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Abstract
Introduction: Decision-making styles in adolescence are of particular importance as a sensitive 
period of development in which a person is exposed to intense and transient emotions. The aim of 
this study was to provide a structural model of the relationship between parent-child relationships and 
decision-making styles mediated by cognitive emotion regulation.
Methods: The present study was descriptive-correlation. The statistical population of the present 
study included 250,441 high school students in the academic year 2021-2020. 723 people were 
selected by random cluster sampling and asked to answer the questionnaires online. Data collection 
tools included a decision-making styles questionnaire, parent-child relationship pattern questionnaire, 
and cognitive emotion regulation questionnaire. Structural equation modeling was used to analyze 
the data.
Results: The results showed that the fit indices also indicated the proper fit of the model. It was also 
shown that cognitive emotion regulation has a mediating role in the relationship between parent-child 
relationship and decision-making styles (P <0.01).
Conclusions: Based on the results of this study, professionals working in the field of adolescents can 
improve the decision-making style of these people through the design of interventions and educational 
programs to improve parent-child relationship patterns and emotion regulation. Take action.
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چکیده
مقدمــه: ســبک هــای تصمیــم گیــری در دوره نوجوانــی بــه عنــوان دوره حســاس رشــد کــه فــرد در معــرض هیجانــات شــدید و گــذرا 
قــرار دارد، از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف ارائــه الگــوی ســاختاری رابطــه بیــن ارتبــاط والــد- فرزنــد و 

ســبک هــای تصمیــم گیــری بــا میانجــی گــری تنظیــم شــناختی هیجــان انجــام شــد. 
ــوزان دوره دوم متوســطه  ــش آم ــاری پژوهــش حاضــر شــامل دان ــه آم ــود. جامع ــه حاضــر، توصیفی-همبســتگی ب روش کار: مطالع
ــه ای  ــری خوش ــه گی ــورت نمون ــه ص ــر ب ــد. 723 نف ــر بودن ــداد 250441 نف ــه تع ــی 1399-1400 ب ــال تحصیل ــران در س ــهر ته ش
تصادفــی  انتخــاب شــدند و از آنهــا خواســته شــد تــا بــه پرسشــنامه هــا بــه صــورت آنالیــن پاســخ دهنــد. ابــزار گــردآوری داده هــا 
شــامل پرسشــنامه ســبک هــای تصمیــم گیــری اســکات و بــروس )1995(، پرسشــنامه الگــوی ارتبــاط والــد - فرزنــد باقــری و غفــاری 
ــادالت  ــازی مع ــدل س ــود. از روش م ــج )2007( ب ــکی و کرای ــان گارنفس ــناختی هیج ــم ش ــنامه تنظی ــرزادگان )1392( و پرسش جعف

ســاختاری بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا اســتفاده شــد.
ــد. همچنیــن نشــان داده  ــرازش مناســب مــدل بودن ــای ب ــز گوی ــرازش نی ــه هــا: نتایــج پژوهــش نشــان داد شــاخص هــای ب یافت
شــد کــه تنظیــم شــناختی هیجــان در رابطــه بیــن ارتبــاط والــد- فرزنــد و ســبک هــای تصمیــم گیــری دارای نقــش میانجــی اســت              

 .)P<  0/01(
نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه، متخصصــان فعــال در زمینــه کار بــا نوجوانــان مــی تواننــد بــه منظــور 
بهبــود ســبک تصمیــم گیــری در ایــن افــراد از طریــق طراحــی مداخــالت و برنامــه هــای آموزشــی، در جهــت اصــالح الگوهــای رابطــه 

والد-فرزنــد و تنظیــم هیجــان اقــدام نماینــد.
کلیدواژه ها: ارتباط والد- فرزند، تنظیم شناختی هیجان، سبک های تصمیم گیری، نوجوان.

مقدمه
نوجوانــی دوره ای همــراه بــا نوســانات شــدید هیجانــی و شــناختی 
ــه  ــرایطی مواجه ــا ش ــو ب ــک س ــن دوره از ی ــرد در ای ــت و ف اس
اســت کــه مســتلزم تصمیــم گیــری هــای متعــدد بــوده و از ســوی 
دیگــر، تغییــر و تحــوالت مرتبــط بــا ایــن دوره و پیامدهــای ناشــی 
از آن همچــون تجربــه هیجانــات شــدید و منفــی یــا بــروز طــرز 
ــری را تحــت  ــم گی ــد تصمی ــادی ممکــن اســت فراین ــر انتق تفک

تاثیــر قــرار دهــد )1(. بنابرایــن شناســایی عوامــل موثــر در تصمیــم 
گیــری در ایــن دوره ســنی حایــز اهمیت اســت )2(. تصمیــم گیري               
مــی توانــد بــه عنــوان نتیجــه فرآیندهــاي ذهنــی در نظــر گرفتــه 
ــه  ــن گزین ــل بی ــک دوره عم ــاب ی ــه انتخ ــر ب ــه منج ــود ک ش
ــا موقعیتــی                                                                                                  ــا مشــکل ی ــرد ب ــگام مواجهــه ف هــاي متعــدد در هن
مــی شــود )2(. ســبک هــای تصمیــم گیــری بــه عنــوان الگــوی 
پاســخ آموختــه شــده عادتــی کــه فــرد در هنــگام نیــاز بــه تصمیــم 
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ــق نظــر  ــده اســت )3(. طب ــف ش ــد، تعری ــی کن ــری اتخــاذ م گی
اســکات و بــروس )4(، افــراد بــا انتخــاب یــک ســبک در موقعیــت 
هــاي گوناگــون، تصمیــم مــی گیرنــد. در همیــن راســتا، اســکات و 
بــروس )4( پنــج ســبک تصمیم گیــري منطقــی، اجتنابی، وابســته، 
ــري  ــم گی ــبک تصمی ــد. س ــی دهن ــه م ــی را ارائ ــهودی و آن ش
ــی  ــایی تمام ــه شناس ــده ب ــم گیرن ــل تصمی ــر تمای ــی بیانگ منطق
راهکارهــاي ممکــن، ارزیابــی نتایــج هــر راهــکار از تمامــی جنبــه 
ــوب  ــه و مطل ــکار بهین ــاب راه ــت انتخ ــف و در نهای ــاي مختل ه
ــا شــرایط تصمیــم  توســط تصمیــم گیرنــده در هنــگام مواجهــه ب
ــوان  ــی ت ــی را م ــري اجتناب ــم گی ــبک تصمی ــت. س ــري اس گی
ــاذ  ــاب از اتخ ــه اجتن ــده ب ــم گیرن ــرد تصمی ــل ف ــالش و تمای ت
هرگونــه تصمیــم و بــه تعویــق انداختــن تصمیــم گیــري معرفــی 
ــتقالل  ــدم اس ــر ع ــته بیانگ ــري وابس ــم گی ــبک تصمی ــرد. س ک
ــم اســت )4(.  ــده در اتخــاذ تصمی ــم گیرن ــی تصمی فکــري و عمل
ســبک تصمیــم گیــري شــهودي از طریــق تجربــه حمایــت مــی 
ــه  ــی را ب ــری ضمن ــات و یادگی ــر روي احساس ــز ب ــود و تمرک ش
ــرار مــی دهــد و در  ــراي انتخــاب، مــد نظــر ق ــه اي ب ــوان پای عن
ــی اســت )4(. ســبک  ــی شــم و فراســت درون ــای نوع ــع گوی واق
ــه،  ــی مقدم ــی و ب ــات آن ــذ تصمیم ــه اخ ــی ب ــری آن ــم گی تصمی
بالفاصلــه در لحظــه مواجــه شــدن بــا مســئله، اشــاره دارد. تصمیــم 
ــر  ــت تاثی ــده تح ــی پیچی ــد ذهن ــک فراین ــوان ی ــه عن ــری ب گی
ــا،  ــرش ه ــا، نگ ــاد و ارزش ه ــگ، اعتق ــون فرهن ــی همچ عوامل
شــخصیت، هیجانــات، تجــارب فــردی، دانــش و بینــش قــرار دارد 
)5(. یکــی از عوامــل موثــر در شــکل گیــری ســبک هــای تصمیــم 
گیــری تصمیــم گیــری و مهــارت افــراد در ایــن زمینــه مربــوط بــه 

ــد اســت )3(. ــد فرزن ــط وال محیــط پرورشــی و الگــوی رواب
محیــط خانــواده و روابــط بیــن اعضــای آن از جملــه مهــم تریــن 
متغیرهــای مربــوط بــه خانــواده اســت کــه تاثیــر بــه ســزایی بــر 
رشــد توانایــی هــای شــناختی، اجتماعــی و عاطفــی آنــان دارد )6(. 
در واقــع، خانــواده نشــان دهنــده محیــط اجتماعــی بــی واســطه و 
عرصــه حمایــت و یکپارچگــی اجتماعــی روزانــه افــراد اســت )7(. 
ــر رشــد اجتماعــی و هیجانــی کودکانشــان  والدیــن مــی تواننــد ب
بســیار اثرگــذار باشــند. بــر طبــق شــواهد موجــود، اغلب مشــکالت 
رفتــاري و هیجانــی در کــودکان و نوجوانــان حاصــل نحــوه ارتبــاط 
والدیــن بــا کــودك اســت )۸(. نخســتین معــرف دنیــای ارتباطــات 
ــق،  ــاس عش ــت و احس ــا او اس ــن ب ــه والدی ــودك، رابط ــرای ک ب
صمیمــت و امنیــت بــه طــور مســتقیم ریشــه در ایــن روابــط دارد 

