارتباط 2

 51/0 72/0 63/0 48/0 ايفاي نقش 3

4 
ي ده پاسخ

 عاطفي
56/0 42/0 64/0 68/0 

 68/0 65/0 61/0 74/0 طفيعا آميزش 5

 64/0 61/0 38/0 59/0 رفتارل كنتر 6

 84/0 81/0 73/0 74/0 كلي عملكرد 7

 93/0 92/0 91/0 90/0 كل مقياس 8

  
اين مقياس شامل بيست و نه ماده و دو قسمت است كه هر ماده  :مقياس منبع كنترل راتر
در دو قسمت نشان دهنده ميزان مجموع نمرات . است» ب«و » الف«داراي دو جمله به صورت 

 70/0 يرانياهاي  بيروني راتر در نمونه-ضرايب روايي مقياس كنترل دروني. كنترل آزمودني است
بيروني راتر را - روايي مقياس كنترل دروني)1374 (غضنفري). 1372 شيخي،(ت محاسبه شده اس

  . به دست آورد69/0با روش كودر ريچاردسون 
آموزان دبيرستاني از مقياس براي سنجش عزت نفس دانش: گمقياس عزت نفس روزنبر

پايايي مقياس عزت . ستفاده شده استا) 1378، به نقل از حبيبي، 1972 (1عزت نفس روزنبرگ
ه زاد ، در پژوهش حمداله68/0) 1378 (نفس روزنبرگ به شيوه آلفاي كرونباخ در پژوهش حبيبي

                                                 
1. Rosenberg self-esteem scale 
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در پژوهش حاضر .  به دست آمده است79/0، )1382(ح  فال فرهنگ فرهنگ و در پژوهش70/0 ،)1381(
روايي اين آزمون را با ) 1378(حبيبي. دباش  مي83/0لفاي كرونباخ به دست آمده برابر با ، آنيز

  .تحليل عاملي تأييد كرده است
و به منظور بوده ابزار محقق ساخته اين : آموزانرفتار مطلوب انضباطي دانشت چك ليس 

ابزار مذكور در . ان دبيرستاني تهيه و تدوين شده استآموز دانشاطي بررسي رفتار مطلوب انضب
 پژوهش را بر ي آموزان نمونهاختيار معاونين مدارس قرار داده شد تا رفتار مطلوب انضباطي دانش

 داراي بيست و هشت گويه بوده كه هر گويه نوعي ،ابزار. اساس مشاهدات خود گزارش نمايند
روايي صوري و محتوايي . ان در نظر داشته استآموز دانشنضباطي رفتار مطلوب از ارا خاص 

 نفر از اساتيد تعليم و تربيت مورد تاييد قرار گرفته است به عالوه پايايي آن نيز در 5ابزار به وسيله 
  . به دست آمده است88/0 ضريب آلفاي كرونباخ ي محاسبه
و با استفاده از ضريب همبستگي  Spss18ي جمع آوري شده در نهايت با نرم افزار ها داده

  .ستپيرسون و آزمون رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته ا

  نتايج
   ماتريس همبستگي بين متغيرهاي عملكرد خانواده با رفتار مطلوب انضباطي .2جدول 

 r متغيررديف
 26/0* حل مشكل 1

 16/0* ارتباط 2

 17/0* ايفاء نقش 3

 21/0** عاطفيي ده پاسخ 4

 35/0** آميزش عاطفي 5

 32/0** كنترل رفتار 6

 27/0* عملكرد كلي 7
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حل مشكل، ارتباط، ايفاي (ن نشان داد كه بين عملكرد خانواده و ابعاد آ2نتايج جدول شماره 
ان آموز دانشبا رفتار مطلوب انضباطي ) دهي عاطفي، آميزش عاطفي، كنترل رفتار نقش، پاسخ

  . ت و معنادار وجود دارد مثبي رابطه
  

  انآموز دانش ماتريس همبستگي بين متغيرهاي منبع كنترل و عزت نفس با رفتار مطلوب انضباطي .3جدول 
 r Sigr 2r متغير

