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 فكرِ مادران با عالئم اختالالت رفتاري دختران مهاررابطه ابعاد خردمندي و راهبردهاي 
 

 2*یوسفی، زهرا 1سوده پدرام نیا

 واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران، شناسیدانشكده علوم تربیتی و روان شناسی،ارشد روان ی. کارشناس1

 واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایرانشناسی، دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی بالینی،. استادیار گروه روان2

 22/43/31تاریخ پذیرش:  40/41/39تاریخ دریافت: 

 چكیده

ا پژوهش حاضر ب .کودک نقش اساسی دارد رفتاري مادر در وضععیت خصعو بهشعناختی و عاففی والدی  وضععیت  زمینه و هدف:

 .شدانجام  فكر مادران با عالئم اختالالت رفتاري دختران مهاررابطه ابعاد خردمندي و راهبردهاي هدف بررسی 

داراي مشكالت رفتاري دختر  انآموزدانشتمامی  شاملپژوهش  جامعه. استروش پژوهش حاضعر توصعیفی از نوه همبسعتگی  روش:

بود فرزند دخترشان مادر و  225شامل  حجم نمونه .بود 1339در سال  کاشان ستانشهرابتدایی  مقطع پنجم تا سوم پایهمشغول به تحصیل 

(، 2441نباخ و رسكورال )خهاي اختالالت رفتاري آابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه .انتخاب شدنداي مرحلهاي چندخوشهبه روش  که

 هاي حاصعععله بادادهد. شعععتوسعععا مادران تكمیل  که ( بود1330) سیویدفكر ولز و مهار راهبردهاي  و (،2443ابعاد خردمندي آردلت )

 تحلیل شد. انهگون چندیرگرس همبستگی پیرسون و تحلیلروش 

نمود همبستگی ننمود و بروبا اختالالت رفتاري درون، تنبیهو  ،راهبردهاي پرت کردن حواس، نگرانینتایج همبستگی نشان داد  ها:یافته

بی  مناسبی پیش ،و نگرانی ،ملی، راهبرد پرت کردن حواسأخردمندي تداد که  نشان. همچنی  نتایج تحلیل رگرسعیون معنادار منفی دارد

 تنععدهسعععنمود اختالالت درون بی  منععاسعععبی براي، پیشو نگرانی ،حواس نو خردمنععدي عععاففی، پرت کرد ؛نموداختالالت برونبراي 

(45/4>P.) 

هاي نشدر مادران باعث ایجاد واکفكر مهار راهبردهاي یجه گرفت بهبود خردمندي و توان نتبعا توجعه بعه ای  یعافتعه می گیري:نتیجهه

 شود.می در کودکان اختالالت رفتاري و در نتیجه کاهش هیجانی و رفتاري مناسب

 اختالالت رفتاري، فكر مهار راهبردهاي ،خردمندي :هاکلیدواژه
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 مقدمه
هععاي شععععایع و نععاتوانهععاي رفتععاري کودکععان، اختاللاختالل

اي هسعععتنعد کعه براي معلمعان، خانواده و خود کودکان کننعده

اي بر مالحظهفور قابلکنند و بهمشععكالت بسععیاري را ایجاد می

اي کودکان و نوجوانان عملكرد تحصعععیلی، اجتمعاعی و حرفعه

در  هاي روانیبعه بیماري ابتالگعذارد و احتمعال تعأییر منفی می

  ی، نخستمادر شکبی (.1)دهد سالی را افزایش میدوره بزرگ

  یا. آیدتری  آموزشعگاه و پرورشعگاه انسان به شمار میو مهم

و رده کشدن انسان را از قوه به فعل فراهم  ندیاست که فرا مادر

ری  و تمهم ،یمناسب ورایت نهیزم کیسازد و پس از می لیتسه

از  شود وانسان محسوب می کیتحول  يابر ازیتری  نضروري

  تریتری  نقش را به عهده دارد. حسعععاس، حیاتیمادرنظر   یا

ي خانواده و در دام  مادر سععع رفرد در خانه،  کی یزندگ امیا

 يرفتار مشكالتبیشتر  شهیکه ر تعجبی ندارد رو یازاشود. می

را باید در خانواده  یو روان یاجتماع ،یهاي عاففو نعاهنجعاري

 (.3 و 2) جستجو کرد

، 1محوري آخنباختجربعه چنعددر معدل سعععنجش مبتنی بر 

اصلی اضطراب و افسردگی را  يمؤلفهدو  2نموددروننشعانگان 

 دن،رعععععک هعععععگری مانند هیجانی يهارفتار در بردارد و شععامل

 تكالععععععمش رععععععبدوم  تهععععععسد و است وازععععععنا و یعععنانگر

 با که است متمرکز نهرابزهكاي اععععععععهرفتاو ر يگرععععععععپرخاش

 تكالعععمش  عععی. اشوندمی شناخته 3نمودبرون نشانگان حصطالا

در  عضویتو  ادمو فمصرءسو ،انیعععنافرم، يرعععگیدر املعععش

پژوهشگران زیادي از جمله  (.0شوند )می راععععبزهك هايگروه

، ( و لیم9) و همكاران(، النعدی5) ، کلی ، چو و کلی اسعععكس

که افسردگی  اندکرده مشاهدهخود  اتدر مطالع (1) وود و میلر

 صععورتبهکودک  یشعناختروانیا اضعطراب مادر با اختالالت 

مسععتقیم یا ریرمسععتقیم )همچون اختالل عملكرد تنظیم عصععبی، 

( حمایت اجتماعی کمتر ،مهارگريبیشمنفی، رفتار والعدگري 

رسعععد خردمنعدي مادر با در ای  میعان بعه نظر می ارتبعا  دارد.