)9(. بــر همیــن اســاس نحــوه ارتبــاط والــد – فرزند یکــی از عوامل 
موثــر در رشــد کــودکان و فرایندهــای جســمانی و شــناختی اســت 
و چگونگــی تعامــل والدیــن بــا کــودکان مــی توانــد جنبــه هــای 
مختلــف زندگــی آنهــا را تحــت الشــعاع قــرار دهــد )10(. در ایــن 
رابطــه باقــری الگــوي ارتباطــی والد-فرزنــد امنیــت مــدار و آزادي 
مــدار را معرفــی مــی کنــد )11(. فرزنــدان تربیــت شــده بــا الگــوی 
ــران،  ــا دیگ ــدارا ب ــه م ــش ب ــتر گرای ــدار، بیش ــی امنیت م تربیت
ــد و                  ــران دارن ــای دیگ ــته ه ــرار دادن خواس ــت ق ــر و در اولوی صب
نمــی تواننــد نــه بگوینــد. در ســبک آزادی مــدار، حمایــت افراطــی 
همــراه بــا نازپروردگــی و عــدم رعایــت حــد و حــدود مانــع کســب 
تجربــه توســط فرزنــد مــی شــود و بــه دلیــل فقــدان ارائــه ارزشــها 
و باورهــا بــه فرزنــد، آنهــا از مرجــع درونــی هدایــت کننــده محــروم 
هســتند )10(. در واقــع ویژگیهــای ارتبــاط بیــن والــد و فرزنــد بــر 
جهــت منــدی و فعالیــت هــای هدفمنــد فرزنــد موثــر اســت و بــر 
اســاس آنهــا فــرد در بیــن جریان هــای فکــری و ســبکهای زندگی 
ــه موضــع و جایــگاه خــود و  موجــود، جهــت یابــی مــی کنــد و ب
ــاد  ــود )11(. ابع ــی ش ــود آگاه م ــول خ ــرای تح ــای آن ب پیامده
ــد امنیــت مــدار و آزادي مــدار شــامل  الگــوی ارتباطــی والد-فرزن
تزلــزل و نرمی،کنتــرل و محدودیــت، نازپروردگــی، رســمیت، درهم 
ــی  ــزل و نرم ــی هســتند. تزل ــت مشــروط و رهای ــی، مقبولی تنیدگ
گویــای وضعیتــی اســت کــه ارتبــاط فرزنــدان بــا والدیــن در ایــن 
حالــت، ثبــات نــدارد و بــر اســاس قاعــده و قانــون ثابــت نیســت؛ 
در نتیجــه پیش بینــي آن دشــوار اســت. در حالــت کنتــرل و 
محدودیــت فرزنــدان تحــت محدودیتهــای والدیــن هســتند و بایــد 
از بســیاري خواســته هــا و نظرهــا و عالیــق خــود چشــم پوشــي 
کننــد و بدیــن ترتیــب دامنــه تجربیــات و رشــد شــخصي خویــش 
را محــدود ســازند. از ویژگــي اصلــي نــوع ارتبــاط رســمي، برجســته 
ــودن  ــگ ب ــه هــا و کــم رن ــودن حــدود، مرزهــا، حرمتهــا، فاصل ب
ــاس چشــمي  ــراز عواطــف، تم ــي و اب ــاي هیجان ــِش بازخورده نق
و در آغــوش گرفتــن اســت. نازپروردگــي نشــان دهنــده والدینــی 
اســت کــه حمایتگــر افراطــي بــرای فرزنــدان شــان هســتند. درهم 
تنیدگــی نشــان دهنــده نظــام خانوادگــي اســت کــه در آن در مــورد 
ارتبــاط اعضــاي آن حریــم هــا، مرزهــا و حرمــت هــا رعایــت نمــی 
شــوند و اولیــن چیــزي کــه قربانــي مــي شــود، هویــت هاســت. 
ــوط و مشــروط  ــر ارزش مشــروط، من ــاط مبتنــي ب در الگــوي ارتب
کــردن پذیــرِش فرزنــد، مانــع از بــروز و بازنمایــي تجربیــات او مــي 
شــود. حالــت رهایــی بیانگــر فرزندانــي اســت کــه والدینشــان در 
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مقابــل انتخابهــا، تصمیمــات و نحــوه عملکــرد ایشــان همــه چیز را 
بــه عهــده خــود فرزنــدان مــي گذارنــد.

هیجــان هــا و نحــوه مواجهــه بــا آنهــا و مدیریــت و تنظیــم آنهــا از 
جملــه متغیرهایــی اســت کــه مــی توانــد از یــک ســو بــا رابطــه 
والــد – فرزنــد و از ســوی دیگــر، بــا ســبک هــای تصمیــم گیــری 
ــای  ــه رخداده ــگام تجرب ــه هن ــراد ب ــد )12(. اف ــاط باش در ارتب
تهدیدکننــده یــا تنــش زای زندگــی، قبــل از انجــام هــر کاری بــه 
لحــاظ شــناختی از راهبردهــای تنظیــم هیجــان اســتفاده مــی کنند 
)13(. راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجــان از موثرتریــن عوامــل 
ــه  ــرا ک ــی رود )14(، چ ــمار م ــه ش ــالمت روان ب ــردی در س ف
اینگونــه راهبردهــا را افــراد در شــرایط پریشــانی بــکار مــی برنــد 
تــا هیجــان خــود را کنتــرل کننــد و از طریــق آن فــرد هیجانــات 
خــود را بــرای پاســخ مناســب بــه خواســته هــای محیطــی تنظیــم 
مــی کنــد )15(. بنابرایــن تنظیــم هیجــان هــا همــراه همیشــگی 
ــان  ــف و هیج ــم عواط ــا تنظی ــت ی ــه مدیری ــه ب ــت ک ــی اس آدم
ــتر را  ــازگاری بیش ــوان س ــان ت ــه انس ــد و ب ــی کن ــک م ــا کم ه
مــی دهــد )16(. در همیــن راســتا گارنفســکی وکرایــج )17( 
ــوان  ــم شــناختي هیجــان را تحــت عن ــاوت تنظی ــرد متف ــه راهب ن
ســرزنش خــود )مقصــر دانســتن و ســرزنش خــود(، پذیــرش )تفکــر 
ــي  ــي )اشــتغال ذهن ــرش رخــداد(، نشــخوار ذهن ــواي پذی ــا محت ب
ــه منفــي(، تمرکــز  ــا واقع ــط ب ــاره احساســات و تفکــرات مرتب درب
ــاد  ــش و ش ــذت بخ ــه موضــوع ل ــردن ب ــر ک ــت )فک مجــدد مثب
بــه جــاي تفکــر دربــاره حادثــه واقعــي(، تمرکــز مجــدد بــر برنامــه 
ریــزي )فکــر کــردن دربــاره مراحــل فایــق آمــدن بــر واقعــه منفــي 
یــا تغییــر آن(، ارزیابــي مجــدد مثبــت )تفکــر دربــاره جنبــه هــاي 
مثبــت واقعــه یــا ارتقــاي شــخصي(، اتخــاذ دیــدگاه )تفکــر مربــوط 
بــه کــم اهمیــت بــودن واقعــه یــا تاکید بــر نســبیت آن در مقایســه 
ــا محتــواي وحشــت از  ــا ســایر وقایــع(، فاجعــه ســازی )تفکــر ب ب
حادثــه( و ســرزنش دیگــران )تفکــر بــا محتــواي مقصــر دانســتن و 
ســرزنش دیگــران بــه خاطــر آنچــه اتفــاق افتــاده اســت( معرفــي 
ــازی  ــه س ــران، فاجع ــرزنش دیگ ــود، س ــرزنش خ ــد. س ــرده ان ک
ــان  ــم هیج ــازگارانه تنظی ــای ناس ــی از راهبرده ــخوار ذهن و نش
ــن  ــرایط تنیدگــی زا از ای ــا ش ــه ب ــراد در مواجه ــر اف هســتند و اگ
راهبردهــای تنظیــم هیجانــی اســتفاده کننــد بــه معنــای ناتوانــی 
آنهــا در مدیریــت شــرایط هیجانــی اســت و مــی توانــد بــا آســیب 
هــای فــردی و اجتماعــی متعــدد همــراه باشــد. در مقابــل اســتفاده 
از راهبردهــای ســازگارانه تنظیــم هیجــان شــامل پذیــرش، تمرکــز 

مجــدد مثبــت، تمرکــز مجــدد بــر برنامــه ریــزی، ارزیابــی مجــدد 
مثبــت و اتخــاذ دیــدگاه از راهبردهــای ســازگارانه تنظیــم هیجــان 
هســتند و مــی تــوان آنهــا را جــزء مهــارت هایــی در نظــر گرفــت 
کــه بــا توجــه بــه آن افــراد مــی داننــد کــه چــه هیجانــی را در چــه 
زمانــی و چگونــه ابــراز کننــد کــه حــاالت هیجانــی را تــا حــدی 
ــی  ــد واکنــش هــای هیجان ــرل داشــته باشــند و بتوانن تحــت کنت