 040/0 011/0 201/0 منبع كنترل دروني

 0094/0 241/0 -097/0 منبع كنترل بيروني

 065/0 001/0 255/0 عزت نفس

  
داد كه همبستگي مثبت معنادار بين منبع كنترل دروني   نشان3 ي نتايج جدول شماره

ان با منبع كنترل دروني آموز دانشدر واقع، . ان با رفتار مطلوب انضباطي آنها بوده استآموز دانش
دار ااما اين رابطه براي منبع كنترل بيروني معن ،اند بودهي تر مطلوباراي رفتار انضباطي  دتر، يقو

ان و رفتار انضباطي آموز دانش نشان داد بين عزت نفس 2 ي يج جدول شمارههمچنين نتا. نبود
ان باالتر بوده، آموز دانشبه عبارت ديگر، هر چه عزت نفس . همبستگي مثبت معنادار وجود دارد

  . بوده استتر مطلوبرفتار انضباطي آنان نيز 
  

  انآموز دانش  سهم متغيرهاي پيش بين در پيش بيني رفتار مطلوب انضباطي.4جدول 
   R  R2 F P متغير

 001/0 48/22 125/0 120/0 آميزش عاطفي

 001/0 17/15 163/0 152/0 عزت نفس

 001/0 94/11 188/0 172/0 كنترل رفتار
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  انآموز دانشگام به گام براي پيش بيني رفتار مطلوب انضباطي ن  ضرايب رگرسيو. 5جدول 
 B Beta t ρ متغير گام

 گام اول 067/0 845/1  547/5 ثابتمقدار 
 001/0 741/4 354/0 751/0 آميزش عاطفي

 231/0 203/1  536/6 مقدار ثابت

 گام دوم 001/0 120/4 310/0 657/0 آميزش عاطفي

 009/0 647/2 199/0 348/0 عزت نفس

 573/0 565/0  160/3 مقدار ثابت

 029/0 209/2 199/0 422/0 آميزش عاطفي

 007/0 746/2 204/0 356/0 نفسعزت 
 گام سوم

 030/0 184/2 193/0 415/0 كنترل رفتار

  
دهد براي بررسي سهم هر يك از متغيرهاي  مي نشان 5 و 4 ي هركه جدول شما طوري همان

ان از رگرسيون گام به گام استفاده شده آموز دانشپيش بين در پيش بيني رفتار مطلوب انضباطي 
يرهايي كه بيشترين سهم را در متغ و اند شدهبين وارد معادله  اي پيشيرهمتغبدين ترتيب كه . است
در گام اول، متغير . اند يدهگرد، مشخص اند داشتهان آموز دانشبيني رفتار مطلوب انضباطي  پيش

ان توسط اين متغير آموز دانش از رفتار مطلوب انضباطي 354/0آميزش عاطفي وارد معادله شد كه 
ي آميزش عاطفي و عزت نفس به طور همزمان وارد معادله ها گام دوم، متغيردر . بيني گرديد پيش

 يافت و  كاهش31/0شدند، نتايج نشان داد با ورود متغير عزت نفس، سهم متغير آميزش عاطفي به 
در گام سوم، .  شد199/0 و 31/0سهم هر كدام از متغيرهاي آميزش عاطفي و عزت نفس به ترتيب 

ي، عزت نفس و كنترل رفتار همزمان وارد معادله شدند، نتايج نشان داد با متغيرهاي آميزش عاطف
در واقع نتايج جدول .  كاهش يافت199/0ورود متغير كنترل رفتار، سهم متغير آميزش عاطفي به 

 و كنترل رفتار 204/0نفس ، عزت 199/0 يعاطفمتغير آميزش ه در گام سوم حاكي از آن است ك
  .دان هستنآموز دانش رفتار مطلوب انضباطي ي ندهبيني كن  پيش193/0نيز 
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  گيريبحث و نتيجه
ان نشان آموز دانش عملكرد خانواده با رفتار مطلوب انضباطي ي نتايج پژوهش در خصوص رابطه
در تمامي ابعاد؛ حل ن ان با رفتار مطلوب انضباطي آناآموز دانشداد كه بين عملكرد خانوادگي 