                                                            
1. Achenbach 

2. Internalizing syndromes 

نمود یععا بروننمود دروناختالالت رفتععاري کودکععان اعم از 

 مرتبا باشد.

 قیمع میبر اسععاس مفاه یزندگ یابیارز تیقابل ،0خردمندي

 رانگیخود فرد و د يکه برا ردیپذیانجام م ياوهیاسعت و به ش

 ولی محصععول دانش و تجربه، يخردمند معنادار به نظر برسععد.

  یسععازي اهماهنگو شععامل  سععت.فراتر از انباشععت افالعات ا

 یسعععتیبهز شیافزا يها برااز آن دهیافالعات و اسعععتفاده سعععنج

اجعازه را بعه افراد   یا يخردمنعد ،یاسعععت. در بعافعت اجتمعاع

 یابیرا ارز هاي انهاگفتعهگوش کننعد،  گرانیکعه بعه د دهعدیم

اردلت (. از دیدگاه 8) اي ارائه کنندعاقالنه هیو س س توص نندک

 تفكر بینش، و درک شناختی، دانش بر مشتمل ( خردمندي3)

 منافع با تعامل در فردي منافع و فرد دیدگاه تلفیقی از و یتأمل

اي چندگانه مثبت خصایص با خردمندي .اسعت دیگران رفاه و

 هايو مهارت داوري رشعععدیافتگی، و خود یك ارچگیمانند 

و  اسعععت مرتبا از زندگی فردمنحصعععربه درکی و فرديبی 

 هم - اسععت زندگی بخشععیدن به معنا در خردمندي توانمندي

 جلوه مهم را آن که -دیگران براي هم و خردمند فرد براي

فرد خردمنعد بعا حل معتقعد اسعععت کعه اسعععترنبرگ  .دهعدمی

بخش و مدیریت زندگی شخصی اي رضایتمشعكالت به شیوه

تواند راهنماي یک زندگی خوب براي افرافیان خود باشعععد می

رشععد  احسععاس ایم  یبسععتگدل سععبک واجد مادران(. 14)

 دانند،می معنادار و هدفمند را شعععانزندگی کنند،می مداوم

 دیگران با گرم و صععمیمی برقراري روابا و همدلی توانایی

افراف خود را  محیا تواننععدکننععد میمی احسععععاس  دارنععد،

 در توانمند و مسععتقل را خود و ،کنندو مدیریت  مهار یخوببه

به نظر بنابرای ،  ؛کنندمی ارزیابی اجتمعاعی فشعععارهعاي برابر

مادران در برفرف کردن مشعععكالت  رسعععد کعه خردمنديمی

رسعععد به نظر می هرحالبهاما  اردنقش مهمی درفتعاري دختران 

 .از نحوه تفكر و راهبردهاي مهار فكر باشد متأیرخردمندي 

3. Externalizing syndromes 

4. Wisdom 
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اي از انععد از مجموعععهعبععارت  1فكر معهععار يراهعبعردهععا

ند هاي ناخوشایدر پاسخ به تجربه هیجاناي که هاي مقابلهروش

هاي فعالیتها و مهار لبه بر فشعععار حاصعععل از هیجانهدف ر با

(. ای  راهبردها ممك  است 11شود )نظام شناختی برانگیخته می

راهبردهاي شععناختی را شععدت ببخشععند یا سععرکوب کنند و یا 

فراینعدهعاي نظعارتی را افزایش دهند. افراد ممك  اسعععت براي 

اي ونهگافكار خود را سعععرکوب کنند یا به ،یري از فاجعهجلوگ

زاحم افكار مکننعد. راهبردهعایی که افراد براي مهار دیگر فكر 

مهارگري ، 2پرتیحواساند از: عبارت برنعدخویش بعه کعار می

نتایج پژوهش  .9و نگرانی ، 5مجدد ، ارزیعابی0، تنبیعه3اجتمعاعی

( از دیدگاه 13 ،12آبرامویتز، وایتسعععاید، کالسعععكی و تولی  )

 بسعععیاري از اختالالت بیان کردند که هعاي فراشعععناختینظریعه

رفتعاري معاهیت فراشعععناختی دارند و ای  رفتارها باید در تبیی  

گیري اختالل مورد توجه خا  قرار گیرند. براي مثال، شعععكل

دهد که فرونشععانی و بازداري افكار ها نشععان مینتایج بررسععی

ش و بازگشت دوباره فكر بازداري شده ناخوشایند موجب افزای

 .(11) نیستاي شعود، بنابرای ، در درازمدت راهبرد سعازندهمی

توانند روابا مادران را می مهار فكرهاي رسععد شععیوهبه نظر می

 در خانواده تحت تأییر قرار دهند.