خــود را تعدیــل کننــد )1۸(. 
یافتــه برخــی از مطالعــات نشــان دهنــده ایــن اســت کــه ماهیــت 
رابطــه والــد فرزنــد و تجــارب دوران کودکــی در ارتبــاط بــا والدیــن 
پیــش بیــن مهــم مهــارت افــراد در بزرگســالی در زمینــه تنظیــم و 
ــه طــوری کــه نشــان داده  ــا اســت )21-19(. ب ــت هیجانه مدیری
شــده اســت کــه والدینــی کــه بــه هیجانــات فرزنــدان خــود بهــا 
مــی دهنــد و بــا ایجــاد فضایــی امــن بــه آنهــا اجــازه ابــراز ایــن 
هیجانــات را مــی دهنــد، فرزندانــی را پــرورش مــی دهنــد کــه در 
ــات  ــه شناســایی هیجان ــادر ب ــی ق ــه خوب ــی و بزرگســالی ب نوجوان
خــود و دیگــران و مدیریــت هیجانــات خــود طبــق شــرایط مختلف 
هســتند )21-19(. همچنیــن نشــان داده شــده اســت کــه کیفیــت 
رابطــه والــد فرزنــد مــی توانــد عامــل مهمــی در میــزان موفقیــت 
افــراد در ســنین کودکــی و بزرگســالی باشــد و افرادی کــه از تجربه 
مثبــت در ارتبــاط بــا والدیــن خــود خبــر مــی دهنــد، ایــن تجــارب 
مثبــت شــکل دهنــده حــس خــود ارزشــمندی و خودکارآمــدی و 
ــرای آنهاســت کــه نقــش مهمــی در تعییــن  ــه نفــس ب اعتمــاد ب
ــرف  ــی دارد )6(. از ط ــای زندگ ــا در موقعیته ــرد آنه ــوه عملک نح
دیگــر یافتــه مطالعــات گویــای ایــن اســت کــه نشــان داده شــده 
ــود  ــات خ ــم هیجان ــراد در تنظی ــی اف ــارت و توانای ــه مه اســت ک
مــی توانــد پیــش بیــن نیرومنــد عملکــرد موفــق آنهــا در شــرایط 
ــتند  ــادر هس ــراد ق ــن اف ــه ای ــرا ک ــترس زا اســت )24-22(. چ اس
ــا   ــترس زا ب ــاس و اس ــرایط حس ــه ش ــف از جمل ــرایط مختل در ش
حفــظ ثبــات درونــی خــود و اســتفاده بهینــه از مهــارت و توانمنــدی 
خــود همچــون مهــارت حــل مســیله، مدیریــت اســترس و زمــان، 
بــه مدیریــت بهتــر شــرایط بپردازنــد و بهتریــن عملکــرد را نشــان 

دهنــد.
ــا  ــرد ب ــی یکــی از دوران حســاس رشــدی اســت و ف دوره نوجوان
ــناختی،  ــمی، ش ــف جس ــاد مختل ــیع در ابع ــدی وس ــوالت رش تح
ــان در  ــود. نوجوان ــی ش ــه م ــی مواجه ــی، اجتماع ــی، عاطف هیجان
ــد  ــرار دارن ــی ق ــردی و اجتماع ــف ف ــای مختل ــرض آســیب ه مع
ــد  ــرار دارن ــود ق ــد خ ــو در دوره ای از رش ــک س ــه در از ی ــرا ک چ
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ــاراْ  ــود دارد و ناچ ــا وج ــرای آنه ــیاری ب ــای بس ــی ه ــه دو راه ک
ــد و  ــه انتخــاب بزنن ــای موجــود دســت ب ــه ه ــن گزین ــد از بی بای
ســوی دیگــر، بــه دلیــل ایــن تحــوالت گســترده از ثبــات عاطفــی 
ــوان الزم اســت  ــک نوج ــتند. ی ــوردار نیس ــی برخ ــی کاف و هیجان
در مــورد رشــته تحصیلــی، شــغل خــود در آینــده، جهــت فکــری، 
گــروه دوســتان، نــوع گرایشــات خــود و بســیاری از مســایل دســت 
ــه  ــد و از ســوی دیگــر ب ــری کن ــم گی ــد و تصمی ــه انتخــاب بزن ب
دلیــل تغییــر و تحــوالت زیســتی خود بــا نوســانات زیــادی در حوزه 
هیجــان و احســاس مواجهــه اســت کــه این نوســانات و عــدم ثبات 
احساســی مــی توانــد بــا ایجــاد اختــالل در فراینــد شــناختی زمینــه 
ــری  ــم گی ــش در تصمی ــژه ناتوانی ــه وی ــردی وی ب ــاز بدعملک س
ــا و  ــه ه ــال انتخــاب گزین ــود و احتم ــی ش ــه و غیراحساس عاقالن
ــازد  ــم س ــران را فراه ــل جب ــاْ غیرقاب ــت و بعض ــات نادرس تصمیم
کــه پیامــدی جــز ناکامــی و پشــیمانی نخواهــد داشــت. بنابرایــن، 
ــات و احساســی عمــل  ــه نظــر مــی رســد کــه مدیریــت هیجان ب
نکــردن یــک چالــش اساســی بــرای هــر نوجوانــی اســت و مهارت 
نوجوانــان در غلبــه بــر هیجانــات شــدید خــود مــی توانــد آنهــا را 
ــری نادرســت در  ــم گی ــه تصمی ــا از جمل ــیاری از آســیب ه از بس
امــان بــدارد. بنابرایــن شناســایی عوامــل دخیــل در مهــارت تنظیــم 
هیجانــات موضوعــی حیاتــی، بــه نظــر مــی رســد تــا بــا توجــه بــه 
آن عوامــل بتــوان نوجوانــان را در مدیریــت بهتــر هیجانــات یــاری 
رســاند و در ایــن بــه نظــر مــی رســد کــه رابطــه والــد فرزنــد یــک 
متغیــر کلیــدی اســت. بــر همیــن اســاس مطالعــه حاضــر بــه دنبال 
ــا راهبردهــای تنظیــم  ــه ایــن ســوال اســت کــه آی پاســخگویی ب
شــناختی هیجــان در ارتبــاط بیــن رابطــه والد-فرزندی و ســبکهای 

تصمیــم گیــری دارای نقــش میانجــی اســت؟

روش کار
ایــن مطالعــه از نظــر هــدف کاربــردي و از نظــر روش گــردآوري 
ــش  ــاری پژوه ــه آم ــت. جامع ــتگی اس ــا توصیفی-همبس داده ه
حاضــر شــامل دانــش آمــوزان دوره دوم متوســطه شــهر تهــران در 
ــود. تعــداد 723 نفــر بــه صــورت  ســال تحصیلــی 1400-1399 ب
نمونــه گیــری خوشــه ای انتخــاب شــدند و از آنهــا خواســته شــد 
تــا بــه پرسشــنامه هــا بــه صــورت برخــط پاســخ دهنــد. بر اســاس 
نظــر کوهــن )26( و بــا در نظــر گرفتــن  ســطح خطــای 5 درصــد، 
ــدود 22  ــر 0/30 و داشــتن ح ــدازه اث ــون ۸0 درصــد، ان ــوان آزم ت
ــه،  ــا 91 گوی عامــل اصلــی در پرسشــنامه هــای مــورد اســتفاده ب

تعــداد حجــم نمونــه 720 نفــر تعییــن شــد. بــرای نمونــه گیــری 
در ابتــدا از بیــن مناطــق جغرافیایــی شــمال، جنــوب، شــرق، مرکــز 
و غــرب بــه صــورت تصادفــی مناطــق 14-16-11-5-4-2 
ــه  ــی دو مدرس ــور تصادف ــه ط ــه ب ــر منطق ــدند و از ه انتخــاب ش
ــد  ــاب ش ــطه انتخ ــرانه دوره دوم متوس ــه پس ــه و دو مدرس دختران
ــا پاســخ  ــه پرسشــنامه ه ــا ب ــوزان خواســته شــد ت ــش آم و از دان
ــه مطالعــه شــامل: دانــش آمــوز مقطــع  دهنــد. معیارهــای ورود ب
متوســطه، والدیــن در قیــد حیــات باشــند، ملیــت ایرانــی، رضایــت 
بــرای شــرکت در پژوهــش و معیــار خــروج از مطالعــه شــامل جــدا 
از هــم زندگــی کــردن والدیــن )زندگــی کــردن بــا یکــی از والدین( 

و داشــتن بیمــاری طبــی و روانــی جــدی بــود.
جهــت اجــرا مطالعــه، در ابتــدا از ســوی کمیتــه اخــالق در پژوهش 
ــا  دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد علــوم و تحقیقــات، کــد اخــالق ب
شناســه IR.IAU.SRB.REC.1399.199 صــادر شــد. همچنیــن  
پــس از آن اقدامــات الزم جهــت کســب مجوزهــای الزم از 
ــت. در  ــورت گرف ــدارس ص ــرورش و م ــوزش و پ ــگاه و آم دانش
ادامــه بــا مســئولین آمــوزش و پــرورش و مــدارس هماهنگــی های 
الزم صــورت گرفــت و پــس از جلــب موافقــت مســئولین و دریافت 
ــط پژوهشــگر، اعضــای  ــی توس ــرارداد اخالق مجــوز و امضــای ق
ــه انتخــاب شــدند. پیــش از اجــرای طــرح پژوهشــی،  گــروه نمون
ــداف پژوهــش و  ــورد اه ــدگان در م ــه شــرکت کنن ــی ب توضیحات
ضــرورت آن داده شــد. همچنیــن شــرکت داوطلبانــه نیــز مطــرح 
شــده و اینکــه شــرکت در پژوهــش کامــال اختیــاری اســت و عــدم 
ــد داشــت و  ــا نخواه ــی آنه ــد تحصیل ــر رون ــری ب مشــارکت، تاثی
در مــورد محرمانــه مانــدن اطالعــات نــزد پژوهشــگر نیــز توضیــح 
ــرای شــرکت در تحقیــق و  داده شــد. در صــورت موافقــت آنهــا ب
بعــد از دادن آگاهــی هــای اولیــه بــه آنهــا در خصــوص پژوهــش، 
ــرای  ــن ب ــورت آنالی ــه ص ــی ب ــرح پژوهش ــای ط ــنامه ه پرسش
ــرای جمــع  ــر ب ــزار زی ــت. از اب ــرار گرف ــار آنهــا ق ــل در اختی تکمی

ــد. ــا اســتفاده گردی آوری داده ه
 General decision( ــری ــم گی ــای تصمی ــبک ه ــنامه س پرسش
هــای  ســبک  پرسشــنامه   ،)making styles questionnaire