دهي عاطفي، آميزش عاطفي، كنترل رفتار و عملكرد كلي  پاسخمشكل، ارتباط، ايفاء نقش،
 هستند، در مدرسه تر سالماني كه داراي عملكرد خانوادگي آموز دانش.  معنادار وجود داردي رابطه

. دهستني و آموزشگاهي در رعايت قواعد و مقررات اجتماعي تر مطلوبنيز داراي رفتار انضباطي 
يرهايي بودند متغه يعني ابعاد آميزش عاطفي و كنترل رفتار از جمله همچنين دو بعد عملكرد خانواد

نتايج به دست آمده با . كنندبيني  تا حدي پيشا ان رآموز دانشكه توانستند، رفتار مطلوب انضباطي 
، )2000(، الستر و ديگران )1998(ك، ش)1995(نورتس و همكارا؛ پيها پژوهشي ها يافته

، )1382(ح، فرهنگ فال)1381(زاده حمداله، )1379(رغباني پو، با)2009(نعزيزي و همكارا
، )1382(، شهسواري)1377(شوشتري وسوي ميي چونها پژوهش يها و همچنين يافته) 1386(رئيسي
تايج ن. استهمخوان ) 1389(نو تجلي و اردال) 1385 (مان الهي، ا)1383(شريفي، )1382(بيدلي

رتبط با عملكرد انضباطي و سازگاري ، منوادهاين مطالعات بيانگر آن است كه عملكرد خا
  . استان در مدرسه آموز دانش

زماني . استان آموز دانشين متغيرهاي موثر بر رفتار آموزشگاهي تر مهمعملكرد خانواده از 
كه عملكرد خانواده در تمامي ابعاد آن مطلوب باشد و خانواده داراي توانمندي حل مشكالت 

خانواده صريح، آشكار و روشن باشد، اعضاي خانواده بتوانند درباره بوده، ارتباط بين اعضاي 
ها و عاليق خويش را عنوان كنند و همچنين، در  ينگرانمسائل مهم با يكديگر به گفتگو پرداخته و 

 تمام ي  دربرگيرندهها نقش. ، نقش اعضاء به روشني و مناسب تعريف شده باشدها نقش ي زمينه
از سوي . ده باشد و به طور عادالنه بين اعضاي خانواده تقسيم شده باشدكاركردهاي ضروري خانوا

ين نيازهاي تأمخانواده مسئوليت . ديگر به لحاظ عاطفي، فضاي خانواده مملو از عشق و عالقه باشد
 ،به جاي فقدان مشاركت. گوي احساسات آنها باشد عاطفي اعضاء را برعهده بگيرد و پاسخ
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 عاطفي از نوع همدالنه )شآميز( يا مشاركت بيش از حد، مشاركت مشاركت عاري از عاطفه و
 درك واقعي اعضاء از نيازهاي يكديگر صورت گيرد و به بر اساسو مشاركت ه وجود داشت

در بعد كنترل رفتار نيز به جاي كنترل خشك و . يي بينجامد كه اين نيازها را برآورده سازدها پاسخ
پذير  ي هرج و مرج گرايانه و يا بي قيد و بند، از كنترل انعطافها شيوهناپذير و يا استفاده از  انعطاف

هاي مختلف و از جمله آموزشگاه، قابل  يطمحدر اين حالت، رفتارهاي فرزندان در . استفاده شود
نيز به تبع ن اآموز دانشدر چنين شرايطي، رفتار و رفتار انضباطي . بيني و سازنده خواهد بود پيش

  .          مطلوب خواهد شد ومخانواده، منسج
هر چه .  معنادار داردي ان در مدرسه رابطهآموز دانشمنبع كنترل نيز با رفتار مطلوب انضباطي 

اين نتيجه با .  خواهد بودتر مطلوبتر باشد، رفتار انضباطي آنها  يدرونان آموز دانشمنبع كنترل 
، )2007(ننن و همكارا، ر)2003(وني، ت)1992(تي لفكورها پژوهش و نتايج ها گزارش

ي فوق، حاكي از وجود رابطه بين ها پژوهشنتايج . ي داردخوان هم) 1381( پناهيو) 1376(زاميخ
افرادي كه احساس . ان استآموز دانشمنبع كنترل دروني با سالمت و سازگاري اجتماعي 