 در یشععناخترواناختالالت  فراشععناختی مبناي الگوي بر

 وجود به فراشعععناختی معیوب راهبردهاي از اسعععتفاده نتیجه

 و باورها ابعاد با شععود اختالالتمی بینیپیش بنابرای  آید،می

آقایی و  .(10داشعععته باشعععند ) ارتبا  فراشعععناختی راهبردهاي

مععادرانی کععه کودکععان بععا اختالل  بیععان کردنععد( 15) یوسعععفی

دارند، دچار واکنش انكار، سعردرگمی، خشعم و  یشعناختروان

و فیف وسععیعی از هیجانات منفی را نشان شعوند افسعردگی می

یكی از  عنوانبععهدر مععادران  ازحععدشیبنعگرانی  .دهعنععدمعی

شععود آنها داراي فلسععفه تربیتی فكر سععبب می راهبردهاي مهار 

 اشدبمتكی بر عوافف منفی  شانیراهكارهاو  ودهمسعتحكمی نب

و ای  موجبات شعععایسعععتگی کمتر و مشعععكالت رفتاري بیشعععتر 

                                                            
1. Thought control strategies 

2. Distraction 

3. Social control 

 عنوانبععهتنبیهی آورد. همچنی ، خودفعراهعم میفعرزنععدان را 

ویی و جباعث افزایش رفتارهاي ستیزه افكار مهارراهكار دیگر 

هاي گرچه پژوهش .(2و  15) شودپرخاشعگري در فرزندان می

رفتععاري کودکععان  در زمینععه اختالالت( 25 – 19) گونععاگونی

مهار راهبردهاي و اما با موضععوه خردمندي  شععده اسععت انجام

بععا اختالالت رفتععاري کودکععان  هععاارتبععا  آنفكر مععادرانععه و 

نتععایج چنی  صعععورت نگرفتععه اسععععت. پژوهشعععی  حععالتععابععه

 شععی در ای  زمینهبه پر شععدن شععكاف پژوه تنهانههایی پژوهش

هعاي درمانی و کعه بعه تعدوی  چعارچوبکمعک خواهعد کرد 

هاي یویژگ اسععاس برپیشععگیري از اختالالت رفتاري کودکان 

با هدف  پژوهش حاضعععر رو یازاکرد؛  ز کمک خواهدمادر نی

 با فكر مادرمهار روابا بی  خردمنعدي و راهبردهعاي بررسعععی 

 انجام شد.  کودکاناختالالت رفتاري 

 روش
از حاضععر  پژوهش :کنندگانشههرکت و پژوهش طرح )الف

مک ارتبا  متغیرها به ک کهنوه توصععیفی و همبسععتگی اسععت 

اس بینی متغیر مالک بر اسععهمبسععتگی پیرسععون و قدرت پیش

 رسععی شععد.بر گامبهگامبی  به کمک رگرسععیون متغیرهاي پیش

مشغول به تحصیل دختر آموز دانش 1544شامل پژوهش  جامعه

حجم  .بود کاشععان سععتانشععهرابتدایی  مقطع پنجم تا سععوم پایه

به روش  بود که آموزدانش 225بر اساس جدول مورگان نمونه 

وپرورش حی مختلف آموزشانو میان ياچندمرحلهاي خوشعععه

اجععراي پععژوهش، ابتععدا بععه  مععنععظععوربععهانعتعخععاب شععععدنععد. 

و پس از کنترل  شد مراجعهکاشان شعهرستان  وپرورشآموزش

، نمونه تحقیق و اخذ مجوزهاي الزم هافرح تحقیق و پرسشنامه

ز ابه ای  ترتیب که  ؛شععدمراجعه  مشععخص و به مدارس مربوفه

مدرسععه  3ناحیه و از هر ناحیه  2وپرورش، ناحیه آموزش 0 میان

 2 از هر مدرسه س س، انتخاب شد تصعادفی صعورتبهدخترانه 

 شد. کالس انتخاب

4. Punishment 

5. Reappraisal 

6. Worry 
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هعاي ورود بعه پژوهش عبعارت بودنعد از: تحصعععیل مالک

 و ،، دختر بودنم مقطع ابتداییپایه سعععوم تا پنج در آموزدانش

مالک خروج  (.115تا  85برخورداري از دامنه هوشی بهنجار )

همكععاري و یععا عععدم تمععایععل مععادران براي  عععدم زیناز پژوهش 

الزم به  .ارائه افالعات ناقص و نامعتبر بود و تكمیل پرسععشععنامه

آموزان از دامنه هوش نرمال برخوردار دانش تمامی ذکر اسععت 

ود ش از نوه همبستگی بکه پژوهبودند. همچنی  با توجه به ای 

هدف تشععخیص اختالل خاصععی نبود بلكه نمره و شععدت عالئم 

ان جلسات اولیاء و مربیها در پرسعشنامه محققی  بود. مدنظرفرد 

هاي برخوردار از مالکآموزان دانشمادران اختیار مدرسععه در 

درخواست هاي الزم از آنها و ضم  راهنمایی گرفتقرار ورود 

 پاسخ دهند. سؤاالتکه به  شد

 ابزارب( 

 (:2412) 1و رسكورال آخنباخ رفتاري اختالالت پرسعشعنامه .1
سعععنجش مشعععكالت  يکارآمد برا يابزار يرفتار اههیسععع  یا

ل سعععا 9تا  11ان کودک یو مشعععكالت اجتماع یجانیه ،يرفتار

 يبازپاسخ برا يهاگزاره عالوهبهاست؛  ویهگ 114بوده و شامل 

 ییهارهاپرسشنامه وجود دارند. گز  یدر ا شتریمشعكالت ب انیب

 :شوند، شاملمی يگذارنشانگان نمره يهااسیکه بر اسعاس مق

 ،یجسععمان اتیشععكا ،یافسععردگ-اضععطراب ،یجانیواکنش ه

الت و مشععك يمشععكالت توجه، رفتار پرخاشععگر ،يریگکناره

 .خواب هستند

ود نممشكالت برون یدر دو گروه کل ذکرشده مشعكالت

واکنش ) نمود( و درونيفتار پرخاشعععگر)مشعععكالت توجه و ر

و  یجسعععمععان اتیععشعععكععا ،یافسعععردگ -اضعععطراب ،یجععانیه

در  ییهاتنبهاند و مشكالت خواب شعده يبندفبقه ي(ریگکناره

 را یبازپاسععخ، افالعات يهاخارج از دو گروه قرار دارند. گزاره

 لهیوس  یکنند و به ایم يآورها جمعیها و ناتوانيماریب هدربار

ت را درباره کودکان به دس يدتریو مف شعتریتوان افالعات بمی

 سععرپرسععتی که فردي یا و والدی  باید را سععیاهه ای آورد. 