تصمیــم گیــری اســکات و بــروس )1995( مشــتمل بــر 25 گویــه 
در طیــف لیکــرت 5 درجــه ای )هرگــز =1 ، بــه نــدرت =2،گاهــی 
ــن  ــت )4(.  ای ــده اس ــی ش ــه =5( طراح ــتر =4، همیش =3 ، بیش
پرسشــنامه 5 ســبک تصمیــم گیــری عقالنــی )شــامل گویــه های 
ــای 1،3،12،16،17(،  ــه ه ــامل گوی ــهودی )ش 4،7،11،13،25(، ش
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ــامل  ــی )ش ــای 2،5،10،1۸،22(، آن ــه ه ــامل گوی ــتگی )ش وابس
گویــه هــای ۸،9،15،20،21( و اجتنابــی )شــامل گویــه هــای 
ــه منظــور ســنجش هــر یــک  6،14،19،21،23( را مــی ســنجد. ب
ــش  ــنامه 5 پرس ــن پرسش ــری در ای ــم گی ــای تصمی ــبک ه از س
ــنامه  ــن برسش ــرات در ای ــه نم ــت. دامن ــده اس ــاص داده ش اختص
ــم  ــرای هــر ســبک تصمی ــرات ب ــه نم ــا 125 اســت. دامن از 25 ت
ــی ســازه  ــروس )1995( روای ــا 25 اســت. اســکات و ب ــری 5 ت گی
ــدل  ــک م ــزارش ی ــی و گ ــل عامل ــا تحلی ــنامه را ب ــن پرسش ای
ــد  ــرار دادن ــد ق ــورد تایی ــدل م ــرازش م ــا ب ــی ب ســاختاری 5 عامل
ــی 0/۸5،  ــاس ســبک عقالن ــرده مقی ــرای خ ــاخ ب ــای کرونب و آلف
ســبک شــهودی 0/۸4، ســبک وابســتگی 0/۸6، ســبک آنــی 0/94 
ــد )4(. پرسشــنامه ســبک  ــزارش کردن ــی 0/۸7 گ و ســبک اجتناب
ــی  ــت ایران ــر روی جمعی ــه ای ب ــری در مطالع ــم گی ــای تصمی ه
ــج  ــل اکتشــافی پن ــل عام ــا تحلی ــه ب ــی شــده اســت ک هنجاریاب
عامــل ســبک تصمیــم گیــری منطقــی، شــهودی وابســته، آنــی و 
اجتنابــی اســتخراج شــد و مــدل ســاختاری آن از بــرازش مناســبی 
ــزار اســت و  ــن اب ــازه ای ــی س ــای روای ــن گوی ــود و ای ــوردار ب برخ
ــم  ــای تصمی ــبک ه ــرای س ــاخ ب ــای کرونب ــدار آلف ــن مق همچنی
ــه  ــت )25(. در مطالع ــده اس ــزارش ش ــا 0/۸7 گ ــری از 0/66 ت گی
ــم  ــای تصمی ــبک ه ــرای س ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــر، ضری حاض

ــد. ــه دســت آم ــا 0/90 ب ــه 0/77 ت ــری در دامن گی
  Parent-Child( والــد - فرزنــد  ارتبــاط  الگــوی  پرسشــنامه 
Relationship Pattern  Questionnaire(، این پرسشــنامه توسط 

باقــری و غفــاری جعفــرزادگان در ســال 1392 تدوین شــده و دارای 
4۸ مــاده و هشــت خــرده مقیــاس اســت )9(. این خــرده مقیاس ها 
شــامل انعطــاف پذیــری )گویــه هــای 1،9،17،25،33،41(، تزلــزل 
ــت  ــای 2،10،1۸،26،34،42(، کنترل/محدودی ــه ه ــی )گوی و نرم
)گویــه هــای 3 ،11،19،27،35،43(، نازپروردگــی )گویــه هــای 
4،12،20،2۸،36،44(، رســمیت )گویــه هــای 5،13،21،29،37،45(، 
درهــم تنیدگــی )گویــه هــای 6،14،22،30،3۸،46(، مقبولیــت 
مشــروط )گویــه هــای 7،15،23،31،39،47( و رهایــی )گویــه 
ــرت  ــف لیک ــک طی ــه در ی ــتند ک ــای ۸،16،24،32،40،4۸( هس ه
5 گزینــه ای از کامــاًل همیــن گونــه اســت =5 تــا اصــاًل اینگونــه 
نیســت =1 ارزیابــی مــی شــود. ایــن پرسشــنامه دو الگــوی امنیــت 
مــدار و آزادی مــدار در رابطــه والد-فرزنــد را بررســی مــی کنــد و 
ــا مــادر  ــاره رابطــه خــود ب ــه ایــن ســواالت درب ــدان یکبــار ب فرزن
ــه  ــد. مؤلف ــی دهن ــخ م ــدر پاس ــا پ ــود ب ــه خ ــار در رابط و یکب

انعطــاف ناپذیــری، کنترل/محدودیــت، رســمیت و مقبولیــت 
مشــروط مربــوط بــه الگــوی امنیــت مــدار و مولفــه هــای تزلــزل، 
نازپروردگــی، درهــم تنیدگــی و رهایــی مربــوط بــه الگــوی آزادی 
مــدار هســتند. در مطالعــه باقــری و غفــاری جعفــر زادگان )1392( 
ــه دســت  ــرای کل پرسشــنامه 0/66 ب ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ضری
آمــده اســت. همچنیــن آنهــا نشــان دادنــد کــه در تحلیــل عاملــی 
ایــن پرسشــنامه بارهــای عاملــی مــاده هــا کمتــر از 0/60 نبــود و 
ــرار  ــا 0/۸5 ق ــی مشــاهده شــده بیــن 0/75 ت ــر بارهــای عامل اکث
داشــت )9(. در مطالعــه حاضــر، ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای کل 

ــه دســت آمــد. پرسشــنامه 0/69 ب
 cognitive emotional( ــان ــناختی هیج ــم ش ــنامه تنظی پرسش
regulation questionnair)، ایــن یــک پرسشــنامه چنــد بعــدی 

ــال 2007  ــج در س ــکی و کرای ــط گارنفس ــه توس ــد ک ــی باش م
ــر  ــه و 9 زی ــنامه دارای 1۸ گوی ــن پرسش ــت. ای ــده اس ــاخته ش س
مقیــاس اســت. 5 زیــر مقیــاس ایــن پرسشــنامه مربــوط بــه ســبک 
هــای ســازگارانه تنظیــم شــناختی هیجــان و 4 زیــر مقیــاس دیگــر 
ــم شــناختی هیجــان  ــه ســبک هــای ناســازگارانه تنظی ــوط ب مرب
ــد از:  ــم شــناختی عبارتن ــازگارانه تنظی ــای ناس هســتند. ســبک ه
ــگاری  ــه ان ــری )5،6(، فاجع ــخوار فک ــود )1،2(، نش ــرزنش خ س
ــازگارانه  ــای س ــبک ه ــران )1۸،17(. س ــرزنش دیگ )15،16( و س
تنظیــم شــناختی هیجــان عبارتنــد از: پذیــرش )3،4(، تمرکــز مجدد 
ــی  ــزی )9،10(، ارزیاب ــه ری ــر برنام ــز مجــدد ب ــت )7،۸(، تمرک مثب
مجــدد مثبــت )11،12(، کنــار آمــدن بــا دیــدگاه )13،14(. در ایــن 
پرسشــنامه حداقــل نمــره 1۸ و حداکثــر نمــره 90 اســت. حداقــل 
ــم  ــازگارانه تنظی ــای س ــبک ه ــل از س ــرات حاص ــر نم و حداکث
شــناختی هیجــان بــه ترتیــب 10 و 50 و حداقــل و حداکثــر نمــرات 
حاصــل از ســبک هــای ناســازگارانه تنظیــم شــناختی هیجــان ۸ و 
40 اســت. گارنفســکی و کرایــج )2007( بــرای روایــی ســازه ایــن 
پرسشــنامه را بررســی کــرده و ســاختار 9 عاملــی آن را مــورد تاییــد 
قــرار دادنــد و پایایــی ســبک هــای ســازگارانه و ناســازگارانه تنظیم 
شــناختی و کل پرسشــنامه بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
را بــه ترتیــب برابــر 0/91، 0/۸7 و 0/93 گــزارش کردنــد. در یــک 
مطالعــه در ایــران، ویژگیهــای روانســنجی ایــن پرسشــنامه بررســی 
ــا  ــی )ب ــب بازآزمای ــاخ و ضری ــای کرونب ــی آلف ــر پایای شــد و مقادی
فاصلــه زمانــی 4 هفتــه( بــرای نمــره کل پرسشــنامه بــه ترتیــب 
ــه  ــا در دامن ــاس ه ــر مقی ــرای زی ــده و ب ــت آم 0/۸۸ و 0/۸1 بدس
ــن مطالعــه  ــا 0/۸5 گــزارش شــده اســت. همچنیــن در ای 0/63 ت
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روایــی صــوری و محتوایــی ایــن پرسشــنامه مــورد بررســی و تاییــد 
ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــه حاضــر، ضری ــت )26(. در مطالع ــرار گرف ق
بــرای ســبک هــای ســازگارانه و ناســازگارانه تنظیم شــناختی و کل 

ــه دســت آمــد. ــه ترتیــب 0/۸2 و 0/7۸و 0/۸6 ب پرسشــنامه ب
ــون و روش  ــتگی پیرس ــاری همبس ــه، از روش آم ــن مطالع در ای
مــدل ســازی معــادالت ســاختاری بــا نــرم افــزار AMOS  نســخه 
23 و نرم افــزار SPSS نســخه 22 بــرای تحلیــل داده هــا در ســطح 

معنــاداری 0/05 اســتفاده شــد.