راد داراي منبع كنترل اف(د دهد، موثر باشن يمتوانند بر روي وقايعي كه در زندگي رخ  يمكنند،  يم
ز سالمت ا) افراد داراي منبع كنترل بيروني(د، نسبت به افرادي كه داراي چنين باوري نيستن)دروني

نيز از رفتار مطلوب انضباطي س و سازگاري اجتماعي بيشتري برخوردار بوده و از جمله در مدار
  .برخوردار خواهند شد

 معنادار ي رابطهن اآموز دانشر مطلوب انضباطي بر اساس نتايج مطالعه عزت نفس نيز با رفتا
 خواهد تر مطلوبآموزان در سطح باالتر باشد، رفتار انضباطي آنها هر چه عزت نفس دانش. دارد
ان در اين آموز دانش رفتار مطلوب انضباطي ي بيني كنندهزت نفس از متغيرهاي پيشع. دبو

، )1992(ولهاي پژوهشي ماكسبا يافتهدست آمده هماهنگ و همسو   بهي نتيجه. استپژوهش 
عزت . است) 1387(و اكبرنيا) 1382( فالح فرهنگ فرهنگ،)1372(نژاد، فلسفي)2010(محمودي و بتسر

افرادي كه از . ي، تاثير مهمي در سازگاري افراد داردشناخت روانتوجه  نفس به عنوان ويژگي قابل
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بوده و مسائل و مشكالت رفتاري عزت نفس باال برخوردار هستند، نسبت به محيط سازگارتر 
آموزان داراي عزت نفس باال، نشان داده، دانش) 1382(چنانكه مطالعه فرهنگ فالح. كمتري دارند

 رعايت نموده، سازگاري، قدرت انطباق و رفتار مطلوب تر جامعبا درك ا مقررات آموزشگاهي ر
  .انضباطي بهتري دارند

تغير مورد بررسي، سه متغير آميزش عاطفي، عزت نفس و هاي پژوهش نشان داد از بين نه ميافته
به . اند بودهان آموز دانشي قوي رفتار مطلوب انضباطي ها كننده بيني كنترل رفتار به ترتيب پيش

عبارت ديگر، متغيرهاي مذكور داراي بيشترين سطوح روابط معنادار با رفتار مطلوب انضباطي 
، مدارس و متوليان تربيتي در خصوص ها ، چنانچه خانواده لذااند بودهان مورد بررسي آموز دانش
ي مذكور عملكرد مناسبي داشته و ابعاد مذكور را در عملكردهاي خود رعايت نموده و ها زمينه

ان دوره تحصيلي مذكور متناسب با آموز دانشتوان انتظار داشت، رفتار انضباطي  يمتوسعه دهند، 
 . دشئونات عرفي، قانوني و اجتماعي باش

 مورد بررسي به خصوص الزم است به دو ي گانه ي هفتها مؤلفه ضمن رعايت ها خانواده
در آميزش عاطفي مقصود، ميزان . ندكنميزش عاطفي و كنترل رفتار بيش از پيش توجه مؤلفه؛ آ
در واقع ميزان ارزشي كه خانواده براي . دهد فرزند خود نشان ميه يي است كه خانواده بعالقه ا
از سوي ديگر . شود، بايد مطلوب و در حد شايسته باشد  ميليقاها و عاليق خاص فرزندان  فعاليت

هايي كه متضمن  هاي خطرناك، موقعيت يتموقعالزم است، خانواده از الگوي مناسبي براي مهار 
 و عواطف خود را در مواقع ها واكنشتعامل درون و برون خانگي است، استفاده نموده به خصوص 

  .د تا بدين وسيله الگوي ناشايستي را براي فرزند خود فراهم نياوردكنكنترل بحراني 
 اوليه آن در خانواده و سپس در ي ترديد پايه  است كه بيآموز دانش سوم، عزت نفس ي  مقوله

ند تا كناي عمل  زم است والدين و اولياء مدارس به گونهال. دشو يممدرسه و اجتماع گذارده 
 از خود همراه آموز دانشمخدوش نشده و تصوير  ،دارزشيابي فرد نسبت به خو يا همان ،نفس عزت