                                                            
1. Behavioral disorder questionnaire (Akhnenbach and 

Raskorela)  

 کسی هر یا و کندیم مراقبت او از و دارد عهده بر را کودک

 او و دارد برخورد خانوادگیشععبه هايمحیا در کودک با که

  یا يهااسیمق يهاسععؤال .کند تكمیل شععناسععد،می کامالً را

 ای يتا حد»، «ستیدرست ن» يانهیگزسه صعورتبهپرسعشعنامه 

 يبنددرجه «درست است رالباً ای کامالً»و  «استدرسعت  یگاه

 دریافت را دو و یک صعععفر، هاينمره ترتیب به که اندشعععده

( بر اسعععاس تحلیل عاملی دو 0آخنباخ و رسعععكورال ) کنندمی

در  .دنمود را اسععتخراج کردنبروننمود و عامل اختالالت درون

به همسانی درونی به کمک ( عالوه بر محاس1385ایران مینایی )

 5 اصلهی بازآزمایی با فیو پایا 35/4تا  93/4نباخ بی  آلفاي کرو

همچنی  روایی سعععازه آن را به  .( بعه دسعععت آورد91/4هفتعه )

کمععک همبسعععتگی هر مقیععاس بععا نمره کععل، تحلیععل عععاملی و 

 روایی سازه گزارش دیمؤگذاري بررسعی کرد و نتایج را تمایز

 (19کرد )

پرسشنامه از ای   (:2443) 2آردلت خردمندي ابعاد پرسشنامه -2

 12) ی(، انعكاسععسععؤال 10) یشععناخت اسیمقخرده 3و  هیگو 30

 منظوربهشععده اسععت که  لی( تشععكسععؤال 13) یو عافف ،(سععؤال

 صورتبهپرسععشععنامه  يگذاررود. نمرهیکار مه سعنجش خرد ب

 مالًکععا» يهعانعهیگز يکعه برا اسعععت يانقطعه 5 كرتیل فیف

 «کامالً موافقم»و « موافقم»، «ندارم ينظر»، «مخالفم»، «مخعالفم

شعععود. در نظر گرفتععه می 1و  2، 3، 0، 5 ازاتیععامت بیععبععه ترت

 فیف صعععورتبه يگذارنمره هاهیاز گو يتعداد يبرا  یهمچن

کامالً در مورد م  » يهانهیگز يکه برا است يانقطه 5 كرتیل

 ينظر»، «است حیم  صح ددر مور يحدود تا»، «است حیصعح

اصععالً در »و  «سععتین حیدر مورد م  صععح يحدود تا»، «ندارم

در  5و  0، 3، 2، 1 ازاتیامت بیبه ترت «سععتین حیمورد م  صععح

همسعععانی درونی در هر سعععه بعد . آردلت شعععودنظر گرفته می

 بعد و، 15/4 یتأمل بعد ،18/4 شناختی بعد ،85/4 را یفورکلبه

هععاي همچنی  وي ویژگی .محععاسعععبععه کرد 10/4 را عععاففی

پایایی  ( و59/4آن را ) زماییآآن از جمله پایایی باز یسنجروان

2. Ardelet wisdom dimensions questionnaire    
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 آن را از فریقروایی همگرا و  ،ا مثبت و معناداربی  ارزیعابان ر

مناسب  یشناختروانبررسعی همبسعتگی آن با مقیاس بهزیسعتی 

ه عامل س دیمؤگزارش کرده اسعت و تحلیل عامل اکتشافی نیز 

 .(11) گیري شده بوده استاندازهنظري 

 (:1330) 2دیویس و ولز 1فكر مهار راهبردهاي پرسععشععنامه -3
 يافتهیسععازماناي اسععت که با هدف بررسععی ماده 34ابزار  کی