یافته ها

ــود.  از  ــده 1/72±16/۸3 ب ــرکت کنن ــراد ش ــنی اف ــن س میانگی
ــد.  ــر بودن ــر پس ــر و 330 نف ــر دخت ــده 393 نف ــرکت کنن 723 ش
22 درصــد از شــرکت کننــدگان در رشــته ریاضــی، 23 درصــد در 
رشــته انســانی،24 درصــد در رشــته تجربــی،  11 درصــد در رشــته 
ــد  ــش و 7 درص ــته کار و دان ــد در رش ــه ای و 13 درص ــی حرف فن
ــتگی  ــس همبس ــه ماتری ــوط ب ــج مرب ــد. نتای ــتان بودن در هنرس
ــدی و  ــه والد-فرزن ــان، رابط ــناختی هیج ــم ش ــای تنظی راهبرده
ــده  ــان داده ش ــدول 1( نش ــری در )ج ــم گی ــای تصمی ــبک ه س

اســت.

جدول 1: ماتریس همبستگی رابطه والد-فرزندی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سبک های تصمیم گیری

123456789انحراف معیارمیانگینمتغیرها

الگوی امنیت 
73/9616/601مدار

الگوی آزادی 
61/139/070/111مدار

تنظیم سازگارانه 
0/141-**0/19-32/036/13تنظیم هیجان

تنظیم 
ناسازگارانه 
تنظیم هیجان

22/236/0۸0/120/20**0/0۸1

1**0/20-**1۸/663/360/150/130/33سبک عقالنی

سبک 
1**0/1۸-**0/22**0/30-1۸/453/030/120/0۸شهودی

0/110/101-**0/34**0/26-14/972/790/100/14سبک وابستگی
1**0/160/26**0/22-**0/31**0/35-**0/24**11/053/6۸0/19سبک اجتنابی

0/150/031**0/33**0/2۸-**0/29**0/21-0/11**14/743/060/1۸سبک آنی

 ** p<0/01 اختالف معنی دار

ــد،  ــی ده ــان م ــدول1( نش ــدرج در )ج ــج من ــه نتای ــور ک همانط
الگــوی رابطــه والــد فرزنــد امنیــت مــدار بــا ســبک تصمیــم گیري 
ــا  ــدار ب ــد آزادی م ــد فرزن ــه وال ــوی رابط ــی و الگ ــی و آن اجتناب
ســبک تصمیــم گیــري اجتنابــی دارای همبســتگی مثبــت معنــادار 
در ســطح 0/01 بــود. تنظیــم ســازگارانه هیجــان بــا ســبک تصمیم 
ــم  ــبک تصمی ــا س ــت و ب ــی دارای همبســتگی مثب ــري عقالن گی
ــتگی  ــی دارای همبس ــی و آن ــتگی، اجتناب ــهودی، وابس ــری ش گی
منفــی معنــادار و تنظیــم ناســازگارانه هیجــان بــا ســبک تصمیــم 
ــم  ــبک تصمی ــا س ــی و ب ــتگی منف ــی دارای همبس ــري عقالن گی
ــتگی  ــی دارای همبس ــی و آن ــتگی، اجتناب ــهودی، وابس ــری ش گی

ــا،  ــل داده ه ــل از تحلی ــود. قب ــطح 0/01 ب ــادار در س ــت معن مثب
بــرای اطمینــان از اینکــه داده هــا مفروضــه هــای زیربنایــی مــدل 
ــا  ــی آنه ــه بررس ــد، ب ــی کنن ــرآورد م ــاختاری را ب ــادالت س مع
ــاره  ــده هــا، از آم ــرای بررســی اســتقالل باقیمان ــه شــد.  ب پرداخت
ــن واتســون اســتفاده شــد. بررســی شــاخص VIF )بیشــتر  دوربی
ــن دو  ــر از 0/1( نشــان داد کــه ای از 10( و شــاخص تحمــل )کمت
شــاخص در هــر یــک از متغیرهــای پیــش بیــن در حــد مطلــوب 
ــزرگ  ــای ب ــن همبســتگی ه ــش بی ــای پی ــن متغیره اســت و بی
ــودن متغیرهــا از کجــی و  ــدارد. جهــت بررســی نرمــال ب وجــود ن
کشــیدگی متغیرهــا و آزمــون کلموگروف اســمیرنوف اســتفاده شــد. 
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نتایــج ضریــب کجــی و ضریــب کشــیدگی نشــان داد کــه بــا توجه 
بــه معیــار نرمــال بــودن، متغیرهــای پژوهــش همگــی دارای قــدر 
مطلــق ضریــب کجــی و ضریــب کشــیدگی کوچکتــر از 2 هســتند 
و لــذا تخطــی از نرمــال بــودن داده هــا قابــل مشــاهده نبــود. نتایج 
آزمــون کلموگــروف اســمیرنوف نیــز گویــای نرمــال بــودن توزیــع 

پراکندگــی متغیرهــای پژوهــش بــود )P<0/05(. جهــت آزمــودن 
نقــش میانجــی راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجــان در ارتبــاط 
بیــن رابطــه والد-فرزنــدی و ســبک هــای تصمیــم گیــری از روش 
الگویابــی معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد کــه شــاخص هــای 
برازندگــی الگــوی پیشــنهادی در )جــدول2( گــزارش شــده اســت. 

جدول 2: شاخص های برازش مدل نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در ارتباط بین رابطه والد-فرزندی و سبک های تصمیم گیری
x2dfPX2/dfRMSEAGFIAGFICFITLIIFINFI

42/۸121<0/012/030/020/920/910/9۸0/900/۸۸0/۸5
--< 0/05.-> 0/0۸< 0/90< 0/90< 0/90< 0/90<0/90< 0/90

بــا توجــه بــه اطالعــات مربــوط بــه )جــدول2(، مــی تــوان گفــت 
ــه  ــوط ب ــی برخــوردار اســت. مســیرهای مرب ــرازش خوب الگــو از ب
مــدل فرضــی نقــش واســطه ای تنظیــم هیجــان در رابطــه بیــن 
ارتبــاط بیــن رابطــه والــد- فرزنــد و ســبکهای تصمیــم گیــری در 

دانــش آمــوزان را نشــان مــی دهــد.  مســیرهای مربــوط بــه مــدل 
فرضــی نقــش واســطه ای تنظیــم هیجــان در رابطــه بیــن ارتبــاط 
بیــن رابطــه والــد- فرزنــد و ســبکهای تصمیــم گیــری در دانــش 

آمــوزان را بعــد از اصــالح نشــان مــی دهــد.

همچنیــن پارامتــر اصلــی ایــن مــدل یعنــی نقــش میانجــی تنظیــم 
ــد و  ــد- فرزن ــه وال ــن رابط ــاط بی ــن ارتب ــه بی ــان در رابط هیج

ســبکهای تصمیــم گیــری در دانــش آمــوزان در شــکل و جــداول 
ــر گــزارش شــده اســت: زی

شکل 1. مدل معادله ساختاری نقش میانجی تنظیم هیجان در رابطه بین ارتباط بین رابطه والد- فرزند و سبکهای تصمیم گیری در دانش آموزان در حالت معناداری

همچنیــن پارامتــر اصلــی ایــن مــدل یعنــی نقــش میانجــی تنظیــم 
ــد و  ــد- فرزن ــه وال ــن رابط ــاط بی ــن ارتب ــه بی ــان در رابط هیج

ســبکهای تصمیــم گیــری در دانــش آمــوزان در شــکل و جــداول 
ــر گــزارش شــده اســت: زی
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جدول 3: نتایج اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها و مسیرهای مدل نقش میانجی تنظیم هیجان در رابطه بین ارتباط بین رابطه والد- فرزند و سبک های تصمیم گیری 
در دانش آموزان

معناداریآماره تیضرایب مسیر استاندارد مسیرهای مدل

0/0۸2/350/025الگوی آزادی مدار>--- تنظیم ناسازگارانه هیجان 
0/062/100/042-الگوی امنیت مدار>--- تنظیم سازگارانه هیجان 

0/092/630/010الگوی آزادی مدار>--- سبک اجتنابی
0/4112/530/001تنظیم سازگارانه هیجان >--- سبک عقالنی
0/30۸/690/001-تنظیم سازگارانه هیجان >--- سبک شهودی
0/0۸2/530/023-تنظیم سازگارانه هیجان >--- سبک وابستگی

0/216/3۸0/001-تنظیم سازگارانه هیجان >--- سبک اجتنابی
0/072/310/034-تنظیم سازگارانه هیجان >--- سبک آنی
0/062/0۸0/041الگوی امنیت مدار >---  سبک اجتنابی

0/052/050/046الگوی امنیت مدار >---  سبک آنی
0/092/670/010تنظیم ناسازگارانه هیجان >--- سبک شهودی
0/2۸۸/110/001تنظیم ناسازگارانه هیجان >--- سبک وابستگی
0/319/410/001تنظیم ناسازگارانه هیجان >--- سبک اجتنابی

0/4514/110/001تنظیم ناسازگارانه هیجان >--- سبک آنی
2/300/033-0/07-تنظیم ناسازگارانه هیجان >--- سبک عقالنی

0/020/370/291الگوی امنیت مدار >--- تنظیم هیجان >--- سبک آنی
0/073/600/019الگوی آزادی مدار >--- تنظیم هیجان >--- سبک آنی

0/053/3۸0/032 الگوی امنیت مدار>--- تنظیم هیجان >--- سبک وابستگی
0/0۸3/۸۸0/010الگوی آزادی مدار >--- تنظیم هیجان >--- سبک وابستگی
0/073/630/017 الگوی امنیت مدار>--- تنظیم هیجان >--- سبک شهودی
0/020/370/292 الگوی آزادی مدار>--- تنظیم هیجان >--- سبک شهودی

0/104/2۸0/006- الگوی امنیت مدار >--- تنظیم هیجان >--- سبک عقالنی
0/010/290/664-الگوی آزادی مدار >--- تنظیم هیجان >--  سبک عقالنی
0/073/610/01۸الگوی امنیت مدار >--- تنظیم هیجان >--- سبک اجتنابی
0/063/450/027الگوی آزادی مدار >--- تنظیم هیجان >--- سبک اجتنابی