خانه و مدرسه هر دو در اين امر موثرند و خدشه در . باشد با اهميت، موفقيت و ارزشمندي فردي 
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اين وجه اساسي شخصيت، پيامدهاي جبران ناپذيري خواهد داشت كه يكي از آنها رفتار نامطلوب 
  .خواهد بودانضباطي در مدرسه 

به طور كلي، نتايج پژوهش نشان داد كه خانواده تأثير زيادي در رفتار مطلوب انضباطي و 
ز آن جايي كه خانواده نخستين محيط اجتماعي است كه ا. دان در مدارس دارآموز دانشسازگاري 

ط نابراين نقش ممتازي در سازگاري و انضبا، بدهد يمكودك را تحت سرپرستي و مراقبت قرار 
تايج ن. دان قرار گيرآموز دانشوضوعي كه بايستي مورد توجه والدين م. د داربر عهدهان آموز دانش

پژوهش همچنين نشان داد كه عزت نفس و منبع كنترل، مرتبط با رفتار مطلوب انضباطي 
 برخورداري از عزت نفس و نيز منبع ي  اوليهي با توجه به اين موضوع كه پايه. استان آموز دانش

شود، باز نقش خانواده و سپس  يمنترل دروني ابتدا در خانواده و سپس در مدرسه گذارده ك
موضوعي كه بايد بيش از گذشته مورد توجه . شود يمان برجسته آموز دانشمدرسه در سازگاري 

  . و مسئولين آموزش و پرورش قرار گيردها خانواده
 ها كه شمار زياد سواالت پرسشنامهيي همراه بود از جمله اينها پژوهش حاضر با محدوديت

ان در تكميل پرسشنامه آموز دانشتواند در دقت  ميموجب طوالني شدن زمان اجرا گرديد كه اين 
ان، آموز دانشتر مسايل مربوط به  شود به منظور شناخت دقيق ميهمچنين پيشنهاد . تاثير بگذارد

در پايان از تمامي كساني كه ما را . يردنظرات والدين و مديران و معلمين نيز مورد بررسي قرار گ
  .آيد ميدر اجراي اين تحقيق ياري كردند تشكر به عمل 

 منابع
 مصطفي تبريزي و علـي  ي ترجمه نظريه و عمل در نگرش سيستمي،      مشاوره خانواده، ). 1985(ادي استريت،

  .وانرانتشارات فرا :تهران).1379 (علوي نيا
ان آمـوز   دانـش  بين عزت نفس و اعتقادات دينـي بـا سـازگاري             ي  ي رابطه بررس). 1387( عبدالحميد اكبرنيا،

شناسـي و علـوم تربيتـي         روان ي  دانـشكده  ارشـد،   كارشناسـي  ي  نامـه  پايـان   شهر تهـران،   ي  مقطع متوسطه 
  .دانشگاه تهران
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 اجتمـاعي   – عملكـرد خـانواده و جـو روانـي           ي   سـاده و چندگانـه     ي  بررسي رابطه ). 1385(عباس امان الهي، 
شـوراي تحقيقـات سـازمان       هاي شهر اهـواز،     اول دبيرستان  ي  ان پسر پايه  آموز  دانشس با سازگاري    كال

  .آموزش و پرورش استان خوزستان
 عملكـرد خـانواده و جـو        ي  بررسي رابطه ). 1386( رضا يوسفعلي و خجسته مهر،    عطاري، عباس؛ امان الهي، 
هـا    تـازه  هاي شهر اهواز،   ان سال اول دبيرستان   آموز  دانش اجتماعي كالس با ناسازگاري در بين        –رواني  

  .30شماره  ،هاي مشاوره و پژوهش
 ان دختــر مــستقل و وابــسته،آمــوز دانــش عملكــرد خــانواده در دو گــروه ي مقايــسه). 1379(امينــي، فريــده

  .دانشگاه تربيت معلم تهران  كارشناسي ارشد،ي نامه پايان
هـاي    آمـوزان دختـر دبيرسـتاني بـا ويژگـي           انـضباطي دانـش      بـي  ي  بررسـي رابطـه   ). 1379(پـور، رقيـه     باغباني