 مزاحم درافكار نایافته مهار یافته و سعععازششراهبردهاي سعععاز

هاي مربو  به هعاي گونعاگون تدوی  شعععده اسعععت. یافتهگروه

 9ي پرسشنامه در مورد دانشجویان، ي اولیهتحلیل عاملی نسعخه

پرت  يرفتار يها راهبردهاعامل  یکرد. ا ییرا شعععناسعععا عامل

 مهارپرت کردن حواس،  یشعععناخت يکردن حواس، راهبردهعا

ا در شدند امیشامل م مجدد یابیو ارز ،هیتنب ،ینگران ،یاجتماع

رت پ یو شناخت يرفتار يپرسععشععنامه، راهبردها یینها ينسعخه

 لیكتشرا  لعام کیشععدند و  بیترک گریكدیکردن حواس با 

 يادرجه 0 كرتیل اسیعمق کیعپرسعععشعععنعامعه از   یا. دادنعد

(. نمره هر عامل از «شععهیهم» 0تا « هرگز» 1برخوردار اسععت )از 

. دامنه دیآیم دسععت بهمربو  به آن عامل  يهاراه مجموه ماده

 4-18  یها ممك  اسععت باز خرده آزمون کیهر  ينمرات برا

( بعه کمک تحلیل عامل اکتشعععافی 11و دیویس ) ولز .بعاشعععد

روایی سعععازه آن را به کمک بررسعععی تفاوت نمرات دو گروه 

 اند.ردهک دییتأو روایی افتراقی آن را بررسی  و بهنجار و افسرده

در ای  پژوهش روش گردآوري افالعات به : اجرا روش( ج

ای  صورت بود که پس از کسب مجوز از کمیته فنی و اخالقی 

شععهرسععتان کاشان و انتخاب مدارس  وپرورشآموزشسعازمان 

اهداف تحقیق براي مادران بیان شععد و در جلسععه اولیا و مربیان 

 ،کنندگانبر محرمانه ماندن افالعات شعععرکت تعأکیعدضعععم  

به ه ک ترتیبای به جلب شععد تكمیل ابزارهابراي  رضععایت آنها

 ها به صورتداده ننویسند ومادران تاکید شد که اسامی خود را 

ها در جلسععات اولیا مربیان پرسععشععنامه .شععودگروهی تحلیل می

ها در بی  مادران پایه سعععوم تا هاي منتخب آنمدارس و کالس

ر د مجدداًتوسععا آنان  پنجم توزیع شععد و پس از تكمیل شععدن

هاي به دست آمده با در پایان داده آوري شد.همان جلسعه جمع

هاي ضعععریب همبسعععتگی پیرسعععون و تحلیل رگرسعععیون روش

 گام تحلیل شد.بهگام

 هایافته
هاي توصععیفی و اسععتنبافی هاي پژوهش در دو بخش یافتهیافته

 3/38مادران . میانگی  سنی شعده اسعتمتغیرهاي پژوهش ارائه 

 5/3مادران تحصععیالت زیر دی لم و دی لم، درصععد 5/3 کهبود 

افراد داراي  درصعععد 3/91،  لمیدفوقدرصعععد داراي مععدرک 

مادران داراي مدرک  درصعععد 3/10و  ،مدرک کارشعععناسعععی

رضیه فای  بررسی  منظوربه کارشعناسعی ارشعد و دکتري بودند.

، بععا عالئم مععادرانفكر بی  خردمنععدي و مهععار کععه پژوهش 

دا ابت، معنادار وجود دارد آنعان رابطه اختالالت رفتعاري دختران

است. گزارش شده است (1در جدول ) توصیفینتایج 

 

 بین با متغیر مالکي پیشمیانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی متغیرها :1 جدو 

11 3 8 1 6 5 4 9 2 1 
میانگین و انحراف 

 استاندارد
 

 نمودختالالت رفتاري درون .1 50/15±02/11 1         

 دنمواختالالت رفتاري برون.2 80/12±88/14 **18/4 1        

       1 13/4 22/4 01/19±14/0 3. پرت کردن حواس 

      1 40/4 34/4 31/4 99/14±13/3 0. نگرانی 

     1 43/4 20/4 40/4 48/4 39/12±33/3 5-.کنترل اجتماعی 

    1 13/4 51/4 11/4 25/4 20/4 14/11± 31/3 9. تنبیه 

                                                            
1. Thought control questionnaire  2. Wells & Davis 

 

https://www.wellsanddavis.com/family
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   1 35/4 13/4 39/4 31/4 12/4 40/4 15/12± 48/3 1. ارزیابی مجدد 

  1 19/4 13/4 12/4 12/4 41/4 43/4 11/4 30/35 ±19/9 8 .خردمندي شناختی 

 1 03/4 45/4 40/4 11/4 41/4 13/4- 10/4 11/4 43/01±93/14 3 . یتأملخردمندي 

1 11/4 02/4 49/4 42/4 45/4 42/4 18/4- 18/4- 18/4 11/05±28/14 14 .خردمندي  عاففی 

 
0/01< = p 41/4و =p<  

 

دهد راهبردهاي پرت کردن نشعععان می 1هاي جدول یعافتعه

 همبستگی معناداري با اختالالت رفتاريحواس، نگرانی و تنبیه 

خردمنعدي عععاففی بععا همچنی ،  .نمود دارنعدنمود و بروندرون

نمود همبسعععتگی معنععادار نمود و بروناختالالت رفتععاري درون

د نموبا اختالالت برون یتعأمل، خردمنعدي عالوهبعه. داردمنفی 

عامل از   یترمهمبررسی  منظوربه. داردهمبستگی معنادار منفی 

بینی عالئم اختالالت رفتععاري بعیع  عوامععل مععذکور در پیش

 نعمود در دختران از تحلیععل رگرسعععیوننعمعود و درونبعرون

متغیرهایی که با دو بعد شعععد و تمعامی  اسعععتفعاده گعامبعهگعام

ا ب اختالالت رفتاري رابطه معنادار داشععتند وارد پژوهش شععدند.

دن باشعععد ابتدا نرمال بورمال که متغیر مالک باید نای توجعه به 

هععاي متغیرهععاي مالک بععه کمععک آزمون شعععاپیروویلععک داده

تحلیل رگرسعععیون نتایج  2 جدولدر  شعععد. دییعتعأبررسعععی و 

 گزارش شده است.  گامبهگام

 
 گامبهگامنمود بر اساس رگرسیون نتایج ضریب تعیین عالئم اختالالت رفتاري برون :2 جدو 

همبستگی ضریب مدل تبیی  ضریب  خالص تبیی  ضریب  معیار برآورد اشتباه   

1 4/10 4/42 4/41 14/84 

2 4/22 4/405 4/40 14/99 

3 4/39 4/13 4/12 14/13 

 یتأملخردمندي  متغیر مستقل: -1 مدل

 ، پرت کردن حواسیتأملخردمندي  متغیر مستقل: -2 مدل

 پرت کردن حواس، نگرانی، یتأملخردمندي متغیر مستقل:  -3مدل 

 