ــر  ــز اث ــه بج ــد ک ــی ده ــان م ــتقیم نش ــرات غیرمس ــی اث ارزیاب
غیرمســتقیم الگــوی امنیــت مــدار بــر ســبک آنــی، اثر غیرمســتقیم 
ــتقیم  ــر غیرمس ــهودی و اث ــبک ش ــر س ــدار ب ــوی آزادی-م الگ
الگــوی آزادی مــدار بــر ســبک عقالنــی مابقــی اثرات غیرمســتقیم 
ــر ســبک هــای تصمیــم گیــری،  ــد ب ــد فرزن الگوهــای رابطــه وال
ــه  ــای رابط ــتقیم الگوه ــه غیرمس ــن رابط ــتند. بنابرای ــادار هس معن
والــد فرزنــد بــر ســبک هــای تصمیــم گیــری بــه واســطه تنظیــم 

ــادار اســت. هیجــان معن

بحث 
هــدف از ایــن مطالعــه بررســی نقــش واســطه ای تنظیــم هیجــان 
در رابطــه بیــن الگــوی رابطــه والــد فرزنــد و ســبک هــای تصمیــم 

ــدار  ــوی آزادی م ــه حاضــر، الگ ــج مطالع ــق نتای ــود. طب ــری ب گی
رابطــه والــد فرزنــد دارای اثــر مســتقیم بــر راهبردهــای ناســازگارانه 
ــدار  ــوی آزادی م ــر الگ ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــان اس ــم هیج تنظی
رابطــه والــد فرزنــد مــی توانــد پیــش بیــن راهبردهــای ناســازگارانه 
ــد  ــه بای ــن یافت ــن ای ــد. در تبیی ــدان باش ــان در فرزن ــم هیج تنظی
ــد، در  ــد فرزن بیــان داشــت کــه در الگــوی آزادی مــدار رابطــه وال
ــا والدیــن تزلــزل و نرمــی درون فــردی  بافــت ارتبــاط فرزنــدان ب
دیــده مــی شــود بــه طــوری کــه رابطــه والــد فرزنــد بــر اســاس 
ــاال  ــدت ب ــا ش ــت ب ــی و مثب ــات منف ــه هیجان ــی، تجرب ــی ثبات ب
ــال  ــرعت در ح ــه س ــدید و ب ــی ش ــا مهربان ــت و ی ــد عصبانی مانن
تغییــر، عــدم ثبــات قاعــده و قانــون و غیرقابــل پیــش بینــی بــودن 
آن، ســخت گیــری و در عیــن حــال ســهل گیــری و عــدم ثبــات 
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ــن  ــه در چنی ــت ک ــخص اس ــت. مش ــی اس ــای ارزش ــت ه اولوی
ــل  ــرز منطقــی و قاب ــه حــد و م بافــت ارتباطــی کــودك هیچگون
تعریفــی را تجربــه نمــی کنــد تــا قابلیــت مدیریــت کــردن و تنظیم 
ــن                                          ــرد و ای ــرا گی ــاری و شــناختی را ف ــی، رفت ــور هیجان کــردن ام
ــازگارانه  ــای ناس ــری راهبرده ــکل گی ــا ش ــراه ب ــد هم ــی توان م
تنظیــم هیجــان در فرزنــدان همــراه باشــد )10(. ایــن نتایج همســو 
بــا یافتــه Brumariu )9( اســت کــه در مطالعــه خــود نشــان داد که 
فرزندانــی کــه از روابــط مثبــت بــا والدیــن خــود خبــر مــی دهنــد و 
نســبت بــه ســایر کــودکان در موقعیــت هــای اســترس زا از توانایی 
بیشــتر در مدیریــت هیجانــات و اســترس و اقدامــات مناســب ظاهر 

مــی شــوند.
ــد  ــج مطالعــه حاضــر، الگــوی امنیــت مــدار رابطــه وال طبــق نتای
ــازگارانه  ــای س ــر راهبرده ــی ب ــتقیم منف ــر مس ــد دارای اث فرزن
تنظیــم هیجــان اســت. در تبییــن ایــن یافتــه بایــد بیــان داشــت 
کــه ایــن الگــوی ارتبــاط والــد - فرزنــد بــا  ابعــادی ماننــد انعطــاف 
ناپذیــری، رســمیت، محدودیــت و کنتــرل بیــش از حد همراه اســت 
کــه در آن کــودك مجبــور اســت بــرای کســب پذیــرش از ســمت 
والدیــن تابــع خواســته آنهــا باشــد و ایــن بــه معنــای نادیــده گرفتن 
ــم  ــان و ه ــط خودش ــم توس ــدان ه ــات فرزن ــات و هیجان احساس
والدیــن اســت. در واقــع در الگــوی امنیــت مــدار فرزنــدان تحــت 
کنتــرل والدیــن هســتند و بــرای ممانعــت از طــرد شــدن از ســوی 
والدیــن بایــد بــا احساســات و خواســته هــای خــود مقابلــه کننــد و 
حــق ابــراز آن را ندارنــد کــه ایــن نیــز زمینــه ضعــف راهبردهــای 
ســازگارانه تنظیــم هیجــان و بــروز راهبردهــای ناســازگارانه تنظیــم 

هیجــان را فراهــم مــی ســازد )11(. 
ــد  ــه وال ــدار رابط ــوی آزادی م ــر، الگ ــه حاض ــج مطالع ــق نتای طب
ــری  ــم گی ــی تصمی ــر ســبک اجتناب ــر مســتقیم ب ــد دارای اث فرزن
ــن  ــه در ای ــت ک ــان داش ــد بی ــه بای ــن یافت ــن ای ــت. در تبیی اس
الگــوی ارتباطــی، حمایــت افراطــی والدیــن از فرزنــد کــه همــراه با 
نازپروردگــی اســت مانــع کســب مواجهــه کــودك بــا امــور زندگــی 
ــرای  ــه ب ــی از کســب تجرب ــن فرزندان ــن چنی ــی شــود و بنابرای م
حــل مســائل و تصمیــم گیــری و انتخــاب گزینــه هــای درســت 
محــروم مــی شــوند.  همچنیــن بــه دلیــل اینکــه چنیــن والدینــی 
بیــش از انــدازه بــه خواســته و نیــاز کودکشــان اهمیــت مــی دهنــد 
ــات و  ــد، تمــام امکان ــی را درنظــر بگیرن ــدون اینکــه محدودیت و ب
شــرایط را بــرای وی فراهــم مــی ســازند ایــن مــی توانــد موجــب 
ــته  ــر خواس ــز ب ــی متمرک ــر موقعیت ــدان در ه ــن فرزن ــا ای شــود ت
هــا و عالئــق خــود باشــند و در برخــورد بــا مشــکالت و شــرایط 
ــرای حفــظ امنیــت خــود از  ــد و ب ــی کنن اســترس احســاس ناتوان

ــی  ــد و ســبک اجتناب ــاب کنن ــری اجتن ــم گی آن موقعیــت و تصمی
ــد )11(. ــرورش دهن ــری را پ ــم گی تصمی

ــد  ــج مطالعــه حاضــر، الگــوی امنیــت مــدار رابطــه وال طبــق نتای
ــم  ــی تصمی ــی و آن ــبک اجتناب ــر س ــتقیم ب ــر مس ــد دارای اث فرزن
گیــری اســت. در تبییــن ایــن یافتــه بایــد بیــان داشــت کــه در ایــن 
ــل داشــتن خصایصــی چــون  ــه دلی ــدان ب الگــوی ارتباطــی، فرزن
گرایــش بــه مــدارا، رعایــت حــال دیگــران، صبــر، در اولویــت قــرار 
دادن خواســته هــای دیگــران و امتنــاع از تخریــب تصویــر خــوب 
ــود چشــم مــی  ــه خ ــورد عالق ــات م ــان از اقدام در چشــم اطرافی
پوشــند و ایــن مســئله مانــع کســب تجربــه و عبــرت و نیــز رشــد 
ــواًل  ــه معم ــی مــی شــود ک و تحــول در نظــام ارزشــها و باورهای
افــراد در موقعیــت تصمیــم گیــری بــا رجــوع بــه آنهــا دســت بــه 
تصمیــم گیــری مــی زننــد. فرزنــدان تربیــت شــده الگــوی تربیتــی 
امنیــت مــدار، افــرادی هســتند کــه بیــش از انــدازه تحــت کنترل و 
محدودیــت والدیــن خــود بــوده انــد و بنابرایــن معمــواًل در شــرایط 
محــدود کننــده ای پــرورش یافتــه انــد کــه آنهــا را از دســت زدن 
ــی  ــد و پختگ ــع رش ــته و مان ــه بازداش ــب تجرب ــل و کس ــه عم ب
آنهــا شــده اســت )10( و اینهــا همگــی مــی توانــد موجــب ســبک 
 Offrey LD, .ــود ــری ش ــم گی ــد تصمی ــی در فراین ــی و آن اجتناب
Rinaldi )۸( در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه نــوع رابطــه والــد 

فرزنــد مــی توانــد مهــارت حــل مســئله را در نوجوانــی پیــش بینــی 
کنــد و نوجوانــان دارای تجربــه مثبــت بــا والدیــن خــود از مهــارت 
ــاس و  ــای حس ــژه در موقعیته ــه وی ــئله ب ــل مس ــتری در ح بیش