 كارشناسـي ارشـد     ي  نامـه   پايـان .  آموزش و پرورش شهر تهران     15خانوادگي و تحصيلي آنان در منطقه       
 مـديريت و    ي  هاي ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش، دانـشكده          رشته مشاوره، اداره كل آموزش    

  .ريزي برنامه
انتـشارات  : شـيراز ). 1373. ( علي اصغر مسددي در آموزش و پرورش، ترجمه   انگيزش  ). 1977(بال، ساموئل 

  .دانشگاه شيراز
  .انتشارات انجمن اولياء و مربيان:  دبيرستان، تهراني خانواده و فرزندان در دوره). 1380(به پژوه، احمد

هــاي طــالق هــاي غيــر طــالق و زوج ارزيــابي و مقايــسه كــارايي خــانواده بـين زوج ). 1379(فرشــاد بهـاري، 
  كارشناسـي ارشـد رشـته مـشاوره،        ي  نامـه  پايـان  مرجوعي به بخش روانپزشكي سازمان پزشكي قـانوني،       

  .دانشگاه تربيت معلم
 بين مفاهيم منبـع كنتـرل، عـزت نفـس و پيـشرفت تحـصيلي در                 ي  بررسي رابطه ). 1370(بيابانگرد، اسماعيل 

تربيتـي دانـشگاه عالمـه       شناسـي و علـوم     وان ر ي   كارشناسـي ارشـد، دانـشكده      ي  نامه  آموزان، پايان   دانش
  .طباطبائي

تحـصيلي و اجتمـاعي       بـين عملكـرد خـانواده بـا سـازگاري فـردي،            ي  بررسي رابطـه  ). 1382(مسعود بيدلي،
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي  كارشناسي ارشد،ي نامه پايان فرزندان،
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رل و سالمت روانـي در دانـشجويان مراكـز تربيـت معلـم         بين منبع كنت   ي  بررسي رابطه ). 1381(بهروز پناهي،
  .دانشگاه تهران شناسي،  كارشناسي ارشد رشته رواني نامه پايان شهر تهران،

هـاي داراي     هاي داراي دختر نوجوان فراري و خانواده        بررسي عملكرد خانواده  ). 1380(پيكرستان، عباسعلي 
شناسـي و علـوم تربيتـي     رشته مشاوره، دانـشكده روان   كارشناسي ارشد    ي  نامه  دختر نوجوان عادي، پايان   

  .دانشگاه تربيت معلم
رابطه ابعاد الگوهاي ارتباطي خـانواده بـا خودكارآمـدي و سـازگاري             ). 1389(الهام فاطمه و اردالن،   تجلي،

  .، )1(14 ،مجله روانشناسي تحصيلي،
 عزت نفـس و خـود      شرفت تحصيلي،  نمره انضباط با پي    ي  بررسي رابطه ). 1382(قربانعلي جنتي محب سراج،  

 ي ارشـد رشـته    كارشناسـي ي نامـه  پايـان  ان پسر هر سـه مقطـع تحـصيلي شـهر قوچـان،       آموز  دانشپنداره  
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي شناسي تربيتي، روان

لي هاي مرتبط با پيـشرفت تحـصي     خواهي و فعاليت    نقش حرمت خود در رفتار كمك       ). 1378(حبيبي، رامين 
  .شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  كارشناسي ارشد، دانشكده رواني نامه نوجوانان، پايان

آمـوزان در مـدارس        عملكـرد انـضباطي دانـش      ي  بيني كننـده    عوامل پيش ). 1381(زاده گل، محبعلي    حمداله
 دانـشكده    كارشناسي ارشد رشـته تحقيقـات آموزشـي،        ي  نامه  مورد شهرستان مياندوآب، پايان   : متوسطه
  .شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران روان

كار و عـادي      اي عزت نفس و مركز كنترل در نوجوانان پسر بزه           بررسي مقايسه ). 1376(خزامي، محمدجعفر 
  .شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  كارشناسي ارشد، دانشكده رواني نامه شهر تهران، پايان

 ي  تحـصيلي متوسـطه  ي ان دورهآموز دانشو عوامل مؤثر بر بي انضباطي      بررسي علل   ). 1386(حميد رئيسي،
  .شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري استان چهارمحال و بختياري،