ضعععریب تعیی  که بیانگر میزان  1، در مدل 2مطابق جدول 

 بی اي پیشهدر ایر نوسانات متغیرمالک تأییرات تغییرات متغیر 

درصععد از  2 ییتنهابه یتأملدهد که خردمندي اسععت نشععان می

ا رنمود دختران عالئم اختالالت رفتاري برونتفعاوت در میزان 

، راهبرد پرت کردن حواس وارد معادله 2. در مدل کندتبیی  می

عالئم درصد از نوسانات  5دهد شده که ضریب تعیی  نشان می

 متغیرهععاينعمود دختران از فریق اخعتعالالت رفعتععاري بعرون

قابل تبیی  اسعععت و در  پرت کردن حواس و یتأملخردمنعدي 

 توان مدعی(، با اسععتفاده از ضععریب تبیی  می3گام سععوم )مدل 

درصد از تغییرات در میزان عالئم اختالالت رفتاري  13شد که 

، پرت یتععأملنمود دختران توسعععا متغیرهععاي خردمنععدي برون

 د.شوو نگرانی تبیی  می کردن حواس،

ل ونی تبیی  شده نیز فبق آزمون تحلیهمچنی  شكل رگرسی

، خطی اسعععت؛ زیرا مقدار 3واریعانس انجعام شعععده در جعدول 

داري ایر متغیرهاي مسععتقل بر میزان براي تعیی  معنی ،F آزمون

با سطح  25/11 نمود دختران برابرعالئم اختالالت رفتاري برون

( نتایج ای  تحلیل 3جعدول )در  .اسعععت = 44/4P يداریمعن

شده است. گزارش
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 شكل رگرسیونی يداریمعنتحلیل واریانس براي آزمون نتایج  :9 جدو 

مجذورات مجموع شكل آزادي درجه  مجذورات میانگین   F P 

3514/20 رگرسیون  3 111/48  
13/25  

 

4/44  

 
 143/35 219 20050/54 هاباقیمانده

  213 25390/15 کل

 

 در شعععود نتایج تحلیل واریانسکه مشعععاهده می گونههمان

بی  در مدل دهد که حضور متغیرهاي پیش( نشعان می3جدول )

 را نشان گامبهگام( ضعرایب رگرسیون 0جدول )معنادار اسعت. 

 دهد.می

 
 گامبهگام: ضرایب متغیرهاي مستقل در شكل رگرسیونی به روش 4 جدو 

 متغیر
 t استاندارد ضرایب خام ضرایب

 
Sig 

B Std.Error Beta 
 44/4 3/49 - 0/35 13/33 یابت مقدار

 14/4 1/95- 4/14- 4/49 14/4- یتأمل يخردمند

 441/4 2/05- 4/15- 4/11 02/4- حواس کردن پرت

 444/4 0/90 4/23 4/22 142/4 ینگران

 

( و Betaاسعععتععانععدارد )تر ضعععریععب تععأییر مطععالعععه دقیق

ویژه شدت تأییر متغیرهاي ( گویاي جهت و بهB) راسعتانداردیر

  نمود اسعععت. بیشعععتریمذکور بر عالئم اختالالت رفتاري برون

تعأییر مربو  به راهبرد نگرانی در مادر اسعععت که داراي مقدار 

Beta  نتایج مربو  به رگرسععیون در ادامه  .اسععت 23/4معادل

 ابلقنمود دختران ئم اختالالت رفتاري درونعوامل مؤیر بر عال

 اختالالتضعععریب تعیی  عالئم  5 جدولدر  اسعععت. مشعععاهده

 داده شده است. نمود نشان رفتاري درون

 
 گامبهگامنمود بر اساس رگرسیون وندرنتایج ضریب تعیین عالئم اختالالت رفتاري  :5 جدو 

د مم  اشتباه برآورد معیار ضریب تبیین خالص ضریب تبیین ضریب همبستگی 

1 4/18 4/43 4/43 11/20 

2 4/29 4/41 4/49 11/49 

3 4/04 4/19 4/15 14/52 

 عاففیخردمندي  متغیر مستقل: -1 مدل

 ، پرت کردن حواسعاففیخردمندي  متغیر مستقل: -2 مدل

 نگرانی، پرت کردن حواس، عاففیخردمندي متغیر مستقل:  -3مدل 

 

دهد که خردمندي نشعععان می 1، در معدل 5مطعابق جعدول 

عالئم اختالالت درصعععد از تفاوت در میزان  3 ییتنهابهعاففی 

، راهبرد 2. در مدل کندبیی  میرا تنمود دختران رفتعاري درون

پرت کردن حواس وارد معادله شععده که ضععریب تعیی  نشععان 

عالئم اختالالت رفتععاري درصععععد از نوسععععانععات  1دهععد می

 ، پرتعاففیخردمندي  متغیرهعاينمود دختران از فریق درون

(، با 3قعابعل تبیی  اسعععت و در گعام سعععوم )مدل  کردن حواس

درصععد از  19توان مدعی شععد که اسععتفاده از ضععریب تبیی  می

 ننمود دختراتغییرات در میزان عالئم اختالالت رفتععاري درون

  توسعععا متغیرهععاي خردمنععدي عععاففی، پرت کردن حواس،

یر داري ابراي تعیی  معنیهمچنی   .شعععودنعگعرانعی تبیی  می

نمود روندمتغیرهاي مسعععتقل بر میزان عالئم اختالالت رفتاري 
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 ،F آزمون تحلیعل واریانس انجام شعععد؛ مقدار آزموندختران، 

نتایج  .به دسعت آمد = 44/4P يداریمعنسعطح  با 32/13 برابر

ضععرایب خام و اسعععتاندارد نشعععان داد بیشعععتری  تأییر مربو  به 

معادل  Betaراهبرد نگرانی در معادر اسعععت کعه داراي مقعدار 

 .است 34/4

 يریگجهینتو  بحث
ابطععه ابعععاد خردمنععدي و روهش بررسعععی ژپع ایع  هععدف از

فكر مادران با عالئم اختالالت رفتاري دختران راهبردهاي مهار 

و  یپرتحواس ،نشعععان داد بی  راهبردهاي مهار فكرنتعایج  بود.