اســترس زا خبــر مــی دهنــد.
ــم  ــازگارانه تنظی ــای س ــر، راهبرده ــه حاض ــج مطالع ــق نتای طب
هیجــان دارای اثــر مســتقیم مثبــت بــر ســبک عقالنــی تصمیــم 
ــی،  ــر ســبک شــهودی، آن ــی ب ــر مســتقیم منف ــری و دارای اث گی
اجتنابــی و وابســتگی تصمیــم گیــری هســتند. در تبییــن ایــن یافته 
ــم هیجــان  ــازگارانه تنظی ــای س ــه راهبرده ــان داشــت ک ــد بی بای
ــا محتــواي پذیــرش  ــا فعــال کــردن تفکــر ب همچــون پذیــرش ب
رویدادهــای ناراحــت کننــده، تمرکــز مجــدد مثبــت بــا فعــال کردن 
تفکــر بــه موضوعــات لــذت بخــش و شــاد بــه جــاي تفکــر دربــاره 
رویــداد منفــی، تمرکــز مجــدد بــر برنامــه ریــزي بــا فعــال کــردن 
ــا تغییــر  ــر رویــداد منفــي ی ــاره مراحــل فایــق آمــدن ب تفکــر درب
آن، در واقــع ترغیــب کننــده الگوهــای تفکــر و شــناخت در افــراد 
هســتند. ایــن راهبردهــا بــه فــرد کمــک مــی کننــد تــا در مواقــع 
هیجانــی و احساســی قــادر شــوند بــا اســتفاده از تــوان شــناختی و 
عقالنــی خــود بــر آن رویــداد غلبــه کننــد و ایــن تقویــت کننــده 
قــدرت تفکــر و عقالنــی نگریســتن بــه امــور اســت و مــی توانــد 



 میترا قاضی و همکاران

59

ســبک تصمیــم گیــری عقالنــی را پیــش بینــی کنــد )16(. بنابراین 
مهــارت یافتــن در راهبردهــای ســازگارانه تنظیــم هیجــان فــرد را 
مجهــز بــه ایــن توانمنــدی مــی ســازد تــا بــه صــورت واقعــی بــا 
رویــداد پیــش رو مواجهــه شــود و بــا بکارگیــری قــدرت شــناختی 
بــه حــل مســائل هیجانــی بپــردازد و بنابرایــن دیگــر لزومــی بــه 
اســتفاده از ســبک هــای تصمیــم گیــری شــهودی، آنــی، اجتنابی و 
وابســتگی از ســوی فــرد نمــی باشــد. Zimmermann و همــکاران 
)20( در مطالعــه خــود بــر روی نوجوانان نشــان دادند کــه نوجوانانی 
کــه از راهبردهــای ســازگارانه تنظیــم هیجــان اســتفاده مــی کننــد 
در برخــورد بــا دوســتان خــود و مشــکالتی کــه در رابطــه بــا آنهــا 
ممکــن اســت پیــدا کننــد، نســبت بــه ســایر همســاالن خــود بهتــر 
مــی تواننــد بــا بکارگیــری مهــارت حــل مســئله ســازنده و مقابلــه 

موثــر مشــکل موجــود را رفــع نماینــد.
همچنیــن طبــق نتایــج مطالعــه حاضــر، راهبردهــای ناســازگارانه 
ــی  ــر ســبک عقالن ــی ب ــر مســتقیم منف ــم هیجــان دارای اث تنظی
تصمیــم گیــری و دارای اثــر مســتقیم مثبــت بــر ســبک شــهودی، 
آنــی، اجتنابــی و وابســتگی تصمیــم گیــری هســتند. در تبییــن این 
ــم  ــازگارانه تنظی ــای ناس ــه راهبرده ــت ک ــان داش ــد بی ــه بای یافت
ــرای  هیجــان همچــون ســرزنش خــود و مقصــر دانســتن خــود ب
ــه صــورت اشــتغال  ــي ب ــاده، نشــخوار ذهن ــاق افت رویدادهــای اتف
ــي،  ــداد منف ــا روی ــط ب ــاره احساســات و تفکــرات مرتب ــي درب ذهن
ــداد  ــا آن روی ــاط ب ــه ســازی در ارتب ــا فاجع ســرزنش دیگــران و ی
ــدید و  ــات ش ــت هیجان ــاختن و تقوی ــته س ــا برجس ــد ب ــی توان م
ــداد  ــدید روی ــه تش ــناخت، ب ــر و ش ــدرت تفک ــش ق ــی و کاه منف
منفــی دامــن بزنــد و زمینــه را بــرای بــروز ســبک هــای تصمیــم 
ــی و وابســتگی و کاهــش احتمــال  ــی، اجتناب ــری شــهودی، آن گی
   Martin & .ســبک عقالنــی تصمیــم گیــری فراهــم ســازد
Dahlen )23( در بررســی خــود نشــان دادنــد کــه افــراد برخــوردار 

ــه در  ــل اینک ــه دلی ــان ب ــم هیج ــازگارانه تنظی ــای س از راهبرده
مدیریــت هیجانــات منفــی خــود موفقتــر هســتند نســبت بــه ســایر 
افــراد کمتــر از عالئــم افســردگی، اضطــراب و اســترس رنــج مــی 
برنــد و بــه طــور کلــی در زندگــی خــود از عملکــرد بهتــری خبــر 
ــان  ــود نش ــی خ ــد. Lerner &Keltner )24( در بررس ــی دهن م
دادنــد کــه توانایــی افــراد در تنظیــم هیجانــات بــا برتــری عملکــرد 
آنهــا در قضــاوت و انتخــاب گزینــه هــای مناســب از بیــن چندیــن 

گزینــه همــراه اســت.
ــن  ــه بی ــان در رابط ــم هیج ــر، تنظی ــه حاض ــج مطالع ــق نتای طب
الگــوی رابطــه والــد فرزنــد و ســبک هــای تصمیــم گیــری دارای 
نقــش میانجــی بــود. بــه طــوری کــه الگــوی امنیــت مــدار و آزادی 

مــدار رابطــه والــد فرزنــد بــا تحــت تاثیــر قــرار دادن راهبردهــای 
ــش  ــد پی ــی توانن ــم هیجــان م ــازگارانه تنظی ــا ناس ــازگارانه و ی س
ــی از  ــند. یک ــدان باش ــری در فرزن ــم گی ــبکهای تصمی ــن س بی
ــذر  ــف و زودگ ــات مختل ــه هیجان ــان تجرب ــات نوجوان خصوصی
ــا،  ــن آنه ــا برانگیخت ــانی ب ــات نوس ــوج هیجان ــن م ــه ای اســت ک
زمینــه بــروز رفتارهــای هیجانــی و تکانشــی و بــدون تفکــر را در 
آنهــا فراهــم مــی ســازد. همچنیــن نوجوانــان بــه دلیــل تحــوالت 
رشــدی و تحولــی خــود بــا گرایــش بــه هیجــان خواهی و جســتجو 
ــد،  ــون، جدی ــات و احساســات گوناگ ــا و تجربی کــردن هیجــان ه
ــوند  ــی ش ــر م ــردن ظاه ــر ک ــه خط ــل ب ــور و می ــده و پرش پیچی
)1(. در واقــع نوجوانــان اغلــب بــه دلیــل هیجــان خواهــی بــاالی 
خــود، تمایــل بــه تحریــک مــداوم مغــز خــود دارنــد و ایــن فراینــد 
ــطح  ــش س ــی و  افزای ــرایط هیجان ــور و ش ــال ام ــه دنب ــا را ب آنه
برانگیختگــی ســوق مــی دهــد کــه ایــن بــه معنــای کاهــش تــوان 
شــناختی و احساســی عمــل کــردن در مواجهــه بــا مســائل مختلف 
اســت )2(. بنابرایــن مواجهــه یــک نوجــوان بــا شــرایط پرتنــش و 
حســاس مــی توانــد همــراه بــا بــروز هیجانــات شــدید و پیچیــده 
ای در آنهــا باشــد کــه تــوان آنهــا را بــرای تفکــر و تامــل و عمــل 
ــرد و در چنیــن شــرایطی تنهــا  منطقــی و درســت تحلیــل مــی ب
وجــود مهارتهــای تنظیــم هیجــان مــی توانــد آنهــا را در مدیریــت 
و تعدیــل بــار هیجانــی موجــود و فعــال ســاختن قــدرت شــناختی 
ــاری برســاند.  ــی ی ــی و عقالن ــری منطق ــم گی و در نتیجــه تصمی
بــر ایــن اســاس راهبردهــای تنظیــم هیجــان ســازگارانه، بــه ویــژه 
ــزی،  ــه ری ــر و برنام ــه تفک ــرد ب ــتن ف ــا واداش ــی ب در دوره نوجوان
آنهــا را در مدیریــت بهتــر هیجانــات و کاهــش احتمــال رفتارهــای 
احساســی و در نتیجــه بهبــود عملکــرد بــه ویــژه تصمیــم گیــری 
ــوع  ــوان اســتدالل کــرد کــه ن ــن مــی ت ــد. چنی کمــک مــی کنن
تجربــه فرزنــدان از ماهیــت رابطــه بــا والدشــان مــی توانــد تعییــن 
کننــده راهبردهــای تنظیــم هیجــان ســازگارانه یــا ناســازگارانه در 
آنهــا باشــد. در الگــوی رابطــه والــد فرزنــد آزاد مــدار والدیــن بــه 
واســطه ضعفشــان در مشــخص ســاختن ارزشــها و باورهــا بــرای 
اعضــای خانــواده موجــب مــی شــوند فرزنــدان در شــرایط هیجانــی 
ــی و  ــول ارزش ــری اص ــک س ــورداری از ی ــدم برخ ــل ع ــه دلی ب
فکــری کــه مــی توانــد تعیین کننــده جهــت آنهــا در برخــورد با آن 
شــرایط باشــد، ناتــوان عمــل کننــد و بــه دلیــل مواجهــه احساســی 
ــدیدی را  ــی ش ــات منف ــش رو، هیجان ــئله پی ــا مس ــی ب و هیجان
تجربــه کننــد کــه خــود بازدارنــده آنهــا بــرای یــک مقابلــه موثــر 
ــد آزاد  ــد فرزن ــوی رابطــه وال ــع در الگ ــت اســت. در واق ــا موقعی ب
ــک مجموعــه ای از ارزشــها  ــن ی ــه جــای گرفت ــدان ب ــدار فرزن م
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و باورهــای مثبــت از والدیــن خــود دچــار نوعــی درهــم تنیدگــی 
هســتند کــه آنهــا را در مواجهــه ســازنده و بــا رعایــت حــد و مــرزدر 
برخــورد بــا شــرایط هیجانــی ناتــوان مــی ســازد و ایــن مــی توانــد 
ــم هیجــان و در  ــری راهبردهــای ناســازگارانه تنظی ــه بکارگی زمین
ــازد  ــم س ــت را فراه ــی موقعی ــار هیجان ــش شــدت ب نتیجــه افزای
و احتمــال ســبک تصمیــم گیــری عقالنــی را کاهــش و احتمــال 
نشــان دادن ســبک تصمیــم گیــری آنــی، اجتنابــی و شــهودی را 
ــد  ــدار وال ــد )10(. الگــوی ارتباطــی آزادی م ــش ده ــا افزای در آنه
فرزنــد گویــای ســبک تربیتــی اســت کــه فرزنــدان در آن بــا جــو 
عاطفــی بــدون قیــد و شــرط و ســهل گیرانــه روبــرو هســتند و این 
ــی  ــت اصــول و چهارچوب ــه رعای ــد ب ــا را مقی ــی آنه الگــوی تربیت
خــاص نمــی ســازد. ایــن افــراد معمــواًل مــالك و میزانــی بــرای 
کنتــرل رفتــار خــود ندارنــد، در مقابــل دیگران احســاس مســئولیت 
نمــی کننــد، قــادر بــه زندگــی اجتماعــی نیســتند، نمــی تواننــد بــا 
دیگــران کنــار بیاینــد و اغلــب در زندگــی بــا شکســت و ناکامــی و 
ــن  ــرورش در چنی ــف ظاهــر مــی شــوند. نتیجــه پ عملکــرد ضعی
بافتــی ایــن خواهــد بــود کــه فرزنــدان نــه تنهــا یــاد نمــی گیرنــد 
ــد،  ــی کنن ــی م ــه در آن زندگ ــی را ک ــع جمع ــح و مناف ــا مصال ت
رعایــت کننــد و در اقدامــات خــود بــه راحتــی دیگــران از نظــردور 
ــز نیســتند  ــع خــود نی ــح و مناف ــا متوجــه مصال ــد؛ بلکــه آنه بدارن
)11(. فرزنــدان پــرورش یافتــه در چنیــن خانــواده هایــی، بــی بنــد 
و بــار، الابالــی، ســهل انــگار، خودخــواه و بــی هــدف هســتند و بــه 
دلیــل اینکــه نحــوه مقابلــه و کنــار آمــدن بــا چالشــهای زندگــی را 
فــرا نگرفتــه انــد، معمــواًل در مواجهــه بــا شــرایط تصمیــم گیــری 
بــدون رعایــت اصــول عقالنــی و منطقــی و فــارغ از هرگونــه قیــد 
ــا طیفــی از اقدامــات نادرســت مختلــف  و بنــدی ممکــن اســت ب
ــار  ــا رفت ــاب از موقعیــت، تکانشــی عمــل کــردن و ی اعــم از اجتن
ــا  ــی آنه ــای ناتوان ــه معن ــن ب ــوند و ای ــر ش ــذر ظاه ــی و زودگ آن
در تصمیــم گیــری و شــکل نگرفتــن ســبک ســازگارانه تصمیــم 
گیــری در آنهاســت )11(. همچنیــن الگــوی امنیــت مــدار ارتبــاط 
ــمیت،  ــری، رس ــاف ناپذی ــد انعط ــادی مانن ــا  ابع ــد ب ــد - فرزن وال
محدویــت و کنتــرل موجــب مــی شــوند پذیــرش فرزنــد منــوط بــه 
فرامــوش کــردن هویــت مســتقل خــودش اعــم از بعــد هیجانــی، 
رفتــاری و شــناختی باشــد. فرزنــدان تربیــت شــده الگــوی تربیتــی 
امنیــت مــدار، افــرادی هســتند کــه بیــش از انــدازه تحــت کنترل و 
محدودیــت والدیــن خــود بــوده انــد و بنابرایــن معمــواًل در شــرایط 
محــدود کننــده ای پــرورش یافتــه انــد کــه آنهــا را از دســت زدن 
بــه عمــل و کســب تجربــه بازداشــته و مانــع رشــد و پختگــی آنهــا 
شــده اســت )10(. در ایــن چنیــن بافــت ارتباطــی،  فرزنــد نــه تنهــا 