ان دختـر و    آمـوز   دانـش  بين عملكرد خانواده و ميزان سـازگاري در          ي   رابطه ي  مقايسه). 1383(شريفي، فريبا 
 ي  كارشناسي ارشد رشتهي نامه ، پايان82-83 شهرستان اروميه در سال تحصيلي      ي  توسطهپسر سال دوم م   

  .مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبايي
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ي درونـي خـانواده بـا رشـد قـضاوت اخالقـي و       هـا   تعامـل  ي  بررسي رابطـه  ). 1382(ديها  شهسواري، محمد 
ي  نامـه  ، پايـان 81-82يلي  شـهر اراك در سـال تحـص   ي ان پـسر سـال اول متوسـطه     آموز  دانشسازگاري  

  .كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي، دانشگاه تربيت معلم
 بين انگيزش پيـشرفت، منبـع كنتـرل و پيـشرفت تحـصيلي در      ي  بررسي رابطه ). 1372(اكبر  شيخي فيني، علي  

  . كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرسي نامه  شهر بندرعباس، پاياني آموزان مقطع متوسطه دانش
 ي  نامـه    منبع كنترل و ميزان افسردگي گروه جانباز و معلولين عادي، پايان           ي  مقايسه). 1374(غضنفري، احمد 

  .كارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس
آمـوزان دختـر      بررسي ميزان رعايـت مقـررات آموزشـگاهي از سـوي دانـش            ). 1382(فرهنگ فالح، فاطمه  

ريـزي     كارشناسـي ارشـد رشـته برنامـه        ي  نامـه   ، پايـان  1381-82در سـال تحـصيلي      دبيرستاني شهر كرج    
  .شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  رواني آموزشي، دانشكده
 سـاله   18 تـا    12آموزان    بررسي تأثير عزت نفس در سازگاري رفتاري دانش       ). 1372(فلسفي نژاد، محمدرضا  

 ي   كارشناسـي ارشـد رشـته روانـشناسي تربيتـي، دانـشكده            ي  نامـه   پايان. با محيط كالس در شهرستان قم     
  .شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم روان
ي چنـد   هـا   بررسـي وضـعيت عملكـرد خـانواده و سـالمت روانـي زنـان در خـانواده                 ). 1377(فاطمه مالنقي،

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن  كارشناسي ارشد،ي نامه پايان همسري،
 جـو عـاطفي خـانواده بـا سـازگاري فـردي، اجتمـاعي و                ي  بررسي رابطه ). 1377(ري، مژگان موسوي شوشت 

شـوراي تحقيقـات اداره كـل       .  سوم مدارس راهنمايي شهر اهـواز      ي  آموزان پايه   عملكرد تحصيلي دانش  
  .آموزش و پرورش استان خوزستان

ي روانـسنجي مقيـاس سـنجش       هـا   بررسي ويژگـي   عوامل مؤثر در كارايي خانواده،    ). 1374(فاطمه نجاريان،
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن  كارشناسي ارشد،ي نامه پايان خانواده،

 ي  نامـه  پايـان   شـهر تهـران،    ي  ي عـادي و مطلقـه     هـا    عملكرد خانواده  ي  بررسي و مقايسه  ). 1387(زهرا نظري،
  .دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره،ي كارشناسي ارشد رشته
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 بين جو عاطفي خـانواده      ي  رابطه). 1382(غالمرضا منيجه و پاشا،   شهني ييالق،  حسين؛محمد   نورالدين وند، 
هاي پسرانه شهرسـتان مـسجد       ان دبيرستان آموز  دانش اجتماعي و عملكرد تحصيلي      –با سازگاري فردي    

  .19-20،)1(2، نشريه دانش و پژوهش در علوم تربيتي .سليمان
 الي  15 خانواده در ابتال به اختالل رواني نوجوانان گروه سني           بررسي تأثير عملكرد  ). 1377(نوروزي، مهدي 

شناسـي بـاليني، دانـشگاه آزاد اسـالمي       كارشناسي ارشـد رشـته روان   ي  نامه  پايان.  سال در شهر تهران    18
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