 نمود رابطه منفی وهمچنی  خردمندي عاففی با اختالالت برون

 تنبیه و نگرانیمهار فكر معنعادار وجود دارد امعا بی  راهبردهاي 

رابطه مثبت و معنادار وجود  نموددروننمود و ختالالت برونابا 

  و همچنی یپرتحواس ،راهبردهاي مهار فكر  یبهمچنی  . دارد

 نمود رابطه منفی وبا اختالالت درون یتأملخردمندي عاففی و 

 به موضوه ارتبا  بی  قاً یدقمعنادار وجود دارد. گرچه پژوهشی 

 نمودنمود و برونفكر بععا اختالالت درون مهععارخردمنععدي و 

اي فعلی هن رداخته که بتوان همسویی و ناهمسویی آن را با یافته

( جعفري، یوسفی 1سلیمی و یوسفی )هاي کرد اما یافتهبررسی 

 (18دانشعمند و یوسفی )( 15، 3)( آقایی و یوسعفی 2و منشعی )

مادران در اختالالت رفتاري فرزندان و حاالت اند که نشان داده

 جهععت یازا دارد. یایر علرابطععه و حتی  مشعععكالت کودکععان

نه متغیرهاي مادراهاي ای  پژوهش در زمینه ارتبا  برخی یعافتعه

ها همسعععو با نتایج سعععایر پژوهشهاي روانی مادرانه بعا ویژگی

 .است

با گرانی تنبیه و ن فكرِ رابطه مثبت راهبردهاي مهارر تبیی  د

 رسععععدگفععت بععه نظر می توانمی نمود و بروناختالالت درون

فكر چون نگرانی و تنبیه  از راهبردهاي مخرب مهارکه مادرانی 

شند کاز افكار اضعطرابی و وسعواسی رنج میکنند، اسعتفاده می

خوردار نتیجه مادري که از سععالمت روان مناسععبی بر و در (13)

 خود نیز به شععكلی مناسععب رفتار کند تواند با دخترنباشععد نمی

رود هم در انجععام ویععایف مععادري و هم در بنععابرای  انتظععار می

به نظر  همچنی  .انجعام ویعایف همسعععري ضععععیف عمعل کند

رویی بععا یععاوي ضععععیفی براي فرزنععد خود در روالگ رسعععدمی

مشعععكالت زنعدگی و ارتبعا  بعا دیگران براي فرزندش باشعععد 

فرزنععدش نیز در مقععابععل مشعععكالت روزمره از مععادر  رو یازا

موزشعععی، اتخاذ از سعععوي دیگر، در بعد آ .کنعدالگوگیري می

فكر همچون نگرانی و تنبیه توسعععا بعضعععی از راهبردهاي مهار 

مادر باعث خواهد شد که دختران نیز از ای  راهبردهاي مخرب 

اسعععتفععاده کننععد و در فول زمععان بععا فروخوردن هیجععانععات و 

عالئم اختالالت ها در مورد اتفاقات روزانه احساسات و نگرانی

چون اضعععطراب را از خود نشععععان دهنععد.  نمودرفتععاري درون

 بردهاي مهارگونه راهای  مبتالبهدخترانی کعه معادران  همچنی 

تواننععد او را فكر را دارنععد بععه علععت ضععععف روانی مععادر نمی

شععتري دچار اضععطراب بی عتاًیفبگاه مناسععبی درک کنند و تكیه

گونعه مشعععكالت بعه شعععكل اختالل درون یا و ای  شعععونعدمی

امععا راهبردهععایی چون پرت کردن  ؛یععابععدنمود بروز میبرون

آید که در می حسعععاببهاز جمله راهبردهاي مهار فكر حواس 

مشعععغول به کارها و  کننعدهنعاراحعتآن فرد براي مهعار افكعار 

تر شده و افكار مربو  به وییفه و کار جدید هاي جذابفعالیت

 کند در نتیجه از خلقجایگزی  می کننعدهنعاراحعترا بعا افكعار 

شعععود و خلق بععاالتر عملكرد بهتر را بععه بععاالتري برخوردار می

ه ک یمادرانرسععد ( بنابرای  به نظر می3؛1شععت )همراه خواهد دا

براي مهار فكر خود از ای  ویژگی برخوردار هسععتند شادترند و 

عملكرد بهتري  ،در ابعععاد مختلف زنععدگی از جملععه والععدگري

رابطه بهتري با  تنهانعه شعععودموضعععوه بعاععث میای   و دارنعد

 که الگوي مناسععبی نیز براي دخترانداشععته باشععند  دخترانشععان

ی گاه و حامآنان را تكیه دخترانشانخودشعان باشند و همچنی  

یععا  نمود واختالالت درون عتععاًیفبمنععاسعععبی براي خود ببینععد و 

 نمود کمتري نشان دهند.برون

خردمنععدي عععاففی و عالئم اختالالت رابطععه منفی بععاره در

که  یمادران ازآنجاکهت نمود باید گفو برون نموددرونرفتاري 

عشععق دلسععوزانه و  واحسععاسععات مثبت خردمندي عاففی دارند 

 و (3دارند )همعدالنعه نسعععبعت بعه دیگران از جملعه دختر خود 

اعث بشفقت و مهربانی مادر نسبت به دیگران از جمله فرزندش 
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در مورد بیان مشعععكالت با مادر شعععود در آرامش و دلگرمی او 