اعتمــاد بــه ارزشــمند بــودن خــود را از دســت مــی دهــد بلکــه بــه 
واســطه ایجــاد محدودیــت و کنتــرل شــدید، بــه فرزنــدان مجالــی  
ــتند  ــه هس ــور ک ــود را آن ط ــات خ ــه هیجان ــود ک ــی ش داده نم
نشــان دهنــد. بنابــر ایــن کنتــرل هــا موجــب کاهــش توانمنــدی 
فرزنــد بــر کنتــرل شــخصی شــده و تــوان مدیریــت هیجانــی در 
ــن احتمــال اســتفاده از راهبردهــای  ــد و ای ــی یاب ــا کاهــش م آنه
ــه  ــد ک ــی ده ــش م ــا افزای ــم هیجــان را در آنه ناســازگارانه تنظی
ــبک  ــان دادن س ــال نش ــش احتم ــب افزای ــد موج ــی توان ــود م خ
ــا و کاهــش  ــی و شــهودی را در آنه ــی، اجتناب ــری آن ــم گی تصمی
ــن  ــن ای ــد. بنابرای ــا باش ــی در آنه ــری عقالن ــم گی ــبک تصمی س
افــراد بــه دلیــل عــدم رشــد و تحــول در نظــام ارزشــها و باورهــای 
ــت و  ــش رو و دریاف ــت پی ــا واقعی ــه ب ــی در مواجه ــود و ناتوان خ
پــردازش اطالعــات موجــود، در مواجهــه بــا موقعیتهــای تصمیــم 
گیــری بــا ضعــف و بــی کفایتــی ظاهــر شــده و تــا جــای ممکــن 
بــا اجتنــاب ســعی دارنــد از موقعیــت پیــش رو فــرار کننــد یا دســت 
بــه اقدامــی بزننــد کــه صرفــاً بــه آنهــا در رهایــی از آن موقعیــت در 

ســریعترین زمــان ممکــن کمــک کنــد.
محدودیــت هــاي پژوهــش حاضــر، نمونــه مــورد بررســی محــدود 
بــه دانــش آمــوزان دوره دوم متوســطه شــهر تهــران بــود. بنابرایــن 
ــت  ــا محدودی ــوزان را ب ــش آم ــایر دان ــه س ــا ب ــه ه ــم یافت تعمی
مواجــه مــی ســازد و الزم اســت تحقیــق بــا نمونــه هــاي دیگــر 
ــات  ــوع تحقیق ــش از ن ــن پژوه ــن ای ــرد. همچنی ــام پذی ــز انج نی
همبســتگی اســت و هــر چنــد در تحقیقــات همبســتگی نیــز مــی 
ــت  ــول ســخن گف ــت و معل ــورد عل ــه در م ــوان براســاس نظری ت
امــا بــراي بررســی واقعــی تاثیــر متغیــر مســتقل بــر وابســته، بــه 
پژوهــش هــاي آزمایشــی نیــاز هســت. محدودیــت دیگــر پژوهش 
ایــن اســت کــه اطالعــات جمــع آوري شــده صرفــا از طریــق خــود 
گزارشــی شــرکت کننــدگان از طریــق پرسشــنامه بــه دســت آمــده 
ــد  ــی توان ــات م ــذ اطالع ــة اخ ــع چندگان ــتفاده از مناب اســت و اس
بــه نتایــج معتبرتــر کمــک کنــد. بــر ایــن اســاس پیشــنهاد مــی 
ــات  ــا، مطالع ــه ه ــم یافت ــار تعمی ــش اعتب ــور افزای ــه منظ ــود ب ش
بعــدی بــر روی جمعیــت وســیع تــر دانــش آمــوزان انجــام شــود و 
همچنیــن بــه منظــور دســتیابی به نتایــج معتبرتــر، مطالعــات بعدی                  
ــال از  ــی، مث ــر از خودگزارش ــی غی ــا را از طرق ــد داده ه ــی توانن م

طریــق مصاحبــه بــه دســت بیاورنــد.

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاکــی از ایــن بــود کــه در دانــش آمــوزان، 
الگــوی رابطــه والــد فرزنــد مــی توانــد بــا تحــت تاثیــر قــراردادن 
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ــری را  ــم گی ــای تصمی ــبک ه ــان س ــم هیج ــای تنظی راهبرده
پیــش بینــی کنــد. تصمیــم گیــری یــک مقولــه حیاتــی در مــورد 
نوجوانــان اســت و بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه رابطــه والــد فرزند 
و راهبردهــای تنظیــم هیجــان در ایــن رابطــه دارای اهمیت اســت، 
ــه منظــور ارتقــای  ــد ب ــم و تربیــت مــی توانن فعــاالن حــوزه تعلی
ســبک هــای تصمیــم گیــری در نوجوانــان، بــا اســتناد بــه نتایــج 
مطالعــه حاضــر بــه طراحــی مداخالتــی آموزشــی و درمانــی مبتنــی 
ــم  ــای تنظی ــد و راهبرده ــد فرزن ــه وال ــوی رابط ــالح الگ ــر اص ب

ــد.  هیجــان دســت بزنن

سپاسگزاری
ایــن پژوهــش مصــوب در کمیتــه اخــالق در پژوهــش در دانشــگاه 
IR.IAU.SRB. آزاد اســالمي واحــد علــوم و تحقیقــات بــا شناســه
REC.1399.199 مــی باشــد. نویســندگان از مســئولین آمــوزش و 

پــرورش و دانــش آموزانــی کــه در پژوهــش شــرکت داشــتند کمال 
تشــکر و قدردانــی دارنــد.
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