و  شعععودوگیري میبا دیگران جل فرزند از تعارض و تقابل نتیجه

کند. ای  میعمل کودک آموزشعععی براي  الگويعنوان بهمادر 

 انعنوبهمادرش را ، شود تا دخترهمچنی  باعث میرابطه سعالم 

نتیجه باعث کاهش  و درمنبع حمعایعت و مهربعانی درک کنعد 

 .او شوددر ریز و برونریز عالئم اختالالت رفتاري درون

ملی و عالئم اختالالت رابطععه منفی خردمنععدي تععأ دربععاره

 یتععأملکععه مععادر در خردمنععدي  آنجععاگفععت از رفتععاري بععایععد 

هایی چون خودآزمایی، خودآگاهی و توانایی مشعععاهده توانایی

صعععفات و   ی( ا21، 24را دارد ) هعا از زوایعاي مختلفپعدیعده

باعث خواهد شعععد که مادر در مورد مشعععكالت و  هاتوانمندي

و توانععایی کنععد مهععار برخورد میکععه روزانععه بععا آن هیجععانععاتی 

 عنوانبهتواند بیشععتري از خود نشععان دهد. در نتیجه ای  مادر می

پشتیبانی قدرتمند براي دختر خود عمل کند و باعث دلگرمی و 

آرامش وي شعععود. از سعععوي دیگر چون ای  خردمنعدي قعابل 

، وجود ای  خردمنععدي در (23، 22) پرورش و آموزش اسعععت

ان عنوث ایجاد آن در دختر شعععود. درنتیجه بهتواند باعمادر می

گري رخاشمانند پ نمودمانعی براي بروز اختالالت رفتاري برون

در کنععد. عمععل نمود همچون افسعععردگی درون اخعتالالت و

عدم رابطه خردمندي شعععناختی با ای  اختالالت نیز  خصعععو 

باید گفت ای  نوه از خردمندي شعامل درک عمیق مادر نسبت 

که ( 25، 20)ن او و شععناخت او از جهان هسععتی اسععت به پیرامو

ظر و درنتیجه به ن ای  امور نوعی عقاید و تفكرات داخلی اوست

ن ریز در دخترارسعععد بر بروز عالئم اختالالت رفتاري برونمی

 ندارد. یتوجهقابلایر 

هایی محدودیتبعا هعا همچون سعععایر پژوهشای  پژوهش 

قبیل  از کنندهمداخله متغیرهععاي کنترل امكععان ععدم معاننعد

و عدم  آموزانو خانوادگی دانش اجتماعی -وضععیت اقتصادي

آتی  هايمواجه بود که پژوهش بررسی روابا علی بی  متغیرها 

 دهی و دقت نتایجها به تعمیمتواننعد بعا رفع ای  محعدودیعتمی

ی  ب روابا علی شعععود پیشعععنهاد میدر ای  رابطه  کمک کنند.

ي معععادالت سععععازمععدلبی  و مالک از فریق متغیرهععاي پیش

هاي مختلف، هاي گوناگون و در نمونهدر پژوهشسعععاختاري 

ه گرفت توان نتیجبا توجه به نتایج ای  پژوهش میبررسی شود. 

نمود نمود و برونهعاي مهم کعاهش اختالالت درونیكی از راه

دختران دبسعععتعانی افزایش خردمندي مادر، کاهش راهبردهاي 

 یپرتواسحو افزایش راهبرد مهار فكر  ،كر تنبیه و نگرانیمهار ف

تواند در جلسعععات آموزش بنارای  ای  موضعععوعات می اسعععت

 خانواده در مدارس توسا نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد. 

اسی ارشد کارشن نامهانیپااز  برگرفتهای  مقاله  تشهكر و ددردانی:

که با همكاري  اسععت 23824145302433کد روانشععناسععی بالینی با 

لی  از مسئو لهیوس یبد شعهر کاشعان به انجام رسید. وپرورشآموزش

آموزان و مادرانی شععهرسععتان کاشععان، دانش وپرورشآموزشمحترم 

 .آیداند تشكر و قدردانی به عمل میکه در پژوهش شرکت کرده

عارض تگونه انجام ای  پژوهش براي نویسندگان هیچتضاد منافع: 

 منافع را به دنبال نداشته است.
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Abstract 

Background and Purpose: The cognitive and emotional state of the parents, mother, plays an 

important role in the child's behavioral state. The purpose of this study was to investigate the 

relationship between dimensions of wisdom and thought control strategies of mothers with 

symptoms of behavioral disorders in girls. 

Method: The research method is descriptive correlational. The research population consisted of 

all female students with behavioral problems that were studying in the third to fifth grade of 

elementary school in Kashan in 2017. The sample size consisted of 225 mothers and their 

daughters, who were selected by multi-stage cluster sampling. The research tools were behavioral 

disorders questionnaire (Akhnenbach and Raskorela, 2001), wisdom dimensions questionnaire 
(Ardelet, 2002), and thought control strategies (Wels and Davis, 1994), which were completed by 

mothers. Data were analyzed by Pearson correlation and multiple regressions analyzes. 

Results: Correlation results showed that there is a significant negative correlation between 

distraction strategies, worry, and punishment with internalizing and externalizing behavioral 

disorders. Also, the results of the regression analysis showed that reflective wisdom, the strategy 

of distraction, and worry are a significant predictor of externalizing behaviors; and emotional 

wisdom, distraction, and worry are a significant predictor of internalizing behaviors (P <0.05). 
Conclusion: According to this finding, it can be concluded that improving wisdom and thought 

control strategies of mothers lead to appropriate emotional and behavioral responses and thus 

reduce behavioral difficulties in children. 
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